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De orthodoxe kerk is al meer dan
duizend jaar heer en meester op het
Noord-Griekse schiereiland Athos.
Jaarlijks komen duizenden pelgrims
er op af. Allemaal mannen, want de
Heilige Berg is verboden terrein voor
vrouwen. Als niet-orthodoxe man
geraak je er overigens ook niet
zomaar binnen. Niet meteen een evi-
dente bestemming voor een wandel-
vakantie dus, maar als je je goed
voorbereidt wacht je een onvergete-
lijke ervaring. Wij wandelden zeven
dagen van klooster naar klooster,
door een onbedorven landschap van
zon, zee en bergen.

Poort tot de andere wereld

Voor zo’n 2.000 monniken is Athos een
thuishaven. Twintig kloosters, honder-
den monnikenhuisjes en ontelbare kerk-
jes en kapelletjes, je kan er gewoon niet
naast kijken. 
Behendig parkeert de monnik het mini-

busje voor de imposante kloosterpoort
van Simonos Petras. Even later krijgen
we in de ontvangstkamer ouzo, Griekse
koffie en loukoumi (Turks fruit) voorge-
schoteld, het traditionele onthaal in de
orthodoxe kloosters. Onze dankwoor-
den bij het afscheid worden vriendelijk
maar kordaat weggewuifd: “Het is God
die je moet bedanken. Denk eraan, east
west, God is best, no woman, no war.” De
toon is gezet. We zijn in een andere
wereld beland, zoveel is duidelijk.
Een uur geleden hebben we voet aan wal
gezet in het haventje Dafni na een twee
uur durende boottocht langs de zuid-
westkust van Athos. Twee vriendelijke
monniken namen ons meteen mee naar
het klooster Simonos Petras, een indruk-
wekkend gebouw van tien verdiepingen
hoog, bovenop een 200 meter hoge rots
die zo uit de zee lijkt op te rijzen. Vanop
een houten balkon aanschouwen we het
ruwe landschap, steile bergflanken en
een diepblauwe zee zover het oog reikt.
Hier en daar zijn terrassen aangelegd,
kwestie van toch iets te kunnen telen in
deze onherbergzame omgeving. 

Autonome republiek

Athos is een uitloper van het schierei-
land Chalkidiki, een smalle strook land
van 50 km lang en 6 tot 12 km breed,
gedomineerd door de 2027 m hoge
Athosberg. Al in de vroege Middel-
eeuwen kwamen monniken hier de een-
zaamheid opzoeken. In 963 stichtten ze
het eerste klooster, Megistis Lavras.
Andere volgden en Athos groeide snel
uit tot één van de belangrijkste religieu-
ze en culturele centra van het
Byzantijnse rijk
Maar de gouden tijden bleven niet
duren. Oorlogen en plunderingen door
piraten eisten hun tol. De Heilige Berg
overleefde het echter allemaal en kent de
laatste decennia zelfs een kleine revival.
Het aantal monniken is weer toegeno-
men. Ze komen van overal ter wereld en
zijn van alle leeftijden. 
Ook zijn statuut van half-autonome
republiek heeft Athos weten te vrijwa-
ren. Het bestuur is grotendeels in han-
den van een raad waarin elk klooster (17
Griekse, een Russisch, een Bulgaars en
een Servisch) een zitje heeft. Athos mag
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dan deel uitmaken van Griekenland, in
de praktijk hebben eeuwenoude regels
en religieuze voorschriften er vaak voor-
rang op de Griekse wet. Het toegangs-
verbod voor vrouwen en vrouwelijke
dieren, in 1060 uitgevaardigd door de
Byzantijnse keizer, is daar het meest
sprekende voorbeeld van.

