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Afsluiting seizoen 2019-’20
In verband met de beperkingen die zijn opgelegd om het corona virus te
bestrijden, gaat de eerstvolgende avond op 28 maart (Sophia Pavlou
over het onderwerp Griekse opera en operette) niet door.
Het ligt in de verwachting dat de beperkingen nog wel langer dan 6 april
duren. Het is dus de vraag of 9 mei kan door gaan.
Het bestuur zal een ieder op de hoogte houden via de mail of bellen
ingeval geen mailadres bekend is.
Tot die tijd, zorg goed voor jezelf en je naasten.

9 mei 2019

De laatste bijeenkomst. We gaan dan
weer gezellig gezamenlijk eten en daarna
een Bonte Avond met en door de leden.
Heeft u inbreng voor deze laatste avond
laat het bestuur dat even weten via
info@groningen-griekenland.nl.

Kom en vier Grieks Pasen met De Olijfboom in De Loods!
Op zondag 19 april is het Griekse Paasfeest; dé dag om samen met
vrienden en familie te genieten van lekker eten en mooie muziek.
De Olijfboom kookt een heerlijk Grieks paasbuffet en de muzikale
begeleiding is dit jaar weer van niemand minder dan Michalis
Dimas, bouzouki-virtuoos uit Athene (geboren in Groningen), met
zijn compagnons: Dimitris Maris (gitaar, zang), Vanessa Kourtessi
(zang), Nikos Kaliouris (viool).
Datum: Zondag 19 april, aanvang: 14.00 uur
Plaats: De Loods, Neutronstraat 3, Groningen
Entree: € 32,50 incl. Grieks paasbuffet van De Olijfboom, excl. drank.
Reserveren via info@olijfboomgroningen.nl. Na elektronische
vooraanbetaling is reservering definitief. Betaling aan de deur
uitsluitend contant (€35,-).
Of de viering van het Paasfeest door kan gaan, is onzeker. Houd de website
www.olijfboomgroningen.nl of hun facebook pagina hiervoor in de gaten.

Kopij: 31- 8-’20
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 2020.
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De Alkyoniden-dagen

W

aarom worden de Alkyoniden-dagen
(IJsvogeldagen) zo genoemd? vraagt men
zich misschien af.
Hoe kwam men erop deze dagen zo te noemen?
De landbouwers zeggen dat ze zodra het weer dat
toelaat, hun land moeten voorbereiden voor de
oogsten in de zomermaanden. Want de meeste
werkzaamheden worden in de winter gedaan, als
het weer goed is. Alles draait dus om het weer!
De olijven hebben goed weer nodig bij het plukken.
Een ieder vestigt zijn hoop op de Alkyoniden-dagen,
op het kleine zomertje dat meestal midden in de
winter verschijnt.
Een gezegde van de dichter Georgos Drosini is:
‘Και στης Ζωής τους πιο βαρείς χειµώνες αλκυονίδες
µέρες καρτερούν’.
(Ook al is het in de winter nog zo koud, de
Alkyoniden-dagen blijven bestaan.)
Dit mooie gezegde van de dichter wil ons laten zien

dat we ook in moeilijke perioden die we meemaken,
zeker kunnen - en ook moeten - hopen dat er betere
dagen zullen komen!
De koude maanden van het jaar hier in Griekenland
worden vaak onderbroken door de warme
Alkyoniden-dagen. In het hartje van de winter zien
we enkele lentedagen die ons de hoop (en moed)
geven dat de winter gauw voorbij zal zijn. Deze
dagen noemt men hier de Alkyoniden, die hun naam
te danken hebben aan Alkyone. Alkyone was de
dochter van Aeolos, de god van de winden en van
Aegiali. De mooie Alkyone trouwde met Kyikas, de
koning van Trachina, dat in het gebied Fokis (Fokida)
lag. Kyikas was een zoon van Afgerinos. Alkyone en
Kyikas waren een gelukkig paar. Helaas waagden ze
het zich te vergelijken met het goddelijk paar van de
berg Olympus, Zeus en Hera. Met deze hoogmoed
riepen ze de woede van de goden over zich af, zodat
Zeus ze bestrafte en ze in vogels veranderde, en wel
zo dat ze niet meer bij elkaar konden komen.
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valt, maar dat het aantal dagen kan verschillen. Een
zekere Likoedis schreef dat de Alkyoniden ook
vroeger kunnen uitvallen. De Nieuw-Grieken hebben
twee perioden van kalm weer op zee waargenomen.
Deze noemden ze ‘de Kleine Zomer’ of de ‘Sint
Dimitriakos’ en de tweede periode de ‘Bonatses van
Sint Thimos’, welke op 20 januari valt. Van deze
zomerse dagen genieten de zeelui, vissers en de
marine, daar ze vaak vanaf november in huis zitten
‘opgesloten’. Dus na de dag van ‘Foton’, de Dag van
het Licht op 5 januari, waarop de kerk alle wateren
zegent, begint de zee enigszins te kalmeren en
maken de vissers hun eerste reizen in het nieuwe
jaar.

