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HMMM... MET HESSE Tekst en foto's Patrick Hesse

De Griek in Mijdrecht 

Zoals Aristoteles al zei: 
'Goed begonnen is het halve werk'
Menig jaar ben ik in Griekenland op vakantie geweest. Geweldig weer, prachtige natuur, lieve mensen en ge-
weldig eten! Ik maakte me dan ook even ongerust toen eind 2016 het nieuws kwam dat Jannis Mitropoulos 
het Mijdrechtse restaurant Corfu zou sluiten. Er dat er geen vervanging zou komen... Want hoewel ik gek ben 
op alle nieuwe restaurant-concepten plus 'fusion food' en dergelijke ben ik altijd blij dat er in elke behoorlijke 
gemeente een Chinees en een Grieks restaurant zitten. Een soort geruststellende gedachte. 

Gelukkig werd al snel bekend dat 
Kostas Antoniadis de nieuwe eige-
naar zou worden van het restaurant. 
Na een zeer ingrijpende verbou-
wing van maar liefst zeven maan-
den opende hij op 8 juni zijn nieuwe 
zaak. Simpel en zeer doeltreffend 
genaamd 'De Griek'. 

Van het gezellige, maar inmiddels 
toch wel gedateerde interieur van 
Corfu was niets meer terug te vin-
den, er verrees een schitterende, 
eigentijdse nieuwe zaak aan Raad-
huislaan 1 in Mijdrecht. De reacties 
waren veelbelovend en ook ik kon 
niet wachten om een vorkje te gaan 
prikken in Mijdrecht. 

Het is een heerlijke zomerse avond 
wanneer ik kennismaak met Kostas, 
de uiterst vriendelijke eigenaar van 
dit smulpaleisje. Al snel blijkt dat ik 
met een horeca-veteraan te maken 
heb en dat hij in ditzelfde restaurant 

bijna 30 jaar geleden al gewerkt 
heeft. Hoe geweldig is het dan om 
als eigenaar terug te keren...

De aimabele Griek geeft ons een ta-
feltje aan het raam. Zo heb ik niet 
alleen zich op het Raadhuisplein, 
maar ook op een geweldige muur-
schildering waarvan ik in de eerste 
instantie dacht dat het om een foto 
ging. Omdat mijn tafelgenoot Pe-
ter Bakker hals over de kop moest 
afhaken, is mijn vrouw meegegaan. 
U begrijpt dat het niet veel moeite 
kostte om haar over te halen. 

Er staan heel wat lekkernijen op de 
kaart, maar na veel wikken en wegen 
gaan we allebei voor echte Griekse 
gerechten als starter: Dolmadakia, 
dit zijn druivenbladeren gevuld met 
rijst en gehakt, en Feta Saganaki, 
gebakken feta met honing. Binnen 
een mum staan de gerechten op ta-
fel en kunnen we aanvallen. Ik waan 

Rangen en standen in 
de rechtspraak

Het incident
Een magazijnmedewerker (reeds 
11 jaar in dienst) was aan het 
werk, toen zijn collega van de ad-
ministratieve afdeling hem vroeg 
een pallet te ontdoen van het 
plastic folie. Toen de magazijnme-
dewerker weigerde dit (meteen) 
te doen, begon zijn collega zelf 
met het verwijderen van het folie. 
Ondanks dat de magazijnmede-

werker hem meerdere malen vroeg 
daarmee op te houden, gaf de col-
lega geen gehoor. De magazijnme-
dewerker raakte vervolgens zodanig 
geïrriteerd, dat hij een stanleymes 
(!) naar zijn collega gooide. Volgens 
werkgever vloog het stanleymes 'ra-
kelings langs zijn linkerschouder'. 
Niemand raakte gewond. De werk-
nemer werd op staande voet ontsla-
gen. De magazijnmedewerker vocht 
dit ontslag aan bij de kantonrechter. 
Hoewel hij weliswaar erkende dat 
hij het stanleymes had gegooid, stel-
de hij dat het mes niet geopend was 
en hij het ook niet in de richting van 
zijn collega zou hebben geworpen. 
Dientengevolge zou volgens hem 
het gegeven ontslag op staande voet 
moeten worden vernietigd.