Centrale verwarming

Voor de natuur is het eeuwenlange isole-
ment in elk geval een zegen gebleken.
Een kust zonder toeristen, nieuwbouw
of verharde wegen is een unicum in
Griekenland. 
Oude voetwegen zijn er des te meer.
Langs een fraai aangelegd muilezelpad
verlaten we Simonos Petras.
Judasbomen, irissen, pioenen en anemo-
nen staan volop in bloei. Midden april is
de lente hier duidelijk op haar hoogte-
punt. We volgen de grillige kustlijn
zuidwaarts. 
Voorbij het klooster Grigoriou, mooi
gelegen in een kleine baai, wordt het
pad moeilijker begaanbaar. Woekerend

struikgewas, loszittende stenen en verra-
derlijke putten halen het wandeltempo
danig naar beneden, zodat we later dan
verwacht Dionysiou bereiken. Zoals de
meeste Athoskloosters heeft het aan de
buitenkant veel weg van een middel-
eeuwse burcht. Pas op het kleine
binnenplein krijgen we de roodgeschil-
derde kerk met vijf koepels te zien. 
We worden meteen het gastenkwartier
binnengeloodst. Na het onvermijdelijke
kopje koffie installeren we ons in een
nette tweepersoonskamer, zowaar met
centrale verwarming. De verhalen over
de primitieve omstandigheden in de
kloosters blijken toch niet helemaal te
kloppen.

Ochtendgebed om vier uur

Even later wonen we het avondgebed
bij, zoals dat van de gasten min of meer
verwacht wordt. Het is een ideale gele-
genheid om het prachtige interieur van
de kerk te bewonderen: fresco’s, iconen,
goud en zilver, we komen ogen te kort. 
De monotone gezangen en het schemer-

donker zorgen voor een bevreemdende
sfeer. Het enige licht komt van kaarsen
en olielampjes. Monniken en bezoekers
lopen voortdurend rond, maken buigin-
gen, slaan kruistekens en gaan iconen
kussen. Ondertussen wordt er kwistig
met het wierookvat gezwaaid. 
Als niet-orthodox moeten we het alle-
maal vanop een afstand observeren,
want we mogen enkel in het achterste
gedeelte van de kerk plaatsnemen. We
proberen ons zo onopvallend mogelijk
te gedragen, maar vallen toch door de
mand. Wanneer een monnik merkt dat
we met gekruiste benen zitten, wijst hij
ons streng terecht. Deze houding is
onbeleefd en wordt in een kerk niet
getolereerd. 
Drie kwartier later is de ceremonie afge-
lopen. We volgen de andere kerkgangers
meteen naar de met fresco’s versierde
eetzaal, waar we in een donker hoekje
een plaats voor twee toegewezen krijgen.
De monniken en de orthodoxe gasten
eten elk aan een andere tafel. Niemand
zegt een woord tijdens het avondmaal.
Een monnik leest ondertussen voor uit
een heiligenleven. Wanneer hij het boek

Bloeiende irissen Klooster van Dionysion
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dichtklapt, staat iedereen op. Het
avondmaal zit erop, bord leeg of niet. 
Een uur later liggen we onder de wol.
Het is muisstil tot we om vier uur
gewekt worden door een langzaam aan-
zwellend ritmisch geroffel, het geluid
van de semantron: een houten hamer op
een houten plank, de oproep voor het
ochtendgebed. Het scenario zal zich elke
nacht weer herhalen, maar we laten de
kelk telkens aan ons voorbijgaan.

