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Dag 1: Om 15.00 is iedereen op Schiphol. We vliegen om 18.05 en worden in Ohrid om 21.10 

ontvangen door Celik (lokale gids) en Claudia (reisleider) en meegenomen naar onze bus (25 

persoons met airco) met Nane als chauffeur. Na een vriendelijke ontvangst met een borreltje en een 

stukje brood in hotel Tino gaan we eerst naar de kamers en laat aan tafel. 

 

 
 

Dag 2: Na het ontbijt vertrekken naar Korce. Hier wordt veel fruit (vooral appels) geteeld. 

Onderweg bij de grens worden we tweemaal gecontroleerd. Dit duurde 1.15 min. In Albanië zien we 

een paar van de 700.000 bunkers, die in opdracht van de dictator werden gebouwd om voorbereid 

te zijn op een mogelijke oorlog. 



 
 

Veel ervan zijn inmiddels vernietigd. De grote huizen (Het is belangrijk voor de buren om een groot 

huis te hebben.) zijn vaak voor een deel gebouwd. Er wordt verder gebouwd als er weer gespaard 

is. 

Na de koffiestop bewonderen we de prachtige iconen in het Nationaal Museum van de Middeleeuwse 

kunst. 

 

 
 

 
 

Hier zien we o.a. de verrijzenis en St. Christoph (met zijn hondenkop), die we later na de lunch in 

de St. Nicolaaskerk in Voskopoja weer opnieuw zien, waar een lokale gids ons uitleg geeft. Buiten 

waren alle iconen (de ogen eruit)  beschadigd door moslims. 

 



 
 

 

 

Claudia neemt de vertaling voor haar rekening. 

Na het heerlijke diner gaan nog een aantal mensen een frisse neus halen en de rest gaat naar hun 

kamer. Daar zien we tegels van allerlei beroemdheden in het plaveisel. 

 

 
 

 

We overnachten in hotel Enkelana in Pogradec. 

 

 

 

Dag 3: Vandaag vertrekken we naar Berat na het ontbijt dat we nuttigen op het terras van het hotel 

met uitzicht op het meer van Ohrid. 

Aan de overkant ligt Noord-Macedonië. Corfu ligt op 10 kilometer afstand. 

Onze gids Celik, die in Noord-Macedonië woont, maar Albanese voorouders heeft, geeft ons veel 

informatie. Tijdens de dictatuur van Enver Hoxha probeerden Albanezen te vluchten door het meer 

over te zwemmen of met een boot. De Albanezen die in het binnenland woonden, mochten niet 

zomaar zonder toestemming naar de kust. De regering was bang dat men zou vluchten. Vanuit de 

bunkers werd alles en iedereen in de gaten gehouden. Sommige mensen hadden transistorradio’s 

waarmee ze buitenlands nieuws konden afluisteren. Criminaliteit bestond niet, omdat men flink werd 

gestraft als men iets ‘verkeerds’ deed. Die angst voor straf zit nog steeds in de cultuur. 

 

 

 
 

 

Terwijl we door het prachtige landschap richting Zuid-Albanië rijden zien we meer olijfbomen. Het 

klimaat is hier veel zachter en warmer. Onderweg leert Celik ons wat Albanese woorden. Dat valt 

niet mee. 

 



 

We komen aan in Berat, de stad van de 1000 vensters. 

 

 
 

Onderweg kopen we bij een stalletje lekker fruit. 

 

 

   
 

De Albanezen rijden vaak in een Mercedes. Zij noemen hem Benz. 

We gebruiken daar de lunch in de tuin van ons hotel Grand White City. 

Daarna beklimmen we de burcht in Berat. Wie niet mee wil, blijft lekker in de schaduw op het terras. 
 

 
 

Onder leiding van een gids bekijken we de prachtige fresco’s in de kerk van de heilige Nicolaas. 

We hebben een geweldig uitzicht over de stad. 
 



 
 

Terug in het centrum is er vrije tijd om wat te shoppen in de leuke winkeltjes van Berat, wat te 

drinken of een ijsje te eten. Ook worden er heerlijke aardbeien gekocht. 
 

