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INLEIDING 

Ook op onze vierde reis ‘In Naam van de Godin’ (na die naar Cyprus, Kreta en Sicilië) vervolgden we 
onze innerlijke zoektocht naar de Godin en alles waar zij voor staat. Zij bracht ons naar de mooiste en 
voor ons thema meest interessante eilanden van de Cycladen. We bezochten met name plaatsen 
waar oeroude goddelijk-vrouwelijke waarden en tradities niet alleen verrassend langer voortleefden 
dan op het Griekse vasteland, maar ook verbazingwekkend vroeg al op een door de gemeenschap 
georganiseerde manier een belangrijke rol speelden. In het alles doordringende licht van deze eilan-
den kwamen we de Godin in veel van haar diverse, vaak tijdloze, verschijningsvormen tegen. Dat te 
beleven met een kleine PanSophia-groep van vrouwen die naar dezelfde dingen op zoek zijn en die 
ieder jaar een reis ‘In Naam van de Godin’ maken, was heel bijzonder.  

Vanwege het ongewone programma, maar vooral ook met het oog op ons bezoek aan het moeilijk te 
bereiken oudste maritieme heiligdom van de wereld (waarvan de definitieve publicatie door de uni-
versiteit van Cambridge nog op zich laat wachten) had deze reis een verkennend karakter. Zij richtte 
zich sterk op de beleving van het oorspronkelijk aan de Godin gewijde sacrale landschap. De wissel-
werking tussen landschap en geest was dan ook een belangrijk element. De komende Cycladenreis in 
2015 van 9 – 21 juni (of van 10 - 22 juni, afhankelijk van de vluchten) met een grotere groep zal in 
hoge mate kunnen profiteren van de opgedane ervaringen en de belevenissen van de goed verlopen 
‘proefreis’ met het kleine groepje van 2014. Dat was ook de bedoeling. 

Onze groep was onderling hecht en inspirerend en alles verliep harmonieus.  Op een paar uitzonde-
ringen na (vanwege de harde wind was onze overtocht van Sifnos naar Paros avontuurlijker dan ge-
dacht, schoot ons bezoek aan Naxos er bij in, en was het jammer genoeg niet mogelijk om alléén het 
heiligdom op Delos te bezoeken zonder het toeristische Mykonos op de koop toe te nemen), konden 
we niet alleen alles volgens het programma doen maar beleefden we zelfs méér dan dat. Dit kwam 
vooral door onvoorziene toevallige ontmoetingen en/of verrassende ervaringen. Onvoorzien en tijd-
loos overstijgen aan het moment is dan ook kenmerkend voor het reizen in Griekenland. Een van de 
grootste Griekse dichters, Konstantinos Kavafis, beschrijft op ontroerende wijze in zijn gedicht 
 ‘Ithaka’ hoe het er op reis niet om gaat om aan te komen (in Ithaka), maar om de belevenissen on-
derweg als metafoor voor het leven.   

De Cycladische eilanden, ooit toppen van een in de Egeïsche Zee verzonken berglandschap, liggen vrij 
dicht bij elkaar. We voeren van eiland naar eiland met plaatselijke veerboten of traditionele kaïkis 
over een meestal kalme, blauw-turquoise-transparante zee met een stralende zon. Maar we maakten 
ook mee hoe plotseling de wind kan opsteken. Vanwege de klimaatverandering kan dat tegenwoor-
dig zelfs in de zomer gepaard gaan met kortstondige regen en onweer. Maar dat is dan ook zo weer 
over. De wind gaat meestal liggen bij zonsondergang en de volgende dag is de zee weer als een spie-
gel onder een strakblauwe hemel. De beruchte zomerse noordenwind, de meltemi, die op de Cycla-
den in juli en augustus lang kan aanhouden en er voor zorgt dat de temperatuur daar meestal aange-
naam lager is dan op het vasteland, waait in mei/juni nog niet. Behalve ons kortstondige stormachti-
ge avontuur op zee tussen Sifnos en Paros, hebben we op één uitzondering na (tussen Naxos en 
Koufonissi), steeds mooi weer gehad en konden we het ongewone programma uitvoeren zoals ge-
pland. 

De eilanden die we bezochten waren: Sifnos, Paros, Antiparos met Despotiko, Delos, Naxos, Koufo-
nissi met Keros, en Santorini (oude naam: Thera).  

Spiritueel gezien was deze reis als ervaring zowel interessant als ontspannend en persoonlijk verdie-
pend. Onze beleving van de dingen ‘In Naam van de Godin’, dat wil zeggen met alles waar zij voor 
staat, bracht op natuurlijke wijze ook een verdieping in het contact met onszelf mee. We maakten 
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kennis met verrassende plaatsen waar het goddelijk-vrouwelijke op een tijdloze manier een belang-
rijke rol speelt. In de inspirerende omgeving van de overal aanwezige Egeïsche Zee genoten we van 
het landschap en konden we mediteren, wandelen, labyrint-dansen, kerken en heiligdommen bezoe-
ken, naar mystieke Byzantijnse muziek luisteren en of gewoon gezellig samenzijn. Terwijl we allen 
onze eigen persoonlijke ontmoetingen met de Godin konden hebben, konden we die soms ook met 
elkaar delen.  

Een hoogtepunt vormde zonder twijfel ons bezoek aan de Ekatontapyliani-kerk op Paros, een door de 
moeder van Konstantijn de Grote gestichte kopie van de Ayia Sophia in Konstantinopel, die nu be-
schouwd wordt als de mooiste kerk van Griekenland. Daarbij kregen we het zeldzame privilege om in 
het 4de-eeuwse Baptisterium naar de prachtige Akathistos Hymne voor de Moeder Gods te luisteren. 
Een onvergetelijke ervaring die ons dicht bij de tijdloze kracht van het goddelijk-vrouwelijke bracht. 