Praten mag

’s Morgens trekken we verder langs de
kust. In de buurt van het wat landin-
waarts gelegen klooster Aghiou Pavlou
is het een en al bedrijvigheid.
Vrachtwagens rijden af en aan, beton-
molens draaien op volle toeren. Er
wordt een weg aangelegd en het klooster
krijgt een opknapbeurt. 
Overal op Athos wordt druk gerestau-
reerd en verbouwd. Toen Thessaloniki
enkele jaren geleden culturele hoofdstad
van Europa was, deelde Athos mee in de
subsidiekoek. Sindsdien zijn oranje hijs-
kranen een vast onderdeel van het land-
schap geworden. 
Rond het middaguur komen we in
Aghias Annas aan. We mogen meteen
mee aan tafel voor een warme maaltijd.
‘s Avonds krijgen we hetzelfde eten
voorgezet, maar dan koud. Het gaat er

stukken informeler aan toe dan in het
vorige klooster. Praten bij het eten mag
hier wel. 
Misschien komt het doordat Aghias
Annas geen echt klooster is, maar een
zogenaamde skiti. De monniken leven
er niet in gemeenschap van goederen,
maar wonen alleen of met enkelen
samen in kleine huisjes die elk een eigen
gebedsruimte hebben. Alleen op zondag
verzamelen ze in de centrale kerk. De
huisjes van Aghias Annas zijn tegen de
rotsflank aan gebouwd en worden door
een wirwar van paadjes en uit de rots
gehouwen trapjes met elkaar verbonden.
Het doet wat denken aan een vergeten
dorpje aan de Riviera. Alleen de vele
koepeltjes en kruisjes en de totale afwe-
zigheid van gemotoriseerd verkeer verra-
den dat we op Athos zijn. 

Vriendelijke Roemenen

Voorbij Aghias Annas houden de wegen
op en wordt de bewoning schaars. De
ruige, bergachtige zuidpunt is sinds jaar
en dag de uitverkoren plek van kluize-
naars. Nog altijd wonen hier een aantal
monniken in grotten of andere primitie-
ve onderkomens, compleet afgezonderd
van de buitenwereld. 
Voor wandelaars is deze vergeten uit-
hoek een paradijs. We genieten er de
volgende dag met volle teugen van op
weg naar Timiou Prodromou. Het is
een eenzame tocht, boordevol afwisse-
ling. We doorkruisen bossen, steken
puinhellingen over en krijgen de half
besneeuwde top van de Athosberg van-
uit alle mogelijke hoeken te zien.
Kloosterbezoekjes onderweg zijn er niet
bij. De monniken van Kerasia zijn niet
op pottenkijkers gesteld en de mooie
skiti Kavsokalivia ligt in een diepe mid-
dagslaap verzonken. 
Het onthaal in het Roemeense klooster
Timiou Prodromou is des te warmer.
De gastheer-monnik praat honderduit,
antwoordt gewillig op onze vragen en
leidt ons in de kerk rond. Daar krijgen
we het verhaal van de miraculeuze
kloostericoon te horen. Een gerenom-
meerd kunstenaar was bijna klaar met
een icoon voor de kerk, maar kreeg het
gezicht van de Heilige Maagd maar niet
geschilderd. Op een avond wou hij er de
brui aan geven, maar toen hij de volgen-
de morgen de kerk weer binnenkwam,
was de icoon helemaal af, met gezicht en
al. De monnik vertelt het in volle ernst;

met mirakels wordt niet gespot op
Athos! 
Timiou Prodromou mag zich eigenlijk
geen klooster noemen. Officieel is het
‘slechts’ een skiti, die afhangt van het
nabijgelegen Megistis Lavras. Het
hagelwitte, kraaknette gebouw werd pas
halverwege de 19de eeuw opgetrokken.
Het oogt minder streng dan de kloosters
die we tot nu toe gezien hebben. Maar
de schitterende ligging, geprangd tussen
de zee en de Athosberg, heeft het er wel
mee gemeen. ‘s Avonds lopen we nog
even naar de grot waar de heilige
Athanasios, de grondlegger van Athos,
meer dan duizend jaar geleden gewoond
heeft. Bij onze terugkeer zijn de monni-
ken nog altijd druk in de weer: iconen
schilderen, velden bewerken, klussen in
het gebouw... 

