Voorwoord
Maria Dermitzaki

Bij een van mijn eerste bezoeken aan Limburg, in

inhoud aan de omgeving. Het scheelde niet veel

het kader van het project ‘Grieken in Limburg’,

of hij zou een melodie blazen op zijn herdersfluit.

ontmoette ik toevallig een herder langs de weg.

Ik vroeg me af: Beseft hij wel in welke tijd hij

In zijn hand had hij een glitsa, een traditionele

leeft en op welke plaats?

Griekse herdersstok. Om zijn hoofd droeg hij

Vandaag, een paar jaar later, besef ik dat deze

een mantili, een traditioneel sjaaltje. Rond hem

man het vreemde land tot het zijne heeft gemaakt

liepen zijn geiten ongestoord te knagen aan de

en dat het landschap door zijn aanwezigheid

nette hagen van de gemeente. Ik sprak hem

werkelijk een ander gezicht heeft gekregen.

aan. Hij bleek inderdaad een Griek te zijn. Hij
sprak met een sterk Kretenzisch accent. Met de

In die paar jaar ben ik op zoek gegaan

trotse blik van herders staarde hij in de verte.

naar de ziel van de Griekse gemeenschap in

Naar waar? Hier waren geen weidse bergen en

Limburg. Grootvaders, grootmoeders, kinderen,

valleien zoals in zijn geboorteland. Maar hij wees

kleinkinderen... Ik ging op zoek naar hun

naar een zwarte steenberg, ooit opgetrokken uit

verhaal, naar hun ‘Belgische’ leven, naar waarom

steenkoolafval, een terril. ‘Op die berg groeit

zij Griekenland hadden verlaten. Ik vroeg hoe ze

goed gras voor mijn geiten! Het geeft goede

naar hier kwamen, hoe ze zich hier voelen, wat

kaas.’ Terwijl we daar stonden te praten, reden

Griekenland vandaag nog voor hen betekent...

grote vrachtwagens voorbij, die de herder

Ik ontmoette markante persoonlijkheden met

claxonerend begroetten. Hij was hier duidelijk

levendige herinneringen. Ze vertelden me

geen onbekende. Deze man gaf een andere

hoe gevaarlijk het werk in de mijn was en

Foto’s Maria Dermitzaki
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hoe angstig de vrouwen bovengronds op hun

hun verhaal moest nu opgetekend worden,

mannen wachtten. Ze vertelden hoe donker het

voor het te laat is. In de jongere generaties is

in de schachten en mijngangen was en hoe de

elkeen op zijn eigen manier op zoek naar een

Belgische hemel boven hun huizen ook dikwijls

evenwicht tussen zijn Griekse roots en zijn Belg

te donker kleurde, hoe beetje bij beetje een

zijn. De integratie voltrekt zich, een nieuwe

comfortabel leven werd opgebouwd, hoe er werd

identiteit groeit. Ik ben geen historica of sociologe

gefeest, hoe de kinderen gingen studeren, hoe zij

en toch geloof ik dat dit onderzoek, door zijn

op vakantie gingen, vaak naar Griekenland... Ze

getuigenissen en fotodocumenten kan bijdragen

verzekerden me dat niemand gekomen was met

tot de grote geschiedenis, zowel van Griekenland

de bedoeling hier wortel te schieten. En toch is

en België als van Europa.

hier in Limburg een halve eeuw later, tussen al
de andere minderheden, een klein Griekenland

Mijn zoektocht loopt nu ten einde, maar niet het

ontstaan.

verhaal van deze Limburgse Grieken. Mijn boek
is maar een momentopname, per definitie onaf,

Ik was een onbekende voor hen, ik kwam net uit

per definitie onvolledig. Zoveel verhalen werden

Griekenland. Maar ik sprak hun taal. Ik legde

nog niet gehoord, zoveel fotoalbums bleven nog

mijn oor te luisteren. Vol overgave en vertrouwen

gesloten. Maar het leven gaat verder en de tijd

vertelden ze mij hun verhaal. Alsof ze altijd al

staat niet stil.

op iemand hadden gewacht om naar hen te
luisteren.

Ik wil iedereen die mij met open armen ontving
en mij zijn levensverhaal toevertrouwde, bedanken.

Het viel me op dat de levensverhalen, hoe

Ook dank aan hen die mij hebben gesteund vanuit

‘lokaal’ of anekdotisch ze soms ook zijn, toch

het besef dat deze bladzijde van de geschiedenis

aansluiting vinden bij de universele thema’s

nog neergeschreven moest worden en dat deze

van de diaspora: hoop en verlangen naar een

mensen het verdienen, hun verhaal te delen.

beter leven, ontworteling enerzijds en aanpassing
anderzijds, heimwee en nostalgie.
Naast de kracht van het woord was ik ook
op zoek naar de kracht van het beeld. Woord
en beeld zijn complementair in een vertelling.
Ik kreeg een inkijk in hun persoonlijke
fotoalbums. Goudmijnen vol sentimentele
waarde, vol gezichten van hen die achtergelaten
werden en van hen die er niet meer zijn. En
vol sleutelmomenten uit hun nieuwe leven.
Ik werd overdonderd door de emotionele en
de esthetische kracht van deze ‘familiekiekjes
uit de oude doos’. Ja, ze zijn getrokken door
amateurfotografen, maar ze stralen een universele
kracht uit.
Naarmate mijn zoektocht vorderde en ik deze
levensverhalen ‘verzamelde’, groeide het besef
dat de Griekse gemeenschap in Limburg zich
op een scharniermoment bevindt. De eerste
generaties zijn al flink oud aan het worden en
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Grieken in Limburg: portretten en spiegels
dr. Rob Belemans
FARO, Vlaamse steunpunt voor cultureel erfgoed

Het verhaal van Limburg in de twintigste eeuw

Het gevaar daartoe is reëel, want veel van die

kenmerkt zich door zijn mijnverleden en zijn indu-

geschiedenis bestaat enkel als herinnering in de

strialiseringsgeschiedenis, maar ook door een voor-

eerste generatie. Het zijn herinneringen uit de

dien nooit geziene immigratie. Vanuit vele buiten-

persoonlijke biografie van afzonderlijke Griekse

landen kwamen arbeiders, gevolgd door hun fami-

mannen en vrouwen. Verhalen over vroeger, die ze

lies, naar hier om werk en dus een beter bestaan

maar zelden spontaan vertellen, omdat ze het le-

te vinden. Limburg is anno 2010 nog altijd de

ven van hun kinderen en kleinkinderen geslaagder

Vlaamse provincie met het kleinste bevolkingsaan-

en harmonischer vinden; omdat ze ervan uitgaan

tal maar de provincie telt tegelijk ook het grootste

dat die verhalen over hun migratie vanuit Grie-

percentage inwoners met een niet-Belgische na-

kenland en over het hier moeizaam opgebouwde

tionaliteit: 8,7 procent in 2008. Ook vanuit Grie-

nieuwe leven alleen voor henzelf relevantie heb-

kenland waagden velen destijds de sprong in het

ben; omdat ze zichzelf misschien ook een beetje als

onbekende en migreerden naar België. Vandaag

overlopers zien, die uit Griekenland wegtrokken

wonen er in ons land ongeveer 25.000 Grieken, al

en toch altijd Griek gebleven zijn? Ondanks die

dan niet genaturaliseerd. Doorheen de jaren heb-

schroom en terughoudendheid – zeker bij de ou-

ben veel Grieken inderdaad de Belgische nationa-

deren uit de eerste generatie – hebben we hun ver-

liteit overgenomen en is hun oorsprong moeilijker

halen nodig, zijn we er nieuwsgierig naar en wil-

op te nemen in statistieken. Van de 15.000 landge-

len we ze de plaats geven die ze verdienen. Want

noten die vandaag nog wel de Griekse nationaliteit

zonder deze verhalen zou het over nog eens één

hebben, woont slechts twintig procent in Vlaande-

of twee generaties wel eens helemaal onbegrijpelijk

ren (exclusief Brussel) en amper 6,5 procent, circa

kunnen geworden zijn waarom sommige Limbur-

1030, in Limburg.

gers ook Griek zijn en hoe sommige Grieken Limburger konden worden.