Zoals ook op voorafgaande reizen het geval was, speelde ook nu het directe contact met de plaatse-
lijke bevolking een belangrijke rol. Dit keer hadden we behalve met de lokale Grieken, ook contact 
met enkele buitenlanders die al heel lang op de Cycladen wonen. Zij hadden er plezier in om ons in te 
wijden in hun persoonlijke kennis van dit gebied. Zo leidde de Amerikaans-Nederlandse musicoloog 
en mysticus Orfeas onze meditatie in het oudste heiligdom van de Godin op Keros, hielp de stoere 
Rotterdamse fotograaf Robert ons om daar op die moeilijk begaanbare plaats te komen, maakte hij 
bovendien een fotoreportage van onze ongewone pelgrimage waarvan wij allemaal een exemplaar 
kregen, en begeleidde de alles over bloemen, planten en kruiden wetende Engelse Phillada ons op de 
mooie wandeling over het Byzantijnse pad op Paros. Phillada maakte bovendien ook de bloemen-
kransen voor het houten godinnenbeeld, waar een ieder van ons haar levensweg kon dansen in het 
speciaal voor ons opnieuw geschilderde labyrint van zeven ommegangen op een oude dorsvloer vlak 
aan zee. Het dansen op een dorsvloer rond een geïmproviseerd beeld van de godin was tot voor kort 
op de Cycladen nog een levende lentetraditie.  

Tijdens onze tochten over de eilanden bezochten we pittoreske dorpjes met hun typische sneeuw-
witte Cycladische architectuur en wandelden we over een nog in de Byzantijnse tijd aangelegd pad 
met heerlijk geurende bloemen en kruiden op Paros.  Zie verder hieronder hoe het ging van dag tot 
dag. 

 

HOE HET GING VAN DAG TOT DAG 

ATHENE 

Dinsdag 27 mei: na de vliegreis en het aansluitende vervoer met een minibusje naar Athene ontmoe-
ten we elkaar in het sympathieke Herodion-hotel aan de voet van de Acropolis. We krijgen een wel-
komstdrankje op het dakterras met uitzicht op de verlichte antieke tempels. Daarna wordt ons nog 
een laat diner geserveerd in de wintertuin van het hotel en gaan we naar onze kamers.  

Woensdag 28 mei: de volgende ochtend, het is Hemelvaartsdag, ontbijten we rustig waarna we met 
een minibusje naar het Goulandris museum voor Cycladische Kunst gaan. In dit prachtige museum 
concentreren we ons alléén op de Cycladische kunst (er is ook een antiek-Griekse en Cypriotische af-
deling). Stella houdt een korte presentatie voor het 1.40 hoge, semi-abstracte, marmeren cultusbeeld 
van de Moedergodin uit Keros. Het indrukwekkende beeld staat midden in een zaal met voornamelijk 
vrouwenfiguren uit de Cycladische cultuur, die van ca. 3200-2300 v. Chr. wordt gedateerd. Verder 
staat hier ritueel marmeren en ceramisch vaatwerk met symbolische decoratie (driehoeken, zonnefi-
guren, labyrintvormige spiralen, aan de heilige boom verwante chevrons, golvend water, de zee, 
roeiboten, vissen en vogels) op meervormige potten en op de intrigerende ‘frying pans’, weefgewich-
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ten en dierfiguurtjes. We zien ook marmeren stampers, vijzels en paletten met nog restjes kleurstof-
fen, gebruikt voor de gezichtsdecoratie van de marmeren vrouwenfiguren, alsmede uit marmer ge-
maakte lampen, gereedschap voor de visvangst, de jacht en de landbouw en gebruiksvoorwerpen uit 
obsidiaan, brons, zilver, lood, enz. De intrigerende  ‘Keros Schat’, die zich hier ook bevindt, vormt een 
hoofdstuk apart; zie bij ons bezoek aan Keros op 4 juni. De schaars verlichte zaal met zoveel 5000 jaar 
oude, maar niettemin tijdloze, zelfs modern aandoende Moedergodinnen en/of Voormoeders met 
hun entourage, nodigt uit tot contemplatie. We worden er stil van. 

Na een verrassend lekkere, lichte lunch van dinkel(spelt)brood met zalm en een salade van bulgur 
met avocado in de overdekte binnenhof met vijver van het museum, brengt het minibusje ons (met 
onze bagage) naar de haven van Piraeus.  

SIFNOS  

In de haven van Piraeus schepen we ons in op de Speedrunner 3, de veerboot naar Sifnos. In verband 
met het bijzondere jaarfeest vandaag op Hemelvaartsdag van de Chrysopiyi, de Moeder Gods van de 
Gouden Bron, de Bron van alle Leven of de Leven-schenkende Maagd, de beschermvrouwe van Sifnos, 
varen we samen met honderden pelgrims die ook naar deze manifestatie gaan om drie uur uit.  

Bij aankomst om ongeveer half zeven in Kama-
res, de haven van Sifnos, gaan we mét de kapi-
tein van boord. Op de kade naast het schip 
wachten we met de kapitein, de bisschop en 
andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders 
én de burgemeester en diens vrouw, op de 
plechtige aankomst van de heilige icoon van de 
Chrysopiyi begeleid door de plaatselijke mu-
ziekkapel. Nadat deze wonderdoende, met 
bloemen getooide icoon is gearriveerd, wordt 
zij door iedereen, inclusief de kapitein, de bis-
schop en de burgemeester, gekust tijdens een 
korte teletè, het jaarlijkse ritueel voordat zij 
aan boord van de Speedrunner 3 gedragen 

wordt. Nadat de scheepshoorn drie maal indringend heeft geloeid, vertrekt het schip met de icoon 
naar haar bestemming van die dag, haar eigen kloosterkerk op een oude heilige plek in de Baai van 
Faros aan de zuidoostkust van Sifnos. Zodra het schip om de bocht van de baai is verdwenen, haasten 

wij ons zo vlug mogelijk met de vele pelgrims 
in allerlei auto’s en busjes ook daarheen. In-
tussen vaart het schip met haar kostbare la-
ding naar haar bestemming: de kerk van de 
Chrysopiyi op het ver vooruitspringende 
schiereiland in de baai van Faros.  

Bij aankomst aldaar na ongeveer een half uur, 
ziet het al zwart van de mensen die op het 
schip met de Chrysopiyi-icoon staan te wach-
ten. Gelukkig zijn wij net op tijd om, rond 8 
uur, mee te maken hoe de icoon, op indruk-
wekkende wijze begeleid door saluutschoten 
en vuurwerk, van boord gaat om in een gepa-
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voiseerde sloep met hoogwaardigheidsbekleders naar de kerk te worden gebracht. Nadat zij daar 
naar binnen gedragen is begint de door Byzantijns gezang begeleide liturgie, die tot 4 uur in de och-
tend zal duren. Het gezang wordt door luidsprekers versterkt en is de hele nacht over de hele baai te 
horen. Intussen nemen wij onze intrek in onze kamers achter de aan het strand gelegen taverna 
Apokofto, waar we door de lieve eigenaars, Yannis en Evi Tsapis, een heerlijk diner geserveerd krijgen 
met uitzicht op het hele gebeuren. Daarna slapen we in met het geruis van de zee, en het over het 
water aangedragen gezang in de kerk. 

