Beste Gasten,
Op de voorpagina van deze nieuwsbrief prijkt een
afbeelding van een benzinepomp. Wij kunnen er niet
omheen, het heeft de gemoederen in Europa weer
eens goed beziggehouden. Er zou geen benzine zijn
voor de inwoners, maar al helemaal niet voor de
toeristen, die daardoor hun huurauto niet konden
gebruiken.
De Telegraaf liet een vakantieganger uit Schiedam
aan het woord, die vreselijk heeft geleden onder de
staking van vrachtwagenchauffeurs, waardoor hij
geen benzine had in de tank van zijn autootje. “Nu
moet ik alweer een dag aan het zwembad zien door te komen.” Volgens vele media zijn het dus barre tijden.
Erbarmelijke toestanden. Er zou sprake zijn van alarmfase 2. En oei, 6 is een negatief reisadvies. Door deze
publiciteit hebben enkele duizenden vakantiegangers hun reis naar Griekenland geannuleerd.
Wat hebben wij er van gemerkt?
Dat veel pompen geen benzine hadden. Dat onze gasten dus wat
voorzichtiger moesten omgaan met hun te rijden kilometers. In dit soort
situaties moet je goed inspelen op de situatie. En dat begreep ook Prima
Rent, het verhuurbedrijf, waar wij al vanaf het begin in 2005, goed mee
samenwerken. De baas Jorgos Koudoumas, heeft ons iedere dag gemeld,
welke pomp benzine had. Dus hebben onze gasten geen noemenswaardig
nadeel ondervonden, van wat elders in Europa werd gezien als rampzalige toestanden voor de toeristen.
Een pluim voor Prima Rent.
Whats new?
Naar mijn vaste overtuiging is het dit jaar niet veel anders dan al die
jaren dat ik al in Griekenland kom. Grieken staken al jaren met veel meer gemak dan de Nederlanders of de
Belgen. Maar de Grieken zijn in goed gezelschap van o.a. een land als Frankrijk. Onlangs nog staakten ook
daar de verkeersleiders. Ik snap dus dat er ophef is, met enig vertier=leedvermaak bij sommige journalisten.
Maar nieuw is het niet en zal het ook voorlopig niet zijn. Ergo, mijn reisadvies is: Gaan, genieten, waar je ook
heen wilt in Griekenland. En kom je bij ons, dan communiceren wij zo goed mogelijk met onze gasten en
vinden wij altijd een oplossing. Wij adverteren ook met de (gepikte) slogan: Mertiza, Veilig en vertrouwd.
En nu?
De pompen worden weer gevuld. De mensen kunnen
hun auto’s weer volop laten rijden.
Nieuwe agenda – 2011 - al gekocht?
Noteer dan 12 en 19 februari 2011. Op één van deze
twee data vindt onze tweede GASTENDAG plaats.
Na het succes van februari 2008 is het nu de hoogste
tijd om weer een heel leuke middag te hebben met
medegasten en het Mertiza Team.
Op de Lindenhorst in De Wijk, vlakbij Meppel zal
Griekse live muziek klinken en het zal er geuren naar
Griekse lekkernijen. Om je voortand (zie foto) er lekker
in te zetten. En veel meer, maar dat hoor je later dit
jaar wel.
Maar gelukkig is het nog volop zomer. Dus over tot de
orde van de maand. Augustus.