De Grieken in Limburg wonen voornamelijk in de

Maar het belang van dit project is veel ruimer dan

mijnstreek en in het Maasland. In Genk, Maasme-

alleen voor de Griekse gemeenschap in Limburg

chelen, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder en

en België. We leven immers in een interculturele

Beringen zijn er lokale Griekse gemeenschappen

samenleving waar het verleden van elk deel van

van enige omvang. Ze tellen inmiddels drie gene-

een gemeenschap ook zijn plaats en betekenis

raties en hebben zich perfect geïntegreerd. Mede

heeft als erfgoed van heel die gemeenschap. Zoals

daardoor is hun aanwezigheid niet echt opvallend.

de mensen die ruim een halve eeuw geleden naar

Dat neemt niet weg dat hun culturele identiteit

België kwamen, van Grieken in België Griekse

en de beleving ervan nog altijd diepgaand geken-

Belgen geworden zijn, zo is ook het erfgoed dat

merkt worden door Griekse elementen. Zijn het

zij deels meebrachten en deels hier creëerden, een

dan Limburgse Grieken of Griekse Limburgers?

onderdeel van de cultuur en de culturele identiteit

En is daar wel een verschil tussen? Feit is vooral

van België geworden. Het gemakkelijkst is dat

dat hun migratiegeschiedenis een deel van de col-

proces te observeren in de culinaire sfeer, waar

lectieve Limburgse geschiedenis is en dat ze daar-

ingrediënten en bereidingen snel overgenomen

om niet ongemerkt verloren mag gaan.

worden door zowel het initieel allochtone als het
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autochtone deel van de gemeenschap en daardoor

vormen deze roerende erfgoedgetuigenissen uit de

aanleiding geven tot een nieuwe, rijkere mengvorm

Griekse gemeenschappen in Limburg het materiaal

van tradities en kennis. Wat op culinair vlak als

voor dit boek en voor de bijhorende tentoonstel-

vanzelfsprekend wordt ervaren, geldt in feite voor

ling. Ze zijn het bewijs voor het feit dat wij allen,

heel het erfgoed. Het project van Maria Dermitzaki

doorgaans ongewild, ook de documentalisten van

laat dat op indringende wijze zien. Haar project

getuigenissen over ons eigen leven zijn. We bewa-

heeft zowel de Griekse gemeenschap in België als

ren allemaal in meerdere of mindere mate foto’s

de autochtone bevolking waartoe deze nieuwko-

en objecten die een speciale betekenis voor ons

mers algauw zijn gaan behoren het duidelijke sig-

hebben, omdat ze ons helpen herinneringen levend

naal gegeven dat het dringend tijd is om prioriteit

te houden die we van belang achten om te weten

te geven aan het optekenen, het contextualiseren

wie we zijn. We zitten immers allemaal gevangen

en het intergenerationeel overdraagbaar maken

in die paradoxale dualiteit dat enerzijds leven

van de getuigenissen van deze Griekse Belgen.

gelijk staat aan ononderbroken vooruitgaan en
permanent veranderen en dat we anderzijds ons

Herinneringen en verhalen verzamelen en collectief

verleden niet kunnen loslaten, omdat het essentieel

aanwezig stellen: hoe doe je dat? Er was opnieuw

is voor de zingeving van ons actuele bestaan. Het

een Griekse nodig om daaraan te beginnen. Ma-

spanningsveld van deze paradox wordt zichtbaar

ria Dermitzaki had voor haar komst naar België

gemaakt in dit project van Maria Dermitzaki over

al onderzoek gedaan naar de identiteitsbeleving

de Griekse gemeenschap in Limburg en dat op

van de lokale gemeenschap in het kleine dorpje

zijn scherpst vanwege de interculturele context van

Potamies in Kreta. Als fotografe had ze daar een

Griek én Limburger zijn.

becommentarieerd fotoboek over gemaakt, dat
ginds veel bijval kende. Toen ze een tijdje hier in

Maar daar stopt het project van Maria niet. Een

België was, werd ze nieuwsgierig naar de manier

markante betekenislaag extra heeft ze er, als een

waarop de hier levende Grieken zichzelf zagen en

overkoepelende verdieping, nog aan toe weten te

hun eigenheid beleefden. Hoe Grieks voelden ze

voegen. Ze heeft namelijk ook het werkproces zelf,

zich nog en hoe Belgisch al? En waarin uitte zich

de manier waarop het materiaal en de getuigenis-

dat dan zoal? Ze ging op zoek naar getuigenissen,

sen voor dit project verzameld werden, gedocu-

raakte snel geïntegreerd in de lokale Griekse ge-

menteerd via filmopnames. Daardoor worden het

meenschappen en ging er met mensen praten. Er

boek en de tentoonstelling niet zomaar creaties die

kwamen verhalen boven die (groot)vaders en (-)

op zichzelf staan maar blijven ze verbonden met

moeders voordien nog nooit of slechts fragmenta-

en schatplichtig aan de mensen van vlees en bloed

risch aan hun (klein)kinderen hadden verteld: ver-

die ze met hun herinneringen en getuigenissen

halen over hun herkomst en over de migratie naar

mogelijk hebben gemaakt.

België, herinneringen aan verwachtingen en wensen van destijds, memoires en anekdotes over hun

Men kan naar elk van deze drie realisaties – boek,

wedervaren hier en over de manier waarop men

tentoonstelling en film – afzonderlijk kijken en

in den vreemde een nieuw leven start en er zich

zich telkens afvragen hoe Limburgs deze Grieken

integreert en over de manier waarop daardoor het

inmiddels al zijn of hoe Grieks deze Limburgers

land van herkomst langzaam aan een buitenland

nog zijn. Men kan naar geen van hen kijken zon-

wordt. Stuk voor stuk waren het heel persoonlijke

der vroeg of laat ook geconfronteerd te worden

verhalen, die toch ook hét verhaal van de Griekse

met de vraag naar de eigen culturele identiteit,

immigratie in Limburg stofferen en echt maken.

naar de manier waarop men ze persoonlijk beleeft
en naar haar betekenisdragende elementen. Uit

10

De verhalen die Maria Dermitzaki bij haar zegs-

welke fragmenten, herinneringen en voorgeschie-

lieden te horen kreeg, hingen veelal ook vast aan

denissen is de eigen biografie, het eigen para-

foto’s, aan documenten en aan voorwerpen. Samen

doxale verhaal van voortdurende verandering en

gr i e ke n i n l i m b u r g

permanente verankering, bij elk van ons
samengesteld? Kijkend naar portretten die
Grieks-Limburgs zijn en hun contextualisering, ontsnappen we niet aan het gegeven
dat ze uiteindelijk ook als spiegels werken. Als een eigentijdse Phemonoe houdt
Maria Dermitzaki met haar project en zijn
prachtige resultaten ons allen dan ook de
oeroude opdracht voor: gnoti seauton – ken
uzelf. Zoals de oude Grieken naar het
orakel in Delphi trokken om uit de mond
van een priesteres de diepste waarheden
over zichzelf te vernemen, zo kunnen wij
nu naar de Helleense Limburgers kijken
als een aansporing tot en onderdeel van de
zoektocht naar onze eigen identiteit.

n

Konstantinos Papadopoulos, Zwartberg, jaren 50.
(Archief Stella Papadopoulos)
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Historische inleiding
Amalia Alexiou
Doctor Geschiedenis Universiteit van Luik

Griekse diaspora

kwamen. Michael Kokkinos, de rijke zakenman

In de laatste decennia van de negentiende eeuw

probeerde wat aan de situatie te doen en dankzij

kwam het tot een massale emigratie van Grieken

zijn contacten wist hij veertig landgenoten te

richting de overzeese gebieden: Amerika, Afrika,

laten aanwerven in de mijnen, als ondergrondse

Australië. Die migratiebeweging zette zich door

mijnwerkers.