Donderdag 29 mei: De volgende ochtend rusten we uit van alle indrukken en emoties. Na het ontbijt 
op het terras onder de tamarisken aan zee doen we waar we zin in hebben. We maken een wande-
ling over het bergpad langs de baai naar Faros, we zwemmen of liggen in de zon op het door bomen 
omzoomde strand, we schrijven in ons dagboek of schilderen of we doen niks. Intussen is er van de 
pelgrims niets meer te zien en hebben we het strand en de zee vrijwel voor ons alleen. Maar dan, net 
als we de heerlijke lunch van Efi en Yannis op hebben, betrekt opeens de lucht en begint het plotse-
ling te waaien... 

We zouden om 5 uur opgehaald worden door kapitein Antonis uit Antiparos. Stella kent hem al jaren 
en weet dat hij uiterst betrouwbaar is. Bovendien is hij een uitstekende zeeman en het was afgespro-
ken dat hij ons met zijn mooie traditionele kaïki, de ‘Alexandros’, van het schiereiland van de Chry-
sopiyi op Sifnos naar Pounta op Paros zou brengen. Normaal gesproken is dit twee uur varen. Deze 
oplossing was nodig omdat de normale veerboten van Sifnos naar Paros buiten het seizoen nauwe-
lijks varen. En ja, tot onze vreugde zien we hem aankomen als we nog aan de koffie zijn om een uur 
of 2. Hij legt aan bij het piertje onder de kerk van de Chryssopiyi. We nemen aan dat hij zo vroeg is 
om vanwege het jaarfeest ook naar de kerk te gaan om daar de icoon te kussen. Maar zo is het niet 
helemaal. Als het om een uur of 3 opeens op ongewone manier begint te waaien, belt hij. Of we 
a.u.b. onmiddellijk willen komen want het gaat stormen met regen en onweer. We moeten zo gauw 
mogelijk vertrekken om het slechte weer voor te zijn. Gelukkig is iedereen aanwezig.  We lopen zo 
snel mogelijk mét onze bagage langs het strand naar het piertje waar de ‘Alexandros’ ligt. Nauwelijks 
zijn we aan boord of het begint inderdaad te regenen, barst er een onweer los en begint het hard te 
waaien. Met een bezorgd gezicht nodigt hij ons uit om in zijn kleine (droge) stuurhut te komen zitten 
en vertrekken we in oostelijke richting naar Paros. We hebben gelukkig de zuidwestelijke wind mee; 
het is windkracht 7.  

De volgende uren ervaren we wat het inhoudt 
om een goede zeeman te zijn; een indrukwek-
kende belevenis die we niet gauw zullen verge-
ten. Terwijl we met ons zessen met de oude 
spaniël, die aan Antonis’ blote voeten ligt, te-
gen elkaar in de stuurhut zitten, maken we 
mee wat het betekent om het schip op zo’n 
virtuoos-veilige manier over de golven te laten 
rijden. Of misschien beter gezegd: te laten sur-
fen. Antonis doet dat uiterst geconcentreerd 
en met het elan van een Odysseus. Het is dui-
delijk dat hij zich één voelt met de elementen. 
Volledig zeker van zichzelf ‘neemt’ hij steeds 
heel geconcentreerd een golf, van voor, van 

achter, of van opzij, elke keer op een andere manier. Voortdurend voor en achteruit kijkend, dansend 
met de golven, lijkt hij nog het meeste op een Argentijnse tangodanser. Bij iedere beweging van het 
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schip danst de kop van de oude spaniël, die zich kennelijk ook één voelt met de elementen, gelaten 
mee. Naar links, naar rechts, alsof hij er los op zit. 

Vanwege de harde wind konden we niet, zoals gepland, om de zuid langs Antiparos. We worden ge-
noodzaakt om de langere, noordelijke route naar Paros te nemen. Uiteindelijk komen we veilig aan 
bij Pounta op Paros, waar we door Koos en Nelleke worden opgewacht. Het is dan al donker en de 
kade is nat. Helaas glijdt Nonnie bij het uitstappen uit en valt. Gelukkig kan Koos haar in de auto met 
de koffers meenemen naar ons hotel. Wij lopen de korte afstand naar het Holiday Sun hotel aan zee 
waar we 5 nachten zullen blijven. Nog diep onder de indruk van ons avontuur eten we daarna in het 
restaurant van het hotel. Nonnie blijft voor de zekerheid op haar kamer. Daarna gaat iedereen al 
vroeg naar bed.  

Wie had gedacht dat het de volgende dag bladstil zou zijn en dat de inmiddels weer gladgetrokken 
zee zich weer wellustig turquoise-blauw in een heldere hemel zou spiegelen?   

PAROS 

Vrijdag 30 mei: Vandaag bezoeken we in Paroikia het archeologisch museum met de vele marmeren 
sculpturen afkomstig uit de beroemde antieke marmergroeve. Sinds de vroege oudheid werd hier het 
marmer voor de belangrijkste Griekse heiligdommen, zoals bijvoorbeeld de Atheense Acropolis, ge-
wonnen. We lopen langs de bloeiende jacarandabomen en het Baptisterium uit de 4de eeuw naar de 
vroeg-christelijke Ekatontapyliani-kerk van de Moeder Gods (Gr. de Panayia) gebouwd op een antie-
ke tempel van de Godin. Deze kerk wordt beschouwd als de oudste en mooiste kerk van Griekenland. 
Gelukkig is het stil als we binnenkomen en kan Stella zonder kerkgangers te storen een rondleiding 
geven. Daarbij legt ze uit wat de functie van de iconostasis is en hoe de liturgie in de Oosters-
Orthodoxe kerk verloopt. Intussen zien we hoe de wonderdoende icoon van de Moeder Gods af en 
toe wordt gekust. Zij is een oeroude Zwarte Madonna waarvan alleen het liefdevolle gezicht en dat 
van haar Kind te zien is onder een zilveren beslag. Voor de icoon, die zich links van de centrale ‘Para-
dijsdeur’ (zo genoemd omdat voor gelovigen met de hierop geschilderde ‘Aankondiging aan Maria’ 
de eerste stap in de richting van het paradijs wordt gezet) in de iconostasis bevindt, hangen juwelen 
en tamata (zilveren votief plaatjes) geschonken door mensen die hopend op genezing bij de wonder-
doende Panayia komen bidden. Rechts van de Paradijsdeur zien we de Christus Pantokrator en hele-
maal rechts in de iconostasis de icoon waaraan de kerk is gewijd: de Koimesis tis Panayias, het Sterf-
bed van Maria. De iconostasis, die de afscheiding tussen de ‘ekklesia’ (de gemeente) en het heilige-
der-heilige vormt, is 17de eeuws. Zij is van prachtige gebeeldhouwd hout. Daarboven loopt een mar-
meren lijst met grote gebeeldhouwde schelpen: een motief dat hoort bij de geboorte van de Godin 
van de Liefde, Aphrodite... De olielampen voor de iconen hangen aan kettingen met een groot 
(struisvogel) ei, het oersymbool van de Godin. Ze zijn bevestigd aan houten duiven bovenop de ico-
nostasis. In het heilige-der-heilige achter de iconostasis bevinden zich  grote wandschilderingen ge-
baseerd op de Akathistos Hymnos. Jammer genoeg zijn die tijdens de Turkse overheersing ernstig be-
schadigd. 