Alkyone werd de ijsvogel (men ziet deze vogel met
haar prachtige blauwe kleuren vaak in koude
gebieden) en mocht haar naam behouden, en Kyikas
werd een soort meeuw. Zo moesten ze hun leven
gescheiden doorbrengen.
Alkyone was er erg verdrietig over, maar aan de wil
van Zeus was niets te veranderen. Ze leidde haar
leven hoog in de rotsen aan de rand van de zee.
Hoog boven de zee in dit rotsachtige gebied legde ze
in de wintermaanden haar eitjes, maar in deze
maanden werden haar eitjes door de harde
winterstormen steeds in zee geblazen en gebroken
door de woeste golven. Toen de goden zagen hoe
treurig Alkyone daarover was, kregen ze medelijden.
’t Speet hun dat ze zo’n zware straf moest
ondergaan net in de periode dat ze haar eitjes
moest uitbroeden.
Zo moest de god der winden, Aeolos, zijn winden
bedwingen; en stuurde Zeus in de tijd dat de eitjes
uitgebroed moesten worden, twee weken zomerse
dagen. Deze dagen worden nu de Alkyoniden
genoemd.
Dit verschijnsel ziet men in Griekenland en in de
oostelijke Middellandse zeelanden gewoonlijk in de
tweede helft van januari.
Van de antieke tijden af hebben de Grieken zich
erover verwonderd en ze beschouwden dit
fenomeen als het medelijden van Zeus met Alkyone,
waardoor hij de winden en de zeeën kalmeerde
zolang het nodig was om de eitjes uit te broeden.
Aelianos schreef daarover in zijn werk ‘Over de
eigenschappen van de dieren’.
Aristoteles schreef dat deze periode zeven dagen
voor en zeven dagen na de strengste winterdagen

Nu, in het moderne Griekenland, aan de kusten van
de eilanden in de Egeïsche Zee, houdt men nog aan
de overlevering vast welke deze mooie dagen
verbindt met de vogelwereld. Een geschreven
getuigenis uit de vorige eeuw, van het eiland
Patmos, noemt deze tijd ‘De dagen van de vogels’, en
er staat dat in dit gebied alle zeevogels Alkyonen
genoemd werden en men God verzocht de nesten
van de vogels te beschermen tegen de koude
winterstormen. God verhoorde hun gebeden en
vanaf die tijd gaf God ze enkele dagen Zijn Goedheid
totdat de eitjes uitkwamen.
Je ziet dat er meestal vanaf midden januari (dat kan
ook eind januari zijn of begin februari) warme dagen
voorkomen. Ik weet natuurlijk niet hoe het gaat met
de klimaatveranderingen... Enfin, het verhaal ken je
nu.
In de Golf van Korinthe bevinden zich vele kleine
eilandjes waar zeevogels hun nesten hebben.
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Vandaar dat men deze eilandjes ook de Alkyoniden
noemt. Hier vond in 1981 een vreselijke aardbeving
plaats van 6,7 op de schaal van Richter. Men schreef
toen:
Ο φονικός σεισµός στις Αλκυονίδες, 24 Φεβρουαρίου
1981: De dodelijke aardbeving op de Alkyoniden,
24 februari 1981.
Je ziet hoe de mythologie en de werkelijkheid hier in
Griekenland met elkaar verweven zijn!
Toen Alkyone haar man zocht nadat die door Zeus in
een meeuw was veranderd, bleef ze aan de kust
staan wachten. Dit heeft de schilder Herbert Draper
afgebeeld. (ZIe de afbeelding bij de titel van dit
artikel.)
Laten we nog even terugkomen op de zeevogel
Alkyona, die niet tot de zangvogels behoort. Ze laat
een ander geluid horen en deze groep van vogels