in België die van Kalymnos afkomstig was,

in de eerste helft van de twintigste eeuw. De
extreme armoede op het Griekse platteland, de

In 1957, na de ondertekening van een bilaterale

woekerprijzen, de last van de bruidsschat voor

overeenkomst tussen België en Griekenland voor

meisjes, de uitgebreide Ottomaanse heerschappij,

aanwerving van Griekse arbeiders, bereikte de

dat alles dreef maar liefst 500.000 Grieken,

Griekse migratie een hoogtepunt. Het was de

negen procent van de totale bevolking van

eerste keer dat de Griekse overheid rechtstreeks

het Griekenland van toen, op de vlucht. Veel

was betrokken bij georganiseerde migratie. Die

Griekse emigranten trokken naar de steden

exodus was een gevolg van de erbarmelijke

waarheen al familieleden of vrienden vertrokken

situatie waarin Griekenland was terechtgekomen

waren en namen er de baan die ze konden

na tien jaar oorlog. Want na de Tweede

vinden. De meesten gingen als schoenpoetsers,

Wereldoorlog − met een drievoudige bezetting:

vaatwassers, mijnwerkers, fabrieksarbeiders

door Duitsers, Italianen en Bulgaren − werd

of spoorwegarbeiders aan de slag. Sommige

het land ondergedompeld in een meedogenloze

emigranten konden met een bescheiden kapitaal

burgeroorlog die nog verwoestender was. De

een eigen bedrijf opstarten en probeerden op

vervolgingen en verbanningen en de bestraffende

deze manier een beter leven uit te bouwen. Eerst

almacht van de politie leidden tot de vernietiging

vertrokken de jonge mannen. Hun vertrek werd

van economische basisstructuren en tot het einde

gevolgd door een massale uittocht van vrouwen.

van veel landbouwproductie.

Want de mannen in den vreemde nodigden

Het proces van de wederopbouw geraakte maar

de vrouwen uit om te trouwen en een gezin te

niet opgestart. Dat was in Frankrijk, België en

stichten.

Engeland helemaal anders: daar kwam het na de
oorlog tot een snelle economische opleving. Maar

In de tweede helft van de twintigste eeuw, tijdens

in Griekenland waren de arbeiders en boeren als

de jaren 50, veranderde de Griekse emigratie van

het ware overbodig. De menselijke potentialiteit

richting. Ze verplaatste zich naar de landen van

van het land bleef hangen in inactiviteit en

West-Europa. België was het eerste Europese land

werkloosheid. Vooral getroffen waren de

in de naoorlogse jaren dat Griekse werknemers

mensen uit het linkse kamp. Als verliezers in de

opnam. De emigratiegolf naar België begon in

burgeroorlog werden ze door het conservatieve

1953. In die tijd vielen de sponsduikers van de

regime van die tijd vervolgd, verbannen en

Dodekanesos en vooral van Kalymnos zonder

uitgesloten.

werk omdat de Amerikaanse synthetische
sponzen, die veel goedkoper waren, in de handel
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De ereburgers

de mijn van Marcinelle zorgde grauwvuur in 1956
voor de dood van 262 mijnwerkers. Ongeveer de

Tegelijk gooiden in België het Noorden en

helft van hen waren Italianen: 136. Tuti cadaveri.

het Zuiden van het land zich in een race voor

Maar bij die mijnramp kwamen ook zes Grieken

economische ontwikkeling. Het land had

om in het vuur. Het Belgische Bureau voor de

het grote voordeel dat in de ondergrond de

Statistiek registreerde na de ramp 204 weduwen

energie kon gevonden worden die nodig was

en 417 weeskinderen. Het veronachtzamen en

voor die economische explosie: steenkool. De

ontbreken van veiligheidsmaatregelen door de

‘steenkoolslag’ gaf een impuls aan andere

mijndirectie had tot de ramp geleid.

industrieën in België, vooral aan het staal. Al

Italië beleefde omstreeks die tijd een prille

snel bereikte de economie weer het vooroorlogse

industriële opleving. Rome eiste dat er strenge

niveau. Van 1945 tot 1958 gooide de Belgische

veiligheidsmaatregelen en vergoedingen zouden

overheid zich in deze ‘slag om de steenkool’ onder

komen voor de mijnwerkers in België. Maar

leiding van een heus ministerie van de Mijnen.

Brussel vond die eisen te duur en begon uit te
kijken naar andere arbeidsmarkten. Daardoor

In de Belgische mijnen moesten 46.000 Duitse

ging de Griekse deur open. Griekenland had

krijgsgevangenen in 1945 gedwongen arbeid

een enorm overschot aan arbeidskrachten en de

verrichten. Maar door de Conventie van Genève

leefomstandigheden waren er penibel. Toch lag

moesten deze dwangarbeiders in 1947 worden

emigratie niet zomaar voor de hand. Mensen

vrijgelaten. Daarom werd de mijnwerker tot

waren gebonden aan hun land en aan hun

‘koning van België’ gekroond. Premier Achilles

dierbaren. Maar de hoop op een beter leven bleef

Van Acker riep: ‘We moeten de strijd van

knagen en uiteindelijk gaven velen zich gewonnen.

de steenkool winnen’ en hij maakte van de

De bedoeling was in den vreemde wat geld te

mijnwerkers ‘de ereburgers van het land’ om

sparen en dan, na twee of drie jaar, terug te keren.

werkvolk voor de mijnen te lokken. Er kwamen

Maar ‘die twee jaren zijn er twintig, dertig, veertig

royale materiële en morele stimuli voor wie in de

geworden’, zegt de eerste generatie emigranten

mijnen wilde gaan werken. Mijnwerkers werden

vandaag.

ook vrijgesteld van militaire dienst. Toch volstond
dat allemaal niet. De Belgische arbeiders vonden
het beroep van mijnwerker te gevaarlijk, te
ongezond en sociaal achterhaald.

‘Gastarbeiders’

Daarom moest België zich wel tot buitenlandse

Hoe zien Griekse migranten vandaag de oorzaak

werknemers wenden. In Zuid-Europa heerste

van hun vertrek? Sommigen voeren aan dat

armoede. Eerst het verslagen Italië en vervolgens

de toenmalige Griekse premier Konstantinos

Griekenland, Spanje, Marokko en Turkije werden

Karamanlis hen aan de Belgen ‘verkocht heeft

afgeschuimd, op zoek naar mijnwerkers. Het

voor een zak kolen’. Anderen wijzen dan

kwam tot bilaterale overeenkomsten. België dacht

weer naar de ronselaars, die er veel geld mee

met het aantrekken van buitenlandse werknemers

verdienden mensen voor de mijnen aan te werven,

ook de demografische vergrijzing te kunnen

en vergelijken hen met slavenhandelaars. Weer

opvangen. Jong bloed vinden was dus de tweede

anderen zijn ervan overtuigd dat Griekenland

doelstelling.

hen verdreven heeft en dat het land hen ook
heeft vergeten, want geen Griekse politicus

Tot 1956 was er een massale aanwerving van

kwam hen daarna in België nog opzoeken. Maar

Italiaanse werknemers die in de gevaarlijke mijnen

daarnaast leeft er ook dankbaarheid voor de

een ontsnapping uit de armoede zagen. Van 1945

Griekse vertegenwoordigers hier en voor België als

tot 1957 vonden ongeveer vijfhonderd Italianen de

opvangland: ‘Immigratie was voor ons een zegen

dood in de mijnen van Limburg en Wallonië. In

Gods’.
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De Federatie van de Belgische Mijnen (Fedechar)

de mijnwerkers werd door deze ziekte geteisterd,

stelde in Griekenland een vertegenwoordiger aan

sommigen konden geen twee traptreden meer op.

om de aanwervingen te organiseren: Sakellari, de

De uitkering voor arbeidsongeschiktheid was voor

broer van Michael Kokkinos. De voorwaarden van

hen maar een magere troost.

de Grieks-Belgische bilaterale overeenkomst waren

Onder in de mijn was er een permanent risico

zwaar en moeilijk voor de Grieken. Ze moesten

van overstroming, instorting en aardverschuiving.

gezond zijn, jonge mensen van 23 tot 35 jaar, en

De grootste schrik van de mijnwerkers was die

ze waren verplicht vijf jaar ondergronds werk te

voor ‘le grisou’, het grauwvuur, een brandbaar gas

verrichten. Ze mochten geen strafblad hebben en

dat bij sommige kolenlagen vrijkomt en explosies

een certificaat dat ze niet vervolgd waren op grond

veroorzaakt. Het duurde heel lang vooraleer de

van hun politieke overtuiging. Maar ze kregen

veiligheidsmaatregelen stilaan beter werden. De

wel dezelfde arbeidsvoorwaarden en lonen als de

productiviteit was de eerste prioriteit in de mijnen,

andere mijnwerkers. De mensen van links hadden

niet de veiligheid.

geen kans, de Griekse regering weigerde hen een
paspoort.