Al weken van te voren had Stella audiëntie aangevraagd bij de Pappas van de kerk om hem te vragen 
of wij in de kerk naar de Akathistos Hymnos zouden mogen luisteren. En ja, het lukte: na enkele ver-
gaderingen (waarbij het committee er onder meer erop stond naar haar CD te luisteren om er zeker 
van te zijn dat het inderdaad de authentieke Byzantijnse muziek was), kreeg ze toestemming. Van-
wege de intimiteit en de schoonheid van het stille Baptisterium, de authentieke Doopkapel uit de 4de 
eeuw naast de grote kerk, besluiten we daar gezamenlijk naar de prachtige muziek te luisteren.  
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Het Baptisterium bestaat voor het grootste 
deel uit marmeren gedecoreerde fragmenten 
en zuilen van een antieke tempel uit de 6de-
5de eeuw v. Chr., waar het op gebouwd is. Om 
in een dergelijke tijdloze en spirituele kracht-
plaats naar de mooiste hymne voor de Moeder 
Gods te kunnen luisteren is wel heel bijzonder. 
De mystiek van de muziek met de op antieke 
bronnen gebaseerde teksten ter ere van de 
Godin is adembenemend en overstijgt het 
moment. We luisteren hoe zij op magische 
manier steeds met een andere van haar 500 
epitheta wordt aangeroepen. Daarbij worden 
de tonen van het gezang steeds iets hoger en 

heeft elke volgende aanroeping steeds het karakter van een overtreffende trap. Terwijl we opgaan in 
het hele gebeuren valt het zonlicht door de hoge ramen van de absis op de kruisvormige doopvont. 
In navolging van de Doop van Christus door Johannes in de Jordaan, worden hier nog steeds mensen 
in gedoopt. Je moet met een paar treden afdalen om in het heilige water (Gr. aiasma) ondergedom-
peld te worden (er zijn maar twee zulke kruisvormige doopvonten uit de 4de eeuw in Griekenland). 
Het evocatieve gezang met de in het zonlicht badende doopvont roept in de geest daarboven het 
beeld op van de witte duif met haar uitgespreide vleugels. In de christelijke kerk is zij nu het symbool 
van de Heilige Geest. Maar in de oudheid was zij al millennia lang het belangrijkste symbool van de 
Godin van de Liefde... 

Na deze bijzondere ervaring drinken we koffie met Phillada, die zich inmiddels bij ons heeft gevoegd, 
op een terras aan zee. Daarna rijden we door het binnenland met z’n oeroude olijfbomen naar Lef-
kes. In dit mooie authentieke dorp begint het Byzantijnse pad waarover Phillada ons groepje zal be-
geleiden.  

Onderweg vertelt zij over de bloemen, planten 
en kruiden die daar groeien. Aangezien het 
pad alleen naar Prodromos voert, een drome-
rig dorpje van waaruit verder vervoer moeilijk 
is, rijdt Stella intussen met Nonnie in de auto 
naar Prodromos om daar ons groepje op te 
wachten. Hoewel het gelukkig niet slecht gaat 
met haar been, durft Nonnie de wandeling nog 
niet aan. We wachten in de schaduw van de 
toegangspoort van het ommuurde dorpje op 
de wandelaarsters. Zij arriveren na ongeveer 
anderhalf uur, enthousiast en beladen met 
bossen wilde bloemen en kruiden die ze on-
derweg geplukt hebben. 

We rijden daarna om de zuid naar ons huis vlakbij Pounta om daar op het dak onder het genot van 
een aperitief te genieten van de zonsondergang met uitzicht op het eilandje Saliagos. Het oudste go-
dinnenbeeldje van de Cycladen (van het zittende ‘fat lady’-type uit het 5de millennium v. Chr.) dat 
daar werd gevonden en dat we vanmorgen nog in het museum hebben gezien, staat ons daarbij 
overduidelijk voor de geest. 
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Zaterdag 31 mei:  

We wandelen door de witte straatjes van Pa-
roikia met haar vele leuke winkeltjes en bekij-
ken het vlak aan zee staande Frankische fort. 
De muren hiervan zijn hoog opgebouwd met 
veelal grote ronde marmeren damschijven, 
onderdelen van de zuilen van de tempel van 
Athena die hier in de oudheid stond. Naast dit 
middeleeuwse fort staat een kerkje, en daar 
weer naast een hoge muur die, gezien de in-
drukwekkende Ionische eierlijsten, ook bestaat 
uit fragmenten van diezelfde Athena-tempel. 
Tegenover die indrukwekkende muur lopen we 
binnen in de mooie sieradenwinkel van An-
gelos (www.talisman.gr). Daar genieten we zo 
van zijn spirituele persoonlijkheid, de atmos-
feer in zijn winkel en zijn eigengemaakte, 
smaakvolle-exotische sieraden dat we er veel 
te lang blijven hangen. 

Uiteindelijk rijden we daarna toch over de oude weg naar het kloostertje van Ayios Ioannis, waar 
Stella jarenlang iedere zomer doorbracht met de Amsterdamse schilderes Gisèle d’Ailly; zie de ont-
roerend mooie film: http://www.npo.nl/het-uur-van-de-wolf-het-steentje-van-gisele/29-05-
2013/NPS1227992 over haar leven. Gisèle is in 2013 op 100-jarige leeftijd overleden en het klooster-
tje is nu weer van de Griekse kerk.  