worden Kekrachtes genoemd, waarvan er 125
soorten zijn! Het volk zegt dat de Alkyona een
visvogel is of zeevogel. Men vindt haar geen
bijzonder mooie vogel (ik zelf vind haar erg mooi!) en
ze verschijnt begin September tot eind maart.
Ze vliegt erg snel maar niet hoog. Ze is zeer
aanvallend, nauwelijks ziet ze een vis of bliksemsnel
maakt ze een duik en vangt ze deze en brengt hem
naar haar nest dat ze gebouwd heeft in een kloof in
de rotsen aan de zeekust.
Niettemin zijn de Alkyona en de meeuw verwante
vogels. Ze leven in paren met hun partner en niet in
kolonies. De overlevering zegt dat ze erg lief voor
hun partner zijn. Ze verlaten hun partner niet
behalve door de dood van een van hen. Als een van
hen ziek is of gewond, dan neemt de Alkyona deze
op de schouders en brengt de zieke naar een plaats
waar deze wordt gevoed en verzorgd tot hij of zij
weer beter is. Datzelfde doet de meeuw, die ook zijn
oude vader voedt als die geen kracht meer heeft.
Liefs uit Athene,
Ineke Papadakou-Bolt

(Advertentie)
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De vuurtorens van Kythira
tekst en foto’s Harm Carrette

H

et eiland Kythira behoort tot de Ionische
eilandengroep., maar ligt zo afgezonderd van
de rest, dat het eigenlijk de grens vormt
tussen de Ionische en Cycladische zee. Het ligt
tussen de Peloponnesos (één uur varen van
Neapolis) en het eiland Kreta (vier uur varen). Op het
eiland bevinden zich twee vuurtorens: één in het
uiterste noorden en één in het zuiden.
Vooral de noordelijke vaarroute tussen het vaste
land en het eiland is druk bevaren. Vele
vrachtschepen, containerschepen, tankers,
cruiseschepen en lijnschepen banen zich een weg
door de relatief smalle vaarweg die ten noorden van
het 284 km2 grote eiland ligt. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de Britten in 1901 hier op kaap
Spathi de Moudari vuurtoren bouwden. Het is het