Tegenover de gevaren van de ondergrond
hadden de mijnwerkers een sterk wapen: hun

Overal in het land werden kantoren voor migratie

legendarische kameraadschap. Tegenover het

opgericht. De kantoren in Epirus, Macedonië,

racisme dat soms bovengronds tekeerging, stond

Thracië, in de havens van Kreta, Rhodos,

de beroemde ondergrondse solidariteit: In de

Kalymnos, Samos, Mytilini waren in die tijd

mijn is iedereen zwart. Diep in het donkere

plaatsen van heel veel emoties: met tranen en

binnenste van de aarde, bij het zwakke licht

verdriet maar ook met opluchting.

van de lamp, aten de Griekse werknemers

Van 1955 tot 1958 vaarden twaalfduizend Grieken

gezamenlijk hun boterhammen met andere

met de Kolokotronis van de haven van Piraeus

migranten: Italianen, Spanjaarden, Portugezen en

naar Brindisi. Van daar ging het met de trein naar

met de Belgen. En ze zongen met de Turken en

België: Limburg, Luik, de Borinage, Charleroi.

Marokkanen hun liedjes. Het waren hun eerste

Velen van hen hadden nog nooit een kolenmijn

stappen op weg naar tolerantie, acceptatie van

gezien. Deze eerste Griekse ‘gastarbeiders’ reisden

diversiteit en samenwerking met anderen. Het

zonder hun gezin. Ze waren alleen en vestigden

was hun eerste blootstelling aan de multiculturele

zich in kantines, logementhuizen van de mijnen.

samenleving.

Die huizen werden vaak beheerd door Italianen.
Daar konden mijnwerkers voor een kleine bijdrage

Veel Griekse migranten hadden al snel spijt van

voedsel en onderdak vinden.

hun ontheemding. Ze werden ook afgeschrikt
door de gevaren van de ondergrond en keerden

Glückauf!
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naar huis terug. Het Belgische Instituut voor de
Statistiek registreerde toen de terugkeer van 4000
Grieken. Dat verplichtte de Belgische overheid

In de plaats van de moeilijke

maatregelen te nemen om de opvang en integratie

levensomstandigheden in Griekenland kwam nu

van de ‘gastarbeiders’ te verbeteren. Maar toen

de harde en slopende arbeid in de ondergrond,

de economie tussen 1958 en 1961 even in een dip

800 tot 1200 meter diep. Het was ongemakkelijk

kwam, besloot de Belgische overheid eenzijdig het

kap- en graafwerk, gebukt, soms in het water. De

aantal migranten te verminderen. In die periodes

berlengs, de wagons gevuld met steenkool, waren

kwamen veel Grieken met een toeristenvisum

wankel en veroorzaakten menig ongeval. De

naar België, in de hoop zich na het vinden

dorst droogde de mond uit. Het kolenstof plakte

van werk te kunnen legaliseren. De mijnen

op de huid en de longen. Dat zorgde voor die

konden deze mensen naar goeddunken en met

afschuwelijke longziekte: silicose. De helft van

minder loon aanwerven, maar de oppositie van

gr i e ke n i n l i m b u r g

de vakbonden daartegen groeide. Toch zorgde

verhalen hoe deze gezinnen in Limburg eerst

het voor onenigheid en vijandschap tussen de

in barakkenkampen werden opgevangen. Later

Grieken.

werden ze gehuisvest in de cités, groene tuinwijken
nabij de koolmijnen.

En dan was er de taal. Dat veel Griekse

De aanwezigheid van de familie zorgde voor

mijnwerkers niet konden communiceren met

diepgaande veranderingen. Voor de Griekse

hun omgeving, is een bron van leed en onbegrip

vrouwen was die aanpassingstijd niet altijd

geweest. Dat ze de veiligheidsvoorschriften en

gemakkelijk. Er was de pijn van het afscheid, het

instructieplaten niet konden lezen, zorgde voor

probleem van de communicatie met de omgeving.

heel wat ongelukken in de mijn.

Er waren de zorgen over de gevaren van het werk.

De taal niet kennen zorgde ook voor isolement

Bij het boodschappen doen proberen duidelijk

en vervreemding van de omgeving. Mijnwerkers

te maken wat je wil, met lichaamsbewegingen en

probeerden te communiceren met behulp van een

gebarentaal, het is niet eenvoudig! Soms wiekten

mix van gebroken Vlaams, Frans, Italiaans, Pools...

de vrouwen dan met hun armen om aan te geven

Een nieuw taaltje, een soort van Esperanto. De

dat ze een kip wilden kopen. Soms gingen ze op

eerste taal die de Grieken begonnen te begrijpen

de grond zitten, alsof ze aan het broeden waren,

en spreken was het Italiaans. Dat kwam door

om duidelijk te maken dat ze eieren wilden. En

het grote aantal Italianen in de mijnen en in de

soms imiteerden ze het geluid van het vee om

tuinwijken.

vlees te krijgen.

De Limburgse mijnen organiseerden ook
taalcursussen, daar kon men Nederlands leren met

De Griekse vrouwen werden soms het slachtoffer

behoud van loon. De Griekse mijnwerkers hebben

van het verschil tussen de Belgische voorschriften

niet veel van deze maatregel gebruikgemaakt,

en de Belgische mentaliteit. De voorschriften

omdat ze soms analfabeet waren maar ook omdat

bepaalden dat een woning een bepaalde grootte

ze maar tijdelijk wilden blijven. Mettertijd hebben

moest hebben, a rato van het aantal gezinsleden.

ze toch een basiskennis van het Nederlands of het

Gezinnen moesten na de geboorte van nieuwe

Frans verworven.

baby’s uitkijken naar een groter huis. Maar de
mentaliteit van bepaalde Belgische eigenaars

Griekse gezinnen

maakte het gezinnen met jonge kinderen en
zwangere moeders vaak moeilijk om een grote
woning te kunnen huren. Maar dat verschijnsel

In de jaren 60 veranderden de dingen radicaal.

deed zich in Limburg veel minder voor dan

De eerste golf van de Grieken begon zich te

elders.

settelen. Ze kochten hun eerste woningen. Het
leven verbeteren, dat was toch de oorspronkelijke

Vrouwen die geen jonge kinderen hadden,

doelstelling?! De wil groeide om zich blijvend te

wierpen zich in het arbeidsleven en zochten werk

vestigen.

in fabrieken, het vervoer, schoonmaakbedrijven

Studies wezen uit dat de productiviteit van

en andere ondersteunende beroepen. De Griekse

werknemers steeg met de aanwezigheid van hun

vrouwen in Limburg staken dagelijks de grens

gezinnen en dat deze werknemers hun inkomen

naar Nederland of Duitsland over voor werk

stilaan investeerden in België in plaats van het

in porselein- en chocoladebedrijven en in de

geld over te maken naar Griekenland. Vanaf

metaalindustrie.

