VILLA MERTIZA
VILLA LAMBROS
(Mirtos activiteitenweken, ondermeer in het museum van Mirtos)

Beste lezers van de Nieuwsbrief,
Was het in de meeste landen van ondermeer Europa eind maart Pasen, in
Griekenland werd het Paasfeest eind vorige maand gevierd. In Mirtos vond de
kerkelijke ceremonie plaats in en voor de grote kerk, tegenover Villa Mertiza.
Honderden mensen gaven elkaar met kaarsen het licht van de kerk door. Bij het
uitspreken van het Xristou Anesti, door de Papas, klonk het traditionele vuurwerk en
werd bij de bushalte een enorm paasvuur ontstoken met daarin kleine Camping gas
flesjes, die zorgden voor onverwachte vuurexplosies. Na de plechtigheid werd in de
huizen van de mensen de Paassoep gegeten. Gasten konden dit proeven in enkele
restaurants. De volgende morgen kon je overal in Mirtos al redelijk vroeg de geur
van lam aan het spit ruiken. Het openbare leven lag stil, maar verder was de sfeer
vrolijk en hier en daar zelfs uitbundig.
Festiviteiten programma
Tussen het paasweekend van 27 april en 10 mei was er een activiteitenprogramma.
De “Myrtos Activity Weeks” hadden een cultureel tintje. Gasten konden kennis
maken met cultuur dankzij een aantal muziekoptredens, dans, het zien hoe enkele
kunstenaars hun werk maken. Maar men kwam ook in aanraking met de Kretenzer
cultuur. Dus hoe leven en leefden de mensen hier. In het museum was te zien hoe
men in de Miniosche tijd leefde, waarna de gasten een wandeling maakten naar de

bekende nederzetting van Mirtos. De komende weken gaan we zien hoe dit initiatief,
dat mede door Villa Mertiza is geïnitieerd, is verlopen. Wij willen in, waarschijnlijk, de
tweede helft van september een tweede festivalletje opzetten. We laten jullie dit zo
spoedig mogelijk weten.
De opening van “Aladin”
Vrijdag 18 april hebben wij dan onze shop
geopend. Spannend, want een boel, met name
Marokkaanse producten was nog steeds niet
aangekomen. Veel telefoontjes, behoorlijk onder
druk zetten en zo nu en dan een vuistje op tafel,
zorgden ervoor dat er toch op tijd het nodige
binnenkwam. Weliswaar maar 20% van wat wij
ingekocht hadden, maar we konden open. En het
werd een groot feest met zowel vakantiegasten, als
inwoners van Mirtos. Het leuke is, dat als je een
winkel opent, de mensen hier ook iets kopen.,
waarbij je het wisselgeld mag houden. Dat is
traditie. Wij hebben die dag dus een topomzet
mogen halen. Maar belangrijker was het enorm
leuke feestje dat er was bij Café Ermioni, waar we hapjes en drankjes hadden staan.
Terwijl er feest gevierd werd, zorgden
onze vriendinnen Marga en Jeanine dat
alles keurig werd verpakt in
cadeauverpakking met als cadeautje
een granaatappeltje als teken van
geluk.

Met dank aan Hans Valster, die
de foto’s heeft gemaakt.

