ZWERVEN oP
Zakynthos
Knoestige olijfbomen, verstilde strandjes en spectaculaire
kliffen: de natuur is adembenemend op Zakynthos.
Maar ook aan culturele en culinaire geneugten geen
gebrek. Het zuidelijkste Ionische eiland heeft meer te
bieden dan het populaire strand van Laganas.

D

uizenden kleurige
cyclamen en zeeajuinen wiegen in
het zonnetje op en
neer. Onder de vele
olijfbomen heeft de
begroeiing een diepgroene glans, en de warme zon streelt
het bruin van de jutezakken, gevuld met
verse olijven, langs de weg.
Langs bochtige landweggetjes liggen
zwaarbevochten akkers achter gestapelde

stenen muurtjes. Hier is iedere boer blij
met elk veroverd stukje aarde. Maar in
de ruwe bosschages langs de weg heeft
de natuur vrij spel. Ik snuif een vaag
bekende geur op en wrijf de zaadjes
van een plant fijn tussen mijn vingers.
Onmiskenbaar anijs, een essentieel
bestanddeel van lokaal gedistilleerde
dranken zoals ouzo en tsipouro.
Dwalen, onverwachte binnenweggetjes
inslaan, nieuwe werelden ontdekken: dat
is de charme van reizen. Altijd kom je

CHORA WERD
ZELFS ‘KLEIN PARIJS’
GENOEMD, OF
‘HET FLORENCE VAN
GRIEKENLAND’

wel érgens uit. In een dorp, op een
strand of op een mooi terras. Omwegen
leiden hier soms sneller tot je doel.

Verhalen van Chora
De rechte Strada Marina en twee pieren
omarmen de haven van Chora. In de
ochtend slijten vissers hun verse vangst
direct vanaf de boot. Het leven speelt
zich in de hoofdstad van Zakynthos af
in de haven, op terrassen, in cafés,
tavernas en winkels.
Op het Solomosplein treffen we Mikis,
een local die gul is met verhalen. Hij
vertelt over de Venetianen die hier van
1485 tot 1797 heersten. Vanouds wordt
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Zakynthos de ‘Bloem van de Levant’
genoemd, omdat het levendig handel
dreef met de oostelijke landen aan de
Middellandse Zee. Riante landhuizen,
gevels in Venetiaans rood, ornamenten
en verdedigingswerken: Venetië is hier
nooit ver weg.

Klein Parijs
Daarna lieten de Engelsen de handel, de
kunst en de cultuur bloeien. Chora werd
zelfs ‘Klein Parijs’ genoemd, of ‘Het
Florence van Griekenland’. Tot in 1953
een aardbeving van 7,3 op de schaal van
Richter ruw een eind aan deze bloeitijd
maakte. Veel patriciërshuizen gingen

verloren en er braken enorme branden
uit, waardoor negen tiende van het
eiland werd verwoest. Maar de stad werd
volledig herbouwd, grotendeels in de
oorspronkelijke stijl.
Het Solomosplein is vernoemd naar
Dionysios Solomos, de dichter van het
Griekse volkslied. Vlak bij zijn standbeeld
houdt overwinningsgodin Nikè een krans
van olijftakken omhoog. Er is ook een
museum naar hem vernoemd op het
Marcuspein, het hart van de stad.
En dan is het tijd voor een verkoelende
‘frappé’ op het terras van Café-Bar San
Marco, met rondom gevels, arcaden,
straatlantaars in Venetiaanse stijl en
>

Openingspagina’s, links, met de klok mee:
kleurige cyclaampjes; Venetiaans landhuis;
de overwinningsgodin op het Solomosplein;
terrassen aan het San Marcoplein. Rechts:
Shipwreck Bay. Linkerpagina, met de klok
mee: Agios Dionysioskerk in de hoofdstad
Chora; een koele dronk boven de haven;
elke dag verse vis aan de haven; uitzicht op
Chora. Hierboven: gloedvol afscheid van een
heerlijke dag.

