
Beste NGNS-leden, 
 
2016 is een zeer bewogen maar ook succesvol jaar geweest voor het NGNS. Het bestuur kijkt 
terug met gevoelens van voldoening over hoeveel goeds er is gerealiseerd gedurende het 
afgelopen jaar. 
 
Te beginnen met de bijzondere samenwerking die het NGNS is aangegaan met de Aikaterini 
Laskaridis Foundation te Piraeus. Deze organisatie is een actieve instelling met een groot aantal 
culturele en educatieve projecten, binnen en buiten Griekenland, en oog voor het belang van de 
bevordering van de Nieuwgriekse letteren buiten Griekenland. Het is de grootste financier 
geworden van de nieuwe Bijzondere Leerstoel Nieuwgriekse Studies die per 1 januari 2018 
onderdeel van de faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) zal worden aan de Universiteit van 
Amsterdam. Deze leerstoel is uniek in de Benelux en zal een belangrijke bijdrage leveren aan de 
ontsluiting van het Nieuwgrieks en Cypriotisch cultureel erfgoed door middel van het initiëren, 
uitvoeren en begeleiden van onderzoek op het vakgebied en het geven van onderwijs aan de UvA. 
Na twee jaar intensieve inspanningen van het bestuur en een succesvol 3-daags bezoek van een 

delegatie van de Laskaridis Foundation aan 
de opleiding Nieuwgrieks is een belangrijk 
doel van het NGNS, namelijk de stichting en 
het onderhoud van een bijzondere leerstoel 
aan de UvA, bereikt. 
 
Ten behoeve van deze doelstelling moest 
onze organisatie een 
professionaliseringsslag maken door een 
statutenwijziging in te voeren, de statuten 
notarieel vast te leggen, de nodige 
wijzigingen te laten registreren in de Kamer 
van Koophandel te Amsterdam en de 
procedure voor oprichting van de leerstoel 
binnen de FGw te starten en begeleiden. Dit 
alles is unaniem bekrachtigd tijdens een 
extra ALV van onze vereniging op 9 
december jl. Bovendien heeft het NGNS de 
ANBI-status aangevraagd en verkregen en 
is het Genootschap sinds 1 januari 2016 

een Algemeen Nut Beogende Instelling die zijn donateurs de mogelijkheid biedt om aftrekbare 
giften te doen. 
 
Tot slot hebben we aan het eind van het jaar afscheid moeten nemen enerzijds van onze 
penningmeester Savas Simatos, die om persoonlijke redenen stopt met zijn werkzaamheden voor 
het bestuur, en anderzijds van onze samenwerkingspartner EBN, gezien het einde van ons 
gezamenlijk initiatief Nederlands-Griekse Mediacirkel. We danken Savas voor de uitstekende 
samenwerking en heten Peter Bander welkom als onze nieuwe penningmeester. We betreuren de 
opheffing van ons succesvol initiatief Mediacirkel, maar tegelijkertijd zijn wij voornemens om het 
goede werk van dit project voort te zetten in een nieuwe NGNS-subgroep met de (voorlopige) 
naam media-netwerk. Samen met al onze vaste samenwerkingspartners gaan we in 2017 door 
met onze activiteiten, maar met meer verdieping en minder verbreding dan tot nu toe. Onze 
nieuwe website staat hiervoor klaar. 
 
Namens het bestuur, Tatiana Markaki  
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AGENDA  

 10/2/2017 

Varialezing  

dr. K. Rozakou  

 10/3/2017 

Varialezing  

dr. D.            

Sieswerda 

 7/4/2017 

Varialezing  

dr. M.                

Immerzeel  

 20/4/2017 

NGNS-dag      

& ALV 

 12/5/2017 

Documentaire-

screening over 

Phocaea  

 16/5/2017 –

18/5/2017         

KEG-examens 
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http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/1-februari-19-maart-2017-inschrijvingen-keg-examens-grieks/
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Nieuws uit het Europees Genootschap voor 

Nieuwgriekse Studies                   

Projecten met de vluchtelingencrisis  

als inspiratiebron                               Leandra Zoulfoukaridis 

In de vorige Nieuwsbrief vertelde ik u over mijn vrijwilligerswerk op Lesbos.  Dit keer 

informeer ik u graag over het prachtige initiatief van een aantal vrijwilligers van Because 

We Carry, alsmede het meest recente bijzondere project waar ik aan mee heb mogen 

werken als vrijwilliger. 