 

http://www.talisman.gr/
http://www.npo.nl/het-uur-van-de-wolf-het-steentje-van-gisele/29-05-2013/NPS1227992
http://www.npo.nl/het-uur-van-de-wolf-het-steentje-van-gisele/29-05-2013/NPS1227992
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Daar ontmoeten we Stella’s vriend de musico-
loog en mysticus Orfeas (helemaal links op de 
foto), met wie we picknicken in de veranda van 
het kloostertje met het mooie uitzicht over de 
Baai van Naousa. Sommigen van ons gaan 
daarna zwemmen, anderen hebben goede ge-
sprekken met Orfeas. Over een paar dagen zal 
hij met ons mee gaan naar Keros om daar, in 
het oudste heiligdom van de Godin, onze me-
ditatie te begeleiden.  

Vervolgens rijden we langs de baai naar Naou-
sa waar we om 7 u hebben afgesproken met 
een lokaal groepje jonge mensen, die ons gaan 

begeleiden bij het (labyrint)dansen op een speciaal voor de gelegenheid opgeknapte dorsvloer. Het 
geschilderde labyrint op de vloer (het labyrintdansen was een oude traditie op de Cycladen), was 
voor de gelegenheid opnieuw aangebracht en een eenvoudig houten beeld van de Godin (een xoa-
non) was, in navolging van de lokale traditie,  in het centrum geplaatst. Phillada had het beeld gede-
coreerd met bloemen.  
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Terwijl de zon langzaam daalt, dansen we één voor één, onze eigen levensdans langs de unieke zeven 
ommegangen die naar de Godin in het midden leiden. Daar vormt de ontmoeting met haar de inwij-
ding in haar mysteriën. Daarna dansen we langs zeven andere unieke ommegangen weer naar bui-
ten. Als tastbare bezegeling van onze persoonlijke inwijding krijgt iedereen een klein bosje bloemen 
met korenaren als symbool van steeds weerkerend leven en voorspoed. Een ieder van ons beleeft 
deze heel bijzondere ervaring op haar eigen persoonlijke manier. Intussen gaat de zon onder en kun 
je Delos zien liggen aan de horizon. Dan beginnen de jonge mensen in hun traditionele kostuums 
voor ons te dansen. Tot besluit dansen we met hen, en met enkele dorpsbewoners die zijn komen 
kijken, de vrolijke Geranos. Volgens een oeroude traditie is dit de dans die Theseus en zijn vrienden, 
na hun ontsnapping uit het labyrint van Knossos, op het heilige eiland Delos dansten als dank aan de 
Godin (de kraanvogel is, zijnde een watervogel, een van de belangrijkste symbolen van de Godin). 
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ANTIPAROS EN DESPOTIKO 

Zondag 1 juni: Vandaag gaan we met de veerboot van Pounta naar Antiparos. De overtocht duurt 
maar 10 minuten maar is altijd weer spannend. Op Antiparos rijden we langs de oostkust (met uit-
zicht op Paros) naar Ayios Yorgos in het uiterste zuiden. Eenmaal op het hoogste punt van de weg 
daarheen aangekomen, stappen we uit om te genieten van het adembenemend mooie uitzicht op de 
zeestraat tussen Antiparos en Despotiko. We drinken koffie bij Pipinos’ taverna aan zee en vragen 
hem om ons naar het daar tegenoverliggende, onbewoonde eiland Despotiko te brengen. Daar willen 
we naartoe om het nog niet lang zo geleden ontdekte heiligdom van Apollo en Artemis te bezoeken. 
Ja, dat wil hij wel en we boffen: de jaarlijkse Griekse opgravingen met medewerking van de universi-
teit van Californië beginnen daar pas over pas twee weken. We kunnen er nu dus nog zonder pro-
blemen heen. Een uurtje later varen we over een transparante blauwgroene zee naar de overkant. 
Daar klimmen we door de wilde tijmbosjes naar het plateau onder de beide heuvels waar de opgra-
vingen van het heiligdom liggen. In de ongeveer twee uur dat we daar (alleen) zijn geeft Stella een 
rondleiding, beleven wij bewust het sacrale landschap dat (mede) de rede moet zijn geweest om hier 
het oorspronkelijke openluchtheiligdom, (Gr. témenos) te vestigen. We mediteren in het vertrek dat 
waarschijnlijk de schatkamer van de latere  ‘tempel’ met zijn zuilengalerij (Gr. peribolos) geweest is. 
Hier werd onder andere het ritueel onder de vloer begraven terracotta beeld van de godin Artemis 
uit de 7de eeuw v. Chr. gevonden. 

