De grote tropische
tuin is aangelegd
door de Nederlandse
tuinarchitecte
Els Proost.

LOGEREN TURKIJE

Luieren
in de
olĳfgaard
Ver weg van de toeristische stranden, in de schaduw van
olĳfbomen, ligt de Nederlands-Turkse droom van Evelyn
en Metin: pension Emel. In hun prachtige tuin, op stille
strandjes en ’s avonds, aan tafels vol kleurrĳke schotels,
wordt van de zomer tot in oktober genoten.
TEKST MARGRIET DE GROOT FOTOGRAFIE PAULINE JOOSTEN
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LOGEREN TURKIJE

Links: Gastvrouw en
-heer Evelyn en Metin.
Midden: Achter in de
tuin is nog een tweede
gastenverblijf. Rechts:
hamamdoeken zijn in
het dorp te koop.

Z

achtzoet is de geur van oleander, die zich mengt
met die van de kamperfoelie en jasmijn. Over
het gras schuifelt een landschildpad voorbij. Op
zoek naar een schaduwrijk plekje om zich in te
graven voor de nacht. Je kunt hem met je ogen volgen. Af
en toe valt er met een droge plof een glanzende zwarte olijf
uit de boom. De weldadige stilte en de lome warmte zetten
onbewust de zintuigen op scherp. Geuren en geluiden
die anders weg zouden vallen, worden nu wel opgemerkt.
Het is een ervaring die alle gasten
van pension Emel delen. Wie zich
eenmaal heeft genesteld in de enorme, subtropische tuin, staat altijd
met lichte tegenzin weer op. Ook een
grote charme van dit kleinschalige
pension: de afwezigheid van een
zwembad. Wie afkoeling wil, zoekt
een schaduwrijk plekje of loopt het
schapenpaadje af naar een van de
vele, kleine strandjes. Een duik in de
Grot van de Eeuwige Jeugd behoort
ook tot de mogelijkheden. Deze
beroemde grot, waar Zeus zou zijn
geboren, is maar vijftig meter verderop. Pension Emel ligt aan de voet van
een van de mooiste nationale parken van Turkije: Dilek
Milli Parki. Schreeuwende attracties, all inclusive hotels en
overvolle stranden zijn er niet. Het dorp Güzelçamli heeft
een haventje en een handvol winkels en restaurants. Er is
wekelijks markt. Alsof de tijd er heeft stilgestaan.

karaffen. Oude kelims liggen opgestapeld op grote, houten
dekenkisten. In nissen bij de wenteltrap branden kaarsen
in lantaarns. Ruwe steen en gekalkte muren wisselen
elkaar af. Beneden vinden gasten drankjes in een koelruimte. Even aanvinken wat je meeneemt volstaat.
De absolute trekpleister ligt achter de wijd openstaande
terrasdeuren: de tuin van 6.500 vierkante meter. Daar
wordt het goede leven gevierd. Op een paar vroege vogels
na komen de meeste gasten ’s morgens pas rond een uur
of tien hier aangedrenteld voor het
ontbijt op het terras of in de tuin. Bij
elkaar aanschuiven mag, maar hoeft
niet. Vaste tijden zijn er niet. Het ontbijt duurt in de regel tot na twaalf
uur, waarna ieders zijn weegs gaat.

De tijd heeft
hier stil
gestaan, de
buitenwereld
lijkt eindeloos
ver weg

Tot het middaguur ontbijten, het kan
Binnen de muren van het kleinschalige pension lijkt de
buitenwereld ver weg. Het pand bestaat uit twee smalle,
hoge delen die door een open trappenhuis met elkaar
verbonden zijn. Dat open trappenhuis is echt een vondst.
De tuin kan zo ongebreideld doorgroeien. De jasmijn,
bougainville en kamperfoelie strekken zich hoog over
de balustrades uit. In de hal staan antieke dienbladen en
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Eenvoudig maar kraakhelder