ALADIN, DE EERSTE TENSTOONSTELLING
Marja Schelvis uit Amsterdam heeft de eerste
tentoonstelling verzorgd. “Over oude mensen en
dingen die voorbij gaan”. Zo kun je het het beste
omschrijven. Prachtige fotoserie met beroepen
die langzamerhand zijn uitgestorven, zijn in de
80-er jaren door Marjan in zwart-wit
gefotografeerd. Wij vonden het leuk om een
expositie te krijgen, die ook de interesse zou
hebben van de mensen uit Mirtos. Het bleek voor
velen van hen een feestje van herkenning.
Op de foto, Marjan Schelvis voor haar ruim dertig
foto’s. (foto Liesbeth Quak)
GLAS IN THEA’S SHOP
Eerder die week opende Thea de
Bruin haar winkel, annex werkplaats
voor het maken van o.a. glaswerk en
glazen sieraden. Thea heeft er een
officieel karakter aan gegeven. Met
het wegnemen van een doek, kwam
er zicht op haar glazen
naamsvermelding, boven de
voordeur, dat ’s avonds d.m.v. een
spotje een kleurrijk tafereeltje
oplevert. Thea maakt dus vooral
glaswerk. Het leuke is dat zij met
bezoekers samen een ontwerp kan
maken dat zij vervolgens dan in
glaswerk omzet. Het zijn prachtige
kleuren waar Thea gebruik van
maakt.
MIRTOS NIEUWS
Het is het jaar van de veranderingen in
Mirtos. De koffieshop, annex het
internetcafé Edem naast de supermarkt
is gesloten. De eigenaren zijn, volgens
de laatste berichten, van plan er een
kledingwinkel in te vestigen.
Restaurant Manos gaat weer open,
maar met een nieuwe restauranthouder.
Ca’Nova heeft er dit jaar een pizzaoven
bij. Het is daardoor natuurlijk wel een
concurrent van Mirtos Pizzeria. De
Italiaanse uitbater wil er flinterdunne pizza’s maken. Als we zover zijn, gaan we
natuurlijk proeven of ze net zo lekker zijn, als die van de huidige Pizzeria.

MERTIZA NIEUWS
De meivakantieweken zaten bijna nokvol. Op Paasmorgen hebben wij een
uitgebreide Paasbrunch verzorgd. De aanwezigheid van onze neef Sacha was goed
merkbaar in de verschillende brood- en baksoorten die er op het buffet stonden. Een
korte regenbui kon de pret en de proef niet drukken. Wij kunnen immers veel
mensen onderdak bieden, ook tijdens het eten. Ruim 45 mensen waren die morgen
bij ons te gast. Een smakelijk begin van twee mooie Paasdagen.

Crepes rolletjes met verse
kruidenkaas

Voorbereidingen

Beslag

Hoeveelheid

Melk
Kruidenkaas
Eieren
Tarwebloem
Zout
Bieslook
Olie

150 ml.
25 gr.
2 stuks
50 gr.
Iets
1 eetl.
om in te bakken

Vulling

Hoeveelheid

Kruidenkaas
Crème fraiche
Zout
Peper
Bieslook

75 gr.
75 gr.
Iets
Iets
1 eetl.

1. Maak de kruidenkaas fijn in een kom en giet de melk erbij. Roer dit zodat de kaas
grotendeels is opgelost. Een paar klontjes is niet erg.
2. Voeg de eieren, het zout en de bloem toe en meng dit tot een glad beslag.
3. Laat dit gedurende 30 min. staan.
4. Maak een koekenpan heet en bestrijk deze met wat olijfolie.
5. Bak van het beslag 4 tot 6 dunne crepes en laat ze afkoelen.
6. Tijdens het afkoelen is het mogelijk om de vulling klaar te maken.
7. Maak het lekker op smaak zoals je het lekker vindt, met eventueel andere kruiden of
misschien een beetje tabasco om het wat pittig te maken.
8. Snijd van de crepes een vierkant. Besmeer de crepes met de vulling zodat overal wat zit.
9. Rol de crepes voorzichtig maar enigszins strak op. Snijdt ze vervolgens in 4 stukjes.
10. Leg de stukjes op een mooi bord en prik er een prikkertje in. Eventueel kun je ter
garnering nog wat bieslook overheen strooien. Eet smakelijk….

