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Wandel mee op de Sultans Trail

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Februari 2020
Beste George,
Het lijkt wel of de hele communicatie-afdeling weg was op vakantie of elders. Misschien om de zon
op te zoeken of de geraniums zoals onze hoofdredactrice. Toch hebben we ook acte de présence
op wandel- en etsbeurzen gegeven.
Deze maand hebben we desondanks wat artikelen weten te verzamelen voor jullie:
Goed nieuws: het visum afgeschaft voor Turkije
Anneke schrijft over een musicologische analyse van Osmaanse invloeden op Balkanmuziek
Sedat en Iris over de verschillende beurzen
Tine zit opeens achter de geraniums
Chris over zijn etstocht van Belgrado naar Istanbul
Gevonden op Facebook
Nieuwe rubriek reis- of etsmaatje gezocht
Nog meer Balkanmuziek: Čalgija III
Wandelen met Els vaste rubriek
Informatie van onze secretaris Ton
Veel leesplezier deze maand!

Het visum afgeschaft voor Turkije
Het is zover: de afschaf ng van het visum voor Turkije is een
feit. Turkije is een stap dichterbij. Nederlanders die naar Turkije
reizen, hoeven vanaf volgende maand géén visum meer aan te
schaffen. De visumplicht vervalt op 2 maart voor mensen uit
Nederland, België, Oostenrijk, Spanje, Polen en het Verenigd
Koninkrijk.
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/qnjndi6z3a/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Turkije hoopt met de maatregel meer toeristen te trekken,
meldt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook is de
hoop dat de economische en culturele banden met de Europese
landen verder worden aangehaald.
Wie eerder bijvoorbeeld een strandvakantie boekte naar
Bodrum moest een visum kopen voor omgerekend €30. In
oktober had Turkije die prijs ink verhoogd. Met het visum was
je gerechtigd negentig dagen in het land te verblijven in een
periode van 180 dagen.
De Nederlandse ambassadeur in Turkije schrijft dat ze blij is met het nieuws:
Marjanne de Kwaasteniet @MdeKwaasteniet
Goed nieuws: vanaf 2 maart 2020 hebben Nederlanders die #Turkije willen bezoeken voor een periode
van 90 dagen (binnen 180 dagen) geen #visum meer nodig. We zijn blij met deze positieve stap van de
Turkse autoriteiten.

Een musicologische analyse van Osmaanse invloeden
op Balkanmuziek
In de gebieden waar de Sultans Trail
doorheen loopt is een levendige cultuur van
volksmuziek.
Crispijn Oomes schrijft:
‘… Veel Balkanbewoners zijn opgevoed met
muziek en kennen oneindig veel liederen uit
het hoofd. Als iemand op een avond onder vrienden begint met zingen, kan het gebeuren dat men
de hele nacht doorgaat. Veel muziek is dansmuziek en als de stemming stijgt, blijft niemand
zitten…’
Er zijn duizenden volksmuziekculturen op de Balkan met evenzovele invloeden van binnen en van
buiten.
Crispijn Oomes neemt in dit artikel uit 2007 de Osmaanse invloed onder de loep.
Over oosterse invloeden voegde Crispijn Oomes de volgende informatie toe. Er is de laatste jaren
meer bekend geworden over de vroeg-christelijke muziek uit de regio Syrië, waar in de oudheid
Aramees werd gesproken. De kenmerken van deze muziek worden samengevat onder de naam
"modale muziek". Deze modale muziek heeft aan de wortel gestaan van de Arabische en
Ottomaanse muziek in het oosten en de Gregoriaanse muziek in het westen. Met andere woorden:
lang voordat er sultans waren, zijn er gigantisch veel oosterse invloeden in het westen beland.
Oosterse toonladders (makams) zijn nog volop te vinden in de volksmuziek van de Balkan…’
Anneke van Mulekom

