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De heilige berg Athos
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Vanuit thessaloniki is er een bustocht van ruim twee uur voor 

nodig om uiteindelijk de badplaatsen ierissos en ouranoupo-

lis te bereiken. Het lijken van die typisch Griekse badplaatsen 

met souvenirwinkels, restaurants en kades waar vandaan de 

eilandjes voor de kust bereikt kunnen worden. Veel West-

europese toeristen komen hier niet. en tussen de badgasten 

vallen bebaarde mannen op in lange, zwarte gewaden. pries-

ters en monniken. en dan zijn er mannen met zware schoenen 

en rugzakken: pelgrims en andere bezoekers aan die geheim-

zinnige gemeenschap athos die een paar kilometer ten zuiden 

van de twee badplaatsen begint.

orthodoxe oase
Vanuit de hoofdstraat van ouranoupolis, met zijn opvallende 

winkels vol ikonen, kruisbeelden, bidsnoeren en andere 

religieuze snuisterijen, is het een half uurtje lopen naar het 

manshoge hek met de grote waarschuwingsborden in meer-

dere talen. achter dit hek begint de autonome theocratische 

In Khalkidiki, de regio ten oosten van de Thessaloniki, de tweede 
stad van Griekenland, leven de mensen in de mystieke aanwezigheid 
van de berg Athos. De Grieken spreken simpelweg van Agion Oros, de 

Heilige Berg. en, geloof het of niet, het is verboden gebied voor vrouwen. 
Toch wist een enkeling er binnen te dringen.

TeksT en FoTo’s: Paul roBerT 
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republiek van de heilige berg athos, een van de meest wonder-

lijke landen van europa. toegang tot deze republiek is alleen 

mogelijk via de zee en uitsluitend voor mannen die in bezit zijn 

van een diamonitirion, een speciaal visum. een politiepost, 

uitgerust met terreinwagen en speedboot moet deze regels 

handhaven.

Het hele gebied, zestig kilometer lang en bewoond door enkele 

duizenden mannen, is sinds 1988 een Unesco Wereld erfgoed. 

en via Griekenland is athos lid van de europese Unie. in de 

afspraken tussen europa en Griekenland is destijds een clau-

sule opgenomen waardoor athos is vrijgesteld van het in heel 

europa geldende vrije verkeer van mensen en goederen. athos 

is en blijft daarom verboden terrein voor vrouwen, hoewel 

sommige europarlementariërs dat graag anders zouden zien.

de reden van dat verbod heeft te maken met het geloof dat 

athos tot heilig gebied heeft gemaakt voor het hele orthodoxe 

christendom. Binnen de orthodoxie geldt athos, naast Jeruza-

lem, als de meest heilige plek op aarde. na de dood van Jezus 

zou maria een aantal reizen hebben gemaakt. en op een van 

die reizen raakte zij door een storm verzeild op het meest 

oostelijke van de drie schiereilanden van de streek Khalkidiki. 

aan land gekomen was zij zo onder de indruk van het natuur-

schoon dat zij de berg en het hele schiereiland uitriep tot haar 

domein. 

Wanneer dat verhaal precies ontstaan is, is niet duidelijk. Wel 

is bekend dat er al tijdens de vroege middeleeuwen kluizenaars 

op de berghellingen woonden. en omdat die verbodsregel ook 

werd toegepast op huisdieren en vee hebben op athos nooit 

de kuddes schapen rondgelopen die de rest van Griekenland 

kaalgrazen. athos is een groene oase met bomen, struiken en 

honderden verschillende planten, bloemen en vlinders die in 

de rest van het land niet tot nauwelijks voorkomen.

naar of nabij athos
als vrouw kun je een bezoek aan athos wel vergeten. doch, intri-

gerend is het wel en ook de omgeving is prachtig. in de badplaats 

ouranoupolis en op het eilandje ammouliani bevinden zich enkele 

uitstekende hotels. overal aan de kust kun je bootjes huren om de 

onbewoonde eilandjes te inspecteren. wil je man, vriend of zoon 

athos bezoeken, dan kan hij contact opnemen met het athos-

bureau in de grensplaats ouranoupolis (0030-2310-252575). 

Het visum (diamonitirion) wordt in principe voor maximaal drie 

overnachtingen verstrekt. wie een directe uitnodiging weet te 

bemachtigen van een van de kloosters valt buiten de regelingen en 

mag soms ook wat langer blijven. informatieve websites: www.

mountathos.gr (algemene informatie), www.monoxilitis.gr (klooster 

met webshop).

klooster na klooster
in het jaar 963 na Christus, nu meer dan 1000 jaar geleden, 

stichtte athanasius de athoniet met toestemming van de 

patriarch in Constantinopel het eerste volwaardige klooster op 

athos, megisti lavra (Grote Kluis). Het klooster is sindsdien 

zonder onderbreking bewoond gebleven en door de eeuwen 

heen uitgebreid met bijgebouwen, vleugels en dependances. 

Het is een uniek bouwwerk in uiteenlopende architectonische 

stijlen. al snel volgden er meer kloosters, zoals agio pavlou, 

iviron en simonas petras. in totaal verrezen er in de loop der 

eeuwen twintig kloosters, die samen het bestuur vormen 

over athos. daarnaast zijn er nog tientallen kleine en grotere 

gemeenschappen die onder het gezag van de verschillende 

kloosters vallen. 

dagelijks worden niet meer dan tien niet-orthodoxe man-

nen tot athos toegelaten, en uitsluitend wanneer zij een goed 

motief voor hun bezoek hebben. Gewone toeristen en vrouwen 

rest niets anders dan per rondvaartboot een blik te slaan op de 

kloosters op de westelijke hellingen van het schiereiland. en 

daarvoor moeten ze een verrekijker meenemen, want de boten 

mogen niet dichter dan een halve kilometer uit de kust varen. 