ZOMERDRUKTE IN MIRTOS. ALOM GEZELLIGHEID
In Mirtos is het op dit moment gezellig druk. De restaurantjes aan de boulevard en in het dorp zitten iedere
avond leuk vol en hier en daar wordt de maaltijd opgeleukt door live muziek. Een verdwaalde gitarist, een
zingende restauranthouder uit Amsterdam of een blinde Mertizagast, die op zijn accordeon speelt en
weemoedige Griekse liedjes ten gehore brengt. De stranden van Mirtos en Tertsa zijn ook gezellig druk,
zonder dat je over koppen, buiken en borsten moet lopen. Het is gewoon een heerlijke tijd, waar ook wij,
tussen de bedrijven door, lekker van kunnen genieten.
In Villa Mertiza hebben wij naast de
stelletjes ook gezinnen te gast.
Opmerkelijk is het aantal grotere
gezelschappen. 8 personen, 9 personen,
12 personen, de laatste groep heeft
Aleikos Panorama in zijn geheel gehuurd
als familiehuis. In verschillende
combinaties hebben wij dus families, een
oma, een tante en buurgezinnen. De
meeste kinderen zitten in de leeftijd van
de lagere school tot zo’n achttien jaar.
Oergezellig en toch zonder enige
overlast. Gewoon een drukke, maar
leuke tijd, waar ook wij, al werkend,
lekker van genieten.
De Krekels van Mertiza en van Mithi
Vanmiddag zaten Siemon en ik even onder onze heerlijke moerbeiboom. De boom die in november wordt
gesnoeid en in het voorjaar, als het warmer wordt, groeit als boerenkool. Nou ja, de bladeren vooral. De boom
op ons terras. De natuurlijke parasol. En we hoorden het scherpe geluid van enkele krekels. Het deed ons
denken aan een vakantie eind vorige eeuw, op Chios, waar we ontbeten onder een boom, terwijl een
conversatie onmogelijk werd gemaakt door een krekel. Een herinnering aan een heerlijke vakantie.
En ineens bedacht ik me, dat Paul, onze Paul, mij een paar weken geleden een tweetal prachtig scherpe foto’s
had gestuurd van zijn “lawaaischoppers”, zoals hij dat noemde.
De krekel houdt zich aardig verborgen in het groen.
Dus zo dichtbij een krekel zien, is niet eenvoudig.
Er zijn vele soorten. Ik las het volgende op Wikipedia:
Krekels (Gryllidae) zijn een familie van insecten die behoren tot
de orde rechtvleugeligen (Orthoptera). Krekels behoren tot de
subgroep langsprietigen (Ensifera). De wijfjes hebben een lange
legbuis waarmee ze de eieren afzetten in de grond of in spleten.
Het bekende sjirpen wordt meestal door de mannetjes gedaan
door te striduleren waarbij de vleugels langs elkaar worden
gestreken. In tegenstelling tot veel sprinkhanen zijn krekels
nooit groen.
Striduleren? Wat is dat?
Stridulatie is het produceren van geluid door bepaalde
lichaamsdelen langs elkaar te strijken. In de praktijk slaat het
voornamelijk op insecten die geluiden produceren om het
andere geslacht te lokken. Het zijn vaak de mannelijke
exemplaren die striduleren om vrouwtjes te lokken. In veel
gevallen kunnen ook de vrouwtjes geluid produceren maar ze
doen dit alleen bij de balts; als er reeds een mannetje is
genaderd.

Die moerbeiboom
moerbeiboom van ons: Een
Een boom vol erotiek
Een grappige website met verschillende krekelgeluiden: http://home.scarlet.be/be047225/cycade/cicada.htm

ROOMS ROOMS
In 1986 kwamen Siemon en ik voor het
eerst in Griekenland. Mijn vliegangst beteugeld, met Valeriaan in de maag en Bach in mijn oor, arriveerden wij
op de luchthaven van Kos, the place to be. Een taxichauffeur, die de volgende afstand overbrugde, veel
gevaarlijker trouwens -hij reed niet als een gek, maar als een gekkenhuis vol - bracht ons aan de haven van
Kos stad. Eerst uitrusten en dan een kamer zoeken. Dat was ons plan. Maar we hadden nog niet heel veel
Griekenland ervaring. 1 uur. Hoogstens. Wat te doen?