Geraakt door de situatie die zij aantroffen en de ongelofelijk vrijgevige 

hulp van twee Grieken met een taverne in Skala Sikountos op Lesbos, 

waar inmiddels duizenden maaltijden zijn bereid voor de vele 

vluchtelingen in Moria en Kara Tepe, maar waar ook alle BWC 

vrijwilligers dagelijks eten, heeft een aantal vrijwilligers een 

indrukwekkend kookboek gemaakt, genaamd “Liefde, eten en prachtige 

mensen”.  

Dit kookboek, voorzien van schitterende foto’s, vertelt het verhaal van 

Nikos en Katerina, vrijwilligers van het eerste uur, al sinds de allereerste 

bootjes met vluchtelingen op Lesbos aankomen. Ook staan er vele 

recepten in uitgewerkt van gerechten die zij het afgelopen jaar bereidden 

voor zowel vluchtelingen als vrijwilligers. 

De kosten voor dit kookboek bedragen € 19.99 euro plus € 4,30 

verzendkosten. De opbrengst is bestemd voor Nikos en Katerina. Bent u 

geïnteresseerd, dan kunt u mij benaderen via 

l.zoulfoukaridis@casema.nl.   

Ook heb ik onlangs mogen meewerken aan de Griekse vertaling van ‘Jamil en Jamila’. Dit 

kinderboek is geschreven door Elsbeth de Jager en Esther van der Ham op verzoek van 

Oscar Assadullah Mukhtar Bergamin, directeur van Ash-sham CARE. Hij en zijn 

medewerkers zorgen voor hulpverlening en wederopbouw in Syrië, waaronder het 

opzetten van scholen in vluchtelingenkampen.  

Het boek gaat over de twee vluchtelingenkinderen Jamil en Jamila die verschillende 

avonturen beleven in het opvangkamp waar zij wonen. Het is speciaal geschreven en 

geïllustreerd om op scholen in vluchtelingenkampen te kunnen worden gebruikt. De 

structuur en regelmaat die een schoolleven biedt, verminderen de kans op een blijvend 

trauma en vergroten het toekomstperspectief. Het is zo geschreven om deze kinderen te 

ondersteunen bij wat voor hen belangrijk is, zoals het kennen van de eigen achternaam, 

cijfers en kleuren.  Dingen die voor kinderen in Europa heel vanzelfsprekend zijn, maar 

die zij vergeten zijn. Bovendien kunnen kinderen in Europa, door het lezen van dit boek, 

meer begrip krijgen voor hun leeftijdgenootjes in of afkomstig uit vluchtelingenkampen.  

‘Jamil en Jamila’ is inmiddels vanuit het Nederlands naar acht andere talen vertaald. 

Onlangs is ook de Griekse versie van het eerste deel verschenen, die ik samen met een 

collega in Athene verzorgd heb. Voor elk verkocht exemplaar stelt Droomvallei Uitgeverij 

het volgende deel van deze serie gratis beschikbaar aan kinderen in vluchtelingenkampen. 

Vooraankondiging: het volgende Europees Congres dat door het EENS wordt 

georganiseerd vindt plaats in oktober 2018 en wordt gehouden aan de Universiteit van 

Lund, Zweden. 

De titel van het congres luidt: Κρίση και ανάκαμψη: ο ελληνικός πολιτισμός μπροστά 

στις προκλήσεις (1204-σήμερα). 