hoogste gebouw dat de Engelsen hier hebben
gebouwd en is bovendien één van de hoogste
vuurtorens van Griekenland. De toren zelf is
25 meter hoog, maar het licht bevindt zich op
114 meter boven zeeniveau. Het kenmerk is elke 30
seconden 3 witte lichtflitsen.
De ronde toren zelf is onbeschilderd, behalve de
onderkant die wit geverfd is. De koepel is groen.
Een prachtige wandeling door een ongerept
natuurgebied leid je tot de toren met een aantal
bijgebouwen. Een woongebouw voor de
vuurtorenwachters en een apart gebouwtje waarin
zich 2 toiletten, 2 bakruimtes en 2 stookhokken
bevinden. Ook een waterput is aanwezig op het erf.
Meer noordelijk op de kaap staat nog een voormalig
seinpost.
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De andere toren bevindt zich bij de ingang van de
haven van Kapsali, ten oosten van de hoofdstad
Kythira (Chora). Omdat de belangrijkste haven van
het eiland verplaatst is naar het centraal gelegen
Diakofti-schiereiland doet deze haven tegenwoordig
vooral dienst als jacht- en vissershaven. In het
verleden echter, tijdens de Engelse bezetting,
speelde deze natuurlijke haven met verbindingen
naar Antikythira, Kreta en Pireaus een belangrijke
rol.
De Engelsen bouwden de markante vuurtoren. Een
8 meter hoge, ronde toren, wit geverfd met een
blauwe koepel. Ook het vuurtorenwachter huis is
wit. Het licht bevindt zich 24 meter boven
zeeniveau en kenmerkt zich door een witte flits elke
3 seconden. Vanaf de makkelijk te bereiken toren
heb je een prachtig zicht over de baai.
Als je geluk hebt en de vuurtorenwachter van de
Moudari-toren is aanwezig, laat hij je de toren
beklimmen. Toen wij er waren was dat helaas niet
zo. Na een uur op het terrein te hebben vertoefd,
met een prachtig uitzicht over de zee en de
Peloponnesos hebben we, in de hoop dat de wachter
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hem bij zijn volgende inspectie zou vinden, een
ansichtkaart met de vuurtoren van
Schiermonnikoog onder de deur geschoven. Een
dergelijke kaart heb ik altijd bij me als ik een
vuurtoren ga bekijken. Het breekt vaak het ijs met
de wachter en een praatje, al dan niet met handen
en voeten, is dan het gevolg.
Eén week terug thuis ligt er een enorme envelop op
de deurmat. Petty Officer First Class,
Mr. Ntokopolous Michail, reageert op de vondst van
onze kaart. Hij bedankt ons. Verontschuldigt zich
dat hij niet aanwezig kon zijn en stopt er een
prachtige herdruk op A4 formaat van de toren uit
1904 bij.
Het tekent de aard van de bewoners: vriendelijk,
gastvrij en behulpzaam. Kythira is daarom een
belevenis en dat niet alleen vanwege zijn
vuurtorens!
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Byzantijns Recht in Nederland:
van de Hollandse Humanisten tot
de Groningse School.
Samenvatting van de Lezing van Daphne Penna op 30 November 2019
door Truida van Bochove

De lezing ging over de bestudering van Byzantijns
recht en het onderzoek daarvan in Nederland vanaf
de humanisten tot heden.
Eerst wordt de vraag beantwoord wat Byzantijns
recht eigenlijk is.
De ambitieuze Keizer Justinianus zorgde niet alleen
voor grote overwinningen, maar ook voor wetten.
Hij benoemde verschillende commissies om orde te
scheppen in de vele wetten en geschriften van
Romeinse juristen. De voorgangers van Justinianus
hadden deze wetten wel gebruikt, maar de
hoeveelheid was nu zo groot dat men niet meer
wist welke wetten konden worden toegepast en

welke niet. De wetgeving van Justinianus betrof
zowel strafrecht als ook privaat- of burgerlijk recht.
Privaatrecht gaat over de onderlinge verhouding
tussen personen, zoals bij het familierecht en
vermogensrecht. Het geeft antwoord op vragen als
‘Wat is eigendom?’ en ‘Hoe word je eigenaar?’.
De wetgeving van Justinianus bestond uit vier
delen:
1 de Codex Justinianus, die bestond uit keizerlijke
constituties tot de tijd van Justinianus,
2 de Digesten of Pandekten, een bloemlezing van
fragmenten van de belangrijkste Romeinse
juristen uit de 2e en 3e eeuw. De beste opinies van
de beste Romeinse juristen werden in een boek
verzameld en kregen de status van een wet,
3 de Instituten, een juridisch compendium voor
eerstejaars studenten die ook de status van een
wet heeft gekregen en
4 de zogeheten Novellen, de nieuwe keizerlijke
constituties, die zijn dus verschenen na de Codex.
De nieuwe wetgeving van Justinianus was in het
Latijn, hoewel in het Byzantijnse Rijk Grieks de
voertaal was. De wetten waren immers van
oorsprong in het Latijn geschreven. Ook wilde de
keizer het Imperium Romanum herstellen. Hoewel er
nu een mooie wetgeving was, kon bijna niemand die
begrijpen. Daarom begonnen juristen
samenvattingen en commentaren te schrijven in
het Grieks. De overgang van het Latijn naar het
Grieks was eigenlijk de ‘geboorte’ van het Byzantijns
recht.
Antecessoren
Leraren in de Rechten aan de hogescholen in het
Byzantijnse Rijk hebben een belangrijke rol gespeeld
in het ontstaan van het Byzantijns recht. Zij
moesten het taalprobleem oplossen en aan de
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Grieks sprekende studenten
de Latijnse wetgeving van
Justinianus leren. De term
‘antecessoren’ om deze
leraren aan te duiden was
eigenlijk een militaire term,
die verwijst naar de
personen die een leger
voorop gingen om te zien of
het veld veilig was.
Tot zover deze introductie
van wat Byzantijns Recht
eigenlijk is.
Byzantijns Recht in
Nederland: uitgave van de
Hexabiblos
Al vanaf het humanisme in
de 16e eeuw was er interesse
voor het Byzantijns Recht
aan te wijzen. Vigilius van
Aytta gaf in 1534 een
kritische editie uit van de
zogenoemde Paraphrasis
van de antecessor
Theophilus. Een ander
voorbeeld van de interesse
in Nederland voor het
Byzantijns Recht is echter
de editie van de Hexabiblos
van Harmenopoulos, een
Byzantijnse bron van de 14e
eeuw. Harmenopoulos, een
rechter in Thessaloniki,
wilde een compendium
maken voor de juridische
praktijk. Het werk had veel
invloed in Zuidoost Europa
en is in Griekenland gebruikt
tot 1946.
In Nederland zette de
Hollandse Elegante School
de humanistische traditie voort en een van de
eerste vertegenwoordigers van die school, David
Ruhnkenius (1723-1798) werkte aan de uitgave van
de Hexabiblos.
Ruhnkenius kwam vanuit Duitsland naar Leiden om
zijn kennis van het Oudgrieks te verbeteren. In
Leiden bevond zich een kopie van de Hexabiblos en
dat bracht Ruhnkenius tot zijn beslissing om dit
werk uit te geven. Immers, het zoeken naar
handschriften kostte veel tijd, terwijl hier een
exemplaar beschikbaar was. Het handschrift in
Leiden was een eerste uitgave Hexabiblos door