Met een verfrissend drankje op een terrasje, zagen wij ineens mensen aan de haven staan, terwijl er een
toeristenboot aanmeerde. Deze wachtenden hadden bordjes bij zich. Rooms. Ik nog leuk doen. “Ik ben
Hervormd, niet Rooms”. Siemon vond het niet grappig, dus stapte hij moe (van mij) maar vastberaden, op een
Roomse mijnheer af en bekeek hij de plaatjes die de man bij zich had. Very nice roems. De persoon wilde ons
met zijn oude kever wel naar de heilsplek brengen. Maar Siemon, altijd gis in dit soort dingen, wilde weten
wat er zou gebeuren als wij zijn roems toch niet zo paradijselijk vonden als hij ons beschreef.
Dan zou hij ons natuurlijk gewoon terugbrengen. No
problem, my friend. En zo reden wij met het wonder van vroeg
Duitse techniek naar zijn onderkomen. We babbelden wat.
Het leek een leuke man, dus zijn roem zou ook zeker leuk
zijn. Dachten wij. Maar eenmaal aangekomen bij zijn ….
Discotheek met bar, terras en een hoop Griekse
jongelui, leek het ons allemaal wel erg veel op een
decibelknaller. Hadden wij daar geen last van in de
kamer? No problem my friend. Maar de kamer was
geen kamer.
Het was meer een opslagruimte, die ’s zomers
leeggemaakt was voor
naïeve toeristen, die makkelijk een poot kon worden
uitgedraaid. Dus dit is het? Dit is het. Siemon vroeg beleefd of de heer ons weer kon terugbrengen
naar zijn collega Roemverschaffers. Helaas, de Kever reed al op zijn reserve en hij had zelf geen tijd
meer, omdat hij bardienst had. Hij meldde ons dat op hoge toon met een gezicht dat op onweer
stond. Wij begonnen nu echt te protesteren. Dit was geen stijl. Hij had het ons beloofd. En wat je
belooft, moet je……. Moet je….. Niet doen dus. En zo stonden wij verslagen, naast onze rugzakken
onszelf erg dom te vinden. Wij besloten geen volksopstand te ontketenen, maar ons terug te trekken,
richting Kos Haven. En daar ging Siemon straatje in, straatje uit en vond hij een kamer, met een
keurige badkamer op de gang, alsmede een oud, maar schoon toilet, weliswaar zonder bril, maar flink
in de gloor gezet. Wij hebben er drie nachten vertoefd. Tot wij Kos zó niet leuk vonden, dat we
besloten naar Patmos af te reizen. En dat eiland heeft onze liefde voor Griekenland doen bloeien. Beter
gezegd, het werd liefde op het eerste gezicht. Waren we op Kos gebleven, dan zouden wij nu
misschien een Bed and Breakfast hebben in Bad Übertrieben. Je moet er niet aan denken.