 
 

Dag 4: Deze dag vieren we Rikie haar 80e verjaardag. Dit wordt gevierd tijdens de koffiestop met 

koffie/thee en wat lekkers. De kok van het hotel heeft een heerlijke verjaardagstaart voor Rikie 

gemaakt. Waar we met zijn allen van genoten. 
 

 

 
 

We maken in Gjirokaster een stadswandeling, waar we het geboortehuis van Enver Hoxha zien. 

Hij deed zijn lerarenopleiding in Gjirokaster en studeerde in Frankrijk. Hij maakte zijn studie niet af. 

Hoxha organiseerde het Albanese leger en werd politiek leider van het land. 

Hij was 41 jaar dictator. Aanvankelijk een heel sociaal leider. Hij zorgde dat iedereen werk had, dat 

er wegen, spoorwegen werden aangelegd en startte vrouwenemancipatie. Dat wil zeggen dat de 

vrouw niet langer eigendom van de man was, maar van de staat.  

Na een aantal jaren werd hij een wreed leider, liet bunkers bouwen en iedereen die tegen hem was 

werd gevangen gezet. Later In het etnografisch museum zien we hoe de Albanese families leefden 

gedurende de eeuwen. 

In de buurt van Gjirokaster stroomt er gesmolten sneeuw in een bron. Het water wordt 

gebotteld:Telepene. 

 



  
 

Vervolgens op weg naar Sarande. Dit  betekent 40. Dit heeft te maken met de 40 martelaren van de 

vroeg christenen. Het is een grote badplaats met in de tijd vanaf half juni tot en met september erg 

veel toerisme. Ons hotel is Il Conte de Montecristo met uitzicht op zee. 

 

Dag 5: De badplaats Sarande laten we achter ons en gaan op weg naar Butrint dat in het nationaal 

park ligt. Er zijn veel opgravingen gedaan. We zien o.a. de akropolis en het theater. 

 

Micole, de hulpvaardige gids, geeft ons een rondleiding van 2,5 uur. 70% van Butrint ligt nog onder 

de grond. Archeologen zijn nog steeds aan het werk om oudheden bloot te leggen. Het is er 

werkelijk prachtig en door de vele bomen kun je heerlijk in de schaduw ronddwalen. Aeneas van 

Troje is de stichter van Butrint dat een strategische plaats was, omdat het om de hoek van de 

Ionische zee lag. 

 

 
 

 

Omdat we een lange tocht voor de boeg hebben, is er voor  een picknicktasje gezorgd dat we in de 

bus kunnen nuttigen. We rijden langs de hoge kliffen van de Porto Palermobaai en de Llorgarapas 

naar het Noorden. Onderweg stoppen we nog voor het groepsfotomoment en ook om nog een paar 

bunkers te zien. 

 



 
 

In Himare hebben we een koffie- en sanitaire stop voordat we richting Vlora gaan. We hebben 

ontzettende lol over het idee om een plasgootje uit te delen voor de reizen in plaats van een dopper. 

Langs de kust leeft men vooral van het toerisme gedurende de maanden juli tot en met september. 

In de wintermaanden trekken de jongere mensen naar de grotere steden en de oude mensen blijven 

achter. 

 

De havenstad Vlora ligt aan een baai waar de Adriatische zee en de Ionische zee samenkomen. 

 

 
 

We nemen onze intrek in het luxueuze hotel Vlore International. Na een heerlijk diner zijn we te 

moe om nog naar buiten te gaan. We gaan heerlijk slapen. 

 

Dag 6: Op weg naar Apolonia om daar de opgravingen te bekijken. Apolonia is genoemd naar de 

god Apollo. Het is een oude Griekse plaats bij de rivier. (Jossa ios). 

