
 
 
 
 
 
 
 
 
25 mei t/m 5 juni 2013 SICILIË-REIS ‘In naam van de Godin’  
o.l.v. Stella Lubsen-Admiraal, archeologe    
 
De komende reis naar het prachtige eiland Sicilië nodigt uit tot 
ontelbare ontmoetingen met onze godin (en alles waar zij voor 
staat), want op Sicilië kom je haar in al haar vormen en 
hoedanigheden tegen. Goethe schreef al:”Sicilië is de sleutel tot 
alles” en hij had groot gelijk. Sicilië heeft het allemaal. Het 
tijdloze bewustzijn van de godin is op veel plaatsen duidelijk 
voel- en zichtbaar. Het landschap ontvouwt zijn geheime 
geografie en oude mysterie-cultussen, zoals die van Demeter en 
Persephone, vinden nog altijd plaats bij openingen in de aarde. 
Alleen gebeurt dat nu in naam van de Madonna, zij die in het 
hart van iedere Siciliaan een prominente plaats inneemt. Deze 
reis is zowel gericht op verdieping van ons thema als aan het rustig beleven van al het moois dat 
Sicilië te bieden heeft. Er is veel ruimte en tijd om de dingen werkelijk te kunnen ervaren. Het heerlijke 
klimaat en het lekkere eten werken daaraan mee. 
 
Mooie momenten zullen we ondermeer beleven bij de tempel van Erice op de Venusberg, sinds 
mensenheugenis gewijd aan de godin van de liefde: Astarte-Aphrodite-Venus. Het is een hoog boven 
de zee liggende, magische plek waar vroeger altijd haar heilige vuur brandde. Het spreekt vanzelf dat 
we daar, in naam van de liefde, zullen dansen met Gertrude. Een ander bijzondere ervaring zal het 
bezoek aan het prehistorische heiligdom in de Grotta Genovese op het eiland Levanzo zijn. In de 
rituele zaal van die grot zullen we paleo- en neolithische afbeeldingen zien; een daarvan is een met 
rode oker geschilderde Moeder Aarde. 
 
Ook omdat de Grieken Sicilië al in de 8

ste
 eeuw v. Chr. koloniseerden, is het eiland nog steeds erg 

Grieks. De Grieken lieten een ongeëvenaarde culturele erfenis na in de vorm van antieke tempels (er 
zijn op Sicilië meer tempels dan in Griekenland zelf), filosofie, mythologie, literatuur en antiek theater. 
Bovendien droegen ze ook de traditie van de grote moedergodinnen van het oude Nabije Oosten 
over, met name die van Isis, Ishtar, Tanis/Tiamat, Inanna, Shakti en Cybele. Van de vele 
beschavingen op Sicilië, vanaf de inheemse eilandstammen (de Sicaniërs, Siculiërs en Elymiërs) met 
daarna, de Grieken, de Feniciërs, de Carthagers, de Romeinen, de Arabieren en de Noormannen is 
veel moois overgebleven. Ook qua natuur is Sicilië een prachtig eiland met indrukwekkende 
landschappen en mooie stranden. Eind mei/begin juni is een verrukkelijke tijd waarin je al lekker kan 
zwemmen.  

 
Er zal tijd en gelegenheid zijn voor meditatie en 
verdieping, Stella zal voordrachten geven, we zullen 
dansen met Gertrude en contact hebben met de 
plaatselijke bevolking. Daarbij zullen we zoveel mogelijk 
overnachten in oude (heren)boerderijen en landhuizen. 
Agriturismo is heel sympathiek en is op Sicilië goed 
geregeld. Het maakt dat je op de mooiste landelijke 
locaties en met het lekkerste eten van moeder-de-vrouw 
terecht komt. 

 
 
Bij het Griekse theater van Syracuse in mei/juni  

 
 
 



 
 
Voorlopig programma 
 
Zaterdag 25 mei: 18.50 vertrek van Schiphol met Transavia naar Palermo. Aankomst 21.30. In 
verband met de late aankomsttijd, transfer naar een nabij gelegen hotel aan zee. 
 