Suallemberg in Parijs uit 1540, welke eigendom was
van Gerard Falkenburg (1538-1578). Deze uitgave was
vol van aantekeningen (‘scholia’) van Falkenburg zelf.
Scholia geven uitleg van een tekst, een analyse,
uitleg van woorden, verwijzing naar andere bronnen,
n.l. Griekse, Latijnse en Byzantijnse.
Ruhnkenius heeft met het materiaal uit Leiden
gewerkt aan de uitgave van de Hexabiblos, maar
omdat het project zo lang duurde heeft hij het op
een gegeven moment opgegeven. In 1744 was
Ruhnkenius in contact gekomen met Gerard
Meerman (1722-1771), een verzamelaar van
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handschriften en zeldzame
boeken. Deze vroeg aan Otto
Reitz, een leraar Latijn in
Middelburg die zich bezig
hield met Byzantijns recht,
om het werk van Ruhnkenius
af te maken. Uiteindelijk
kwam in 1780 de editie uit.
Ruhnkenius en Reitz waren
toen beide al overleden.
Byzantijns Recht 20e eeuw:
Groningen.
In Groningen hebben
achtereenvolgens Herman
Jan Scheltema, Douwe
Holwerda en Nico van der
Wal, en in latere tijd Jan
Lokin en Bernard Stolte de
studie van het Byzantijns
Recht gevestigd. Herman
Scheltema was hoogleraar
Romeins Recht aan de RUG
van 1945-1977. Scheltema is
beroemd geworden door de
editie van de Basilika. De
Basilika zijn de
samenvattingen,
interpretaties en
commentaren in het Grieks
van de hierboven genoemde
antecessoren van de
Latijnse teksten van de
wetgeving van Justinianus,
vanaf de 6e eeuw.
Aan het einde van de 9e en
begin 10e eeuw streefden de
Byzantijnse keizers een
zuivering na van de
uitgebreide Griekse teksten
over de wetgeving van
Justinianus. Er waren namelijk zoveel Griekse
teksten over de wetgeving van Justinianus in
omloop gebracht dat niet meer duidelijk was wat
daarvan wetten waren en wat commentaren. Die
zuivering van de Griekse teksten, uitgevaardigd door
keizer Leo VI de Wijze, maar al begonnen onder
diens vader Basil I, waren de Basilica, letterlijk
‘Keizerlijke wetten’. Uit al het materiaal van de
antecessoren werd een compilatie gemaakt. Later
zijn ook scholia toegevoegd, de oude van de
antecessoren en de nieuwe van Byzantijnse juristen
uit de 11e en 12e eeuw, tot stand gekomen aan de