 

Borsten amputeren
Zijn er dan nooit vrouwen tot de heilige berg doorgedrongen? 

er zijn wel degelijk verhalen van en over ondernemende types 

die er, verkleed als man, in slaagden athos te bereiken. Het 

bekendste, en best onderbouwde verhaal is dat van de Franse 

journaliste en filosofe maryse Choisy die in 1929 een boek 

publiceerde over haar verblijf op athos: een maand bij de man-

nen. 

Choisy was een merkwaardige vrouw. enkele jaren eerder had 

zij het boek ‘een maand bij de meisjes’ gepubliceerd over haar 

wederwaardigheden in een bordeel in marseille. Zij moet daar-

mee een van de eerste exponenten zijn geweest van wat later 

participerende journalistiek ging heten. om athos te bezoeken 

‘s Morgens vroeg heb je kans flamingo’s te spotten

Athos
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ging Choisy letterlijk tot het uiterste. Zij liet, met instemming 

van haar vriend, ‘amazonische chirurgie’ uitvoeren: zij liet op 

haar 25ste haar beide borsten amputeren om zich overtuigend 

als man te kunnen verkleden. de ironie wil dat zij tijdens haar 

verblijf een keer seksueel werd belaagd door een monnik die 

haar aanzag voor een mooie jongeman. 

Zeker zo interessant als het verhaal van Choisy is het verhaal dat 

op athos de ronde doet over een vrouw die een internationaal 

incident veroorzaakte. toen de turken in 1912, na 400 jaar, wer-

den verdreven uit Griekenland ontstond er een politiek machts-

vacuüm op athos. de islamitische turken hadden athos altijd 

als autonoom gebied erkend en hun aanwezigheid op athos 

beperkt tot een gouverneur. maar al sinds de eeuwwisseling pro-

beerde de russische tsaar nicolaas ii athos in zijn macht krij-

gen, of in elk geval voorkomen dat de heilige berg ooit volledig 

Grieks zou worden. de russen bouwden als waanzinnigen kloos-

ters op athos. er verrezen gebouwen met zes verdiepingen waar 

duizenden monniken verbleven. monniken? de Grieken bewe-

ren dat de meesten vermomde spionnen en soldaten waren.

Monnik of soldaat
in 1912 werd, zo vertellen de Griekse monniken, in het haventje 

van athos een vrouw opgepakt. Zij was russisch en bekende dat 

zij op weg was naar haar man, een officier die gelegerd was in 

het reusachtige russische panteleimon-klooster. of dit verhaal 

echt waar is valt niet te achterhalen. ook 100 jaar geleden was 

het voeren van een sluitende administratie niet het sterkste punt 

van de Grieken. Feit is wel dat de russische kloosters groten-

deels ontvolkt raakten toen de revolutie uitbrak en de monniken 

massaal naar rusland terugkeerden om de tsaar te verdedigen. 

Voor de Grieken bewijst dat slechts dat zij soldaten waren. een 

echte monnik heeft zoveel afstand van de wereld dat hij nooit 

zijn pij zou inruilen voor een uniform. de onthulde aanwezig-

heid van al die russische soldaten op athos zou de reden zijn ge-

weest dat Griekenland het schiereiland in 1912 niet inlijfde, maar 

een compromis sloot met de russen. Griekenland respecteerde 

de door de turken geaccepteerde autonomie van athos. Grie-

kenland heeft alleen een gouverneur op athos en alle belangen 

van athos worden behartigd via het ministerie van buitenlandse 

zaken in athene.

of er ooit andere vrouwen in zijn geslaagd athos te bezoeken is 

niet bekend. alleen de maagd maria schijnt zich er met enige 

regelmaat te vertonen. monniken die op athos na tientallen 

jaren van onafgebroken gebed de hoogste staat van spiritualiteit 

bereiken willen weleens visioenen krijgen waarin maria ver-

schijnt. door jongere monniken wordt daarover met het diepste 

respect gesproken. 

 

Fijn voor 
vrouwen 
1 Skites is een prachtig 

gelegen, kleinschalig hotel 

met huisjes. uitstekend 

restaurant, uitsluitend 

voor gasten. skites ligt op 

500 meter lopen van de 

grens met athos en een 

kilometer buiten ourano-

poulis. www.skites.gr

 

2 Helianthus is een luxe 

guesthouse op ammouli-

ani, een klein eiland voor 

de kust van ouranoupolis. 

volop rust. een veerboot 

onderhoudt het contact 

met het vasteland. 

www.helianthus.gr 

3 Hotel archontiko  

Toliadi is een van de 

nieuwste kleine hotels 

in ouranoupolis. een 

mooi rustiek bouwwerk, 

geïnspireerd op de athos-

kloosters. Zit je toch nog 

een beetje in de sfeer. 

www.archodiko.gr 

4 Hotel Niriidis is een 

stijlvol familiehotel op het 

eiland ammouliani, op een 

steenworp van het in de 

wijde omgeving geroemde 

visrestaurant janis. 

www.niriideshotel.gr 

5 oikia alexandrou is 

een oude, maar luxe ge-

moderniseerde herberg in 

het dorp arnea. een mooi 

voorbeeld van traditionele 

architectuur. 

www.oikia-alexandrou.gr 
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