De organisatie ligt met name in handen van het Scandinavisch Genootschap van 

Nieuwgriekse Studies. Meer informatie volgt op de website van het EENS.  
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ΚΕΓ-certificaten & Venetiaans Cyprus, Kreta en Palmanova                           
           Machi Georgala 
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Onder grote belangstelling heeft de jaarlijkse 
uitreiking van de certificaten van de 
Internationale Examens Nieuwgrieks (KΕΓ-
examens) plaatsgevonden op 11 november. 
De certificaatsuitreiking wordt ieder jaar 
gecombineerd met een lezing uit het vaste 
Variaprogramma van de opleiding Nieuwgrieks of 
een andere activiteit, meestal in samenwerking 
met de ambassades van Griekenland en/of 
Cyprus in Nederland. Dit jaar heeft het NGNS 
samengewerkt met beide ambassades voor de 
realisatie van het evenement. 
Het dagprogramma was deze keer gewijd aan 
Cyprus onder Venetiaans bestuur. Het 

evenement werd geopend door de ambassadeur 
van Cyrpus in Nederland dhr E. Oikonomou en 
een inleiding is gehouden door historicus N. 
Argyrides, tevens plaatsvervangend 
ambassadeur van Cyprus. Daarna werd een 
documentaire van de historica en archeologe uit 
Cyprus dr. Maro Theodosiadou over de 
Venetiaanse muren van Nicosia vertoond. In de 
documentaire wordt de link gelegd tussen deze 
bouwkundige werken en de Venetiaanse muren 
van Candia (Heraklion) op Kreta en de 
Italiaanse stad Palmanova. De Italiaanse 
architect Giulio Savorgnan, die de drie 
monumenten ontwierp, zorgde voor een 
gemeenschappelijke traditie, waardoor de 
steden Nicosia, Candia en Palmanova tot een 
gemeenschappelijk cultureel erfgoed in het Oost
-Mediterrane gebied behoren. 
De dag werd afgesloten met de 
certificaatsuitreiking door de ambassadeur van 
Griekenland in Nederland dhr. Chronopoulos en 
een receptie. Mijn dochter en ik waren twee van 
de gelukkigen die hun certificaat mochten 
ontvangen (niveau C1 en C2). Ik vond het een 
bijzonder evenement! 

The International Cavafy Summer School is a major international annual scholarly event organised by 

the Cavafy Archive and the Onassis Foundation, the first such event to be devoted exclusively to Cava-

fy and the impact of his work. The theme for the first year is Cavafy in the World. 

 

The International Cavafy Summer School 2017 will focus on Cavafy as a figure of World Literature, and 

will be convened by Dimitris Papanikolaou (Oxford) and Stathis Gourgouris (Columbia); tutors will in-

clude Natalie Melas (Cornell), Maria Boletsi (Leiden), Karen Emmerich (Princeton), Michael Warner 

(Yale), Gregory Jusdanis (Ohio State) and Patrick McGuinness (Oxford). 

 

A selected group of 15 junior scholars will have a unique opportunity to attend world-class talks and to 

showcase new research. Doctoral students, postdoctoral researchers and early-career academics 

whose work relates to the fields of Comparative Literature, World Literature, Gender Studies, Cavafy 

Studies, Greek Studies and related areas, and who would like to take part in the International Cavafy 

Summer School are encouraged to apply by Monday 20th March 2017. 

For more information: Kavafis@sgt.gr or take a look at the website  

 

International Cavafy Summer School 2017 

 

Onassis    

Library,  

Athens,                        

10-17 July 

2017 

 

 

 

 

 

 

Podium 

Mozaïek, 

Amsterdam 

20 april 2017 

 

 

 

De NGNS-dag 2017 is gewijd aan de poëzie van Konstantinos Kavafis. 
Het NGNS organiseert (in samenwerking met de stichting Marmoucha en de opleiding Nieuwgrieks, 

UvA) een theatervoorstelling met 32 gedichten van Konstantinos Kavafis in Podium Mozaïek (Bos en 

Lommerweg 191, 1055 DT Amsterdam). 

Titel: Wateren van Cyprus, Syrië en Egypte.                                                                                 

Datum: donderdag 20 april, 20:00-21:15 u.  

