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Nieuwe rugzakken
van Bergans
Verbeteringen in het materiaal, be-
sparingen op het gewicht, een nog
moderner draagsysteem en uiterlij-
ke verfraaiingen. Het klinkt alsof de
rugzakkencollectie van Bergans of
Norway veel nieuws brengt, maar
eigenlijk doet Bergans weinig meer
dan voortborduren op de kwaliteit
die het al ruim honderd jaar levert.
www.bergans.com

Potje bingo op
de achterbank
Oplossing voor kinderen onderweg
in de auto: reisbingo. Dan is de Rou-
te du Soleil plotseling een stuk kor-
ter. Zie je buiten een lantaarnpaal
of een cabriolet? Kruis hem dan
snel af. Heb je een heel rijtje com-
pleet? Bingo! Het downloaden van
de kaarten kost €2,75.

www.homemadehappiness.nl.
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Kom naar Rotterdam voor
Nederland fietst
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Aan de westkust van Turkije, pal tegenover
het Griekse eiland Samos en vlak bij vele
beroemde opgravingen, ligt een fraai, groen
natuurgebied. Het is er goed toeven.
BENEDICTA DE LANGE

Groen paradijs,
voor elk wat wils

De chauffeur van het taxi-
busje van ons pension
staat op het vliegveld van
Izmir te wachten. Hij zal
ons in deze zwoele zo-

mernacht naar Güzelçamli bren-
gen, een dorp aan de westkust van
Turkije dat ongeveer honderd kilo-
meter zuidelijker ligt. Daar zullen
we een paar weken verblijven.

Tijdens de ongeveer anderhalf uur
durende rit passeren we Kusadasi,
een toeristische trekpleister waar
bijvoorbeeld rijke Russen graag ko-
men. Grote cruiseschepen leggen er
aan en je kunt er een ferry naar het
Griekse eiland Samos nemen. Op-
vallend is dat veel winkels en stalle-
tjes langs de weg ’s nachts open zijn
en dat je er niet alleen een brood of
watermeloen, maar ook zwemban-
den of opblaasdolfijnen kunt kopen.

Ons pension in Güzelçamli, dat ge-
rund wordt door een Nederlandse,
die met een Turk getrouwd is, ademt
de sfeer van een oosterse herberg,
met een fraai open trappenhuis, vol
bloeiende klimplanten, oosterse
zitkussens en kelims (kleden), op
de vloer en aan de muur. We worden
door de nachtwacht welkom gehe-
ten en drinken in de tuin ons eerste

Turkse biertje. Het is stil, want alle
gasten zijn naar bed. De geuren van
de tuin, waar ’s nachts wordt ge-
sproeid, zijn overweldigend. Zonde
om naar bed te gaan. Als we dat toch
maar doen, roept de imam vanaf de
minaret van de moskee op tot het
eerste gebed.

De volgende ochtend genieten we
van een laat ontbijt op het terras en
zien we hoe mooi de tuin werkelijk
is. Er zit ook een olijfboomgaard aan
vast, met oude dekstoelen en hang-
matten. Het pension grenst aan het
Millipark, een streng beschermd
nationaal park. Het is een prachtig
groen schiereiland, pal tegenover
Samos, dat uitsluitend overdag toe-
gankelijk is. Kamperen is hier niet
toegestaan en wonen is er een voor-
recht voor Turkse militairen. Ten-
slotte zit de Griekse ‘vijand’ op
schootsafstand op Samos.

Onze dagen worden gevuld met
strandbezoek en excursies. Er zijn
in het Millipark vier stranden. Het
eerste, vanaf het pension een kwar-
tiertje lopen, is een mooi zand-
strand. Met kinderen is dat wel fijn.
Het tweede en het derde strand zijn
bereikbaar met de briljante dolmus,
een klein busje. We lopen naar de

weg en houden zo’n dolmus aan. We
betalen de chauffeur na aankomst
zeven lira (ongeveer 3,5 euro) per
persoon, voor de bus en de entree
tot het park.

Het derde strand wordt ons favo-
riete strand. Er zitten veel Turkse fa-
milies, inclusief oma’s die in vol or-
naat het water in worden gehesen,
en er is een restaurantje met, heel
belangrijk, veel schaduw, omdat het
bos tot ver op het strand komt, met
machtige platanen. Wilde zwijnen
en zwijntjes komen bijna uit je hand
eten. Het uitzicht over zee en op Sa-
mos is geweldig. Dit derde strand is
een kiezelstrand. Waterschoenen
kunnen dus geen kwaad, vooral
vanwege de zee-egels.

Aan het eind van de dag ne-
men we de dolmus terug, om
rond acht uur aan te schuiven

aan de lange eettafels op het terras
van het pension, waar gezamenlijk
uitstekend Turks wordt gegeten en
nog lang wordt nagetafeld met de
meestal Nederlandse medegasten
van diverse pluimage: stellen en al-
leenstaanden, al dan niet met kin-
deren.

Vanuit het pension worden bijna

elke dag excursies of boottochten
georganiseerd. En in het dorp kun je
auto’s en scooters huren om zelf op
pad te gaan. Ook met de dolmus kun
je alle kanten op. In de (wijde) om-
geving is buitengewoon veel te zien,
van beroemde opgravingen van

Griekse steden tot bijzondere mark-
ten en schilderachtige plaatsen.