Na afloop lopen we nietsvermoedend naar de uitgang in het hek dat om de opgravingen heen staat 
om de schapen en geiten daarbuiten te houden. Maar stel je voor! Net als we buiten staan en het hek 
weer netjes gesloten hebben, komen er twee mannen aan. Als zij bij het hek zijn aangekomen vraagt 
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Stella hen netjes (in het Grieks) of ze dat na hun bezoek ook weer willen sluiten. Ja, natuurlijk, zegt de 
ene oudere man-met-hoed in het Grieks, maar met een deftig Engels accent. Omdat het accent erg 
opvalt vraagt Stella waar hij vandaan komt. From Cambridge, England, zegt hij. Ja, dan valt bij Stella 
het kwartje... Want wie hebben we daar? Yes, Sir! Het is Prof. Dr. Sir Colin Renfrew himself! De be-
roemde opgraver van ’s werelds oudste maritieme heiligdom op Keros waar we over een paar dagen 
heen gaan! Het heiligdom dat (voor niet-archeologen) eigenlijk verboden is om te bezoeken. Hetzelf-
de heiligdom dat Stella afgelopen januari nog met Orfeas heeft bezocht om persoonlijk te zien wat de 
(on)mogelijkheden waren om daar met ons groepje heen te kunnen gaan. Ja, inderdaad, sommige 
locals, waaronder kapitein Kostas, die Prof. Renfrew en de zijnen ieder jaar tijdens hun opgravingen 
op Keros en Dhaskalio dagelijks heen en weer vaart, lieten haar toen duidelijk merken dat zij tegen 
niemand iets over ons bezoek moest zeggen. En nu staan we daar plotsklaps tegenover de grote op-
graver Renfrew-himself! Tot Stella’s verbazing vraagt hij beleefd of ze hem iets kan uitleggen over het 
heiligdom op Despotiko omdat hij hier nog nooit is geweest. Enigszins beduusd doet ze dat terwijl ze 
zich intussen als een razende afvraagt of ze hem nu wèl of niét om toestemming moet vragen om 
naar Keros te gaan met ons groepje. Het antwoord op deze vraag dient zich echter vanzelf aan. Na 
Stella’s uitleg over Despotiko begint Renfrew een beleefd gesprekje waarbij hij haar (ongevraagd) 
vertelt dat hij nu niet op Keros zelf werkt, maar bezig is met onderzoek van de vondsten uit het hei-
ligdom op Keros die in het museum van Naxos worden bewaard. Losjes vraagt ze hem hoe lang hij 
daar nog mee bezig zal zijn. Hij antwoordt dat hij nog twee weken werk zal hebben op Naxos. Alleen 
vandaag, zondag, heeft hij een dagje vrij genomen. Dat bericht klinkt als muziek in de oren en Stella 
besluit verder niets over ons aanstaande bezoek aan Keros te zeggen. Later, als we nog heerlijk zitten 
te lunchen aan een tafeltje naast het water met een uitzicht ingelijst door aan een waslijn te drogen 
hangende makrelen en inktvissen, zien we hem ook bij Pipinos aankomen met zijn begeleider. Ze 
gaan echter aan een ander tafeltje zitten. Als wij opstappen en daar langs komen groeten we hem 
natuurlijk. Beleefd vraagt hij of hij Stella’s exemplaar van het boek over Despotiko (dat ze onder haar 
arm heeft) van haar kan kopen. En zo gebeurt het.  

Eenmaal terug bij de haven van Antiparos gaan we weer 
aan boord van de veerboot naar Paros, die voor buiten-
landers de nogal verwarrende naam draagt: ‘Sterfbed 
van de Moeder Gods’ (Gr. Koimesis tis Panayias). Maar 
voordat we ons daarover het een en ander kunnen af-
vragen zijn we al in Pounta aangekomen.  

Daar gaan we naar het kerkje van de Blachernitissa, de 
zeldzame icoon met als thema de aanbieding van het 
vruchtbaarheidskleed, of de heilige gordel, van de 
Maagd Maria in de tempel van Jeruzalem. Stella had van 
de eigenaren van dit privé-kerkje de sleutels gekregen, 
dus eenmaal binnen kon ze rustig over deze vrij unieke 
icoon vertellen. De iconografie van deze icoon steunt 
zwaar op de miraculeuze vruchtbaarheidsgordel van 
Aphrodite, die er voor zorgt dat ze op mystieke manier 
zwanger wordt, ook als je hem als maagd om doet.  
Toen de ‘God-barende Moeder’ (Gr. Theotokos) naar de 
hemel ging, gaf zij deze heilige gordel (Gr. zoni) aan 
Thomas. De gordel bleef eerst een tijd in Jeruzalem 
maar in de 4de eeuw ging hij via Cappadocië naar Kon-
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stantinopel Het was keizer Leo die de heilige gordel in de 5de eeuw naar de kloosterkerk van 
Blachernae in Konstantinopel bracht. De icoon gewijd aan dit gebeuren heet de Blachernitissa (Gr. 
Vlachernitissa) en haar kerkelijke feestdag wordt op 2 juli gevierd. 

Daarna luisteren we weer naar een stukje van de prachtige muziek van de Akathistos Hymnos, die 
Stella op CD bij zich heeft. Het is weer een bijzondere dag geweest. 

DELOS en MYKONOS 

Maandag 2 juni: Al vroeg rijden we met een bus naar Naousa om ons daar in te schepen op de Naxos 
Star voor de excursie naar Delos (en Mykonos). Gezien de nogal harde wind heeft Stella besloten om 
niet weer met de privé-boot van kapitein Antonis te gaan, maar met een grotere toeristenboot uit 
Naousa. Het nadeel hiervan is dat we nu minder tijd op Delos zullen hebben omdat de Naxos Star op 
de terugweg naar Paros eerst nog 3 uur lang Mykonos aandoet. Het vreselijk toeristische Mykonos 
staat niet op ons verlanglijstje,  maar daar is niets aan te doen. Jammer, maar vanwege de harde 
wind wel minder riskant. 

Delos werd vanaf de 8ste eeuw v. Chr. het belangrijkste spirituele centrum van de antieke Griekse we-
reld. Het vanaf die tijd als heilig eiland beschouwde eiland omdat Apollo, de god van het (innerlijke) 
licht daar werd geboren, is nu een van de belangrijkste wereld-erfgoedplaatsen. Na aankomst lopen 
we over de processieweg naar het uitgestrekte heiligdom (Gr. hiëron) met zijn drie Apollotempels.  
Op het grote Plein van de Kompitalisten (de slaven die hier vanaf de 2de eeuw v. Chr. werden verhan-
deld werden zo genoemd omdat zij onder bescherming stonden van de ‘kompita’: Romeinse goden-
beelden). Als zij zich vrij konden kopen werden zij vaak koopman op Delos, dat een belangrijke vrijha-
ven en centrum van handel was in de hele Levant. Het grote ronde altaar is dan ook aan de god van 
de handel, Hermes, gewijd. Verder langs de processieweg komen we langs halfronde exedra’s met 
erezitplaatsen voor hoogwaardigheidsbekleders, de indrukwekkende portico’s of Stoa’s gebouwd 
voor de koningen van Pergamon, en ontelbare sokkels van beelden en offertafels. Dan komen we bij 
het heiligdom van Apollo, het cultische middelpunt van Delos. De oudste Apollo-tempel werd al in de 
7de eeuw gebouwd, maar werd daarna verscheidene malen herbouwd. De beelden, (zoals die van het 
oost-pediment met de bekende groep van Boreas en Oreithyia), staan in het museum. Op het tem-
pelplein stond ooit Apollo’s kolossale, 4x levensgrote cultusbeeld van Naxisch marmer. Dichter bij zee 
staat de tempel van Artemis, Apollo’s oudere tweelingzuster. We komen langs de indrukwekkende 
eregalerij van Naxische Leeuwinnen, de oudste monumentale beeldhouwwerken van Griekenland. 