De jaren na dit eerste jaar, dat begon
met een deceptie, maar eindigde in een
ware euforie over het land, hebben wij
menig eiland bezocht. En we hebben
menig kamer moeten zoeken. Wij zijn
nooit meer met een roems mijnheer
meegegaan, maar altijd zelf op zoek
gegaan naar de ideale plek, het mooiste
uitzicht, de meest Griekse sfeer. Daarbij
keken wij niet direct naar alle malle
dingen die menig huurkamertje of studio
in zich herbergde. Zoals een
badkamerdeur die tegen de wasbak aan
zat, zodat je er niet langs kon, dus was
er een hap uit de deur gezaagd. Zo’n
deur. En echt niet eentje. Of een toilet
dat half onder de wasbak zat, terwijl
boven je ontlastende houding een
douchekop hing. Als die er al hing, want
de meeste Griekse douchekoppen hebben geen ophanging. Grieken houden ervan met de kop overal het lijf
te besproeien. Boven, onder en in het midden. Wij hebben kamers gehad met naast ons, achter een flinterdun
muurtje een stelletje dat er wel pap van lustte. Eén zo’n buurman, noemden wij al gauw de Wipexpress. Maar
acht, we waren in Griekenland, het hoorde erbij. Zo ook deuren, die krassend over het ruwe vloeroppervlak
opengingen. Het geluid van een nagel op een schoolbord. Zoiets. Of nooit warm water, of een scheve
spoelbak die bleef doorstromen. Een koelkast die bleef pingelen, dan even uitging en vervolgens weer drie
kwartier zijn slaapverstorende geluid produceerde. Muggen, of nog kleine prikkers, zandvlooien in je bed en
twee kakkerlakken in het gootsteen kastje. Geen stop in de keukengootsteen, een halfkale WC borstel met
kleurspoeling, een sponsje, waarvan je nooit wist voorvoor het gebruikt was, maar wel bedoeld voor het
wassen van de plastik borden. Je weet wel, waar scherpe messen ooit kervingen in hebben gemaakt. Bedden
zonder leeslampjes, buitenverlichting die niet aanging, er zat geen lampje in. Onzichtbare kleine afstapjes, die
je niet zag, de buitenlamp werkte immers niet en je had een stevig
kijkje genomen in een Ouzoglas. Dus een lelijke val, maar ach je was
in Griekenland.
Of een landlady die zonder kloppen binnenkwam om ons een plezier
te doen met watermeloen en zichzelf tegelijkertijd qua
nieuwsgierigheid te bevredigen. En dan hebben wij het nog niet over
rioolgeuren, etensgeuren, nou ja, de resten ervan en zweetgeuren
van een overvolle mijnheer die zichzelf hijgend twee trappen omhoog
hees om ons zijn kamer te laten zien. Arme man, slechte kamer,
medelijden. Goed één nachtje dan. En over schoon sprekend. Gaten
in een lakken, waaronderuit een bebruind matras ons verlekkerd
aankijkt. Haar in het afvoerputje, tandpasta aan de kraankop, een
toilet dat duidelijk geen zwemvijver is voor een WC eend.
Nu hebben wij zelf roems. Wij weten dus een heel klein beetje hoe
het niet moet. En toch maken ook wij nog wel eens inschattingsfouten. Ook bij ons is er wel eens wat. Maar we zijn apetrots op ons
bedrijf. En toch, ik moet heel eerlijk zijn, verlang ik wel eens terug
naar al die scharrige plekken. Het was lijden. Maar wel het allerleukste lijden dat ik me kan voorstellen.
Een erg mooie en informatieve site over Griekenland in het
Engels: http://www.greeklandscapes.com

En toen was zij er.
De grande dame van het Griekse chanson. Meer dan 40 jaar actief als zangeres. Nee, vertolkster van het
brede spectrum van de Griekse liederen. Wij hebben er in de Nederlandse taal geen goed woord voor. Dan
maar buurtjeleen bij de Fransen: Chansoniere. Haris Alexiou. De dame die vroeger, in de zestiger jaren, nog
optrad in allerlei kleine clubs, speelt tegenwoordig alleen nog maar in theaters binnen en buiten in
Amfitheaters en uiteraard in grote stadions in grote plaatsen. En op tournee in Europa en Australië. Maar
afgelopen maand daalde zij af naar Ierapetra, naar een schoolplein, waar naar schatting 2.000 mensen haar
ontvingen, alsof zij de redster was van de Griekse Crisis. Haris Alexiou. Niet zo piepjong meer, maar met een
uitstraling, die haar publiek deed smelten. De allerhoogste regionen in haar stembereik waren verdwenen.
Volgens een kenner waren haar bekende nummers lager getoonzet. En de moeilijke nummers moesten niet uit
haar tenen komen, maar toch wel uit haar knieën. Maar ze zong vol overgave, alsof het haar allereerste grote
concert was. De zangeres was in haar element. Ze had warme woorden voor haar publiek in Ieraptra. Ze vond
het grappig te zingen op een schoolplein, ze voelde zich de lerares van een paar duizend leerlingen. Ieder
woord dat zij sprak tussen de liederen door, ging erin als baklava. Ze was grappig, lief. Ze was voor haar
publiek even, slechts 2 uur en 15 minuten, één van hen. Eén van ons. Want Siemon en ik zaten, met een
aantal gasten van ons, op de elfde rij. Die gasten hadden nog nooit van Haris Alexiou gehoord, maar na afloop
leek het erop, alsof zij haar nooit meer zouden vergeten. Al die liedjes die iedereen meezong, die
enthousiasme opriepen, of ontroering brachten. Onze gasten kenden ze niet, maar zullen ongetwijfeld enkele
CD’s kopen, om die sfeer op die maandagavond in Ierapetra terug te roepen, toen de maan in onze rug
scheen en Haris Alexiou ons als een zon verwarmde en verlichtte. Acht geweldige musici, die er allemaal ook
veel zin in hadden, begeleiden op stuwende manier het concert, waarvan niemand een program had.