M éditerranée

87

JE HOORT DE DORPSKLOK, HET BELGERINKEL
VAN EEN SCHAAP. GRIEKSE MUZIEK GOLFT DOOR
EEN OPENSTAAND RAAM NAAR BUITEN
gastheer. Hoog boven de steile kliffen
biedt het terras een fantastisch zicht op
twee steil uit de zee oprijzende rotsen.
“Mezythres, noemen we ze,” verklaart
Stamatis, “vernoemd naar de verse
kaasjes van Zakynthos.”
Een nieuwsgierige geit, dadels die rijpen
in de najaarszon. Een man met wandelstok steekt zijn hand op. Een buizerd
vliegt verschrikt op, en kijk, een winkel
rijdt voorbij. En altijd weer het grijsgroen
van de olijfbomen. Je hoort de dorpsklok,
het geblaat van een lam en het belgerinkel van een schaap. Grieks-oriëntaalse
muziek golft door een openstaand raam
en ‘s avonds hoor je het melancholieke
gefluit van de giónis, de dwergooruil.
De knoestige stammen van de ruim

smeedijzeren balkons. Odos 21 Maiou
is een straat met hippe kleding- en
juwelierszaken. En veel verleidelijke
zacharoplastio’s, delicatessenwinkels vol
zoetigheden. Via een andere winkelstraat,
de Odos Aléxandrou Róma, lopen we
terug naar het centrale plein.
In de bovenstad is het heerlijk rustig.
Hier ligt het ommuurde kastro, waar de
bevolking zich terugtrok in tijden van
gevaar. De vroegere Venetiaanse vesting
ligt er nu heerlijk verkoelend bij onder de
pijnbomen. Het uitzicht over de stad is
hier al even grandioos als dat vanaf
Strani Hill, ietsje verderop, waar de
eerdergenoemde Dionysios Solomos
het Griekse volkslied schreef.

Dikkopschildpad
Hierboven: de lokale jeugd vermaakt zich
in het dorp. Rechterpagina, met de klok
mee: architectuur geïnspireerd op die
van Venetië; de trots van Zakynthos: de
dikkopschildpad; de lokale meloen is een
heerlijke dorstlesser; huisgemaakte wijn
langs de kant van de weg.
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De bochtige weg naar het oosten leidt
over de landtong Skopos naar mooie
stranden. Via de hoofdweg van Argassi
bereiken we, in de geur van pijnbomen,
de heldere baaien van Porto Zoro en
Banana Beach. Aan de overkant ligt het

langgerekte Gerakas Beach. Iets verderop, in het nabijgelegen natuurgebied, legt
de dikkopschildpad haar eieren.
Om deze ‘Caretta caretta’ te beschermen
mogen toeristen niet meer tekeergaan
met watervoertuigen. Maar verder kan
alles in Laganas, de toeristische hotspot
van Zakaynthos met zijn negen kilometer
lange baai. Inclusief ‘The fastest cruise
around the island’. In de zomer is het
druk in de souvenirwinkels, restaurants,
bars en clubs. Zien en gezien worden, van
knalrood tot bruinverbrand. Iedereen
paradeert hier rond.

Grootste vlag van Europa
Terug in ons appartement zet de zeer
hoffelijke Stamatis Liveris een vaasje
rozen neer en een glazen kommetje met
heerlijk geurende jasmijn “for the lady”.
Zijn motto: “Alles is mogelijk, als je maar
wilt.” Dat bewijst hij met zijn Griekse
vlag, die met twintig bij veertig meter
de grootste van Europa is. Het dundoek
wappert fier boven de taverna van onze

duizend jaar oude olijfbomen zijn
indrukwekkend. Opeens liggen er zeilen
over het wegdek, en we zien potige
mannen in de bomen die verwoed de
olijven van de takken slaan. Zodra de
toeristen zijn vertrokken, krijgt het
woord seizoenswerk zijn oorspronkelijke
lading terug. Tonnen en tonnen olijven
worden in Griekenland geperst. “Hier
oogsten we met de hand”, vertelt een
van de mannen, Yorgos. “Het ruige
terrein maakt machinaal oogsten on
mogelijk en het werk zwaar.”