Een min of meer verplicht num-
mer onder de excursies van het pen-
sion is die naar misschien wel de be-
roemdsteopgraving:Efeze, indeoud-
heid een beroemde havenstad, waar-
van de route naar de zee verzandde.
Er is nog heel veel van de Griekse en
Romeinse stad te zien en omdat het
er bijna altijd druk is, heb je het ge-
voel door een drukke stad te lopen.
Heel bijzonder zijn de sinds enkele
jaren opengestelde ‘hangende hui-
zen’, met bijna geheel intact geble-
ven kamers, vol prachtige fresco’s
en mozaïeken. Imposant is ook het
enorme amfitheater.

Het archeologische museum in
het nabijgelegen Selçuk is eveneens
de moeite waard, al was het maar
vanwege de wonderschone beelden
van vruchtbaarheidsgodin Artemis.
Ook de oude Isa Beymoskee (1375) is
heel bijzonder. En niet ver van Efeze
ligt nog het van oorsprong Griekse
en schilderachtige stadje Sirinçe.

Een andere excursie is die naar
Priëne, een tegen de heuvels ge-
bouwd stokoud stadje ten zuidwes-
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De tempel van Pallas Athene in Priëne, die gebouwd werd in de vierde eeuw voor Christus.

Voor anker in een baai. Op de achtergrond Samos.Het Emel Pension aan de rand van het natuurgebied.



Dordtse Boekenmarkt
met thema stripboeken
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 teke-
naars. Verder zijn er optredens en
een expositie. Een gratis gidsje is te
krijgen bij de VVV.
www.dordtseboekenmarkt.nl

Koffer inpakken
doe je zo
Begin onderin met spullen die zo
plat mogelijk moeten blijven, zoals
overhemden en broeken. De twee-
de laag bestaat uit opgevouwen kle-
dingstukken als T-shirts, jurkjes en
rokjes. Daar weer bovenop komen
de ‘zware’ spullen: schoenen, boe-
ken, toilettas. Die zorgen ervoor dat
alles op zijn plek blijft. Gaten vul je
op met onderbroeken en sokken.Ook een fijn model, met plankjes.

reizen 39
Lissabon viert 100 jaar
republiek Portugal
In Lissabon is van 31 juli t/m 14 au-
gustus het Festival dos Oceanos.
Daarmee wordt de honderdste ver-
jaardag van de republiek Portugal
uitbundig gevierd met muziek, ex-
posities en lichtinstallaties. Er rijdt
een speciale Ocean Festival bus
door het centrum om informatie te
geven over het dagprogramma.
www.festivaldosoceanos.com

ten van Güzelçamli. Vergeleken met
Efeze is deze opgraving een oase
van rust. Er is ook minder aan ‘ge-
sleuteld’, 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 onyx-
ateliers, waar je kunt zien hoe het
hier in de omringende bergen ge-
wonnen onyx wordt bewerkt tot bij-
voorbeeld prachtige schalen, die je
uiteraard ook kunt kopen.

Milete 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 aan-
trekkelijk 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 ver-
weerde vissers naar een eilandje ge-
varen. Een bijna Bijbelse ervaring.
Terwijl wij in het meer, dat een over-
weldigend verlaten indruk maakt,
zwemmen, zitten de vissers op een
rijtje gehurkt onder een overhan-
gende 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 aangelegen-
heid zijn, maar de excursie naar Ti-
re, een grote provinciestad landin-
waarts 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 aan-
doende werkplaatsen van viltma-
kers, zadelmakers en tingieters. De
enorme markt zelf is een lust voor
het oog, met vele soorten verse
groenten, fruit, kaas, gedroogde pe-

pers, kruiden en andere eetbare wa-
ren. En de mensen, meestal vrou-
wen die achter en soms boven op ta-
fels zitten, zijn vaak van een ontroe-
rende 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 pannenkoe-
ken gevuld met groenten en kaas.
Heerlijk!

Heel bijzonder zijn ook de dag-
tochten met de Afrodite, een boot
van het pension. We varen eerst

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 Sa-
mos, dat er heel droog uitziet. En we
hebben geluk: in de verte zwemmen
dolfijnen, die sierlijk met gebogen
ruggetjes uit het zicht verdwijnen.

Voor mensen die van lopen
houden, zijn op het schierei-
land mooie tochten te ma-

ken. Zo kun je via een kloof naar een
pas op ongeveer achthonderd meter
lopen, waar je beloond wordt met
een spectaculair uitzicht over de la-
gune aan de andere kant van het na-
tuurgebied. Gezien de warmte – het
kan hier in de zomer gauw 35 à veer-
tig 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 pla-
tanen. Vanuit het pension loop je er-
heen via een geitenpaadje, langs

soms vervallen boerenhuisjes.
De vele kappers in het dorp zijn, in

elk geval voor mannen, een uit-
komst. 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 we-
ten 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 pantof-
felparade 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 schui-
felt door het gras. De volgende dag
zullen we het felkleurige schilders-
palet dat dit kleine stukje Turkije is,
verlaten. We komen er zeker terug.

www.emelpension.com

Een kleurig,
interessant en
prettig stukje
West-Turkije
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FOTO’S EVELYN OFFERMAN De markt in Tire. Een kameel kun je er waarschijnlijk ook kopen.
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Lissabon, heel vroeg. FOTO GPD