De hoofdstad

Dag vier. Ons visum verstrijkt, maar we
hopen het met enkele dagen te verlen-
gen. Daarvoor moeten we 35 km ver-
derop zijn, in Karyes, de ‘hoofdstad’ en
het administratieve centrum van de
Heilige Berg. We rekenen op een lift,
maar op de saaie bulldozertrack langs de
kust passeren nauwelijks voertuigen. 
Na 15 km worden we dan toch meege-
nomen. Het is drie uur wanneer we in
Karyes aankomen en de kantoren zijn
gesloten. Er zit niets anders op dan het
zonder visum te proberen en dat lukt
aardig. In geen enkel klooster doet men
er moeilijk over. 
Karyes is niet meer dan een klein dorp.
Elk klooster heeft er een gebouw. Verder
zijn er twee grote kerken, een school
voor novicen, enkele winkeltjes, een
bakker en een hotel-café-restaurant.
Onze verblijfplaats, het klooster
Koutloumoussiou, ligt op vijf minuten
van het dorp. We nemen ons voor om ‘s
avonds even aan het strenge kloosterre-
gime te ontsnappen, maar om halfacht
gaat de poort onherroepelijk dicht.

Koffie en ouzo

De laatste dagen van onze Athostrip
hebben we voor de noordoostkust gere-
serveerd. De steile rotskust van de eerste
dagen maakt plaats voor een zacht gol-
vend, groen heuvelland. De hoogtever-
schillen zijn kleiner en de paden beter
begaanbaar. Jammer genoeg is het oude

De skiti Kavsokalivia
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pad hier en daar door bulldozers kapot-
gereden en moeten we af en toe over
brede, stoffige wegen verder. 
De kloosters volgen elkaar in snel tempo
op: Iviron, Stavronikita, Pandokratoros,
Vatopedi, we slaan er geen enkel over.
Op Pandokratoros na valt het onthaal
overal reuze mee. Geleide bezoeken aan
de kerk, koffie, ouzo, in Iviron zelfs een
warme maaltijd. 
De kloosters zijn stuk voor stuk parel-
tjes. Telkens weer worden we eeuwen
terug gekatapulteerd. Vooral Vatopedi,
het op een na grootste en oudste van
allemaal, imponeert. De enorme
binnenkoer heeft de allure van een
stadsplein uit lang vervlogen tijden. Er
zijn maar weinig kloosters die zoveel
kunstschatten binnen hun muren heb-
ben: fresco’s, mozaïeken, middeleeuwse
handschriften, liefst 3000 iconen van
grote waarde… Als toevallige passant
krijg je van dat alles evenwel maar wei-
nig te zien.

Kloostermoe

We krijgen stilaan last van kloostermoe-
heid. De nieuwsgierigheid haalt het ech-
ter wanneer we Esfigmenou passeren.
De monniken van dit klooster hebben
de reputatie echte hardliners te zijn die
zelfs de meest schuchtere vorm van toe-
nadering tot andere kerken afwijzen.
Begin dit jaar haalde het klooster even
de internationale pers toen het in
opstand kwam tegen het centrale gezag
op Athos. 

We merken er weinig van. De monni-
ken zijn beleefd maar afstandelijk. We
krijgen zowaar een maaltijd aangebo-
den, maar verder dan de bezoekersruim-
te komen we niet. Op veel meer dan de
verplichte gastvrijheid hoeven we niet te
rekenen. 
Op naar onze laatste overnachtings-
plaats dan maar, het Servische klooster
Chiliandariou. Het ligt een halfuurtje
landinwaarts, te midden van uitgestrek-
te landerijen en boomgaarden. Het
enorme gebouwencomplex ligt er nogal
uitgestorven bij. We zien maar weinig
monniken en voor het eerst moeten we
het zonder avondmaal stellen. Het is
immers vasten!
Het einde van de tocht verloopt wat in
mineur. Het regent pijpenstelen wan-
neer we de bergkam die ons van de zuid-
westkust scheidt oversteken. In de dich-
te mist raken we het spoor al snel bijster.
Uiteindelijk brengt een monnik ons in
zijn pick-up naar de dichtstbijzijnde
aanlegsteiger. Meewarig schudt hij het
hoofd wanneer hij hoort dat we geen
orthodoxe christenen zijn. Katholieken
en protestanten dwalen, we moeten ons
dringend tot het ware geloof bekeren.
God, religie, het zedenverval van onze
moderne tijden... andere gespreksthe-
ma’s bestaan hier blijkbaar niet. 
Een uur later zitten we op de boot naar
Ouranopoli. Het laatste klooster ver-
dwijnt achter de bocht. Het normale
leven wenkt.