Het meest opvallende, was het publiek. Een zestig jarige diva, een chansonniere, krijgt in Nederland meestal
leeftijdsgenoten in de zaal. Een enkele jonge fan, maar dan houdt het ook op. Even tussendoor, hebben wij in
Nederland wel een chansonniere van dit kaliber? Liesbeth List. Een andere kan ik niet noemen. Een beetje
Lenny Kuhr, om in de leeftijdscategorie van Alexiou te blijven. Maar dat is eng verblekend bij mijn Griekse
heldin. Maar waar La List of la Kuhr in kleinere zalen voor permanenten zingen, daar zingt La Alexiou voor oud
en jong. Het was een feest om om me heen te kijken en te zien hoe pubers al haar nummers meezongen met
zo’n gelukzalige lach om de mond. Angela, de mooie dochter van Maria, van het kleine supermarktje, zat voor
ons. Door haar enthousiaste meezingen, heb ik nog meer genoten, dan ik al deed. En dan besef ik ineens dat
het verschijnsel van gescheiden leeftijden, zoals dat in West Europa voorkomt, hier nauwelijks bestaat.

Jongeren spreken ouderen soms aan met u, maar vooral gewoon bij de voornaam. Ouderen en jongeren zitten
heel dikwijls ook gewoon samen wat te kletsen. En de jongeren vinden de muziek uit hun eigen cultuur en in
hun eigen taal helemaal niet gek.
Integendeel. Ze houden ervan, ze kennen de muziek, ze zingen de teksten uit
hun hoofd. Als je naar jongerenzenders luistert in Nederland, hoeveel nummers in
het Nederlands hoor je dan? En de oude mooie chansons van Sonneveld, Van
Veen, alah, List… Als je het daarover hebt, kijkt het jonge mens mij aan, alsof ik
van een andere planeet ben.
Om kwart over twaalf verliet zij het podium en wij het schoolplein. Wat kon ik
toen nog zeggen. Wat stilzwijgend naar huis gereden. Vol van de indrukken die zij
heeft achtergelaten.
Wil je haar zien optreden? Twee CD’s en één DVD bevat het onderstaande album.
Te bestellen op www.grieksewereld.nl
AFIEROMA STON MANO LOIZO (2 CD + DVD)

29,50

CHARIS ALEXIOU
Live opname van het concert als eerbetoon aan de grote
componist Loizos 20 jaar na zijn dood, in juni 2007 in het Herodus
Atticus theater in Athene. Met Alexiou, Nikos Portokaloglou en de
goep Trifono. 2 cd's, dvd en booklet met de liedteksten in het
Grieks en in het Engels