Fietsbeurs Ede
We klimmen langzaam uit de lezingen van
deze winter en gaan over op de verschillende
beurzen richting lente. Fietsfanaten en
wereld etsers komen samen in De Fietser in
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/qnjndi6z3a/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Ede. We zagen zelfs in ons ooghoek de
secretaris van de Sultans Trail voorbij
schieten. Hij was op zoek naar een mooie
ets voor zijn lieftallige vrouw.
De Sultans Trail etsroute werd nieuwsgierig
bekeken. Het is nog een "jonge" route dus
meerdere malen hoorden wij: "Die kende ik
nog niet".
De Fietser is een mooie locatie waar ' etsen'
zoals de Wereld etser, Europa etser en de
Vakantie etser aanwezig zijn als ook vele wereld etsers met hun mooi uitgedoste kraampjes over
de meest prachtige plekken op aarde.
Het is een grote hal met alles wat een etser zich maar kan wensen. Naast de verhalen die gedeeld
worden, zijn er ook lezingen en de nieuwste snufjes op het gebied van de reiziger en zijn ets. De
e-bike is sterk in opkomst en tussen de grote aantallen etsliefhebbers hadden we ook nog tijd om
heel kort even de prachtige modellen te bekijken.
Door de aard van het Sultans-Trail-thema en de gebieden die het doorkruist, hebben we ook
inhoudelijk goede gesprekken gevoerd. Uiteindelijk zoeken we met onze ets- en wandelroutes
naar verbinding en netwerken in een gebied waar oorlogszeer nog vers in het gedachtegoed zit.
Reden te meer om routes te verbinden en mee te werken aan de meer positieve geluiden.
Enne, of de secretaris is geslaagd horen we graag in een vervolg.

Achter de geraniums?
Letterlijk wél, met uitzicht op een oude
Moorse vesting. Maar de Sierra Nevada lokt
om prachtige bergwandelingen te maken.
Elke donderdag en zondag gaan we met een
groep op pad. Niet naar de besneeuwde
toppen maar wel kse stijgingen naar de
bergruggen daar onder. Dit alles onder een
strak blauwe lucht, met om elke hoek de
mogelijkheid van een koude bries. De
geraniums, maar ook de amandelbloesems en
sinasappelboomgaarden staan aan de Costa
Tropical in Zuid Spanje, waar ik 2 maanden
verblijf. Tóch ontvangen jullie de nieuwsbrief,
nu verzorgd door George en Sedat, waardoor
ik ongestoord met 't petje de omgeving kan
verkennen en mijn beenspieren train voor de
aprilwandeling in Bulgarije. Achter de
geraniums zitten ervaar ik als 'n luxe, míts je
erachter vandaan komt.
Tine Lambers, hoofdredacteur van de nieuwsbrief.

https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/qnjndi6z3a/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Wandel en etsbeurs in Gent
Onze Belgische delegatie is nauw verbonden
met de stichting maar ook gaan we al geruime
tijd naar de Fiets en Wandelbeurs in België.
Het beursweekend bij de zuiderburen wordt
mede mogelijk gemaakt door onze gastvrouw
Annemie. Liefdevol worden wij ontvangen: er
is opvang voor de nacht en alles is tot in de
puntjes verzorgd met Belgische elegantie.
Ook dit jaar was de Fiets en Wandelbeurs in Gent samen met Annemie, Iris en Sedat bemand.
Ditmaal hadden we een picknicktafel om aan te kleden. Een bijzondere gebeurtenis was toch wel
de tweede picknick alias vergadertafel voor onze “kraam”. Hier werd druk overlegd door
verschillende mannen die de Sultans Trail of Su Trail, bijgenaamd de route van Ludo, gelopen
hebben of gaan lopen. Het werd gezellig bij de route van Ludo en het werd nog mooier met de
twee prachtige boeken die Ludo had meegenomen; een van de Sultans Trail in 2018 en de Su Trail
in 2019.
De Europa etsers en Pirola stonden op steenworp afstand van onze Sultans-Trail- en Su -Trailtafel en zo konden we ook nog een prachtige “reusachtige” Europa Fietsvlag plaatsen. De
verbondenheid tussen de routes en de wandelaars en etsers maakt een mooi geheel. Alle wegen
leiden naar de Sultans Trail.