Juridische Hogeschool van Constantinopel. Voor
wetenschappers is het lastig om de oude scholia van
de nieuwe te onderscheiden. Beide soorten scholia
zijn echter belangrijk, omdat ze helpen de teksten
van Justinianus en de Basilica te begrijpen.
Scheltema had het idee om een kritische uitgave
van de Basilica te beginnen, omdat de Basilica en de
scholia belangrijk zijn voor onze kennis van het
Romeinse recht, dat immers de leeropdracht van
Scheltema was. Na jaren werken verscheen in 1953
het eerste deel van de Groninger editie van de
Basilica en in 1988 het laatste deel. Scheltema was
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in 1981 overleden. Hij had
hulp gehad van Douwe
Holwerda, een expert in Oud
Grieks en Nico van der Wal,
die na zijn studie Rechten
zich verdiepte in de
paleografie.
De uitgave van de Basilica
heeft wel veertig jaar
geduurd. Er zijn 8 banden
van de tekst van de Basilica
en 9 banden van de scholia.
De Groningse uitgave is een
standaard-editie geworden
en is nu online bij BRILL. Voor
die online editie hebben
Bernard Stolte en Tom van
Bochove samengewerkt. De
uitgave van de Groningse
editie van de Basilica heeft
nieuwe perspectieven
geopend voor de studie van
Romeins Recht en Byzantijns
Recht in Nederland, en
Groningen in het bijzonder
wereldwijd bekend gemaakt
op het gebied van de
Byzanistiek. Daphne vindt
zichzelf daarvan een
voorbeeld, n.l. hoe zij als
Griekse naar Groningen
kwam om beter Byzantijns
Recht te leren.
Door het werk van
Scheltema en zijn opvolgers
Jan Lokin als hoogleraar
Romeins Recht alsmede
Bernard Stolte, hoogleraar
Byzantijns Recht, blijft
‘Grieks-Groningen’ sterk in
de sectie
Rechtsgeschiedenis van de RUG. Anderen die
daaraan bijdragen zijn Roos Meijering, promovenda
van Holwerda, en Frits Brandsma, hoogleraar
Romeins Recht aan de RUG en gepromoveerd in het
Byzantijns Recht.
De Griekse hoogleraar Prof. Troianos heeft zijn
boeken aan het Nederlands Instituut in Athene (NIA)
geschonken. Daphne en haar collega’s zijn bezig om
de boeken te ordenen en te documenteren. N.a.v. die
schenking zal het NIA een klein symposium
organiseren. Hopelijk wordt het NIA ook een

centrum voor Byzantijnse studies en komen er meer
Grieks-Groningse banden tot stand.
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Inschrijven in het kadaster
door Paulien de Roever

I

n juni verbleven we weer in ons
huis in Amaliapolis, de grond is
aangekocht in 1991, huis was
klaar in 1993. Een van onze
‘werkzaamheden’ daar is naar het
dorp gaan, op het plein een koffie
nuttigen, wat boodschappen en
een lokaal Grieks krantje kopen, de
Thessalia. En we lazen dat nu
eindelijk dan toch ook bewoners
op het platteland aan de beurt zijn
om hun huizen en landerijen in het
kadaster in te schrijven. In de
grote steden is dit al gebeurd. Er
stond dat de Grieken dat moesten
doen voor xx juli en buitenlanders
hadden de tijd tot xx september.
Er stond bij dat het nog geen
storm liep. Men verwachtte dat
een ieder in de laatste week dan
wel op de laatste dag zou
verschijnen en waarschijnlijk zal
de termijn dan wel verlengd
worden, want dan kunnen ze de
drukte niet aan.
Gevraagd aan museumpersoneel
waar we dat kadaster-kantoor
konden vinden. Dat was een
tijdelijk ingericht kantoor in een
oude (leegstaande) loods net
buiten Almyros, de ‘grote stad’ en
gemeente waar nu alle dorpen uit
de omgeving bij horen. Er was een
beambte die ons in keurig Engels
uitlegde wat we voor de
inschrijving nodig hadden. We
kregen vier formulieren mee om in
te vullen. Die moesten we daar
weer inleveren, met kopie van paspoort, bewijs van
ΑΦΜnummer (soort burgerservice-nummer), kopie
van aankoop met bewijs van inschrijving in
hypotheekregister en plattegrond van je kavel. Kopie
van paspoort en ΑΦΜ waren geen probleem. Ons
koopcontract hadden we ooit een keer gescand en
had ik op een stick staan die ik gelukkig bij me had.
Maar een stempel op de achterste blz. nooit
gescand en dat blijkt dus het bewijs van inschrijving
in het hypotheekregister te zijn.