MAAR IK WIST HET NOG NIET.
(IK WIST HET ALLEMAAL NOG NIET)
Jarenlang heb ik als programmamaker voor de Drentse regionale omroep gewerkt.
Een geweldig leuke tijd. Het was pionierswerk. Een kleine groep, meest jonge
medewerkers zorgde voor aanvankelijk drie uitzenduren per dag, wat na een jaar
werd uitgebreid tot zeven. Met die verbreding werd de weg vrijgemaakt voor mijn
tweede loopbaan in omroepland. De eerste loopbaan was in de zeventiger jaren in
Hilversum, waar ik het maar matig naar mijn zin had. Ik was er, geloof ik, ook nog
wat te jong voor. De regionale omroep bood mij op gerijpte leeftijd, of wat daar voor
door gaat, de kans om heel breed te kunnen werken. Er is in tegenstelling tot
Hilversum minder sprake van hokjesgeest, dus ik leerde pas echt alle kneepjes van
het vak. Regisseren, produceren en het presenteren van alle mogelijke soorten
programma’s. Had ik een idee, en ik had er nog wel eens eentje, dan kon ik dat
voorleggen aan mijn meerderen. Vaak werd het idee gehonoreerd. Zo opperde ik op
een dag, dat het leuk zou zijn om een dag lang een gezagvoerder van Transavia te
volgen. Ik had iemand gevonden die in Drenthe woonde. Zo werd ik ’s morgens door
deze piloot om vier uur opgehaald bij het omroeppand. Exact twaalf uur later stond
ik weer op de parkeerplaats van Radio Drenthe. In de tussenliggende twaalf uur
waren wij naar Schiphol gereden, had ik gezien welke voorbereidingen de
gezagvoerder moest doen, zoals een bezoek aan een soort ground control , waarbij
moest worden bepaald hoeveel kerosine er moest worden getankt. Ook werd de
actuele weerssituatie bekeken, die wij tijdens de vlucht zouden meemaken. Overal
stond ik er als nieuwsgierig programmamaker met mijn opnameapparatuur bovenop.
Toen mocht je nog in de cockpit meevliegen en daar heb ik gezien dat het tijdens
stijgen en dalen topdrukte is, maar tijdens de vlucht zeer relaxt. Men is zeer
waakzaam, maar de geïnterviewde had alle tijd om mij van alles te vertellen, terwijl
hij met zijn linkerbeen tegen het, ik zal maar zeggen, dashboard zat. Wij landden op
Heraklion, waar we op het platform van het vliegveld, naast het toestel, nog een
deeltje van het interview deden en vijftig minuten na landing stegen wij weer op, om
ruim drie uur later op Airport Groningen te landen. Ik was nog nooit op Kreta
geweest en het bezoek aan het vliegveld had me er ook niet enthousiast voor
gemaakt. Kreta had geen enkele kans gekregen zich leuk aan mij voor te stellen.
Gek, als je je bedenkt dat je er dan ruim tien jaar later een hotel runt.

