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Onder de kop “Tukjes en Slipjes” vermeldt Het Parool van zaterdag 24 febr. 2001 over een
aardig staaltje van de Griekese Beginselen.Vorig jaar de cember kocht het Griekse ministerie
van Cultuur met vooruitziende blik op een veiling in parijs voor een zacht prijsje(24000 dollar)
een aantal intieme eigendommen van de diep betreurde Maria Callas, die Griekse ouders had.
Onder de persoonlijke eigendommen die geveild werden waren zwart kant en sexy slipjes en
zwarte nylons.De ware opera min naar met goede smaak sprak er schande van:dit soort
voorwerpen zou niet thuis horen in het pu blieke domein.
Onder druk beloofde het ministerie de aankopen van intieme lingerie te vernietigen “uit respekt
voor Callas.”Maar deze week zei lingerie liefhebber Alkisitis Soulogianni, direkteur
internationale betrekkingen dat het ministerie zich had bedacht.
De lingerie wordt in een kluis opgeborgen “en dan vergeten we misschine wel waar we de sleu
tel hebben gelaten.”Soulogianni:”Als je te maken krijgt met een ware legende,gaat sentimen
taliteit soms een grote rol spelen en voor je het weet groeit rond het slipje van Maria Callas een
massale kul tus.”We konden de voorwerpen,die overigens wel gewassen waren,eenvoudigweg
niet verbrand en,dat zou heiligschennis zijn,zonder te beweren dat er een oorzakelijk verband
is tusen de stem van de zange res en de pikante lingerie.Maar niemand,nee,nie mand krijgt ze
ooit nog te zien,” sprak de minister hartstochtelijk en liet zijn hand liefkozend over het zachte
satijn glijden.

Dinsdag 20 febr. 2001 Leeuwarder Courant

Onder de kop “Ondergoed Callas niet verbrand”
meldde het AP het volgende:

Athene-BH’s, korsetten en ander pikant ondergoed van wijlen de Griekse opera diva Maria
Callas zul len niet worden verbrand.Het ondergoed zal op een nader te bepalen plaats in een
geheime kluis worden op gelsagen.velen waren gechokt toen het ministe rie op een veiling van
privé bezittingen van Callas in parijs voor ongever 58.000 gulden dertien stuks intieme,pikante
lingerie van de in 1977 overle den sopraan kocht,waaronder een zwart kanten slipje en
kousen.

© mei 2016, fredvanderwal, BasicPublishing.nl