Reinder wist dat er een hypotheekregister-kantoor
was in Almyros, had hij ooit nodig gehad voor
aankoop land van de opgravingen. Na even zoeken
en vragen ook dat kantoor gevonden. In ons beste
Grieks uitgelegd wat we nodig hadden. O, geen
probleem, waar staat jullie huis. Amalipolis. O, nee
dat hebben we niet, dan moet je naar Sourpi. Sourpi
is een dorp verderop waar Amaliapolis voor de
gemeentelijke herindeling onder viel. Wij met
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koopcontract naar dat kantoor toe, gelukkig was
het die dag open. Er waren een paar mensen voor
ons. Een oudere dame met (klein?)zoon, een andere
heer, met papieren in de hand. Ook duidelijk bezig
met het in orde krijgen van de papieren die nodig
zijn voor de inschrijving. Als bezittingen niet staan
ingeschreven kan je ze niet verkopen, krijg je
problemen met erfenis bijvoorbeeld, of je kan het
niet aan de kinderen schenken, wat in Griekenland
ook nogal veel wordt gedaan. Toen wij aan de beurt
waren, zocht de beambte op Reinders naam. Alle
documenten bleken wel gedigitaliseerd te zijn (met
Europees geld????). Maar ze kon het contract niet
vinden, niet op Hendrik, niet op Reinder, niet op
Reinders, niet met onze letters, niet in Griekse
letters. Wie is de verkoper: Αλφρέδος Κοντίνος.
Αλφρέδος gaf een hit en kon ze het bewijs van
inschrijving vinden. Er kwam een document uit de
printer rollen, daar kwam een ‘postzegel’ op dat
werd afgestempeld. Dat probleem opgelost.
Dan komt de plattegrond. Zij hadden digitaal een
‘map’ ter beschikking alwaar je hoekpunten van je
terrein op kon aangeven en de coördinaten ervan
opschrijven. Reinder is ook wel bedreven met de
kaarten van googlemaps en weet die op een stick te
zetten en te bewerken, dus ook daar de hoekpunten
op aangegeven en de coördinaten. Het vaststellen
van coördinaten m.b.v. je telefoon kan wel, maar is
niet nauwkeurig. Dat op ons terras geprobeerd,
maar de blauwe stip zat er een paar meter naast. Je
zag ook in Almyros landmeterkantoortjes met
afficches met iets van: ‘wij kunnen je land inmeten’.
Een kopie van de oorspronkelijke plattegrond
waarop de hoekpunten van het huis staan
aangegeven, ook maar bijgevoegd.
Toen moesten we die formulieren nog invullen, in
het Grieks. Die zijn opgesteld in ambtelijke taal en je
komt woorden tegen die je in het gewone leven niet
gebruikt zoals ‘verkrijgende verjaring’,
‘vruchtgebruik’. En een kreet in onze huis-tuin-enkeuken vertaling: ‘elementen van overgedragen
titels’, m.a.w. hoe kom je aan bezit en delen van je
bezit. Zijn er nog meer rechthebbenden. Ligt het
bezit in of buiten het dorp in een moeilijke Griekse
formulering, enz.
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Uiteindelijk met de hele handel terug naar het
kantoor, daar verbeterden ze nog iets aan wat
ingevuld hadden en werd het ok bevonden en
ingevoerd in de computer. We kregen een formulier
mee waarmee we naar de bank moesten om 35 euro
te betalen. Het was nogal druk bij de bank,
nummertje trekken. Reinder zat op een terras met
alvast een Griekse koffie voor mij die koud dreigde
te worden. Ik met mijn nummertje naar Reinder en
hij naar de bank. Hij moest paspoort overleggen, dat
had ik in mijn tas, dus Reinder kwam dat ophalen. En
vond dat hij daarna wel meteen aan de beurt was.
Toen moest hij telefoonnummer opgeven, heeft ie
niet, we gebruiken altijd de mijne en Reinder had
verder niets bij zich. Toen moest hij dan maar een
telefoonnummer opgeven van een Grieks vriend.
Ook dat wist hij dus niet, ik zat met dat soort
gegevens aan de koffie. En bovendien vond hij dat
ook volstrekt overbodig. Uiteindelijk mocht hij zo
betalen en kreeg een bewijsje mee. Daarmee weer
terug naar kadasterkantoor en daar kregen we een
bewijs van inschrijving in het kadaster.
Het liep gelukkig nog geen storm op dat kantoor en
waren we iedere keer vrijwel meteen aan de beurt.