Vreemdeling in eigen dorp
In het stille Louha staan de huizen
er nog net zo bij als zeshonderd jaar
geleden. Vlak bij het kerkje zit een

dorpeling wilde groente schoon te
maken. Gekookt en overgoten met
olijfolie en een beetje citroensap smaakt
het blad van de paardenbloem een beetje
naar andijvie. In sommige restaurants
kun je er naar vragen.
Op het dakterras van de Pantopoleío,
het winkeltje-annex-restaurantje van de
vriendelijke Efthymía, drinken we een
glas wijn, onder een baldakijn van
wijnranken met zware trossen druiven.
Dochter Mariza: “’s Zomers help ik mijn
moeder, ook om de hitte van Athene te
ontvluchten. ’s Winters doe ik vertaalwerk.” “Je achternaam, Xenou, of Xenos
betekent toch vreemdeling, gast?” vraag
ik. Mariza: “Klopt! Hier heet iedereen
>
zo. De eerste families van Louha

met honing en nootjes heerlijk. De
Panagiótis ligt half onder het zand. Van
bovenaf is het uitzicht op het gestrande
schip verpletterend. Steile kliffen storten
zich in de diepte. Sommigen wagen zich
niet eens op de metalen steiger, anderen
ondergaan een moment van gelukzaligheid… of krijgen de bibbers.

AL WAT WIT IS NEEMT
ONDER WATER EEN
MAGISCH BLAUWE
GLOED AAN

lieten zich vreemdeling noemen. Ze
kwamen van het vasteland, uit Thracië.”
Ongevraagd snijdt ze een tros druiven
voor ons af. Zalige zoetheid! Bij ons
vertrek toont Efthymía trots een kaastaart, klaar voor de oven. “De volgende
keer moeten jullie die beslist proeven!”

Zoete geur van kweeperen
Hierboven: het schiereiland van Shipwreck
Bay strekt zich uit als een goedige krokodil.
Rechterpagina, met de klok mee: boer snoeit
zijn olijfboom; Museum van (post)byzantijnse
kunst; vitamientjes aan de boom; de
campanile van het dorp Agia Marina staat,
zoals zoveel kerktorens, los van de kerk in
verband met mogelijke aardbevingen.
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In I Eliá, een restaurantje in Mariés,
bestellen we kaasflapjes, arní (lamsvlees)
en xifias (gegrilde zwaardvis). “Zijn
de kweeperen al rijp?” vraag ik onze
gastvrouw, wijzend naar de boom.
“Jammer, nét niet. Als jullie volgende
week terugkomen, zorg ik ervoor.”

En ja hoor, een week later staat er een
hemelse gezoete kweeperencompote
voor onze neus. “Rauw zijn ze keihard
en oneetbaar. Ik leg ze in de vensterbank
en dan ruikt het hele huis heerlijk!”
glundert de gastvrouw. En bij het afrekenen: “Momentje.” Ze verdwijnt in
de keuken en komt terug met een grote
pot ingemaakte kweeperen: “Voor u.”
Griekse gastvrijheid op z’n best!

Schipbreuk op het strand
De meest gefotografeerde plek van
Zakynthos – en misschien wel van heel
Griekenland – is Navagio Bay, ook wel
Shipwreck Bay genoemd. In de jaren

Zeekathedraal
Onweerstaanbaar zijn ook de Blue
Caves. In zijn bootje vaart Fotis ons

langs de indrukwekkende kliffenkust. In
een zeegrot neemt al wat wit is onder
water een magisch blauwe gloed aan.
“Kun je de motor uitzetten, Fotis?”
vraag ik. “Natuurlijk.” Zo dobberen we
rond in de grot, waar het klotsende water
tegen de wanden nagalmt als in een
kathedraal. Terwijl we in alle rust onder
de natuurlijke stenen bogen varen,
genieten we van de turkooizen zee die,
zo zien we later, van bovenaf nóg
intenser kleurt. •
>