1961 volgde de Federatie van de Kolenmijnen
(Fedechar) de politiek van gezinshereniging

Uit de eerste generatie groeide een tweede

voor de Griekse mijnwerkers. Hun gezinnen

generatie die optimaal wilde functioneren in de

kwamen naar België over. Het aantal Grieken

Belgische samenleving. Deze tweede generatie

verdrievoudigde. Getuigenissen in dit boek

stond mentaal en emotioneel dichter bij België. Het
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jonge volkje fungeerde als tolk tussen de ouders

gemaakt. In die omstandigheden besloten velen, ook

en de Belgen en andere buitenlanders en bezorgde

in Limburg, de Belgische nationaliteit aan te nemen.

op die manier een oplossing voor veel problemen

De democraten zochten in verschillende

van het dagelijks leven. De eerste gemengde

Europese landen samenwerking met Griekse

huwelijken werden gesloten.

organisaties van de oppositie. Samen zetten zij
demonstraties, lezingen en concerten op. Er

De jaren van de kolonels

kwamen vlugschriften en affiches met oproepen
voor hulp en bijstand aan de Grieken in
ballingschap. Ook in België groeide een front

Na 1965 zagen de eerste georganiseerde Griekse

tegen de Griekse dictatuur. Het Panhelleense

‘Gemeenschappen’ het licht, eerst in Brussel onder

Bevrijdingsfront (PAK), met basis in Duitsland,

de naam ’Griekse Gemeenschap in Brussel’ en later

stond onder de leiding van de latere voorzitter

in Luik als ‘Griekse Vereniging van Luik’, alle twee

van de Panhelleense Socialistische Beweging,

van linkse signatuur. Maar in Antwerpen, waar

die later, in 1981, premier van Griekenland zou

al in 1900 een Grieks-orthodoxe gemeenschap

worden: Andreas Papandreou. Maar ook andere

bestond, was reeds in 1945 door Griekse

beroemdheden werden leiders van het verzet:

zakenlieden een ‘Griekse Gemeenschap’ opgericht

Melina Mercouri, de veelgeprezen zangeres –

ter bevordering van de collectieve belangen. Deze

die later minister van Cultuur zou worden – en

Gemeenschap wilde later de orthodoxe kerk

de beroemde marxistische componist Mikis

bijstaan bij activiteiten in Vlaamse landsdelen waar

Theodorakis. De kolonels namen Mercouri haar

Griekse mijnwerkers gevestigd waren.

Griekse nationaliteit af. Ze deed concertreizen, ook

Er kwamen in die jaren 60 ook Griekse

naar België, om de Griekse democraten een hart

Gemeenschappen in Verviers, enkele Limburgse

onder de riem te steken. Ook Mikis Theodorakis

gemeenten en Charleroi. De Gemeenschappen

gaf overal concerten en lezingen, al probeerden de

hielpen de Grieken ook bij administratieve

Griekse autoriteiten die concerten te storen en te

problemen: de sociale zekerheid, de inschrijving

saboteren. Het kwam daarbij tot relletjes.

in scholen, en om hen bij te staan in hun rechten.
Geschoolde Grieken organiseerden de eerste
klasjes Frans of Nederlands en er kwamen
ook Griekse dansgroepen, culturele clubs en

Tussen vroeger en morgen

muziekgroepen. De banden met Griekenland

In de jaren 70 nam het lot van de Grieken in

werden aangehaald.

België een nieuwe wending. Na 1973 zette de
economische crisis in, en de mijnindustrie raakte

16

De dictatuur van de kolonels in Griekenland

in verval. De mijnwerkers moesten op zoek

(1967-1974) leidde tot hevige controverses binnen

naar werk in andere beroepen. De verandering

de Gemeenschappen. Het leidde tot een breuk

van werk leidde tot verandering van de

tussen aanhangers van de junta en democraten. De

woonomgeving: velen trokken naar stedelijke

voorstanders van de dictatuur zochten steun bij de

centra, vooral naar Brussel. De Grieken openden

Belgische autoriteiten om de Griekse democraten

in die jaren hun eerste restaurants en cafés.

te vervolgen. Die onverkwikkelijke periode laat tot

Anderen werden loodgieter, chauffeur, kleine

vandaag sporen na.

winkelier of handelaar in Griekse producten. Dat

In de periode van de kolonelsdictatuur kregen de

zorgde voor verdere integratie. Intussen bereikte

Griekse migranten van links ook in België af te

de tweede generatie haar volwassenheid. Deze

rekenen met allerlei moeilijkheden. Ze kwamen op

generatie, de kinderen van de eerste Griekse

een zwarte lijst terecht en kregen moeilijkheden met

mijnwerkers, die in België waren geboren of op

hun visa en paspoorten. Het reizen naar en van

heel jonge leeftijd waren aangekomen, voelde zich

Griekenland werd hen op allerlei manieren moeilijk

hier thuis. Het was hun natuurlijke omgeving.

gr i e ke n i n l i m b u r g

Hier hadden ze hun vrienden, hun school, hun

moeilijke gevallen, helpt bij de repatriëring van

goede en slechte herinneringen, hun leven. Om

stoffelijke overschotten voor het begraven van

zich te uiten, gebruikten ze een van de twee

doden in Griekenland, bevordert het Griekse

landstalen: het Nederlands of het Frans.

onderwijs enzovoort.

Die ontwikkeling leidde tot een diepe kloof tussen

De Grieks-orthodoxe Kerk in België heeft al een

de eerste en de tweede generatie. De verhouding

lange geschiedenis. De eerste kerk werd in 1900

tussen de ouders en hun volwassen kinderen

in Antwerpen geopend. Brussel volgde in 1926.

was complex. De ouders spraken geen Frans of

Na 1955 zorgde de toenmalige aartsbisschop van

Nederlands en de jongeren kenden weinig of

Thyatiron, Athenagoras Kavadas voor een priester

geen Grieks. Maar het grootste verschil was dat

in elk mijnbekken. Deze priesters hebben een

in mentaliteit. De jongeren namen de gewoontes

belangrijke rol gespeeld. Zij stonden symbool voor

en de manier van denken van de Belgen over. De

de samenhorigheid van de Grieken en voor de

ouders voelden zich verwijderd van de samenleving

Griekse identiteit, niet alleen voor gelovigen maar

waarin ze opgenomen waren en hielden vast aan

voor alle Grieken, ongeacht hun overtuiging. De

de manieren van denken en doen uit de dorpen

Griekse migranten gingen naar de kerk om hun

vanwaar ze vandaan kwamen. Het contrast tussen

landgenoten te ontmoeten en om er te luisteren

de twee generaties werd nog scherper door de

naar het Grieks.

gemengde huwelijken: veel ouders waren daar

De Kerk ontwikkelde een sociale activiteit. De

ongelukkig mee.

geestelijken zorgden voor de eerste Griekse lessen,
bezochten patiënten in ziekenhuizen en daalden

In die jaren kwamen er Griekse leerkrachten voor

zelfs af in de mijnen om de mijnwerkers moed in te

lessen Grieks naar België. De opkomst van de

spreken. Ze zamelden voedsel in om uit te delen in

tweede generatie voor die lessen was massaal.

tijden van staking… De Kerk heeft ook stilaan meer

Later zakte het aantal leerlingen weer, door de

macht en middelen gekregen, onder andere door

verwijdering van de derde en vierde generatie van

giften en legaten van de rijke Griekse emigranten.

de Griekse manier van leven. De Griekse school

Er kwam een grote kathedraal in het hartje van

was niet meer aantrekkelijk voor deze kinderen:

Brussel en kleinere kerken in andere steden.

het is en blijft werken op vrije uren. De kinderen

De aartsbisschop nam een gebouw over van het

die toch nog naar de Griekse school kwamen,

Patriarchaat van Constantinopel.

werden aangespoord door hun grootouders, in de

Leonidas Kestekidis, de stichter van het beroemde

hoop dat de jongeren zouden vasthouden aan de

chocoladebedrijf Leonidas, zorgde voor de nodige

tradities en taal.