De ongedwongen sfeer en ongekende rust en schoonheid zijn de belangrijkste redenen waarom gasten hier
telkens weer terugkeren. “Emel trekt
een bepaald type mens, dat valt voor
de open, ontspannen sfeer”, vertelt
gastvrouw Evelyn Offerman.
Jaren geleden leerde zij haar man
Metin Irmak op een busstation in Turkije kennen. Voor
hem was het liefde op het eerste gezicht. Een paar dagen
later was zij ook om. Na jaren van heen en weer reizen
tussen Turkije en Nederland, kochten ze in 1996 een stuk
grond pal naast het nationale park. Daar wilden ze hun
gezamenlijke droom verwezenlijken: een eigen pension
in Turks-Nederlandse traditie. Gastvrij en comfortabel.
Eenvoudige maar kraakheldere kamers. Een weelderige
tuin en een rijke, gulle keuken.
“We vielen voor de locatie. Die is echt uniek. We hebben
hier ook een uitgestrekt stuk grond compleet met oude
olijfgaard. Het oude, smalle schapenpad naast ons terrein
leidt naar de zee en diverse strandjes. Aan de overkant
ligt het Griekse eiland Samos. We zitten op vijf minuten >

Het Turkse antiek zorgt voor
een sfeervolle aankleding.

In de oude olijfgaard liggen
heerlijke relaxkussens.

LOGEREN TURKIJE
Een van de plekjes om
heerlijk te lezen of wat
te drinken.

Het dakterras biedt
absolute privacy.

Evelyn heeft in de loop
der jaren veel Turks
tinnen gespaard.

De open entree naar
de gastenkamers.
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LOGEREN TURKIJE

Links: Pension Emel staat
bekend om de eerlijke,
robuuste keuken. Hier de
vangst van de dag.
Midden: Aan de lange
tafels dineren de gasten
gezamelijk.
Rechts: Metins houten
zeilboot Aphrodite.

> lopen van het dorpscentrum. Eenmaal hier heb je eigenlijk

geen auto nodig.”
Metin had al eerder een pension. Daar speelde het leven
zich op het dakterras af. Typisch Turks. “Ons gezamenlijke
pension moest natuurlijk ook bekroond worden met een
dakterras. Maar wat ik al had voorspeld, gebeurde: iedereen
verkiest de tuin boven het dakterras. Logisch, want de tuin
biedt zoveel meer. Hij is speciaal voor ons aangelegd
door de Nederlandse tuinarchitect Els Proost, een goede
vriendin van mij. Zij heeft de tuin in
verschillende terrassen verdeeld en
hij is zo ontworpen dat hij opgaat in
het landschap. Er zijn geen hekken,
alleen natuurlijke begrenzingen. De
oude olijfgaard is gebleven en onder
de takken scharrelen geiten en kippen. Onlangs hebben we een nieuwe
olijfgaard aangeplant. In de zomer is
het fijn om extra schaduwplekken te
hebben.” Verspreid over het terrein
heeft Evelyn overal zitjes gecreëerd
voor ligbedden, hangmatten en een
theeprieel. Als je wilt, kun je hier
heerlijk verborgen zitten, in de schaduw of in de volle zon. Lekker lui in
een hangmat of ligstoel. Of prettig rechtop bij een tafeltje,
met een glas wijn binnen handbereik. Er wordt in de tuin
gegeten, gedronken, gelezen, geluierd, gedanst en feest
gevierd. We organiseren er ook regelmatig cursussen en
workshops, zoals straks in oktober een aquarelleer- en
schildercursus en een cursus raku stoken, een traditionele
Japanse keramiektechniek.”

gasten weinig tijd doorbrengen op hun kamer. Wie rust wil,
gaat naar boven. Op het ruime dakterras kun je heerlijk
ongestoord lezen. Beneden in de gezamenlijke ruimte is
een bibliotheek vol Nederlandstalige boeken en tijdschriften, die we regelmatig aanvullen.”