Zondag 26 mei: gelegenheid om uit te rusten en te zwemmen. ’s 
Middags naar de prachtige Arabisch-Normandische kathedraal uit 
1180 van Monreale. De 12

de
 eeuwse gouden mozaïeken en de 

weelderige kloostergangen van deze aan de ‘Hemelvaart van 
Maria’ gewijde domkerk zijn uniek. Overnachting en diner in 
hetzelfde hotel, of in een landelijk gelegen agriturismo 
(omgebouwd kasteel-klooster of herenboerderij). 

  
De kloostergang van Monreale 

 
 
Maandag 27 mei: Bezoek aan Palermo. We gaan naar het archeologisch museum met zijn 
schitterende collecties, de 12

de
-eeuwse Grieks-Byzantijnse Martorana-kerk, een van de mooiste van 

Sicilië, het Paleis van de Noormannen met de Cappella Palatina en prachtige tuinen en drinken 
heerlijke Italiaanse koffie. In de namiddag gaan de naar de Monte Pellegrino met het Santuario Santa 
Rosalia (oorspronkelijk een aan de godin Tanit gewijd heiligdom) met uitzicht over zee. Diner en 
overnachting in onze agriturismo. 
      
 

Dinsdag 28 mei: ’s Morgens bezoek aan de imposante Griekse 
tempel in het aan de godin gewijde heiligdom met zijn antieke 
theater in een schitterend landschap met uitzicht over zee dat 
uitnodigt tot meditatie. ‘s Middags brengen we een eerbetoon aan 
de godin van de liefde op de Venusheuvel van Erice. Hier zullen 
we zeker dansen met Gertrude. Verder vrij om te wandelen en of 
om te genieten van de natuur. Diner & overnachting in onze 
agriturismo. 
 
De tempel van Segesta 

 
Woensdag 29 mei: Vanuit Trapani aan de westkust gaan we per draagvleugel boot naar het eiland 
Levanzo met de boven de zee liggende Grotta del Genovese (alleen te bereiken per bootje of met een 
Landrover), een prehistorisch heiligdom met naturalistische rotstekeningen van dieren uit ca. 12.000-
10.000 v. Chr. en schematische schilderingen van dieren en mensen, waaronder de ‘Rode Godin’ uit 
ca. 5000-3000 v. Chr. Vanavond diner en overnachting in een voormalige wijnboerderij. 
 
Donderdag 30 mei: Vandaag bezoeken we de tempels van de uitgestrekte Griekse stad Selinunte aan 
de zuidkust, met haar naar wilde selderij geurende, en met 
allerlei andere wilde soorten bloemen en planten begroeide, 
akropolis met tempels van Hera, Athena, Zeus Meilichios, 
Hekate Triformis en het ontroerend mooie heiligdom van 
Demeter Malaphoros (Demeter van de Granaatappel) uit de 
6

de
 eeuw v. Chr. We dansen hier met Gertrude, waarna het 

geluid van de golven ons nodigt om te gaan zwemmen bij het 
strand van het vissersplaatsje Marinella. Diner en 
overnachting. 
 

Sacraal landschap bij Selinunte
 

 
Vrijdag 31 mei: Het nu volgende deel van Sicilië langs de zuidkust heeft plaatsjes van Arabische 
origine, waaronder Sciacca, waar we koffie drinken aan de Moorse haven. Onderweg naar de Vallei 
van de Tempels in Agrigento (het oude Akragas) zijn verleiderlijk mooie stranden, zoals bij Eraclea 
Minoa. In Agrigento bezoeken we o.a. de tempels van Herakles, de Concordia (best bewaarde 
Griekse tempel ter wereld), van Hera en van Zeus (met 38 gigantische telamons of atlanten). Bij het 



aan Persephone, Demeter en Dionysos gewijde chthonische 
tempeltje, hoopt Stella een voordracht over Empedokles en 
Pythagoras, die hier beiden veel tijd doorbrachten, te kunnen 
geven. Bij het cirkelvormige altaar van het aan de chthonische 
godin Persephone gewijde heiligdom van de dood, dat tevens een 
bron van leven met vogels en vissen was, dansen we met 
Gertrude. We logeren in het op een heuvel gelegen, 
schilderachtige dorpje Sant’Angelo Muxaro.  