Tekst en foto’s: Ignace Fermont

1. Besef dat je als wandelaar een bui-
tenbeentje bent op Athos. De
meeste bezoekers komen om te bid-
den. Ze brengen veel tijd door in de
kloosters en verplaatsen zich vooral
met boot, bus of taxi. 

2. Draag aangepaste kledij. Korte
broek en korte mouwen zijn uit
den boze. Ook bepaalde houdingen
worden niet getolereerd.

3. Gedraag je in de kloosters.
Respecteer de stilte, ga geen gebou-
wen binnen zonder dat je daar de
toestemming voor hebt. Roken en
fotograferen mag meestal niet. Als
je het toch niet kan laten, doe het
dan stiekem.

4. Maak je niet al te veel zorgen om
het eten. We waren in volle vasten-
periode op Athos en leden hoege-
naamd geen honger. Het eten is
altijd voedzaam en soms lekker. Op
het menu veel slaatjes, bonen- en
linzenschotels, soep, rijst, pasta,
olijven, sinaasappels, af en toe wijn
of vis, maar nooit vlees. Wat nood-
rantsoen en tussendoortjes meene-
men is aangewezen, maar overlaad
je rugzak niet. In Karyes kan je des-
noods bijtanken.

5. Panikeer nooit, ook niet als de
situatie uitzichtloos lijkt. Athos ligt
immers in Griekenland en in
Griekenland valt er voor elk pro-
bleem vroeg of laat wel een oplos-
sing uit de lucht. 

6. Aanvaard elk aanbod met beide
handen. Als men je uitnodigt voor
een kerkdienst, ga dan. Het is vaak
de enige kans om de kerk van
binnen te zien. Vraagt men je over-
dag om mee te eten, zeg dan ja.
Misschien krijg je over enkele uren
niet het avondmaal waarop je
gehoopt had.

7. Bereid je goed voor. Vraag tijdig je
visum aan en reserveer zoveel
mogelijk in de kloosters.

8. Zorg dat je voor zonsondergang bij
je bestemming bent. De klooster-
poorten sluiten vroeg.

9. Prop je dagen niet te vol. Neem
onderweg de tijd om de kloosters te
bezoeken. 

10. Leer wat Grieks. In elk klooster is
er wel iemand die wat Engels
spreekt, maar de meeste Grieken
zijn echt geen talenknobbels.

Tien tips Simonas Petras
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Vervoer

Vliegtuig naar Thessaloniki. Vanuit
Thessaloniki (busstation Karakasi 68)
rijden dagelijks meerdere bussen naar
Ouranopoli (140 km verder). Daar ver-
trekt elke dag om 9.45 u een boot naar
Athos. Aankomst omstreeks 11.30 u in
Dafni. Onderweg legt de boot bij enke-
le kloosters aan. Vanuit Dafni kan je met
een andere boot verder tot het haventje
van Aghias Annas. In Dafni is er ook
aansluiting met een bus naar Karyes en
er rijden taxi’s tussen sommige kloosters.