Ode aan mijn ets door Chris Minderhout
In 1974 reed ik met een Deux Chevaux van
Den Haag naar Istanboel. Vorig jaar, ik was
toen 74, ging ik met de ets van Belgrado
naar Istanboel. Ervoor was ik al een keer van
Den Haag naar Wenen ge etst en ook van
Wenen naar Belgrado.
Het gaat een stuk langzamer en er gebeurt
veel. Vaak had ik het gevoel dat ik de
geschiedenis indook. In een dorpje in Servië
voor een bakkerij een broodje eten en dan
aan de overkant van de weg een oude
synagoge ontdekken waar nu een soort
dorpshuis in is. Of zo’n bijzondere dag
waarbij we van Bulgarije naar Griekenland
gingen en van Griekenland naar Turkije.
Bulgarije, de oude communistische staat
kwam grauw over, niet direct onvriendelijke
mensen. Meer de indruk van met
vreemdelingen bemoei je je niet. De grens
oversteken naar Griekenland gaf geen problemen, maar we werden echt bevolen “ga daar staan en
wacht”. Waarom moesten we wachten? De ruiten van het douane hokje moesten gepoetst worden.
Dat dat hokje niet werd gebruikt was niet aan ons om te beoordelen. Even laten voelen wie de
baas is. De enorme rij auto’s die er soms een hele dag overdeden om die grens te passeren kunnen
er over meepraten.
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/qnjndi6z3a/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Dan Griekenland. Natuurlijk veel orthodoxe kerken en op de pleintjes volle terrasjes met
luidruchtige, vriendelijke mensen. Griekenland waren we zo doorheen en het eerste wat we na de
grens met Turkije zagen was het welkomstbord van de grensplaats Edirne.
Om in de stad te komen moesten we wel kilometers over een weg met kinderkopjes etsen en
erna een brug over die opnieuw werd bestraat. Kregen gelukkig hulp bij het tillen van de etsen
over diverse obstakels. Edirne is gesticht door de Romeinse keizer Hadrianus en dompelt je echt
onder in de geschiedenis van Turkije en de Sultanstrail. De stad werd in 1362 veroverd door het
Ottomaanse Rijk en was tot 1453 de hoofdstad van dit rijk.
Edirne, een fantastische stad met aardige, vriendelijke mensen waar je als etser op weg naar
Istanboel met veel plezier een dag rust neemt en waar je als automobilist op weg naar Istanboel
voorbij raast.

Europa etsers website
Op de website van de Europa etsers kun je de
informatie van de Sultans Trail etsroute
vinden. Ook schreven Guus Post & Russell
Kerkhoven leuke ervaringsverhalen die hier te
belezen zijn. zie Sultans Trail in het Europaweb
Ben je geïnspireerd en wil je ook de ets
pakken of wordt de Sultans Trail een
onderdeel van jouw geplande etsroute naar
Verweggistan? Dan kun je de routeboekjes in
onze webwinkel aanschaffen.
Sultans Trail etsroute Deel 1, Wenen
Budapest, Belgrado
Sultans Trail etsroute Deel 2, Belgrado,
So a, Istanbul

Gevonden op Facebook
Paul Johnston schrijft op Facebook:
From Tuesday 10th March 2020, I will start
walking the Sultan’s Trail from Vienna to
Istanbul.
I aim to walk around 13 miles a day for 100
days and will be undertaking the walk to raise
funds for the education of young people and
adults in Malawi –
see www.brightfuturefoundation.org.uk
I will also be keeping a blog from time to time,
so feel free to
visit sultanstrail2020.tumblr.com

https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/qnjndi6z3a/cw5v_vbkki/h5l8frnsak

5/8

28-2-2020

Nieuwsbrief Februari 2020

Max Smits schrijft op Facebook:
Lekker lopen van Wenen naar Bratislava, om
de Sultans Trail te inspecteren, na een kort
bezoekje aan de stad en een wandeling vanaf
de Kahlenberg om een indruk te krijgen van
het landschap dat Sobieski in 1683 moest
overwinnen voordat hij de Turken te lijf kon
gaan met zijn gevleugelde Huzaren.
Klik voor de volledige post en meer foto's.

Reismaatje gezocht
Op onze website is een nieuw item
verschenen, nl. 'Reismaatje gezocht'.

Indien iemand op zoek is naar een persoon met wie hij/zij een stuk of de hele Sultans Trail wil
etsen of lopen, dan kan dit item gebruikt worden voor dit doel.
Stuur je verzoek in en wij plaatsen dit op de site.
Het item is te vinden onder het menu-item 'Op reis'.

