
 

 
 

bestaat 25 jaar! 
 
Reden voor een interview met de 
persoon achter deze reisgidsen over 
voornamelijk Griekse eilanden. 10 
vragen aan Anneke Kamerling. 
 
Jorgos: Wie is Anneke Kamerling? 
Anneke: Ik ben geboren in 1966 en 
opgegroeid in een  
'griekofiel' gezin. Sinds 
mijn 7e kom ik jaar- 
lijks een of meerdere 
malen in Griekenland. 
Ook heb ik ruim 10  
jaar voor mijn werk 
in Griekenland ge- 
woond. Daar ben ik 
mijn Noorse man  
tegengekomen, met 
wie ik inmiddels 20 jaar getrouwd 
ben. Samen hebben wij een zoon van 
20 en een dochter van 12. In 
Griekenland heb ik gewerkt als 
reisleidster en als destination-
developer, wat inhield dat ik nieuwe 
vakantiebestemmingen moest 
opstarten. In die periode ben ik 
begonnen met het schrijven van 
reisgidsen. Deze 'hobby' groeide al 
snel uit tot een bron van inkomsten 
en inmiddels heb ik 10 eilanden 
beschreven. Daarnaast heb ik een 
boekje met anekdotes over mijn tijd in 
Griekenland, een Grieks 
receptenboekje, samen met Olga 
Karagiannis een wandelgids over het 
eiland Andros en samen met Marleen 
Veldhorst een gids met 
stadswandelingen in Athene 
uitgegeven via www.het-boekje.nl. 
Naast het schrijven van reisgidsen doe 
ik vertaalwerk, geef ik Griekse les 
(www.itts.nu) en werk ik als beeldend 
kunstenares (www.artista.nu). Ik geef 
schilderlessen en begeleid schilder-, 
mozaïek- en beeldhouwreizen naar 
Griekenland, samen met collega 
kunstenares Anna Vollebregt. Ook 
organiseer ik samen met mijn collega 
Carla Benningshof reizen op maat 

naar authentiek Griekenland voor de 
echte Griekenland liefhebbers. 
(www.secretsofgreece.net) 
Hobby's? Mijn werk is mijn hobby! 
 
Jorgos: Wanneer ben je voor het eerst 
naar Griekenland gegaan? 
Anneke: In september 1974 ging ik 
voor het eerst met mijn ouders op 
vakantie naar Griekenland, naar 
Rhodos. Dat was vlak na de val van 
het Kolonelsregime. Ik was als 7-jarig 
meisje erg onder de indruk. Het was 
zo'n andere wereld! Zwemmen in de 
warme zee, lieve mensen overal en 
dan die reusachtige zuilen, die er al 
                  eeuwen stonden...  
                  Ik was op slag verliefd 
                  op Griekenland en dat 
                  is nooit meer 
                  overgegaan. 
 
                Jorgos: Waarom 
                Griekenland? Wat trekt jou 
                aan tot Griekenland? 
                Anneke: Griekenland heeft 
                het! Een fijn klimaat, een 
vriendelijke en gastvrije bevolking en 
er is van alles te zien en te beleven. 
Strand, mooie natuur, culturele 
bezienswaardigheden en niet te 
vergeten de heerlijke Griekse keuken. 
Wat wil een mens nog meer?  
Natuurlijk zijn er ook andere prachtige 
landen, maar iedere keer wanneer ik 
met mijn gezin ergens anders op 
vakantie ben, dan zeggen we tegen 
elkaar: "Het is wel leuk, maar  
het is geen Griekenland!" 
Wat ik bijzonder leuk vind 
aan Griekenland zijn de on-
beschrijfelijke dingen, die je 
kunt meemaken; door wild- 
vreemden meegenomen  
worden in de laadbak van  
een pick-up voor een bezoek 
aan een grot, druiven die je 
toegestopt worden door een 
oud vrouwtje dat je tegen- 
komt tijdens een wandeling, 
en als je voor je gezin met  
twee kinderen en een vriendje 
de drankjes wilt betalen, dat  
die al betaald zijn...  
Zomaar, door een vriendelijke 
Kretenzer die toevallig ook op het 
terras zat. 
 

Jorgos: Wanneer ben je gidsen 
beginnen te schrijven? Waarom? 
Anneke: Toen ik in 1989 als 
destination-developer op Karpathos 
werkte, was er geen enkel boekje 
over het eiland. Dat ben ik toen zelf 
maar gaan maken. Drie jaar later op 
Chios had ik de smaak te pakken en 
zo volgden er meer, het-boekje.nl was 
een feit.  
Ik schrijf alsof ik met de mensen mee 
op pad ben. Persoonlijk en 
gedetailleerd met net wat meer 
aandacht voor zaken die in de meeste 
gangbare gidsen niet aan de orde 
komen. Jaarlijks bezoek ik een of 
meerdere eilanden, die ik beschreven 
heb om te kijken of er iets veranderd 
is. Ook vrienden brengen mij op de 
hoogte van wijzigingen, maar die zijn 
er soms een beetje laks in. Dan zijn er 
gelukkig altijd nog de oplettende 
lezers die mij van veranderingen op 
de hoogte brengen. Als er iets 
veranderd is, pas ik het meteen aan. 
Zo zijn de boekjes altijd up to date. Ze 
worden 'on demand' gedrukt en zijn 
eveneens als ebook verkrijgbaar. 
Mag ik hierbij wat mensen bedanken? 
Mijn ouders, die mij met Griekenland 
hebben laten kennismaken en mij 
altijd door dik en dun hebben 
gesteund. Mijn gezin en al mijn 
vrienden in Griekenland en daarbuiten 
voor hun inbreng en support, Sandy 
Nieuwenhof van idrive.gr, die al jaren 
de omslagen van de reisgidsen maakt 
en mijn website beheert, en niet te 
vergeten mijn lezers, die vaak met 
enthousiaste verhalen terugkomen. 
 