De tempel van Concordia in Agrigento 

 
Zaterdag 1 juni: Na het ontbijt maken we kennis met de vriendelijke bewoners van het dorp en maken 
een mooie wandeling in de omgeving waarbij we verse ricotta kaas en lekkere dingen eten in een 
oude Siciliaanse bakkerij. Afhankelijk van de groep gaan we terug naar Agrigento (20 km) voor een 
bezoek aan het archeologisch museum, of hebben we een vrije middag. De dag wordt afgesloten met 
een typische Siciliaanse maaltijd bij een gastvrije familie. Overnachting in Sant’ Angelo Muxaro. 
    
Zondag 2 juni: Na het ontbijt rijden we naar het hart van Sicilië, ook wel de Trinacria genoemd. Het is 
een eenzame streek van hooggelegen dorpjes, heuvels en ravijnen, verlaten mijnen en boerderijen, 
en kastelen uit de tijd van Rogier de Normaniër. Bij Enna slaan we af naar het zuidoosten en komen 
dan door een agrarische streek met veel overblijfselen van de cultus van Demeter en Persephone. 

Ons doel is het archeologische museum van het stadje Aidone, 
waar sinds kort een meer dan levensgroot cultusbeeld van een 
Griekse godin uit de 5

de
 eeuw v. Chr. staat opgesteld. 

Waarschijnlijk komt zij uit een tempel bij Morgantina, dat vanaf 
de 6

de
 eeuw v. Chr. een Griekse plaats was. Daarna rijden we 

naar Syracuse aan de zuidoostkust en nemen onze intrek in de 
prachtig gelegen herenboerderij Casa Damme in een olijfgaard, 
een tuin met fuitbomen en een zwembad waar we drie nachten 
zullen blijven. 
 
Kumquat  (citrus japonica) is rijp in mei/juni 

 
Maandag 3 juni: Vandaag gaan we naar de sfeervolle stad Syracuse en Ortygia, waar Artemis werd 
geboren en Archimedes woonde. Syracuse is het toppunt van Siciliaanse grandeur met haar om een 
antieke Griekse tempel van Athena gebouwde domkerk met barokke façade, imposante pleinen en 
fonteinen en de bron van Arethusa. ’s Avonds gaan we naar het antieke Griekse theater om daar de 
opvoering van Aristophanes’ blijspel Vrouwenparlement (Ekklysiazouses) mee te maken! Diner en 
overnachting in Casa Damme 
 
Dinsdag 4 juni: excursie naar de Fonte Ciane, een schilderachtige locatie bij de bron waar 
Persephone gepakt werd door Hades, een antieke tempel en een natuurreservaat aan zee. Hier 
kunnen we gaan zwemmen, een boottocht maken vanuit de Porto Grande, of een bezoek brengen 
aan het mooie middeleeuwse stadje Noto. Afscheidsdiner in Casa Damme.  
 
Woensdag 5 juni: Transfer naar vliegveld van Catania, vertrek 10.45, aankomst A’dam 13.50. 
 
Praktische informatie 
Deze reis is al bijna volgeboekt met deelnemers aan Stella’s 
vorige succesvolle reizen naar Kreta en Cyprus, maar er zijn 
nog enkele plaatsen vrij. De prijs van de reis is inclusief de 
vliegreis met Transavia, alle overnachtingen in 
tweepersoonskamers op basis van half pension, 
lunchpakketten voor picknicks, vervoer met eigen busje met 
chauffeur, excursies, bezoeken aan musea en opgravingen 
en volledige reisbegeleiding. Exclusief drankjes bij het eten, 
fooien en reisverzekering. In verband met de nog ter plekke 
lopende organisatie kan de precieze prijs op dit moment nog 
niet worden vermeld. Men kan zich echter voorlopig 
opgeven bij: Stellalubsen@compuserve.com 

Agriturismo 