Terwijl we daar in de zinderende, inmiddels al hoog aan de hemel staande, zon staan tegenover de 
Geboortevijver met de heilige palmboom 
(waaraan de godin Leto zich vastklampte tij-
dens haar barensweeën voordat Apollo werd 
geboren) leest Nonnie ons een gedicht voor dat 
zij hier ooit schreef. 

De Geboortevijver werd meer dan 100 jaar ge-
leden door Franse archeologen dichtgegooid 
vanwege malariagevaar. Hij is nu bijna dichtge-
groeid met allerlei bomen en struikgewas 
waardoor we een pad proberen te vinden naar 
die ene hoge palmboom waaraan Leto zich vol-
gens de mythe vastklampte, en waar de Hyper-
boraeïsche maagden hielpen bij de geboorte 
van haar zoon Apollo. Daar, onder die heilige 
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palmboom,  mediteren we. In die beladen omgeving met dat overweldigende licht, horen we alleen 
nog het geroep van een vogel. We gaan op in de sacraliteit van het mythische landschap en overstij-
gen daarbij aan tijd en plaats. Stella moet denken aan het gedicht van Kees Ouwens (1944-2004): 

(---) “Zo scherp dat licht splijt, oprecht verblind vasthoudend naar de hemel kijkt, die ziet geboren 
worden wat niet was, zijn oog doet ze herrijzen: gewaande paradijzen”. 

 

 

Helaas is er daarna niet genoeg tijd meer, noch om nog naar het museum te gaan, noch naar de 
Grieks-Romeinse Theaterwijk onder de Kynthos-heuvel. Wel zien we op de terugweg naar de haven 
nog de vijf graven van de Hyperboraeïsche maagden uit de Myceense tijd, en een rituele vijver uit de 
Minoïsche periode. Rechts staan opgerichte marmeren fallussen in het gelid voor de tempel van Dio-
nysos, Apollo’s spirituele hartstochtelijke tegenhanger. Met tegenzin gaan we gelaten weer aan 
boord van de Naxos Star. Op Mykonos eten we iets en kijken wat rond. Daarna schepen we ons weer 
in voor Paros. Nadat we in Naousa zijn aangekomen gaan we met de bus naar het hotel, waar we net 
voor het avondeten aankomen. Laatste nacht in het Holiday Sun hotel. Morgen vroeg opstaan en met 
de koffers vertrekken. 
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Het licht bij de geboortevijver op Delos 

NAXOS en KOUFONISSI 

Dinsdag 3 juni: Vandaag gaan we met onze robuuste bodyguards, Orfeas en Robert (die we nodig 
hebben om ons te helpen om op het moeilijk begaanbare Keros te komen), met de grote veerboot 
van Paros naar Naxos, een prettig reisje van nog geen uur. Het is jammer dat het bij onze aankomst 
op Naxos al te laat is om nog helemaal naar het archeologisch museum te klimmen. Dat ligt namelijk 
op de top van de heuvel waarop in de Venetiaanse tijd de stad Naxos is gebouwd. In verband met de 
verwachte harde wind is het ook niet verstandig om (volgens plan) naar de zuidoostkust van Naxos te 
gaan om ons daar bij Volaka op te laten pikken door kapitein Kostas met zijn kaïki uit Koufonissi. Het 
plan was om met hem naar Koufonissi te varen, maar als er veel wind staat kan hij daar helemaal niet 
komen. Daarom besluiten we om met de legendarische en uiterst betrouwbare, veerboot voor de 
Kleine Cycladen, de Skopelitis te gaan. 
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Na aankomst op Naxos wandelen we wat langs de gezellige kade en regelt Stella een picknick voor 
aan boord van de Skopelitis. Na een prettige reis waarbij we kort aanleggen bij de eilanden Herakleia 
en Skinoussa, komen we om een uur of 5 aan op Koufonissi. Op de kade worden we verwelkomd 
door de als een piraat uitziende kapitein Kostas, wiens dochter Sophia ons mee neemt naar huis waar 
zij kamers verhuurt; zie www.e-kyklades.gr/showroom/tourism/ERMIS?lang=en 

 Eenmaal op onze kamers met uitzicht op een mooie tuin rusten we eerst wat uit voordat we ’s 
avonds gaan eten in taverna Fos Fanari. Morgenochtend naar het heilige eiland Keros... 

 

 

KEROS 

Woensdag 4 juni: Heerlijk geslapen in Sophia’s paradijs. Nadat we wat lekkere dingen voor het ont-
bijt hebben gekocht in de enige supermarkt van Koufonissi, lopen we in de ochtendzon naar het ha-
vencafé. Met uitzicht op het wenkende berglandschap van Keros, genieten we daar van ons ontbijtje 
met heerlijke koffie. Nadat kapitein Kostas de piratenvlag op zijn kaïki heeft gehesen vertrekken we. 
Het is prachtig weer en we varen over een spiegelgladde zee langs het Meeuweneiland met zijn in-
drukwekkende rotsformaties richting het piramidevormige eiland Dhaskalio. Dit eiland, dat vroeger 
verbonden was met Keros omdat de zeespiegel nu minstens 1,5 m hoger is dan aan het eind van het 
3de millennium v. Chr.,  ligt vlak voor het heiligdom van Keros-Kavos. Op mijn verzoek vaart kapitein 
Kostas eerst om het bijna volmaakte piramidevormige eiland heen opdat het sacrale landschap, dat 
zich daarna overduidelijk voor onze ogen manifesteert, het meest tot zijn recht komt in de vulvavor-
mige opening van Moeder Aarde. Het is niet moeilijk je voor te stellen dat de prehistorische mens in 
die spleetvormige opening in de aarde, Moeder Aarde, de poort van alle leven en dood moet hebben 
beleefd. Daardoor zou je die opening als een kosmische katalysator van transformatie kunnen zien, 
die enerzijds een verbinding met de aardse onderwereld vormt en anderzijds met het water van de 
zee, de bron van alle leven. De golven van de zee en het stromende water zouden een van de belang-
rijkste motieven worden op het rituele vaatwerk dat in dit heiligdom werd geofferd. Het sacrale land-
schap dat het lichaam van de Moedergodin oproept, moet een van de hoofdredenen zijn geweest om 

http://www.e-kyklades.gr/showroom/tourism/ERMIS?lang=en
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hier het oudste en belangrijkste heiligdom van de Godin en/of de Voormoeders te stichten. De oor-
sprong van de heilige beleving van deze plaats ligt in de spirituele kracht daarvan.  