Jorgos: Welke eilanden/gebieden heb 
                               je bezocht? 
                               Anneke: Voor 
                               mijn werk en 
                               ook voor  
                               vakantie 
                               heb ik de 
                               eilanden 
                               Kerkyra, Paxos, 
                               Antipaxi, 
                               Lefkada, 
                               Zakynthos,  
Kythira, Antikythira, Kreta, Kassos, 
Karpathos, Rhodos, Simi, Chalki, 
Nissyros, Tilos, Kalymnos, Kos, 
Patmos, Lipsi, Samos, Chios, 
Inousses, Psara, Lesbos, Limnos,  



Skyros, Andros, Tinos, Mykonos, 
Paros, Naxos, Santorini, en Anafi 
bezocht. 
Op het vaste land ben ik in de steden 
Athene en Thessaloniki geweest en 
heb ik de streken Peleponnesos, 
Parnassos en omgeving (waaronder 
Delphi), Meteora en omgeving, Evia 
en Chalkidiki bezocht. 
 
Jorgos: Wat vond je bijzonder? Wat 
vond je het leukst? 
Anneke: Tja, dat is misschien wel de 
moeilijkste vraag om te 
beantwoorden, net als de vraag die ik 
vaak gesteld krijg: ‘Wat is nou het 
leukste/mooiste Griekse eiland?’ 
Ik zal in een blog op de site van ‘de 
Griekse gids’ met regelmaat een 
eiland in het zonnetje zetten. Dan 
geef ik daar antwoord op boven-
staande vragen.  
Maar welk eiland 
nou het leukst/ 
mooist is? Daar 
moet ik het 
antwoord op 
schuldig blijven, 
want ieder eiland 
is uniek, ze zijn 
onderling gewoon 
niet te vergelijken. 
 
Jorgos: Heb je  
vrienden in Griekenland? 
Anneke: Ja, ik heb veel vrienden en 
kennissen in Griekenland, op 
verschillende eilanden en in Athene en 
Thessaloniki. We zien elkaar wanneer 
ik in de buurt ben en soms komen ze 
naar Nederland, bijvoorbeeld om kerst 
met ons te vieren. Ook dit jaar komen 
er Griekse vrienden over voor de 
kerst. 
 
Jorgos: Wat vind je van de Grieken in 
het algemeen? 
Anneke: Bijzonder! Ik ken geen ander 
volk dat zo versnipperd  
woont, verspreid over al  
die eilanden - en zelfs tot 
in Amerika en Australië  
aan toe - en toch zo'n  
eenheid vormt.  
Ik vind het bewonderens- 
waardig hoe zij hun taal  
en cultuur hebben weten 
te behouden, ondanks de 

vele overheersingen, die ze hebben 
moeten ondergaan. 
Het leukst vind ik de filoxenia, de 
gastvrijheid, die de Grieken tentoon- 
spreiden. Hoewel er soms ook een 
soort xenofobie te bespeuren valt, 
maar daar krijg je als toerist weinig 
van mee. 
Grieken kunnen uitermate goed 
improviseren. Waar het overal ter 
wereld verkeerd gaat, als je iets 
anders bestelt dan wat op de kaart 
staat, is dat in Griekenland nooit een 
probleem. Wel kan het voorkomen dat 
je sowieso iets anders krijgt dan wat 
op de kaart staat, omdat ze het dan 
even niet hebben... 
Loopt er iets niet helemaal volgens 
plan? (Als er al sprake is van een 
plan...) "No problem!" Grieken vinden 
altijd een oplossing. 
 
Jorgos: Wat zijn je toekomstplannen? 
            Nieuwe bestemmingen? 
            Anneke: Momenteel ben ik 
            bezig met een kinderreisgids 
            over Griekenland, 
            "Maren in  
             Griekenland". 
             Maren is een  
             klein meisje dat 
             na een bizar 
             avontuur in 
             Namibië  
("Maren in Namibië",  
kinder reisgids voor 
Namibië) in Athene  
strandt en vervolgens 
door verschillende 
goden wordt rondgeleid 
door heel Griekenland, 
waar ze kennismaakt met 
de Griekse mythologie en 
vele bezienswaardigheden 
bezoekt. 
Het duurt nog wel even  
voor het boek af is... 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

En nieuwe bestemmingen? 
Ik heb nog genoeg eilanden te doen! 
Ik weet alleen nog niet waar ik 
beginnen moet. Mylos of Kea, of 
Amorgos, of...?  
 
Jorgos: Wanneer ga je weer 
naar Griekenland en waar? 
Anneke: Ik ben eigenlijk  
net terug uit 
Rhodos, maar  
in het voorjaar 
ga ik weer; dan 
staan er weer  
schilderreizen  
op het  
programma  
en van de  
zomer gaan  
we zeker met 
ons gezin naar één of meer van de 
eilanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