 

  
 

Het was een grote plaats met 60.000 inwoners gesticht in de 588 voor Christus. In de derde eeuw 

na Chr. is er een grote aardbeving geweest en werd de stad verwoest. 40 % van de vroegere stad is 

opgegraven. Het inwoners aantal kun je bepalen aan de hand van de grootte van het theater. Alleen 

de vrije mensen mogen in het theater komen. Dus worden de zitplaatsen geteld en vermenigvuldigd 



met 10. Dit is vanwege vrouw, kinderen en de slaven.  Apollonia was een welvarende, 

onafhankelijke stad, rijk geworden door de slavenhandel. 

 

We bekijken de diverse gebouwen en het museum dat eerst gespoten moesten worden vanwege de 

aanwezige insecten. Er zijn veel kinderen aanwezig, die aan het spelen en  zingen zijn. Ze zijn er 

vanwege 1 juni (de volgende dag).  Op 1 juni is het kinderdag en worden er met de kinderen leuke 

activiteiten gedaan. 

 

Omdat dit jaar 1 juni op zaterdag valt, hebben ze al een dag eerder een soort schoolreisje. We 

geven voordat we weggingen de meegebrachte klompjes  aan de kinderen. 

 

We rijden door naar Tirana en komen in de verkeerschaos terecht. Pas om 15 uur kunnen we 

lunchen. Daarna krijgen we een stadswandeling van Celik, zodat we weten waar we moeten zijn als 

we de stad zelf willen verkennen. We checken in in hotel Doro City en maken ons op om de dames 

van de vrouwenrechtenorganisatie te ontmoeten. 

 

 

De ontmoeting met Elsa, Alma en Aly van Vrouwenrechtenorganisatie Orkidea 

Orkidea bestaat sinds 2010 en is er voor vrouwen in moeilijke situaties: huiselijk 

geweld, geweld vanuit de strikte Albanese regels, vrouwen in gevangenissen. Het is nog 

slecht gesteld met de vrouwenrechten in Albanië. Door de strikte regels van de Kanun 

worden vrouwen door hun man onderdrukt. Vrouwen keren zich tegen hun man door bv. 

geweld te gebruiken en komen dan in de gevangenis terecht. Orkidea richt zich nu 

vooral op de vrouwen in de gevangenis, door hen te empoweren. De vrouwen in de 

gevangenis maken sieraden en tassen die door Orkidea verkocht worden. Het geld van 

de verkoop wordt op de rekening gestort van de vrouwen, zodat zij wat geld hebben als 

zij vrij komen. Ook worden de vrouwen geholpen bij het vinden van werk en 

woonruimte. Het materiaal voor de sieraden krijgen de vrouwen van Orkidea. Vrouwen 

die meedoen aan het maken van sieraden, krijgen ook wat strafvermindering. 

Elsa, Alma en Aly hebben een maatschappelijk werk achtergrond. Zij zijn in dienst van 

Orkidea, maar doen daarnaast ook vrijwilligerswerk voor deze organisatie. Zij zijn dit 

werk gaan doen vanuit hun geloof in vrouwenrechten. 

Zij geven voorlichting op scholen over gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ook is er 

een informatiecentrum voor vrouwen die in moeilijkheden zitten en geven zij hen 

voorlichting hoe zij hun problemen kunnen oplossen. 

Orkidea is lid van een organisatie die strijdt voor de Rechten van de Mens. Zij doen ook 

aan fondsenwerving zodat er geld is om Orkidea te laten voortbestaan en voor het 

materiaal voor de sieraden. Ook werken er vrijwilligers bij Orkidea, onder andere ook 

vrouwen die uit de gevangenis zijn ontslagen. 

 

  
 

Wat Orkidea nodig heeft is dat vrouwen in andere landen in hen geloven en hen willen 

promoten. Wij beloven een stukje in het Vrouwen van Nu blad op te nemen. Er kan ook 

op de afdelingsavond over worden verteld. 
 

 
 

Dag 7: Vandaag is het zaterdag en gelukkig wat rustiger op de weg. Om 8.30 uur staan de dames 

van Orkidea al klaar met sieraden en tassen die wij kunnen kopen en waarmee we de vrouwen in de 

gevangenis steunen. Daarna rijden we naar Kruja waar we de citadel gaan bezichtigen. 