 

 
Nadat we door Robert ‘de Robuuste’ en Orfeas ‘de Onomstotelijke’ over de vaak manshoge rotspar-
tijen zijn geholpen, komen we aan in het heiligdom. Daar is niets te zien. Keros, de kwintessens van 
het goddelijk-vrouwelijke, is de verkenning van de leegte. Zittend in het rituele depot van het heilig-
dom in de locatie Kavos, naast de vulvavormige opening boven de zee, worden we bevangen door de 
realiteit van het sacrale landschap om ons heen: de rotsen, de initiatiegrot van de baarmoeder van 
Moeder Aarde, de vulva als poort voor alle leven. Keros is het eiland van vernieuwing en hergeboor-
te. Het maritieme heiligdom bereikte men in de Vroeg-Cycladische tijd roeiend per schip. Op de boeg 
daarvan stond op de boeg een vis of een vogel als ultieme symbolen van het levenswater en de kos-
mische aanwezigheid van de Godin. Het bewustzijn van al deze onzichtbaar aanwezige elementen 
maken, tezamen met Orfeas’ ontroerend mooie inleiding, dat we ontstijgen aan het moment; we 
gaan met de stroom mee en worden Één met de 
zee. De wisselwerking tussen landschap en geest 
maakt dat we daar op de rotsen (Gr. vrachoi), bo-
ven de baarmoeder (Gr. mitra) van de Godin, sa-
men zachtjes de magische mantra Mitra ton Vra-
chon zingen.  

Later weer thuis blijkt dat er in het christelijke 
Griekenland óók kerken zijn gewijd aan de Panayia 
ton Vrachon, de ‘Moeder Gods van de Rotsen’... 
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SANTORINI (THERA) 

Donderdag 5 juni: Met de Skopelitis terug naar Naxos. Daarna met de Blue Star naar Santorini. 
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Auto’s gehuurd en naar ons schitterend gele-
gen hotel Apanemo op de rand van de krater 
buiten het hele toeristische gebeuren, niet ver 
van Akrotiri. We duiken meteen in het infinity 
zwembad aan de rand van de krater met het 
droomachtige landschap van Santorini... 

Vrijdag 6 juni: Na een verrukkelijk ontbijt op 
het balkon geeft Stella voor we vertrekken, op 
het terras van het hotel met het spectaculaire 
uitzicht een presentatie over Santorini, het ou-
de Thera.  

Nadat we een praatje hebben gemaakt met de drie generaties eigenaren van ons sympathieke hotel 
(de grootvader heeft nota bene nog meegedaan met de opgravingen van Akrotiri), bezoeken we het 
modern en goed ingerichte Museum van Prehistorie in Fira. We bewonderen daar op Santorini ge-
vonden neolithische voorwerpen uit het 5de millennium, Cycladische figuren en bijbehorend vaat-
werk, de verzameling potten uit de daaropvolgende Minoïsche periode met hun prachtige beschilde-
ring, en natuurlijk de buitengewone fresco’s uit de 17de eeuw v. Chr. Deze komen uit de huizen van 
de in ca. 1650 v. Chr. door lava bedolven stad Akrotiri! Ze geven een ongelofelijk levendig beeld van 
het eiland uit die tijd door middel van voorstellingen van  de stad Thera aan zee; van vogels, vissen en 
andere dieren; van bloemen en planten; en van mensen in hun dagelijks bestaan en hun beleving van 
religie. Het is alleen jammer dat niet alle fresco’s hier op Santorini zijn want verscheidene bevinden 

zich in het Nationaal Museum in Athene.  Zo 
zien we wel het feestelijke fresco van de 
‘Scheepsprocessie’ voor de stad Thera en dat 
van de intrigerende ‘Blauwe Apen’, maar he-
laas niet dat van de ‘Saffraan godin’. Daarna 
ontvluchten we zo gauw mogelijk het vreselijk 
toeristische Fira en gaan we richting de opgra-
vingen van de stad Akrotiri zelf. Maar niet 
voordat we eerst onverwachts heerlijk hebben 
geluncht in Sotira’s traditionele taverna ‘O Gla-
ros’ (de Zeemeeuw). De sympathieke Sotira 
maakt onder meer verrukkelijke gebakken bal-
letjes van de beroemde Santorijnse tomaten, 
die zijn om je vingers bij af te likken. 

De opgravingen van Akrotiri waren 10 jaar gesloten omdat het oude dak was ingestort en een gigan-
tisch nieuw klimaatgevoelig dak werd geconstrueerd. We dwalen op surrealistische manier over de 
nieuw aangelegde houten loopbruggen over het opgegraven deel van deze kosmopolitische stad, die 
in 1650 v. Chr. door een 10m hoge puinsteenlaag werd bedolven. Via enkele trappen kunnen we ook 
afdalen in de straatjes waar je langs de opgegraven, uit meerdere verdiepingen bestaande, huizen 
van de welvarende kooplieden komt. Zij handelden in ongeveer 2100-1650 v. Chr. voornamelijk met 
Kreta  en de Levant (het oostelijke deel van de Middellandse Zee). Door de straatjes met hun goed 
ontwikkelde rioolsysteem komen we langs openbare gebouwen, privéhuizen waarin je een kijkje naar 
binnen kunt nemen, pottenbakkerswerkplaatsen met manshoge voorraadpotten, altaren en onvoor-
stelbaar diepe waterputten.  
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’s Avonds vieren we Daphne’s verjaardag op het balkon van Nonnie’s kamer, hoog boven de zee in de 
onvoorstelbaar grote krater van Santorini. Daarbij herdenken we Layne Redmond door te luisteren 
naar haar magische framedrum waarmee ze de Godin oproept begeleid door de woorden van Sap-
pho’s gedicht “Invoking Aphrodite” (Sappho leefde in de 7de eeuw v. Chr. en was een ‘Mellissa’, een 
priesteres van Aphrodite). Dan gaan we naar het restaurant voor het afscheidsdiner en slapen we 
voor de laatste keer in het heerlijke Apanemo hotel.  

 
Zaterdag 7 juni:  

Al vroeg rijden we naar het vliegveld van Santorini voor terugreis met Transavia van Santorini naar 
Amsterdam. het inchecken gaat prima en we nemen afscheid tot de volgende keer... 

 

Stella M. Lubsen-Admiraal, oktober 2014 