fondsen voor dat gebouw en voor de Griekse
school in Brussel . De Kerk stimuleerde ook dat

Grieks organisatieleven

er orthodoxe scholen kwamen in Vlaanderen
en Wallonië en zorgde ervoor dat er een ruime
orthodoxe kapel kwam in de nationale luchthaven

De Grieken kregen eigen uitzendingen op de

van Zaventem. de Kerk heeft een kantoor in

Franstalige RTBF en een eigen lokale Griekse

gebouwen van de Europese Unie.

radio in Luik en in Brussel. Er kwam een
maandelijkse Griekse krant Protaporos en er

De Griekse overheid had speciale aandacht voor

kwamen tijdschriften zoals Nikandros.

de kinderen van de emigranten. Ze verminderde

De Federatie van Griekse Gemeenschappen van

de militaire dienst voor jongemannen die

België doet vanaf 1988 brede, gerichte acties om

besloten te dienen in het Griekse leger, tot een

het leven van de Grieken in België te verbeteren.

termijn van zes maanden. Het kwam ook tot

De Federatie komt op voor hun belangen, ook

studentenuitwisselingen tussen Belgische en

tegenover de overheid, geeft financiële steun in

Griekse hogescholen en universiteiten. De Griekse

έ λ λ ηνες στο λ i m b o y p γ o

17

scholen in België kregen versterking van een

naar de jongere generaties. De contacten blijven

aantal leerkrachten.

continu en systematisch. Bijna niemand haalt
het in zijn hoofd om zijn vakantie elders dan in

Sedert 1993 behartigt het Secretariaat-generaal

Griekenland door te brengen. De geboorteplaats

in het buitenland voor de Grieken de zaken van

blijft een bron van vernieuwing en herbronning.

de Griekse diaspora. Het Secretariaat-generaal,
controleerde de implementatie van het beleid

De auteur van dit boek, Maria Dermitzaki, volgt

ten aanzien van de Griekse migranten en zette

het pad van de Griekse migranten in Limburg

programma’s op voor zomervakantiekampen van

aan de hand van gesprekken en foto’s. Ze geeft

mensen uit de diaspora. Het is ook betrokken

ons via levensverhalen van mensen een beeld van

bij cultuurprogramma’s en bij assistentie voor

een paar generaties mannen en vrouwen. Het is

terugkerende migranten.

het beeld van een tijdperk, een reis.

Er is sinds 1995 ook een Raad van Hellenen in

Via die getuigenissen en foto’s maken we kennis

het Buitenland (SAE) met basis in Thessaloniki.

met persoonlijke ervaringen, met diepe gevoelens

Het eerste World SAE-congres in december

en met diepe waarheden van mensen. Zo groeit dit

1995 bracht mensen bijeen uit de diaspora. Ook

menselijke panorama van de Griekse emigranten in

de Federatie van de Griekse Gemeenschappen,

Limburg uit tot een spiegel van het verhaal van de

plaatselijke verenigingen en de orthodoxe Kerk

hele Griekse gemeenschap in België. De verhalen

van België namen eraan deel.

geven een naam en een identiteit aan een tot
dusver anoniem stuk Hellenisme, dat alleen maar

Besluit

van academische sociologische studies. Door dit
boek wordt dat sociologische materiaal levend.

Ondanks het lange verblijf in België hebben

Het krijgt reliëf. Wie op zoek is naar inzicht in

de Griekse migranten de banden met hun

de Griekse migratie in België of zelfs in de hele

moederland behouden. De oude migranten

Griekse emigratie, zal in dit boek een waardevolle

proberen de liefde voor het land over te dragen

bron vinden.

(Archief Dimitra Tsivanidis)
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bestond uit de getallen, statistieken en conclusies
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n

varkens biggetjes, zodat de kudde langzaam uitbreidde. Met Kerstmis slachtten we een varken,
niet om het zelf op te eten, maar om het te verkopen.
Op mijn dertiende vonden mijn ooms dat ik het
alleen aankon. Ik kreeg ’s morgens een stuk brood
mee en trok vanaf toen in mijn eentje door de bergen om mijn varkens te hoeden. Mijn stukje brood

Rigas Kalogrias
Geboren in Paleochorion in 1926. Werkte er als varkenshoeder, houthakker, postbode en kopermijnwerker.
Overleefde de Tweede Wereldoorlog, de burgeroorlog.
Arriveerde in 1954 voor de eerste maal in België, vertrok
terug naar Griekenland, kwam terug naar België om te
blijven.

was al vlug op. De rest van de dag leefde ik van
wat andere herders me schonken. Soms kreeg ik
een stuk brood, soms wat olijven of feta.
Het paasfeest is het grootste feest van het jaar voor
de Grieks-orthodoxe mensen. Dat wordt gevierd
met een schaap aan ’t spit. Maar toen ik varkenshoeder was, at ik zelfs met Pasen nog geen stukje
vlees, tenzij iemand me uitnodigde om een stukje
mee te eten. Het waren harde, moeilijke tijden van
hongerlijden.
Wanneer we een varken slachtten, stroopten we de
huid af en wreven die in met zout. Dat spanden

Varkenshoeder

we op in de zon en lieten het droog en hard worden. Daarna plaatste ik mijn voet op de gedroogde
varkenshuid, zodat ik mijn voetmaat kon nemen.

Het bergdorpje Paleochorion ligt in het noorden

Met andere stukjes varkenshuid naaide ik steekjes

van Griekenland, op negentig kilometer ten oosten

in de varkenshuid rond de afmeting van mijn voet-

van Thessaloniki. Ik werd er geboren op 15 no-

maat. Ik prikte er gaten in met een mes en reeg

vember 1926. Van mijn eerste levensjaren herinner

het dunne varkensvelletje erdoor. Dat waren mijn

ik me niet veel. Mijn moeder heeft me verteld dat

schoenen! In de zomer waren ze warm en stevig en

mijn vader is overleden toen ik nog maar twee jaar

beschermden ze mij tegen netels, stekels en stenen.

was. Ik heb mijn vader dus nooit gekend. Om voor

Maar in de winter, als het begon te regenen en te

haar twee zoontjes, mijn broer en ik, te zorgen,

sneeuwen, werden ze nat, vochtig en rot. Na enkele

ging moeder bij andere mensen poetsen en waste

dagen slecht weer hadden we geen schoenen meer.

ze hun kleren. Dat ging nog met de hand. Ze deed

Ik moest de winter blootsvoets verder. Mijn voetzo-

klusjes waar ze maar kon. Toen ik twaalf was, is

len werden zo hard van het eelt, dat ik de stekels

mijn moeder gestorven. Ik herinner me dat ik op

en stenen na verloop van tijd niet meer voelde.

een dag thuiskwam en er veel mensen in ons huis
waren. Ze huilden allemaal. Mijn grootmoeder ver-

Toen ik vijftien was, kocht ik met het weinige geld

telde me dat mijn moeder dood was. Ik schrok ei-

dat ik had een ezel en liet mijn varkens achter bij

genlijk niet, want mijn moeder was al een jaar ziek.

mijn ooms. Met mijn ezel trok ik door de bergen,

In die tijd waren er voor ons nog geen dokters.

hakte hout en belaadde de ezel ermee. Dat hout

Ik werd opgevangen door mijn ooms. Zij had-

verkocht ik dan in het dorp. Zo verdiende ik mijn

den varkens en gaven mij en mijn broer er een

brood en soms zelfs wat extra’s voor een stuk

paar. Die mochten we hoeden. Zo werd ik op mijn

koek.

twaalfde varkenshoeder. ’s Morgens vroeg trokken

Op mijn zestiende wilde ik het wagen in de koper-

we met de varkens naar de bergen, daar konden

mijnen. Ik wist dat je, als je zo jong was, nog niet

ze de hele dag eten en grazen. Soms kregen de

in de mijn mocht gaan werken. Maar ik waagde
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mijn kans en bood me aan bij de dokter van de

berg’ waar paters in hun kloosters leven. We kap-

mijn. Die moest eerst toestemming geven. Hij ken-

ten er met ons vieren hout, verbrandden dat tot

de mijn situatie, wist dat ik een weeskind was en

houtskool en verkochten die aan een handelaar.

heeft daarom uit medelijden een toelatingsbewijs

Die verkocht de kool op zijn beurt aan stadsmen-

uitgeschreven.

sen van Thessaloniki. De periode dat ik houthak-

Mijn eerste dag in de ondergrond van de mijn was

ker was in de bergen van Agion Oros situeert zich

een verschrikking. Het was er vreselijk benauwd,

in de Tweede Wereldoorlog. Ik hoorde wel van de

ik kreeg geen lucht, er was zoveel stof! Na een

Duitsers en van de oorlog maar ondervond er niet

maand werd ik ziek. Zo ziek dat ik naar de mijn-

zo veel van. Ik was nog zo jong.

dokter moest. Die raadde me gezonde berglucht
aan en verbood me nog af te dalen. Het zou anders mijn dood worden, zei hij.