De procedure

Per dag worden slechts 100 orthodoxe
en 10 niet-orthodoxe bezoekers toegela-
ten. Om binnen te mogen heb je een
visum nodig, het zogenaamde diamoni-
tirion. De aanvraagprocedure loopt als
volgt. Ten vroegste zes maanden vooraf
reserveer je telefonisch een datum in het
pelgrimsbureau in Thessaloniki (tel.
0030-31-0861611). Je bevestigt je aan-
vraag schriftelijk en voegt er een kopie
van je identiteitskaart bij. Daarop krijg

je van het bureau een brief met een
woordje uitleg over het vervolg van de
procedure. Ten laatste één dag voor je
vertrek naar Athos meld je je persoonlijk
aan op het pelgrimsbureau in
Thessaloniki (Av. Kol. Karamanli 14).
Daar krijg je een document dat je in
Ouranopoli kunt inruilen voor je visum.
Het visum is vier dagen (drie overnach-
tingen) geldig en kost € 30. Het kan
eventueel met enkele dagen verlengd
worden in het kantoor van de Iera
Epistasia in Karyes (enkel voormiddag)

Wandelen

Athos is een uitgelezen wandelterrein.
De kloosters zijn door tal van paden met
elkaar verbonden, het ene al beter
onderhouden dan het andere. Jammer
genoeg zijn sommige paden vernield of
in onbruik geraakt door de aanleg van
nieuwe wegen. Hier en daar zijn er weg-
wijzertjes en markeringen, maar je zal
toch vooral op je wandelkaart moeten
betrouwen. Onderschat het terrein niet.
De meeste paden, ook die langs de kust,
gaan behoorlijk op en af. Bepaalde delen

van Athos zijn tamelijk ruw. 
Het voorjaar en de herfst zijn de aange-
naamste periodes. Wie de Athosberg zelf
wil beklimmen wacht best tot half mei. 
Onze tocht zag er als volgt uit:
Simonopetra - Dionysiou (2.30 u),
Dionysiou - Aghias Annas (2.30 u),
Aghias Annas - Timiou Prodromou (6
u), Timiou Prodromou - Karyes
(Koutloumoussiou) (35 km, liften of
taxi is nodig), Karyes - Pandokratoros (4
u), Pandokratoros - Chiliandari (5 u) en
Chiliandari - Giovantsa (3 u).

Overnachten en bevoorrading

Overnachten in de kloosters is gratis.
Vooraf telefonisch reserveren is wense-
lijk en in sommige kloosters noodzake-
lijk. De accommodatie is sober: kamers
of kleine slaapzalen. Lakens of slaapzak
meenemen hoeft niet. Af en toe is er een
gemeenschappelijke douche en heel zel-
den warm water. 
‘s Avonds krijg je doorgaans een warme
maaltijd, soms kan je ook overdag mee-
eten. Ontbijt is er meestal niet. In
Karyes vind je een hotel-café-restaurant,
een bakker en een kruidenier, in Dafni
een restaurantje. 

Kaarten en gidsen

• Wandelkaart Road Editions nr. 21,
Mt. Athos, schaal 1:50.000: onmisbaar.
• Wandelkaart 1:50.000, gemaakt door
en te bestellen bij Reinhold Zwerger,
Wohlmutstraße 8, A-1020 Wien: gede-
tailleerder maar minder duidelijk.
• Lonely Planet-gids Trekking in Greece
(Marc Dubin, 1993): verouderd en niet
meer in de handel verkrijgbaar, maar
bevat nog altijd de beste en meest uitge-
breide tochtbeschrijving.

Info

Een kleine selectie uit de talrijke boeken
en websites over Athos:
• Koert ter Veen, Athos monnikeneiland,
uitgeverij Aspekt, 2001 (reisverhaal).
• Gerhard Trumler, Athos, The Holy
Mountain, Adam Editions 1993 (fotoboek).
• http://abacus.bates.edu/~rallison/friends
• www.medialab.ntua.gr/athos/uk
• www.macedonian-heritage.gr/Athos/ 

visiting.html

Steekkaart Athos