tachtig smokkelde het schip Panagiótis
sigaretten naar Italië, toen de kustwacht
naderde. De bemanning kieperde de
gehele lading overboord en probeerde
met reddingsboten te ontkomen. Maar
ze werden gepakt, kregen vijf jaar cel en
het schip strandde hier. Hoe dan ook, de
kapitein – misschien rookt hij nog lang
en gelukkig – bezorgde de Grieken
onbedoeld een toeristische hotspot.
Ook wij kunnen de verleiding van een
bezoek niet weerstaan. Maar het wrak
ligt nog in de schaduw, dus we gaan
eerst lunchen in restaurant Margharita.
Op het aangename terras met dito
uitzicht smaakt de Griekse yoghurt
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Rechtsboven: de kade van Chora.
Linksonder: de weldadige rust
van het platteland.

Tips & adressen
Reizen
Wie de zomer mijdt, wint aan
rust, privacy en aandacht.
Slapen
• Rentaki Villas, Keri.
www.rentakivillas.gr
• Ark Luxury Villa, Mouzakion.
www.arkluxuryvilla.com
• Villa Poseidon, Skinaria.
www.villaposeidon.gr
• Lesante Blu, Tragaki.
www.lesanteblu.gr
• Olea All Suite Hotel, Tsilivi.
oleaallsuitehotel.com
Eten & drinken
• Zoete specialiteiten van
Zakynthos: mandoláto (witte
noga met amandelen) en
pasteli (reep van honing
en sesam).
• Komis Fish Tavern
Zakynthos-stad. komis-tavern.gr
• Prosilio Restaurant
Zakynthos-stad. Creatieve
keuken, muziek wat aan de
luide kant.
www.prosiliozakynthos.gr
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• Essence Restaurant, Kalamaki.
	Tevens vegetarisch en glutenvrij.
www.restaurant-essence.com
• Royal Café Patisserie
Planos 291, Tsilivi.

•

•

•
•

•

•
•

Doen
Dagtochten over het eiland
maak je per fiets, scooter
of auto.
Scooter- of autorit in de
driehoek Zakynthos-stad Macherado - Alykes voert over
het idyllische platteland met
wijn- en olijfgaarden, knusse
dorpjes en oude kerkjes.
Limni Kerioú is een leuk
havenplaatsje.
Museum van (post-)byzantijnse
kunst: een van de mooiste
Griekse musea van de Griekse
orthodoxie.
Museum Vertzagio:
folkloristisch museum met
boomhut.
Agios Dionysios kerk:
meestal open.
Solomós Museum: met
beenderen van twee nationale

dichters, historisch meubilair en
een bibliotheek.
• Zeezichten en panorama’s,
o.a. Keri Lighthouse en
Navagio Bay (Shipwreck Bay).
• Boottochten: naar de Blue
Caves en rondom het eiland.
Beste tijd voor de Blue Caves:
tussen 10.30 en 14 uur.
Winkelen
• Odos Aléxandrou Róma,
in Zakynthos-stad.
Handgemaakt keramiek:
• Ceramic Art Studio van Hanne
Mi S. Sauge, een Noorse
artiest en designer in Vasilikos.
• Cinnabar in Zakynthos-stad.
• Spinspot Ceramics & Pottery
in Argassi.
Stranden
• Zakynthos heeft veel mooie
stranden. Bedenk wel: Grieken
houden massaal vakantie in
augustus.
• Porto Zoro: rotseilandjes met
groene pruiken op.

• Gerakas en Dafni Beach:
stranden waar de Caretta
caretta zeechildpad graag
broedt.
• Navagio Beach: een van de
meest gefotografeerde stranden
van Griekenland, is alleen
bereikbaar per boot.
• Porto Limionas: een van de
meest verscholen stranden van
Zakynthos.
• Porto Vromi is fjordachtig.
Meer informatie
• ‘Odyssee reisgids Zakinthos’,
ISBN 9789461230324,
2016.
• ‘Wandelen op Zakynthos.
16 dagwandelingen’,
ISBN 9789078194323,
2017.
• www.liveris.gr
• www.rossholidays.nl
• Nefis Travel van de
Nederlandse Jackie BootsGklava, die excursies
organiseert.
www.nefis-travel.com

