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Hamburger eten met de
Obama’s in Washington

reizen
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Wellness, sleeën en
zweven met niet-skipas

Gids van Zuid-Afrika
nu ook voor de iPad

Pierre & Vacances geeft voor nietskiërs in een groep wintersporters in
zijn vijftien Franse residenties de
‘niet-skipas’ uit. Die geeft toegang tot
sauna en sportruimtes en zwembaden. Ook een hondensleetocht,
sneeuwschoenlopen, schaatsen en
parachutespringen zijn bij de pas inbegrepen.
www.pierreetvacances.nl

South African Tourism stelt sinds deze week een app voor de iPad beschikbaar,‘Mijn Zuid-Afrika’. Op de
app vind je filmpjes, foto’s, tips &
tricks en een travelplanner. De categorieën wildlife en nature, lifestyle
en wellness, adventure, nightlife,
food & wine en art & culture bieden
een plattegrond van Zuid-Afrika.
www.mijnzuidafrika.nl

Koningsgraven en
bergmonumenten
Een deel van wat nu Bulgarije is,
heette vroeger Thracië. Je vindt er
sporen van een rijke cultuur, die
vanaf 4000 v. Chr. bloeide, en een
aantrekkelijke stad: Plovdiv.
tekst JOOST VERMEULEN foto’s RÉNIE VAN DER PUTTE

T

oen archeoloog Nikolay
Ovcharov twaalf jaar geleden voor het eerst de berg
Perperikon bezocht, in het
zuidoosten van Bulgarije,
moest hij zich letterlijk een weg hakken door dik, stekelig struikgewas en
eindeloze bramenhagen. Alleen de
restanten van een toren die als een
rotte kies boven het dichte struikgewas uitstak, wezen erop dat hier ooit
menselijke activiteit was. Toch was
Ovcharov op deze berg in de hoop
meer te ontdekken over de al heel
lang rondzingende geruchten dat
daar ooit een belangrijk religieus
centrum had gelegen.
De smalle bergweg die van Kardzhali, de belangrijkste stad in de oostelijke Rodopebergen, naar Perperikon
leidt, is intussen geasfalteerd. Net als
trouwens de parkeerplaats aan de
voet ervan. En een mooi wandelpad
leidt de bezoekers verder langs de
spectaculaire ruïnes. Want de berg
heeft in de twaalf jaar die zijn verstreken sinds Ovcharovs eerste bezoek,
zijn geheimen prijsgegeven. Ondoordringbaar struikgewas heeft plaatsgemaakt voor grote uit de rots gehakte ruimtes, smalle stenen trappen,
mysterieuze nissen en diep uitgehakte waterreservoirs. Ze bedekken ze de
flanken en de top van de berg.
Perperikon is overigens niet de enige belangrijke archeologische vindplaats in dit deel van Bulgarije. Niet
veel zuidelijker ligt, ook op een heuvel, de al even spectaculaire site van

Toren en gebouwen op de akropolis van Perperikon.

De Djumayamoskee bovenaan de tribunes van de Romeinse renbaan in Plovdiv.
Tatul. In de woeste bossen in het
grensgebied tussen Bulgarije en Griekenland kun je overal wonderlijke, in
de rotsen uitgehakte nissen en mysterieuze grotten tegenkomen. En bij hoge, nauwelijks bereikbare bergmeren
staan stenen monumenten uit een
grijs verleden.
“Bergtoppen en grotten, maar ook
watervallen en bergmeren waren
voor de oorspronkelijke bewoners

van deze streken belangrijke plekken, die zij associeerden met de wereld van de goden,” vertelt Vladimir
Natchov, die werkt in het archeologisch museum in Kardzhali. “Zo werd
in Perperikon rond 4000 voor Christus een nog onbekende berggod aanbeden. En vanaf de de negende eeuw
voor onze jaartelling was dit een heiligdom voor de Griekse god Dionysos.
Bij dit heiligdom hoorde ook een

orakel. Natchof: “En geen onbelangrijk orakel, want uit antieke bronnen
weten we dat men van heinde en verre hierheen kwam om de god om raad
te vragen.” Zo beschrijft de beroemde
Romeinse historicus Suetonius het
bezoek van de vader van Augustus,
de eerste keizer van Rome. Hij wilde
van het orakel weten welk lot zijn
zoon te wachten stond. Datzelfde had
overigens drie eeuwen daarvoor
Alexander de Grote gedaan. Ook hij
wilde, vlak voordat hij tegen de Perzen ten strijde trok, van de priesters
horen wat de goden voor hem in petto
hadden.
Zo groot waren de roem en de aantrekkingskracht van Perperikon, dat
in de zesde eeuw een lokale vorst er
een paleis liet bouwen. Twee grote zalen halverwege de top van de berg
zijn de duidelijke overblijfselen van
zijn bouwwoede.
Vanaf de periode waarin dit paleis
bij Perperikon werd gebouwd tot in
de vierde eeuw van onze jaartelling
werd het gebied dat nu Zuid-Bulgarije
en Noord-Griekenland omvat, beheerst door een federatie van stammen die bekend werden als de Thraciërs. Behalve van de bergmonumenten bij Perperikon, Tatul, Nochevo en
Chernichevo zijn deze Thraciërs vooral bekend geworden door de enorme
hoeveelheid gouden en zilveren voorwerpen die in de graven van hun vorsten zijn teruggevonden.

D

ie graven liggen vrijwel allemaal in een langgerekte vallei
aan de noordkant van de Rodopebergen. De laatste twintig jaar
zijn hier door archeologen van de
Universiteit van Plovdiv en die van
Sofia niet minder dan drieh0nderd
gelokaliseerd.
Deze koningsgraven bestonden uit
in steen opgetrokken grafmonumenten, soms met diverse kamers en een
voorhof, waar overheen een heuvel
van aarde werd opgeworpen.
Wie door de vallei van Kazanlak
naar Plovdiv rijdt, ziet overal dergelijke heuvels, soms niet meer dan een
kleine bult in het landschap, soms