 

We passeren luchthaven ‘Moeder Teresa’. 

De Amerikaanse vlag hangt naast de Albanese vlag in Kruje vanwege de verbintenis tussen Albanië 

en Amerika. George Busch jr. was hier in 2002. Er is een standbeeld van hem. 



Kruje betekent bron. Tijdens de tijd van Skanderbeg was dit de hoofdstad van Albanië. Skanderbeg 

is een held in Albanië. 

 

 
 

Hij leefde in de 15e eeuw en was een edelman die het Ottomaanse rijk bestreed. Kruje was een 

belangrijke stad voor Europa om de Turken tegen te houden. In Kruje is een museum gewijd aan 

Skanderbeg. We krijgen daar een rondleiding door een Albanese gids. Hij vraagt ons om 

ambassadeur te zijn voor Albanië zodat er meer toeristen naar Albanië komen. Veel mensen in 

Nederland denken dat Albanië crimineel is. Wij weten nu dat dit niet zo is. Albanië is een zeer 

vriendelijk en gastvrij land. Wij voelen ons hier veilig. 

 

Dag 8: Op deze zondag een route langs veel kleine stadjes waar het markt was. In Elbasani drinken 

we onze laatste koffie in Albanië. We gaan via een kronkelende bergweg in de richting van de grens. 

De pashoogte ligt op 1004 m. Ook deze dag brengt Nane ons weer veilig naar ons volgende hotel. 

 

 
 

We rijden langs een spoorbaan. De trein gaat 1 maal per dag heen en 1 maal per dag terug. Rond 

de middag zijn we bij de grens. Deze keer gaat het veel vlotter. De lunch gebruiken we in Struga. In 

Struga wordt het water van het meer van Ohrid afgevoerd via de Drim. De Drim wordt in Albanië 

witte Drim genoemd en in Macedonië zwarte Drim. Hier neemt Sreten het over van Celik. Hij spreekt 

Nederlands. 2/3 deel van het meer is van Albanië. Het meer is 310 m. diep, 15 km. breed en 23 km. 

lang. Struga is verder bekend om zijn  bruggen en om zijn paling. Ze komen mee met de warme 

golfstroom en paren hier. Nu wordt de paling hier uitgezet. Vroeger dacht men dat het slangen 

waren. 

We bezoeken nog een erg mooi hooggelegen grotkerkje, dat nog steeds wordt gebruikt. Er zijn 

mooie iconen en fresco’s. 

We arriveren weer in hotel Tino waar we deze reis zijn begonnen. 

 

Dag 9: Vandaag is Riet jarig. Ook zij krijgt een corsage opgespeld en ook voor haar is de bus 

versierd. ’s Avonds feliciteren we Riet in de suite van Dinie en Diny. Daar passen we met gemak 

allemaal in. Riet trakteert ons ’s avonds op een borrel en de band speelt Happy Birthday. 

 



  

 

Deze regendag bederft onze pret niet. We rijden met de bus naar de bovenstad van Ohrid. Het is de 

laatste dag van de Ramadan en een trommelaar gaat langs de deuren voor een fooi. Hij heeft elke 

dag tijdens de Ramadan de mensen gewekt bij het ochtendgloren. 

We bezoeken de kerk van de heilige Clement. De fresco’s van het oude testament zijn al 700 jaar 

oud. Vandaag wordt de dag van Constantijn de Grote gevierd. Hij heeft het Christendom in de 4e 

eeuw toegestaan. 

 
 

Met paraplu’s op lopen we naar een koffietentje voor onze broodnodige koffie. Een aantal dames 

mogen met het busje mee omdat het flink klimmen en dalen is en ook een beetje glad door de 

regen. Daarna lopen we door naar een landpunt waar bootjes op ons liggen te wachten. 
 

 

 

Het weer is stormachtig en over de woelige baren varen we terug naar het centrum van Ohrid. 

 

 
 

Voor de lunch kiezen we een Macedonische specialiteit. 

 

 
 

Daarna lopen we met Claudia en Sreten naar de markt en is het tijd om zelf wat te gaan shoppen. 