Nog meer Balkanmuziek
Crispijn Oomes, die het artikel schreef dat
middels deze Nieuwsbrief is opgenomen in
Diepgang op de website, nodigt Sultans Trail
uit het optreden van het orkest Čalgija III bij
te wonen op dinsdag 10 maart 2020 in
Amsterdam.
Het is een gelukkig toeval dat herpublicatie
van het artikel ongeveer samenvalt met dit
muzikale evenement, dat een feestelijke
reünie wordt ‘van vele muzikanten en muziekliefhebbers die elk, ergens in de loop van hun leven,
hebben kennisgemaakt met Wouter Swets, met Balkanmuziek en/of met het orkest Čalgija.’ Het
optreden is ter gelegenheid van de release van de (derde) CD met teruggevonden historische
opnames.
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/qnjndi6z3a/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Opwindende volksmuziek uit Albanië, Macedonië, Bulgarije, Griekenland en Turkije ter
gelegenheid van de CD-presentatie ‘Unforgotten’, PAN 2056.
Adres: Jungle Amsterdam, Tweede van Swindenstraat 26, 1093 VS Amsterdam. Entree is € 15,(inclusief een exemplaar van de nieuwe CD), contant te betalen aan de zaal. Reserveren kan door
een mail te sturen naar info@speelman.nl
Kijk voor meer informatie; en dan naar het tweede item

Wandelen met Els
Beste wandelaars,
Voor zondag 8 maart heb ik een wandeling van 19 km vanuit
Pijnacker Zuid.: De Ackerdijkse Plassen en de Groenzoom.
De route kun je downloaden op je smartphone.
We treffen elkaar voor 10.30 bij Lightrailhalte Pijnacker Zuid.
Laat het even weten als je meegaat?
Groeten, Els 0622622626

Informatie van de secretaris
Straks begint weer de tijd dat er gelopen en ge etst
wordt op de Sultans Trail.
Om nieuwe lopers en etsers bekend te maken met
onze trail hebben we verschillende bijeenkomsten en
beurzen bezocht: de Camino, Pelgrimstochten naar
Rome, de Fiets- en Wandelbeurs in Nederland en
Vlaanderen en de Wereld etsbeurs in Ede.
Vele tientallen mensen zijn geïnteresseerd geraakt en
hebben zich opgegeven voor onze nieuwsbrief en zich
soms meteen al als Vriend van de Stichting Sultans
Trail opgegeven. (Bedankt!)
Onze ervaring is dat na enige tijd de (nieuwe) lezers
de Sultans Trail gaan lopen of gaan etsen.
Een hartelijk welkom voor de nieuwe lezers. Dat zij tezamen met de huidige lezers gemotiveerd
worden om onze bijzondere en unieke trail te gaan volgen!

********
Wil je de Sultans Trail steunen? Boek dan je volgende hotel via ons.
Op meerdere pagina's op onze website staat Booking.com vermeld. Gebruik deze gerust. Dit heeft
geen effect op je Booking.com 'Genius' punten, maar levert ons ook wel extra's op.

********
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/qnjndi6z3a/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Colofon
De titel van dit blok
Hoofdredactie: Tine Lambers en George Truijen
Bijdragen van: Anneke van Mulekom, Tine Lambers, Sedat Çakir, Iris Bezuyen, Ton Roos, Chris
Minderhout, "Facebook" en Els van Looij
Schrijf ook voor onze nieuwsbrief!
De Sultans Trail nieuwsbrief verschijnt maandelijks. Wil je ook een artikel schrijven? Mail dan
je tekst - van maximaal 250 woorden - vóór de 15e van de maand naar info@sultanstrail.com
We vinden het leuk als je ook een foto voor bij je artikel meestuurt! De redactie maakt een
selectie uit het ingezonden materiaal.

Volg ons

Facebook

Twitter

Share

Google+

Tweet

+1

YouTube

Booking

Share

Contact

Steun ons!

St. Sultans Trail - A European Cultural

Doe een donatie

Route

Word vrijwilliger

Hagestraat 10
2011 CV Haarlem

Like ons op Facebook
Website Sultans Trail
Boek je volgende reis hier

E-mail: info@sultanstrail.com

Deze e-mail is verstuurd aan george.truijen@gmail.com.• Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u sultanstrail@gmail.com toe aan uw adresboek.

https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/qnjndi6z3a/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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