(Advertorial)

‘Lefkas

		is een veelzijdig
eiland om te
ontdekken!’
‘Voor de lokale Griekse
ondernemers op het eiland Lefkas
is het belangrijk het seizoen te
verlengen en ook toeristen in het
voor- en naseizoen te ontvangen.’
Aan het woord is Marijke van der
Hoek. Samen met haar partner
Peter Smids, startten ze in 2018 hun
reisbedrijf Lefkasa.
‘Ik heb voor Ross Holidays gewerkt op Lefkas. Het eiland ligt
onder Corfu, behoort tot de Ionische eilandengroep en is
met een pontonbrug verbonden met het westelijke vasteland
van Griekenland. We rijden in 20 minuten naar de
luchthaven in Preveza, het gebied waar veel archeologische
bezienswaardigheden zijn in de regio Epirus.
‘Het eiland bezit paradijselijke stranden, prachtige natuur
om te wandelen en te fietsen, hoge berggebieden met
vergezichten en veel watersportmogelijkheden. Lefkas,
door de Grieken Lefkada genoemd, is nog enigszins
authentiek, zeker in het voor- en najaar. De meeste gasten
komen weer terug, omdat er nog zoveel te zien is, want het
eiland is zeer gevarieerd en de bevolking gemoedelijk’,
vertelt Marijke enthousiast.
‘Wij verhuren kleinschalige accommodaties van Griekse
eigenaren op bijzondere locaties en doen zaken met de
lokale ondernemers voor bijvoorbeeld auto- en fietsverhuur.
Onze parel, zoals we die noemen, ligt direct aan zee en
heeft niet voor niets de naam Anatoli aan zee gekregen,
naar de adembenemende zonsopkomst, die onze gasten
elke ochtend kunnen bewonderen vanaf hun terras of
balkon.

Ontzorgen en ontspannen
Marijke regelt voor de gasten de boeking en is aanwezig
tijdens het hele seizoen op Lefkas voor de hosting. ‘We doen
wat we beloven, ontzorgen vooral onze gasten door alles
goed te regelen. Ik ontvang de gasten ook zelf bij de
aankomst en tijdens het verblijf op Lefkas. Een groot
voordeel is dat ik Griekssprekend ben en in onvoorziene
omstandigheden behulpzaam kan zijn voor onze gasten.
Ook informeer ik hen in een persoonlijk welkomstgesprek in
de accommodatie, over de mogelijkheden, de
bezienswaardigheden en activiteiten. Wij organiseren
wandelexcursies met een gids of boeken dagcruises rond
Lefkas op de Ionische zee. Ik ken nog een aantal geheime
plekjes als er interesse voor is bij de gasten en zo
onderscheiden we ons duidelijk van de grotere
touroperators.’
De accommodaties die op de website www.lefkasa.nl staan,
werden allemaal door Peter en Marijke bekeken en
beschreven en duidelijke afspraken voor de verhuur met
eigenaren gemaakt.
Enkele reviews van gasten van Lefkasa zijn te lezen
op de Facebookpagina LEFKASA
of op google https://g.page/lefkasa?share
Info op www.lefkasa.nl – info@lefkasa.nl – tel. 0652693623.