 



 
 

De Ohrid parels zijn erg in trek. 

 

 
 

 

Dag 10: Lopend gaan we richting de rondvaartboot Alexandria. 

Met mooi weer en prachtige uitzichten varen we naar Sveti Naum (Sveti = Sint). 
 

 
 

Na genoten te hebben van koffie/thee met Lokum  

gaan we het kerkje van Naum bezichtigen. 
 

 



 
 

Sreten geeft eerst uitleg. Het klooster van Naum is rond 900 gebouwd. Er is een mozaïek van een 

boer met een beer en een stier. Hij zocht hulp. Sint Naum zei dat hij terug moest gaan en dat er iets 

bijzonders zou gebeuren. Vervolgens werken de beer en de stier samen. Er liepen pauwen rond. 
 

 
 

Zij zijn het symbool van het Christendom. Veel mensen geloven dat je in de kapel het hart van Sint 

Naum kunt horen kloppen. Het kan echter ook het klotsen van het water zijn. 
 

 
 

Om 15.00 zijn varen we terug naar Ohrid. 

Daar heeft iedereen nog wat vrije tijd, voordat we ’s avonds om 19.00 weer in de bus naar het 

restaurant gaan om te genieten van een heerlijk diner en een volksdansgroep. We bedanken 

Claudia, Celik, Sreten en Nane voor hun fantastische inzet.  

  

Dag 11: De dag van de terugreis. Na een goede vlucht nemen we op Schiphol afscheid van elkaar 

en keert iedereen huiswaarts. 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wetenswaardigheden, die ons door de gidsen zijn verteld: 

 

Albanië: 

 Moeder Teresa, geboren als Agnes Gonxha in Macedonië is van Albanese oorsprong. Zij is de 

beroemdste Albanese. 

 Tirana heeft officieel 700.000 inwoners. Onofficieel meer dan 1 miljoen. 

 In Tirana rijden geen trams of metro’s. Alleen bussen. 

 Albanië heeft veel schaapskuddes. Van de wol, worden o.a. vilten mutsen gemaakt. 

 Je ziet vele fruit en groenten stalletjes (vnl. aardappelen en uien) en veel kassen (tomaten 

en komkommers). 

 In 2020 zijn er parlementsverkiezingen. 

 Fier, een industriestad, staat bekend om zijn chroomindustrie. 

 Verjaardagen worden in gevierd. De jarige mag kiezen hoe. Soms worden er 60 personen 

uitgenodigd, soms veel minder thuis of in een restaurant. Als de vrouw jarig is, hoeft ze die 

dag niets te doen in het huishouden. De cadeaus worden pas uitgepakt als iedereen weg is. 

Dit om niemand in verlegenheid te brengen. 

 De boeren: Er is geen ontwikkelde landbouw. Twee producten: aardappelen, groente en 

tabak. (vooral in het zuiden – Marlboro) 

 Export vooral aardappelen, uien en tabak. (Italië en Griekenland)In de buurt Ohrid veel 

appels. 

 In Albanië gelden ook de traditionele wetten, de Kanun, zoals: 

- De bloedwraak. Wordt er iemand in een familie 

vermoord door een lid van een andere familie, dan moet 

er wraak genomen worden. Dit kan eindeloos doorgaan. 

Hierdoor zitten er veel mannen en jongens binnen 

omdat zij slachtoffer kunnen worden van de 

bloedwraak. Zodra een een stap buiten de deur zetten, 

kunnen ze gedood worden. 

- Een gezworen maagd is een vrouw, die als man door    het leven gaat. Zij heeft gezworen 

aan God en aan de familie dat ze altijd maagd zal blijven en zich nooit zal binden aan de 

liefde. Als gezworen maagd heb je veel meer vrijheden dan als vrouw. De vrouwen moeten 

vooral binnen zitten en mogen niet veel. Deze Kanun komen vooral in het noorden van 

Albanië voor. 