De onvergetelijke jaren bij thio Mitso

Burgeroorlog
In 1946, twintig jaar werd ik toen, veranderde de
oorlog in een burgeroorlog. De communisten hadden de Duitsers verdreven. Maar toen de nazi’s

Mijn oom Mitso hoorde dat ik ernstig ziek was

verdreven waren, kwamen de Engelsen naar Grie-

en kwam mij bezoeken. Toen hij me zag, zette hij

kenland en zij steunden de rechtse krachten. De

me op een ezel en bracht me meteen naar zijn

communisten vluchtten naar de bergen. Van daar-

moestuin, midden in de bergen. Daar was de lucht

uit voerden ze een guerrillaoorlog tegen de recht-

zuiver en fris. Hij gaf me verse tomaten en bonen,

sen en de Engelsen.

bracht me elke dag verse melk. En helder bronwater had ik altijd bij de hand. Soms plaatste hij

Op een dag riepen de rechts gezinden van ons

hertenvallen en als het raak was, slachtten we een

dorp me bij zich en ondervroegen me over mijn

hert. Daar aten we dan met z’n allen van. Wat er

activiteiten in de bergen. Ze vroegen of ik er geen

overbleef, verdeelde oom Mitso onder de andere

partizanen tegenkwam of meer nog: of ik met hen

arme dorpsjongens. Zo heeft hij drie maanden

samenwerkte. Ik ontkende alles en zei dat ik er

voor me gezorgd en ik genas langzaamaan. Toen

alleen maar mijn kost ging verdienen met houthak-

ik me wat beter voelde, zocht ik mijn broer op in

ken. Ze vertelden dat de partizanen zelfs jongens

een ander dorp, dat Stavro heette. Mijn broer was

van veertien in dienst namen. Maar gelukkig was

daar aan het werk en ik hoopte er ook te kunnen

een van de leden van het dorpsbestuur, een poli-

werken. Maar daar waren zoveel muggen dat ik

tieagent, familie van mijn peter. Hij stelde voor dat

de eerste dag al koorts kreeg. Ik stond vol mug-

ze me met rust zouden laten als ik zijn broertje

genbeten. Mijn broer zette me onmiddellijk op de

mee zou nemen naar de bergen om hout te hak-

bus naar ons dorp, Paleochorion. Aan de busstop-

ken. Ik moest dat voorstel wel accepteren, anders

plaats zag oom Mitso me. Hij zag me rillen van de

zouden ze me beschuldigen van samenwerking

koorts en ontfermde zich over mij. Omdat ik zo

met de communisten. Dus nam ik z’n broertje mee

zwak was, bond hij me vast op z’n ezel en bracht

naar de bergen. Juist die dag hielden twee partiza-

me zo terug naar Paleochorion. Het was de tweede

nen me staande in de bergen. Ze vroegen me of ik

keer dat mijn oom Mitso de zorg over mij op zich

heulde met die fascistische rechts gezinden. Ik zei

nam. Hij nam me weer mee naar zijn moestuin in

dat ik gewoon mijn werk deed. Toen zagen ze de

de bergen, waar ik terug op krachten kwam.

jongen op mijn ezel en vroegen zijn naam. Ik was
in paniek want als de twee te weten kwamen dat
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Toen ik achttien werd, sloot ik me aan bij drie

het de zoon van de politieagent van het dorp was,

dorpsgenoten die hout kapten in de bergen. Ik

zouden ze ons afmaken, dacht ik. Daarom loog ik

kocht me een muilezel en trok samen met hen

over zijn naam en zei dat hij Michali heette. Maar

naar de bergen van Agion Oros. Dat is een ‘heilige

ze wantrouwden me en riepen ‘Michali!’ om te zien

gr i e ke n i n l i m b u r g

of de jongen op zijn naam reageerde. Gelukkig had

Joegoslavië. Maar dat was niet het einde van de

de jongen het gesprek afgeluisterd, snapte de ernst

burgeroorlog. Ik werd door het leger opgeroepen

van de situatie, stampte tegen de ezel en vluchtte in

van 1948 tot 1950. Ik had de keuze: deserteren en

galop terug naar ’t dorp. Daar dachten de mensen

aansluiten bij de guerrilla in de bergen of gewoon

dat ik door de partizanen was vermoord. Maar ik

mijn legerdienst doen. Ik wilde niet onderduiken

praatte met de twee, vertelde dat ik in de bergen

en heb dus mijn legerdienst vervuld. Ik kon niet

voor mijn levensonderhoud werkte en dat mijn ou-

anders dan de rechtsen dienen.

ders niet meer leefden. Een van de twee keek naar

Ik heb nooit oog in oog met de partizanen gestaan

mijn cape, die met het weefgetouw was gemaakt en

tijdens gevechten, maar we hebben wel zwaar te-

stelde voor dat ik die zou afgeven. En zo gebeurde.

gen hen gevochten. Op een dag kwam onze leger-

Ik zag dat zijn maat schoenlappen droeg met gaten

eenheid frontaal tegenover guerrillero’s te staan.

waar zijn tenen door staken. Uit eigen beweging

De jongen die naast me zat, bediende de mitrail-

trok ik mijn zelfgemaakte schoenen uit en schonk

leur. Plots vloog er een kogel dwars door z’n

die aan zijn makker. Dat gebaar apprecieerden ze

gezicht. Ik nam de mitrailleur van hem over en

wel. Op de keper beschouwd hadden ook zij hon-

probeerde me terug te trekken. Een kogel ketste

ger en geen fatsoenlijke kleren. Hoe het ook zij, ze

vlak naast mijn voet af. Ik liet me in een kuil val-

lieten me gaan.

len en daar ben ik blijven liggen van zes uur ’s

Later ben ik wel nog een tijdje gevangengenomen

morgens tot één uur ’s nachts. Er vlogen vlieg-

door de communisten. Zij hielden ons in grote groe-

tuigen over en de kogels floten rond mijn oren.

pen gevangen in kampen aan de Bulgaarse grens.

Maar ik ben onbeweeglijk blijven liggen, samen

Ze sloegen ons en behandelden ons slecht. Maar

met enkele makkers. We bedekten ons met takken

ik heb dat kamp overleefd en keerde daarna terug

en bladeren. Om één uur ’s nachts deed ik teken

naar mijn dorp. Op een dag vielen de communisten

dat we konden wegsluipen. We zagen overal lijken

binnen in ons dorp. Ik verstopte me onder de trap

en slopen langzaam terug door de bergen. Ineens

van ons huis en mijn grootmoeder gooide snel wat

hoorden we iets… Ik dacht dat een guerrillero

kleren over me. Zo bleef ik urenlang stil liggen. Ze

voor ons stond en ons zou doden. Maar het was

doorzochten alle huizen, maar vonden me niet.

een wild everzwijn. We waren zo verstijfd van de
angst dat we nog eens twaalf uur tussen de dode
lichamen zijn blijven liggen. De volgende ochtend
ontdekten we hoeveel geluk we hadden gehad:
toen pas zagen we hoeveel lijken er overal lagen.
We probeerden ze mee te nemen maar we kregen
ze niet op de ezels gebonden. De lichamen waren
zwaar, stijf en log. We hebben hooguit zestig lijken
op de ezels kunnen binden. De andere hebben we
niet meer kunnen meenemen.