Toneelgezelschap: ΘΕ.ΠΑ.Κ (Theaterwerkplaats van de Universiteit van Cyprus) 

Poëzietheater Kavafis: 20 april 2017 

https://webmail.uva.nl/owa/redir.aspx?C=NDM773QjqgZg3pqJ3-Edut6UZwG4smboGZau2y8g3xFuY49fQEXUCA..&URL=mailto%3aKavafis%40sgt.gr
http://onassis.org/en/cavafy-archive-education.php?id=163
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Klik hier voor 

meer info 

Cursus literair vertalen Grieks-Nederlands
       Hero Hokwerda 

‘Ouzo 44 Ouzo’ 

De Vertalersvakschool organiseert een korte cursus literair vertalen uit het Nieuwgrieks 

onder leiding van Hero Hokwerda. De cursus bestaat uit 8 workshops op vrijdagavond 

van 18.30 tot 22.00 uur en wordt gegeven aan de Herengracht 274, te Amsterdam. De 

lesavonden zijn: 7, 14 en 21 april, 12 en 19 mei, 2, 9 en 16 juni. Dankzij de steun van 

het Prins Bernhard Cultuurfonds is het cursusgeld bijzonder laag, namelijk 150 euro per 

deelnemer. Bezoek voor het inschrijfformulier www.vertalersvakschool.nl of mail naar 

info@vertalersvakschool.nl 

In acht bijeenkomsten gaan we een aantal verschillende schrijvers uit verschillende 

perioden van de Nieuwgriekse literatuur te lijf, vanaf (eind) negentiende eeuw tot 

heden. Schrijvers in het moderne Nieuwgrieks, de dhimotikí, dat wil zeggen geen 

teksten die als geheel geschreven zijn in de archaïstisch-puristische schrijftaal (de 

katharévousa). Maar natuurlijk spelen ook dhimotikí-schrijvers vaak genoeg met oudere 

taalfasen van het Grieks, bijvoorbeeld om ironische redenen, of bij wijze van citaat; het 

Grieks heeft nu eenmaal een enorme variatie aan mogelijkheden, die dan ook graag 

benut worden. 

Het zal alleen of voornamelijk gaan om prozateksten. De keuze staat nog niet vast, 

maar te denken valt aan de volgende perioden en namen: uit de lange periode 1880-

1930 (Yeoryios Vizyinós, Aléxandros Papadiamandis, Andreas Karkavitsas), uit de 

'Generatie van '30' (Yorgos Theotokás, Kosmás Politis, M. Karagatsis), uit de naoorlogse 

schrijvers tot aan de junta van 1967 (Aris Alexandrou, Stratís Tsirkas, Kostas Tachtsís, 

Dimitris Chatzís, Yorgos Ionannou), uit de jaren '70, met het einde van de junta en 

de 'metapolítefsi' (Thanasis Valtinós, Christóforos Milionis, Maro Douka, Periklís 

Sfyridis); uit de laatste twee decennia van de 20e eeuw (Evjenía Fakinou, Rhea 

Galanaki, Ioanna Karystiani); uit de 21e eeuw (Dimosthenis Kourtovik, Tefkros 

Michaïlidis, Alexis Stamatis). Te denken valt ook nog aan prozaschrijver van 

Cyprus, of misschien ook een essayistische tekst (bijv. van de dichter Seferis). 

Met behulp van vertaalopdrachten, die individueel worden nagekeken en 

gezamenlijk besproken en bediscussieerd: in een proces van alle deelnemers 

individueel en gezamenlijk zullen we proberen tot de best mogelijke vertaling van 

zo'n tekst te komen, met alle discussie, vragen en meningsverschillen die zich 

daarbij zullen voordoen, om zo een stapje verder te komen in het begrip van de 

wijze van denken, voelen, reageren in deze teksten en daarmee in het vertalen uit 

de prachtige taal die het Nieuwgrieks is! 
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Net verschenen: de 

historische roman ‘Ouzo 44 

Ouzo’ van Angelos 

Avgoustidis, historicus, 

rustend diplomaat en 

gerenommeerd lid van het 

NGNS.   