We gaan scheiden! Hoera!!
Vanaf de eerste dag van de maand augustus staan in Mirtos
naast de vertrouwde groene containers nu ook een blauwe.
Voor de flessen en papier.
Om het karwei af te maken
Op donderdag 5 augustus organiseert de culturele vereniging
van Mirtos een muziekavond op het tennisveld. De opbrengst
is voor het afbouwen van het centrale gebouw op het pleintje
bij Villa Mirtini. Wat vorig jaar zo voortvarend begon, het
leegruimen en opknappen van het grote gebouw, stagneerde
ineens, omdat het geld op was. Men heeft 5.000 euro nodig

om het karwei af te maken. En dan is Mirtos eindelijk een
volwaardig dorpshuis rijker. Er gaan zelfs geruchten dat het
gebouw ook gebruikt zal worden door de gemeente en
daardoor het kleinere gemeentehuis vrijkomt. De gedachten
gaan voor dit gebouw
uit naar o.m. een betere
dokterspraktijk. We
zullen zien.
Pandora’s Beach
En een blik in de nieuwe
winkel van Tina aan de
boulevard, die door Margo wordt geleid. Ook deze tweede winkel is een
succes voor de ondernemende Tina.

En tenslotte HET BUSHOKJE aan het begin van het dorp. Sinds vorige week staat hij er. Daarmee is de
bushalte op deze plek eindelijk een feit en kunnen wij de halte vlakbij Villa Mertiza eindelijk gebruiken voor
heimelijke rendez-vous. Het schijnt dat twee krekels er al aardig aan het Striduleren zijn……
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Athene in 1907.
Athene telt tegenwoordig ruim 5 miljoen inwoners.
Een echte metropool. Nadat de Turken de Grieken
het land hadden uitgezet (en daarna de Grieken
de Turken) groeide de stad explosief. Het is voor
95% een niet aantrekkelijke stad vol met
betonbouw. Maar het hart van de stad, gelegen
nabij de Akropolis is nog steeds erg mooi en zeer
sfeervol met op de Plaka de dagelijkse
vlooienmarkt. De foto uit 1907 laat zien hoe klein
Athene toen was. De wat onscherpe foto
hierboven is onlangs, min of meer, vanuit dezelfde
positie genomen. Als je naar Kreta vliegt heb je
grote kans om boven Athene te vliegen. Dan zie je
het met eigen ogen.

Vind je het leuk om ook een mooie recensie
te schrijven over het dorp? www.zoover.nl

Lekkkerrrrrrrrrrrrr fris
Ingrediënten:
2 gekookte en geraspte bieten
½ komkommer in kleine stukjes
2 fijngehakte teentjes knoflook
1 scheut olijfolie
1 scheutje wijnazijn
Dressing:
2 dl. Griekse yoghurt
2 eetlepels mayonaise
Zout, suiker en zwarte peper.
Garnering:
Wat verse munt en peterselie
Stukjes vijg
Fijngehakte walnoot + 75 gram.
Meng alle ingrediënten door elkaar, Giet de dressing erover en doe de garnering erover en langs de rand.

13 augustus heen en 21 augustus terug.
Vlucht Amsterdam – Heraklion € 242,Auto voor 250 Euro voor 9 dagen.
Vertrek op 15 augustus en terug op 22 augustus
Vlucht Heraklion – Amsterdam € 227,Auto voor 199 euro per week
Vertrek op 15 augustus en terug op 30 augustus
Vlucht Heraklion – Amsterdam € 220,Meer goedkopere vluchten in augustus mogelijk. Laat ons het even voor je uitzoeken.
Vertrek op 15 augustus en terug op 22 augustus
STONE HOUSE VILLA’S op basis van 4 personen
€ 395,- p.p. inclusief vlucht
Vertrek op 8 augustus en terug op 22 augustus
STONE HOUSE VILLA’S op basis van 4 personen
€ 656,= p.p. inclusief vlucht
Vertrek op 15 augustus en terug op 30 augustus
STONE HOUSE VILLA’S op basis van 4 personen
€ 580,= p.p. inclusief vlucht !!!!!!!
En tenslotte vanaf Keulen met TUI FLY
20 augustus heen en 30 augustus terug € 255,20 augustus heen en 5 september terug € 213,DAT WAS IE WEER.
Heel mooie augustusmaand en heel graag tot

ziens!
Het Mertiza Team
Dick Ridder