In tien jaar kan veel gebeuren. Wat begon als een feestje voor een
programmamaker, werd allengs een persoonlijk drama. Ik werd chef van mijn
afdeling. Een leuke baan, maar zo’n functie maakt niet zelden een pingpong bal van
je, die in de lucht wordt gehouden door de mensen die op je afdeling werken en de
top van het bedrijf. Met mijn collega’s ging het prima. Met mijn bazen niet. De
spanningen werden op den duur zo onhoudbaar, dat ik besloot om van een
kantonrechterformule gebruik te maken. Een gouden handdrukje. Ik heb nooit
begrepen dat zoiets kan aanvoelen als een scheiding. Ik was een pijnlijke ervaring
rijker. Gelukkig, voor mij, verdwenen mijn superieuren en keerde ik met enige
regelmaat terug op het nest. Nu als freelancer en ik heb nog een aantal jaren heel
prettig gewerkt bij de omroep, die inmiddels ook televisieprogramma’s produceerde.
RTV Drenthe. Graag had ik er nog jaren gefunctioneerd, maar dat ging niet. Het
aantal contracten dat ik met de omroep had afgesloten was zoveel, dat ik weer in
vaste dienst zou moeten worden genomen en dat wilde de nieuwe leiding helaas
niet. Mei 2002 was het definitief gebeurd. Het was een volstrekte leegte.
Mijn ouders stierven kort na elkaar en ook één van mijn beste vrienden overleed.
Allemaal in de korte periode die daarop volgde. Ik werd enigszins apathisch. “Het zit
op de bank en zapt”. De prachtige titel van een boek van Yvonne Kroonenberg was
op mij van toepassing, ware het niet dat het meer” Het hangt op de bank en zapt”
werd. Achteraf denk ik dat ik een tijd van leegte nodig had. Rouwen, daar moet je
tijd voor nemen. Rouwen om het verlies van mensen, maar ook van die andere
relatie: Je werk. Ik zie het ook als een relatie. Eén derde van je werkzame leven ben
je gelieerd aan je baan. Verlies je die, vaak buiten je schuld om, dan kost het tijd.
Tijd om het je allemaal te kunnen realiseren, om boos te zijn, om verdriet te hebben.
Om het, bijna volgens het boekje, te verwerken. Ik was emotioneel nog bij het
bedrijf betrokken. Want het was niet alleen leuk werk, maar ik had er ook een
sociaal leven, met bijna allemaal aardige collega’s. Met sommige had en heb ik nog
een vriendschapsrelatie.
Op een dag kwam Milly Scott bij ons thuis. Ik had er voor zowel radio als televisie
een keer geïnterviewd. Deze zangeres was hypnotherapeute geworden en had,
dankzij veel studie allerlei methodes ontdekt om mensen op meer spirituele wijze te
helpen bij de verwerking van verdriet waar deze mensen al dan niet weet van
hadden. Wij hadden de ontmoeting omdat zij mij had gevraagd haar memoires te
schrijven, waar het overigens nooit van is gekomen en om ’s avonds naar een Jazz
concert te gaan. “Waarom is jouw creativiteit geblokkeerd”, vroeg Milly. Ik
schutterde er een antwoordje uit, maar de zangeres was scherp van geest. “Omdat
je je niet wil laten helpen”. Punt uit. Dacht ik. “Ik kan je in vijf minuten helpen”. Nu
ben ik wel een beetje van de spiritualiteit. Toen ik ooit een keer
overspannen in Griekenland zat vrat ik alle boeken van Shirley Mc.
Claine. “Je bent in Shirley”, riep ooit een goede vriendin. Er is meer
tussen hemel en aarde, om er maar eens een lichtelijke platitude
tegenaan te gooien. Maar ik geloof dat wel. Maar Milly Scott, lieve
meid hoor, mij in vijf minuten laten helpen? De zangeres van
Ronkikonk Riki konkonkonk, een mislukt Songfestival liedje over een
zekere Fernando en Filipo uit de zestiger jaren? Ze plaagde me wat,
mopperde tegen Siemon dat ik me niet wilde laten helpen en gaf mij
uiteindelijk een laatste kans. Ik zwichtte. Het volgende tafereel:
Ik zit aan tafel en naast mij komt die alom aanwezige prachtige Surinaamse vrouw
zitten. De, toen al, 70 jaar is haar niet aan te zien. Zij kijkt mij diep in mijn ogen. Ik
in die van haar.