Deze road story speelt zich                                 

af aan de vooravond van de 

Griekse 

parlementsverkiezingen van 

1958. Avgoustínos, een 

kleine drankproducent uit 

Thessaloniki, en Aristotélis, 

zijn chauffeur, rijden rond 

rijden rond door de steden 

en dorpen van Grieks 

Macedonië en verkopen 

ouzo, wijn en andere drank. 

Zij rijden in een oude 

vrachtwagen, een Dodge 

met het stuur rechts, een 

erfstuk van het Britse leger. 

De Koude Oorlog is op zijn 

hoogtepunt en Griekenland 

heeft zich nog niet hersteld 

van de verloren oorlog 

tegen de Turken in 1922, 

de Duitse Bezetting van 

1941-44 en de 

Duitse Bezetting van 1941-

44 en de Burgeroorlog van 

1946-49. De persoonlijke 

verhalen van Avgoustínos, 

Aristotélis en hun klanten 

zijn stukken uit de puzzel 

van de geschiedenis van 

het moderne Griekenland. ” 

http://www.bravenewbooks.nl/site/index.php?r=userwebsite/blogview&blogid=20115&title=OUZO%2044%20OUZO&id=angelosavgoustidis
http://www.bravenewbooks.nl/site/index.php?r=userwebsite/blogview&blogid=20115&title=OUZO%2044%20OUZO&id=angelosavgoustidis
http://www.vertalersvakschool.nl/
mailto:info@vertalersvakschool.nl


Nieuws uit de vakbibliotheek Nieuwgrieks van de UvA                     
Met dank aan de vakreferent Nieuwgrieks en Byzantinologie, dr. Ewa Zakrzewska 
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Tot de lente van 2017 is de bibliotheek van het P.C. Hoofthuis bezig met een groot 

omnummeringsproject. Boeken worden voorzien van een nieuw plaatsnummer én een nieuw etiket 

volgens de systematiek van de Library of Congress Classification (LCC). Hierdoor kan het soms 

lastig zijn het gewenste boek te vinden. 

Hoe vind ik mijn boek? 

In de catalogus is steeds het meest actuele plaatsnummer te vinden. 

Nieuw plaatsingssysteem: het plaatsnummer start altijd met een letter , bijv. E807.A4 2005.       

De eerste letter-cijfercombinatie van het plaatsingsnummer (vetgedrukt op het etiket) is meestal 

genoeg om een boek/rubriek te vinden.                           

Voor de vakgebieden Nieuwgrieks en Byzantinologie zijn de volgende rubrieken belangrijk: 

 1e verdieping (rubrieken A-N)    2e verdieping (rubrieken P-Z) 

BR-BX  PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY,   PA1000-… GREEK LANGUAGE 

  RELIGION (o.a. Greek Orthodox Church)     AND LITERATURE 

DF  HISTORY OF GREECE (incl. Byzantium)  PN  PERFORMING ARTS 

DS54  HISTORY OF CYPRUS   U  MILITARY SCIENCE 

G  GEOGRAPHY &  ANTHROPOLOGY  Z  BIBLIOGRAPHY & 

H  SOCIAL SCIENCES     INFORMATION 

J  POLITICAL THEORY     RESOURCES 

K  LAW 

L  EDUCATION  

M  MUSIC 

N  VISUAL ARTS  

Boek niet gevonden? Aarzel vooral niet om één van de bibliotheekmedewerkers te vragen. 

Spuistraat 134, Amsterdam: de bibliotheek Nieuwgrieks en Byzantinologie is gevestigd 

in het PC Hoofthuis van de Universiteit van Amsterdam, in het centrum van de stad. 



 

Het Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS) is een ANBI-instelling die is opgericht door de Instituten Nieuwgrieks 

en Byzantinologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). De opleiding Nieuwgriekse taal 

en cultuur van de UvA (CROHO-code: 56814) is momenteel de enige drager van het NGNS. Het NGNS organiseert, verzorgt en facili-

teert onderwijs– en onderzoeksprojecten en culturele activiteiten in samenwerking met een aantal partners in Nederland en Grieken-

land om de verschillende facetten van de cultuur in het moderne  Griekenland zichtbaar te maken.  