De sfeer aan tafel is gemoedelijk
Hoogtepunt van de dag is het avondeten. Dat wordt – als
het even kan – tot in oktober geserveerd aan de lange tafels
op het terras, met uitwijkmogelijkheid naar een privézitje in de tuin. Er
wordt eerlijk en bijzonder smaakvol
gekookt met dagverse producten,
veel verse groenten en kruiden en
royale salades. Een feest voor vegetariërs. Metin steekt ook regelmatig de
barbecue aan voor de traditionele
Turkse spiesen. Uitwijken naar een
van de kleine, plaatselijke restaurants kan ook, maar de gasten blijven
liever in Emel. Daar wordt gewoon
het lekkerst en feestelijkst gekookt.
De sfeer aan tafel is gemoedelijk en
ongedwongen. Nieuwe gasten worden meteen opgenomen. Tot ver in
de schemering blijft het gelach en rumoer opstijgen. Plannen voor de volgende dag worden doorgenomen.

Eten in het
dorp kan,
maar iedereen
blijft in het
pension, hier
wordt het
lekkerst
gekookt

De luxe zit ’m in de rust
Pension Emel biedt dertig ruime kamers met elk een eigen
balkon of terras. Er is ook airco. Evelyn: “We hebben
geïnvesteerd in heerlijke douches en goede bedden. Elk
jaar worden de kamers opnieuw gekalkt. Verder vind je
hier geen overbodige luxe. De ervaring leert dat de meeste
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Zeilen naar verlaten baaien
Metin vaart regelmatig uit met de Aphrodite: een klassiek,
Turks houten zeilschip. Hij kent de mooiste, verafgelegen
baaitjes met verlaten zandstranden langs de kust van
Dilek Nationaal Park. Met een beetje geluk duiken dolfijnen vlak voor de boot op. Halverwege de dag wordt er een
stevige lunch klaargemaakt met een schaal vol fruit als
besluit. Zo’n boottocht langs de stille, grillige kust is echt
een belevenis. Het ongekend heldere water nodigt uit tot
een duik. Daarna is het heerlijk opdrogen in de zon op het
machtige dek. Meer ontspannen bestaat niet.

Reiswĳzer

Turkije

Güzelçamli

Overnachten
Pension Emel biedt kamers met ontbijt of halfpension. Een kamer boekt u vanaf € 32,50 per
persoon per nacht. Wie bij boeking halfpension
reserveert, betaalt € 12,50 voor de maaltijd. Het
dichtstbijzijnde vliegveld is dat van Izmir. In het
naseizoen kost een retourvlucht Schiphol-Izmir
rond de € 300. Desgewenst kunt u opgehaald
worden van het vliegveld. Eenmaal bij Emel is
een auto niet noodzakelijk.
www.emelpension.nl

Doen in de omgeving
• Zand- en kiezelstrandjes liggen op loopafstand. U hebt de keuze tussen verlaten
stranden en stranden met (gratis) ligbedden
en parasols, waar u ook een hapje kunt eten.

• Een bezoek aan een hamam, een Turks
badhuis, is verleidelijk. Er is er een vlak
bij, in Davutlar. Eventueel kunt u worden
opgehaald.
• Zwemmen in de Grot van Zeus. Vanuit de
tuin loopt u er zo naartoe.
• Wandelen in Dilek Nationaal Park, dat
bestaat uit heuvels, bossen, een waterval
en een canyon vol oleanders, waar u naar
de top kunt lopen.
• De plaats Tire heeft een grote markt die
voornamelijk lokale bewoners trekt.
• Dichtbij zijn ook de beroemde steden
uit de Griekse en Romeinse oudheid: Efeze,
Priene, Didyma en Milete.
• In Selcuk, op 30 kilometer afstand, is een
museum met voorwerpen uit Efeze.
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Zeilen
met Metin?
Op zijn houten
zeilschip Aphrodite
vaart pensioneigenaar
Metin met gasten
langs de kust van
Dilek Nationaal Park.
Lezers van Seasons
betalen € 15 in plaats
van € 30 voor de
boottocht.
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