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Dordtse Boekenmarkt
met thema stripboeken

Koffer inpakken
doe je zo

Lissabon viert 100 jaar
republiek Portugal

In het centrum van Dordrecht
wordt morgen (4 juli) de vijftiende
Dordtse Boekenmarkt gehouden.
Thema dit jaar: stripboeken. Er
komt onder andere een stripmarkt
met uitgevers, schrijvers en tekenaars. Verder zijn er optredens en
een expositie. Een gratis gidsje is te
krijgen bij de VVV.
www.dordtseboekenmarkt.nl

Begin onderin met spullen die zo
plat mogelijk moeten blijven, zoals
overhemden en broeken. De tweede laag bestaat uit opgevouwen kledingstukken als T-shirts, jurkjes en
rokjes. Daar weer bovenop komen
de ‘zware’ spullen: schoenen, boeken, toilettas. Die zorgen ervoor dat
alles op zijn plek blijft. Gaten vul je
op met onderbroeken en sokken.

In Lissabon is van 31 juli t/m 14 augustus het Festival dos Oceanos.
Daarmee wordt de honderdste verjaardag van de republiek Portugal
uitbundig gevierd met muziek, exposities en lichtinstallaties. Er rijdt
een speciale Ocean Festival bus
door het centrum om informatie te
geven over het dagprogramma.
www.festivaldosoceanos.com

Ook een fijn model, met plankjes.

Lissabon, heel vroeg.
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ten van Güzelçamli. Vergeleken met
Efeze is deze opgraving een oase
van rust. Er is ook minder aan ‘gesleuteld’, lijkt het wel. De tempel
van Athene biedt een spectaculair
uitzicht over de vlakte van Milete,
ook al zo’n beroemde oude stad.
Beneden langs de weg zijn onyxateliers, waar je kunt zien hoe het
hier in de omringende bergen gewonnen onyx wordt bewerkt tot bijvoorbeeld prachtige schalen, die je
uiteraard ook kunt kopen.

M

ilete was net als Efeze een
grote havenstad, totdat ook
hier de haven verzandde.
Opgegraven zijn onder meer een
groot amfitheater en een badhuis.
Naast het badhuis van Faustina
staat een prachtig gerestaureerde
moskee uit 1400. Milete is voor het
massatoerisme blijkbaar niet aantrekkelijk genoeg, want er zijn maar
weinig bezoekers. Dat maakt de
stad, door de desolate indruk die hij
maakt, ook zo indrukwekkend.
Na Milete gaat de excursie verder
naar het Bafameer, dat nu ver van
zee ligt, maar nog steeds brak is. We

worden in kleine bootjes door verweerde vissers naar een eilandje gevaren. Een bijna Bijbelse ervaring.
Terwijl wij in het meer, dat een overweldigend verlaten indruk maakt,
zwemmen, zitten de vissers op een
rijtje gehurkt onder een overhangende rots in de schaduw.
Bij het meer, dat een mekka is voor
pelikanen, flamingo’s en ibissen,
ligt ook Herakleia, waar de eerste
christenen een veilig heenkomen
vonden, in grotten die met fresco’s
zijn versierd.
Het kan een warme aangelegenheid zijn, maar de excursie naar Tire, een grote provinciestad landinwaarts waar elke dinsdag markt
wordt gehouden, is dé manier om
iets van het leven van de Turken
hier te begrijpen.
We beginnen midden in de stad op
het terras van een schilderachtig
koffiehuis. Vandaar lopen we door
straatjes met middeleeuws aandoende werkplaatsen van viltmakers, zadelmakers en tingieters. De
enorme markt zelf is een lust voor
het oog, met vele soorten verse
groenten, fruit, kaas, gedroogde pe-

Een kleurig,
interessant en
prettig stukje
West-Turkije
pers, kruiden en andere eetbare waren. En de mensen, meestal vrouwen die achter en soms boven op tafels zitten, zijn vaak van een ontroerende schoonheid. Hier ben je in
Azië en kun je levende kippen,
schapen en geiten en vast ook wel
een kameel kopen.
Overigens heeft Güzelçamli elke
maandag een markt die ook niet mis
is, zij het dat die niet zo groot is. We
eten er güzleme, dunne pannenkoeken gevuld met groenten en kaas.
Heerlijk!
Heel bijzonder zijn ook de dagtochten met de Afrodite, een boot
van het pension. We varen eerst

De markt in Tire. Een kameel kun je er waarschijnlijk ook kopen.
langs de prachtig groene kust van
het schiereiland, met drie toppen
die nog behoorlijk hoog zijn (1250
meter). Onderweg gaan we een paar
keer voor anker en duiken we vanaf
de boot in schitterend helder water.
Op de terugweg varen we langs Samos, dat er heel droog uitziet. En we
hebben geluk: in de verte zwemmen
dolfijnen, die sierlijk met gebogen
ruggetjes uit het zicht verdwijnen.

V

oor mensen die van lopen
houden, zijn op het schiereiland mooie tochten te maken. Zo kun je via een kloof naar een
pas op ongeveer achthonderd meter
lopen, waar je beloond wordt met
een spectaculair uitzicht over de lagune aan de andere kant van het natuurgebied. Gezien de warmte – het
kan hier in de zomer gauw 35 à veertig graden worden, is vroeg opstaan
voor zo’n tocht het devies.
Güzelçamli zelf heeft een oude
kern met een aardig Atatürkpleintje
(uiteraard), met de gebruikelijke
koffiehuizen en terrassen onder platanen. Vanuit het pension loop je erheen via een geitenpaadje, langs

soms vervallen boerenhuisjes.
De vele kappers in het dorp zijn, in
elk geval voor mannen, een uitkomst. Voor een prikkie word je er
niet alleen fijn geknipt, maar ook
geschoren. We kijken in een café
naar Nederland-Denemarken, met
een groep Deense vrouwen. We weten niet of alle Turken dat nou zo
leuk vonden.
Net ver van het haventje is de hele
zomer ook een nachtmarkt, met
veel kleren en prullaria, een pantoffelparade van Turkse families. En
vlak aan zee liggen restaurantjes
waar je verse vis kunt eten en de
mooiste zonsondergangen op de
koop toe krijgt.
De laatste avond zitten we onder
een reusachtige volle maan op het
terras van het pension. De imam
roept op tot het avondgebed, het
ezeltje balkt, een graatmagere poes
bedelt om eten, een schildpad schuifelt door het gras. De volgende dag
zullen we het felkleurige schilderspalet dat dit kleine stukje Turkije is,
verlaten. We komen er zeker terug.
www.emelpension.com