NGNS-NEWS is de nieuwsbrief van het Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies  en verschijnt twee keer per jaar. Opmaak 

en eindredactie: Annemarie Oosting, Marietje Wennekendonk; teksten in dit nummer: Tatiana Markaki, Hero Hokwerda, Leandra 

Zoulfoukaridis, Machi Georgala, Eva Zakrzewska. Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam. Logo: Vilie Manoli. E-mail: secretari-

aat.ngns@gmail.com. Website: www.nieuwgrieksestudies.nl. Facebook: www.facebook.com.nieuwgrieks.nl 

Opheffing Mediacirkel en een nieuwe NGNS-website 
         Door het bestuur 

 
Een onverwachte ontwikkeling in 2016 is de opheffing van het succesvolle initiatief Nederlands-Griekse Mediacirkel 
van het NGNS, gestart in samenwerking met de EBN in juni 2015. Dit initiatief heeft vanaf 29 juni 2015 precies 1 
jaar lang goed gefunctioneerd rond de website www.nieuwgrieksestudies.nl. Deze website is gebouwd, gefaciliteerd 
en onderhouden door het NGNS, in opdracht van zowel de EBN als alle deelnemers. Het NGNS heeft vanaf het begin 
een voortrekkersrol op zich genomen. Het project heeft een succesvolle koers gekend met als hoogtepunt het 
opnemen van dit initiatief in mei 2016 in de publicatie van het interuniversitair Innovation Exchange Center 
Amsteram (IXA) Amsterdam Science Innovation Award 2016. Showcase of Ideas. Where science meets business and 
ideas have impact (zie: www.nieuwgrieksestudies.nl/media-activiteiten/).  Deze publicatie heeft impliciet bijgedragen 
aan een positieve profilering van het initiatief. 
 
De Nederlands-Griekse Mediacirkel heeft naast de website (de kern van het initiatief) een aantal activiteiten 
georganiseerd die conform de doelstellingen van het NGNS waren (zie www.nieuwgrieksestudies.nl/category/
nieuws/). Het initiatief is helaas vanaf de zomer geleidelijk uit elkaar gevallen vanwege ongenuanceerde 
berichtgeving en verspreiding van laster op Facebook tegen het NGNS en de opleiding Nieuwgrieks en in het 
bijzonder tegen (bestuurs)leden. Deze ontwikkelingen druisen in, zowel tegen de oorspronkelijke doelstelling van de 
Mediacirkel als tegen het academisch karakter van het NGNS.  
 
Tijdens een aantal gesprekken hebben de oprichers (NGNS & EBN) en vier trekkers/redacteuren van de MC getracht 
het project te redden. Echter, substantiële meningsverschillen over zowel de evaluatie van het initiatief als het 
beheer en de redactie van de Facebookpagina hebben geleid tot de gezamenlijke beslissing van de overgrote 
meerderheid van de gesprekspartners om op 23 november te stoppen met het initiatief. Wij betreuren ten zeerste 
dat het oorspronkelijke initiatief is opgeheven, o.a. gezien het feit dat het NGNS veel heeft moeten investeren in dit 
project (zowel materieel als immaterieel).Wij betreuren ook dat een kleine minderheid van de MC-deelnemers onze 
vereniging de laatste maanden herhaaldelijk schade heeft toegebracht. 
 
Ondanks deze onverwachte ontwikkelingen, zijn we bereid om in de toekomst het goede werk, dat het NGNS als 
trekker in de oorspronkelijke Mediacirkel heeft verricht, voort te zetten met een nieuwe subgroep, die (voorlopig) 
getiteld is: media-netwerk, zie de website voor meer informatie.                         
 
Als gevolg van de opheffing van de Mediacirkel moest de website opnieuw ontworpen worden. Dat is onlangs door 
Kyrkos Multimedia en de NGNS-leden Alexandros Kyrkos en Tatiana Markaki onbezoldigd gebeurd. Heeft u suggesties 
ter verbetering van de website, geeft u die dan door aan het secretariaat: secretariaat.ngns@gmail.com 
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