De verliefde postbode
Na de burgeroorlog ben ik een tijdje terug in de
Rigas in het leger, het paard vasthoudend, 1949.

mijn gaan werken. Maar het was daar te zwaar
voor mij. In Arnea, een buurdorp, ging ik vragen
of ze geen postbode nodig hadden. En ja, na een

Toen de Amerikanen de Engelsen kwamen af-

jaar contacteerden ze me omdat er een plaats vrij

lossen, met oorlogsmaterieel en tanks, vluchtten

kwam. In die tijd was postbode zijn een zwaar

duizenden partizanen naar Bulgarije, Hongarije en

werk. ’s Morgens moest ik in alle vroegte vertrek-

έ λ λ ηνες στο λ imbo y pγo
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ken naar Arnea, op vijf kilometer van ons dorp.

breed hadden en ik wilde alleen haar. Hij heeft me

Daar ontving ik een zware tas met brieven en

toen een koe geschonken en geld en ook drie stuk-

stapte te voet naar Paleochorion terug, en dan nog

ken grond, juist omdat hij het nobel vond van mij

eens vier kilometer naar Neochorion. En van daar

dat ik zo oprecht was en geen bruidsschat eiste.

moest ik nog naar Varvara, Stano en zo terug naar

Hij heeft de twee zussen van Vangelio evenveel ge-

Arnea. In elk dorp moest ik op het dorpsplein de

geven toen ze huwden; hij kon het niet maken de

namen afroepen van mensen die een brief kregen.

ene dochter meer te geven dan de andere. Vanaf

Er waren geen straatnamen of nummers in de

toen waren we verloofd.

dorpen en een ezel, fiets, brommer of auto was er
toen niet voor de postbode. Je moest alles te voet

Ik werkte toen weer in de kopermijn en herinner

doen, elke dag, met een zware postzak op je rug!

me nog goed dat haar ouders aardappelvelden

Ik ben één jaar postbode geweest.

bezaten. Die aardappelen zal ik nooit vergeten!

Ik werd heimelijk verliefd op Evangelia. Ik denk

Dat waren zulke dikke patatten! En ik had altijd

dat ze wel iets vermoedde, maar ik vertelde het

zoveel honger geleden… Als ik ’s morgens langs

aan niemand. Het was mijn geheim. Maar nog een

die aardappelvelden moest om in de mijn te gaan

andere dorpsjongen was ook verliefd op Evangelia.

werken, maakte de moeder van Vangelio altijd van

Hij vroeg me in vertrouwen een brief van hem aan

die dikke, smakelijke, voedzame aardappelen met

haar te overhandigen. Ik was toch de postbode!

tomaten, gebakken in de pan. Heerlijk! Voor het

Ik wist natuurlijk dat het een liefdesbrief was,

eerst in mijn leven was ik verzadigd. Mijn toekom-

maar toch heb ik gewoon mijn werk gedaan. Ik

stige schoonfamilie was niet rijk maar had ook nog

heb haar de brief overhandigd. Ze bloosde van

een veld met bonen. Voor mij was dat feest, zulke

schaamte toen ik die brief aan haar gaf. Ze was

dingen had ik nooit gehad.

toen ook al verliefd op mij, denk ik. Maar dat wist
die dorpsjongen niet. Later is hij getrouwd met de

’s Zaterdags en ’s zondags mocht ik altijd bij Van-

nicht van Evangelia, en ik met Evangelia. En als

gelio thuis eten. Nu we verloofd waren, mochten

we elkaar zagen, konden we goed lachen om het

we met elkaar praten. Daarvoor mocht dat niet

voorval met de liefdesbrief.

in die tijd. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Als ik
naar de velden ging, dan zag ik haar regelmatig
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Mijn tantes wilden me almaar verloven met rijkere

en hadden we oogcontact. Ik was niet het type dat

meisjes. Maar ik weigerde dat categoriek. Ik wilde

zich op straat stond aan te stellen om de aandacht

Evangelia en geen andere vrouw. ‘Mijn Vangelio’,

te trekken. Na onze verloving gingen we in het

zo noemde ik haar. Op een avond heb ik mijn

weekend samen uit. Ik sliep er wel niet, ik ging al-

moed bijeengeschraapt en ben haar vader de hand

tijd thuis slapen. Haar ouders vroegen me wanneer

van zijn dochter gaan vragen. Ik had wel mijn

we wilden trouwen. Ik spaarde eerst wat geld en

oom Michali meegevraagd omdat ik ouderloos was

dan brak onze trouwdag aan. Het was een mooi

en ze niet zouden denken dat ik ze voor de gek

feest op het dorpsplein onder de stralende zon.

hield. Ik wilde ook dat iemand van mijn familie

Van mijn familie kwamen giagia Anastasia, giagia

als getuige aanwezig zou zijn om het officieel te

Papadia, giagia Marigoela en alle andere zussen en

maken, om te voorkomen dat er later misschien

broers van mijn ouders. Mijn familie schonk mijn

zou gezegd worden dat het allemaal niets bete-

Vangelio wat ze kon voor haar bruidsschat: zelfge-

kende.

breide kousen, een mooie schort, een kastrol, een

Haar vader vroeg wat ik wilde als bruidsschat. Ik

pan, een kan...

zei dat ik niks wilde, alleen zijn dochter. Je moet

Hier en daar was er soms wel eens iemand die

goed bedenken dat het in die tijd de normaalste

geld gaf als cadeau, maar dat was zeldzaam en het

zaak van de wereld was dat je als man een bruids-

stelde niet veel voor, in die tijd hadden de mensen

schat vroeg. Dat was een traditie. Maar dat hoefde

niet veel geld. We hebben gedanst op ons trouw-

voor mij allemaal niet. Ik wist dat ze het niet

feest, er was eten… Het was een mooi feest. Dat

gr i e ke n i n l i m b u r g

(…)

Familie Stathi, Paleochorion, Chalkidiki, jaren 50. (Archief R. Deliou)
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Familiefoto in Paleochorion, Chalkidiki, jaren 50. (Archief familie Kalogrias)
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Huwelijk van Evangelos Oxinoudis en Chrysanthi in Verstisko, Thessaloniki, december 1959.
(Archief M. Chouchoumis)

Kyriakos Kokkinidis (onder links) in Dypotamos, Kilkis, jaren 40. (Archief I. Kokkinidou)
De bruiloft van Rigas Kalogrias en Evangelia Gagani in Paleochorion, Chalkidiki, april 1953.
(Archief familie Kalogrias)
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81
(Archief C. Kostoglou)
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Michalis Boufidis (rechts) in de mijn van Houthalen, jaren 60. (Archief familie K. Karetsas)

Kyriakos Psilidis (1ste van rechts) met andere mijnwerkers, jaren 50. (Archief K. Psilidis)
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Simos Karagiannis op zijn eerste werkdag,
mei 1962. (Archief S. Karagiannis)
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Diamantis Oxinoudis in de mijn van Waterschei,
jaren 60. (Archief M. Chouchoumis)

Stavros Zervas in de mijn van Zwartberg, begin
jaren 60. (Archief S. Zervas)
Giorgos Pistolas, Zolder, jaren 60.
(Archief C. Pistolas)

Christos Tsiniaridis in de mijn van Zolder, 1975.
(Archief C. Tsiniaridis)

Grieken ondergronds voor de sluiting van de mijn,
Winterslag. (Archief familie C. Meladenios)
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Eleftheria Boufidis (knielend 1ste rechts) in de Philipsfabriek, Hasselt, 1971. (Archief E. Boufidis)
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Angeliki Chouchoumis met haar dochter Maria in hun tuin, Waterschei, 1969.
(Archief M. Chouchoumis)