     -    In de Kanun zijn ook positieve wetten vastgelegd: 

     -    Besla: Afspraak is afspraak 

     -    Gastvrijheid 

 Het gemiddeld jaarloon in Albanië bedraagt € 300,= per maand. Voor mensen zonder werk is 

er een soort WW-uitkering. Deze bedraagt € 20,= per maand. Veel Albanezen die in Albanië 

wonen hebben familie in het buitenland wonen die hen financieel ondersteunen. In de 

textielfabrieken (o.a. in Berat) werken veel vrouwen tegen een inkomen van €100,= tot 

€150,= per maand. Er komen steeds meer protesten (dat mag) en er zijn dingen aan het 

veranderen. 

 In Albanië is het merendeel van de inwoners Islamitisch. Toch is er geen strijd tussen 

religies, men leeft vreedzaam naast elkaar. Verschillende religies kunnen zonder problemen 

met elkaar trouwen. 

 Het schoolsysteem start bij 6 jaar. Men is tot het 18e jaar leerplichtig. Dan studeert men af 

en is er een groot feest in de familie. Het schooljaar loopt van 1 september tot 10 juni. 

Behalve de zomervakantie is men met kerst twee weken vrij. 

 Albanezen werken in twee shifts: van 7.00 tot 14.00 uur en van 15.00 tot 20.00 uur. Daarom 

is het rond 14.00 uur altijd zo druk op de weg. In Tirana draait de economie 24 uur per dag 

door. 

 De arbeidsomstandigheden zijn slecht. Met een werkloosheid van 30% kun je makkelijk 

ontslagen worden: voor jou een ander. Er zijn geen vakbonden. 

 De gemiddelde leeftijd is 55 jaar. De gezondheidszorg is slecht, mensen moeten hard werken 

en door de geldzorgen is er veel stress. 

 De Toskische taal is de taal die door de originele Albanezen wordt gesproken. Deze 

Albanezen zijn rustig en vriendelijk. 



 In het Noorden leven vooral de afstammelingen van de Tsjetsjenen. Zij spreken Ghegisch en 

zijn gewelddadiger. De bloedwraak komt daar ook veel meer voor. 

 

 

Noord-Macedonië: 

 De Drim wordt in Albanië witte Drim genoemd en in Noord-Macedonië zwarte Drim. 

 70 % van Macedonië is berg. Het is het land met de meeste bergen ter wereld. 

 Het meer van Ohrid ligt op  695 meter boven de zeespiegel. 

 Diesel en benzine zijn in Noord-Macedonië veel goedkoper dan in Albanië. Daarom tanken 

veel Albanezen in Noord-Macedonië en verkopen de benzine in Albanië. 

 60% van Noord-Macedonië is landbouw. Toerisme is een belangrijke bron van inkomen. 

 Pensioen: voor mannen op 64 jaar en de vrouwen met 62 jaar. 

 De gemiddelde levensverwachting ligt rond de 70. 

 Veel Macedoniërs met geld hebben een buitenverblijf. 

 

In Ohrid staan de volgende beelden langs de boulevard: 

 Sint Cyril en Sint Methodisch: de grondleggers van het cyrillisch alfabet. 

 Sint Clemens, de beschermheilige van Ohrid. 

 Sint Naum: de oprichter van het klooster in het meer van Ohrid. 

 Het moderne beeld van Ohrid met een kruis in de hand. Op 19 januari wordt er een duik 

genomen in het meer om symbolisch het kruis op te halen. 

 Het gedenkteken van A. den Doolaard. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tips voor boeken en films: 

 Aden Doolaard, een Nederlandse schrijver en journalist heeft veel rond gezworven over de 

Balkan. Hij woonde in Macedonië. Zijn boek Herberg met het hoefijzer gaat over de 

bloedwraak in Albanië. 

 De Nobelprijswinnende Albanese schrijver Ismail Kadare schreef het boek  Breuk in april. Dit 

boek gaat over de tegenstellingen tussen de moderne tijd en de tradities in Albanië. 

 Film: Gezworen Maagd van Laura Bispuri. (2015) 

 Documentaire: Reizen met Waes: de bloedwraak in Albanië (3 april 2017- VPRO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 