Het oordeel van de kantonrechter
De kantonrechter ging mee in dit 

verhaal en overwoog dat het de col-
lega zelf was die onnodig voor een 
vervelende situatie had gezorgd. De 
kantonrechter gaf aan dat de maga-
zijnmedewerker met het gooien met 
een voorwerp naar een collega wel-
iswaar een grens had overschreden, 
maar hij meende dat de magazijn-
medewerker daarmee niet zó ver 
over de schreef was gegaan dat een 
ontslag op staande voet terecht was. 
Tot slot overwoog de kantonrechter 
dat 'de werkgever nou eenmaal voor 
lief moet nemen dat door werkne-
mers in lagere rangen anders met 
irritaties wordt omgegaan dan door 
werknemers in hogere functies'. Het 
ontslag op staande voet werd vernie-
tigd en werkgever werd (op straffe 
van een fl inke dwangsom) veroor-
deeld om de magazijnmedewerker 
onmiddellijk weer toe te laten tot 
het werk.

Opmerkelijke uitspraak
Het is niet vreemd dat deze zaak 
discussie heeft opgeleverd in de 
juridische wereld. Enerzijds geldt 
dat een (terecht gegeven) ontslag 
op staande voet geen licht middel 
is en verstrekkende gevolgen met 
zich brengt voor werknemers.

Anderzijds hebben werknemers 
zich wel te houden aan bepaalde 
omgangsvormen op de werkvloer. 
Waar de grens getrokken wordt, is 
nog altijd niet (helemaal) duidelijk 
te destilleren uit de rechtspraak. 
Deze zaak had bij een andere kan-

tonrechter zeker een andere uit-
komst kunnen hebben. Op zich is 
het oordeel van de kantonrechter 
te begrijpen. Het gooien van een 
mes is ernstig, maar de gevolgen 
waren dat i.c. niet. 

Wél is opvallend dat de kanton-
rechter overweegt dat van een 
laaggeschoolde werknemer kenne-
lijk kan (mag?) worden verwacht 
dat hij met een mes gooit, en dus 
niet iedere werknemer zich aan de 
normale omgangsvormen hoeft te 
houden. Rangen en standen spelen 
daarmee een rol in de rechtspraak.

me meteen weer op Kreta, waar wij 
vorig jaar op vakantie waren. Dat we 
niet de enige Griekenland-fans zijn, 
blijkt als er een gezin binnenkomt 
waarvan de heer trots een T-shirtje 
draagt van zijn favoriete Griekse 
eiland. De hele entourage doet me 
terugverlangen naar de Griekse zon. 

Zeker als het hoofdgerecht de tafel 
bereikt. Mijn vrouw is gegaan voor 
Bifteki, gekruid gehakt gevuld met 
feta en gyros. Als carnivoor kon ik 
de verleiding niet weerstaan om 
voor de Dimitri-schotel te gaan: os-
senhaas, lamsrack, gyros, varkens-
haas en mousaka, vergezeld van 
friet en een rauwkostsalade. 

De Griekse muziek op de achter-
grond maakt de beleving compleet 
en mijn vrouw en ik halen herin-
neringen op van onze Griekse rei-
zen. Na alle eerdere heerlijkheden 
nemen we op aanraden van Kostas 

toch nog een dessert. Gelukkig houd 
ik altijd een klein gaatje over... Ik ga 
voor een Griekse traditie, Baklava, 
en mijn eega kiest de Cheesecake 
met zoete kersen. 

Met een gerust hart ga ik huis-
waarts. 'De Griek' is een meer dan 

waardig opvolger van het restaurant 
Corfu en gelukkig hebben we bin-
nen onze gemeentegrenzen nu een 
Grieks restaurant 2.0. Om af te slui-
ten met een citaat van de Griekse 
fi losoof Aristoteles (384 v.C. - 322 
v.C.): 'Goed begonnen is het halve 
werk'. Chapeau Kostas!   

Restaurant De Griek is gevestigd aan 
de Raadhuislaan 1 in Mijdrecht en, 
behalve op dinsdag, dagelijks geopend 
van 17 tot 22 uur.
Tel: 0297-288440
info@degriekmijdrecht.nl
www.degriekmijdrecht.nl