Zij vraagt mij mijn linkerhand te geven. Ik moet het puntje van mijn duim tegen het
puntje van mijn middelvinger doen. Niet te losjes. Niet te stevig. Relaxt. Zij vertelt
mij dat ze vragen gaat stellen. Daarbij houdt zij met haar ene hand mijn duim vast
en met de andere mijn middelvinger. Als het antwoord ja is kan zij de duim en de
wijsvinger van elkaar krijgen. Is het nee, dan lukt dat haar niet. “Maar dat kan ik
toch beïnvloeden?” “Nee”. Milly schudt heftig, want dat is zij, nee. “Kan ik jou niet
belazeren?” “Nee. Je wilt geholpen worden. Je innerlijk zegt dat. De duim en de
middelvinger beantwoorden mijn vragen vanuit
je diepe innerlijk. Duidelijk?”
Duidelijk. Kan jij dan kracht op die duim en die
vinger uitoefenen. “Niet zonder te forceren en,
Dick, ik wil jou helpen. Nou, ben je er klaar
voor? Ik ben er klaar voor. Laat het in
Godsnaam dan maar gebeuren. Bij Milly gebeurt
het ook in Gods Naam. Ze heeft niet voor niets
een zeer uitgebreid gospelrepertoire. Ze sluit
haar ogen en ik kijk nog een keer naar die duim
en die middelvinger, die eventjes helemaal niets
met mijn verstand te maken willen hebben.
Volgens Milly dan. Ik kan het niet geloven. Milly
zegt met haar ogen dicht: Gezegend zijt Gij:
engelen, entiteiten, Goddelijke wezens. Ik zit
hier in Zwolle. Bij Dick. Dick wordt geblokkeerd
in zijn creativiteit. Ik wil dat wegnemen. Ik vraag
u om uw zegen”. De ogen gaan open en ineens
komt er een ratelend verhoor uit Milly’s mond.
“Zit de blokkade bij Dick” Mijn
duim/middelvinger coördinatie is weg. Ze blijven aan elkaar vastzitten. Nee dus. De
blokkade zit niet bij mij. “Zijn Ouders?” Geen verwijdering, dus nee. “Grootouders?”
Nee. “Voorouders?” Oeps, een ja. Duim en wijsvinger gaan van elkaar. Ik heb er
geen invloed op. “In de vorige eeuw?” Nee. “Twee eeuwen geleden”. Ja. “Man”? Ja.
“Eerste helft?” Nee. “Tweede helft?” Ja. “Iemand die toen leefde zit jou dwars”. Milly
kijkt mij aan met toegeknepen ogen. Maar waarmee? “Zit de blokkade bij Dick in zijn
hoofd”. Nee. “Hart” Nee, “Longen” Nee. “Nieren”. JAAAA. Ik ben een vreselijke
nierpatiënt. Ik kan een rivierbedding vol nierstenen produceren. Milly: Je nieren
staan voor achterdocht. Iemand wil jou zijn achterdocht laten meedragen. Maar dat
gaat niet gebeuren. Mag ik even?” Zij staat op, gaat achter mij steen, duwt mij
lichtelijk naar voeren en strijkt een paar keer over mijn rechternier, want oja, ze had
ook nog gevraagd of het de linker was, niet dus. De rechter kreeg een Jaatje uit mijn
hand. Na het strijken wappert zij een paar keer alsof zij iets kleverigs van haar hand
wil hebben. “Zo daar zul je geen last meer van hebben”. Ze gaat zitten, bedankt met
gesloten ogen de engelen, entiteiten, Goddelijke wezens, doet haar ogen open en
zegt. “Goed zo. Klaar” . Ik kijk haar verweesd aan. Wellicht iets ongelovig. “Geloof
me nou, je hebt je creativiteit terug”. “Maar Milly, ik ben niet achterdochtig
ingesteld!”. “Maar hij wel, die oude oervader van je. Die wilde zijn achterdocht op
jou overdragen. Als je achterdochtig bent, durf je nooit door te pakken, iets nieuws
te scheppen”.
Geloof me, of geloof me niet. Nooit heb ik meer hartzeer gehad. De pijn was over.
Als ik met mijn oud collega’s sprak over het werk of zij wilden hun hart een keer
luchten, kon ik het goed aanhoren en zelfs wat structuur aanbrengen in hun soms
moeizame verhaal of oplossingen aandragen. Mijn zin om iets totaal anders te

ondernemen kwam terug. Ik kon weer plannen maken, net als destijds in de goede
periode van mijn omroepcarrière. Ik wilde weer iets leuks doen. Een uitdaging
aangaan en nooit meer stress. Vooral niet van bazen.
Ergens in Griekenland, op Kreta, dat ik alleen nog maar kende van het platform van
het vliegveld stond een hotelletje op mij te wachten. Ik wist het alleen nog niet.
Maar dat zou snel veranderen.

TUSSEN 25 MEI EN 5 JUNI
Gezien het aanbod van vluchten, dat wij zo nu en dan krijgen via onze collega’s uit
Nederland, kunnen wij kijken of er tussen 25 mei en 5 juni goedkope vluchten te
vinden zijn voor 8, 9, 10, 11 of 12 dagen. Wij hebben in deze periode nog wat plaats
vrij!
En met deze mededeling groeten wij jullie allemaal hartelijk.
Tot de volgende nieuwsbrief,
Mede namens Maria, Siemon, Paul en Sacha,
Dick Ridder

