
Istanbul is een stad van tegenstellingen. Hoe kan het ook anders met een 
roemrijk verleden dat terug gaat naar het Griekse Byzantium en het 

christelijke Constantinopel tot de huidige kosmopolitische metropool 
met 14 miljoen inwoners op het snijpunt van Azië en Europa.
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Brug tussen oost en west
Istanbul
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‘Zonder brug kun je de stad vergeten’ schrijft Geert Mak in zijn 
boek De brug dat dit jaar Boekenweekgeschenk was. En dat klopt, 
want Istanbul is de enige stad ter wereld die zich over twee wereld-
delen uitstrekt; de Bosporus verdeelt de stad in een Europees en 
Aziatisch deel en zonder brug zou die fascinerende mengeling van 
oost en west er niet zijn. Traditioneel gaat er samen met trendy, 
oude statige panden staan er naast ultramoderne villa’s en geslui-
erde vrouwen lopen door dezelfde straten als zij die in modieuze 
minirok elegant voorbij flaneren. 
Dé manier om overzicht te krijgen op deze hectische stad, is vanaf 
het water. Ik heb het geluk met de consul van het Nederlandse 
consulaat-generaal, Marco Hennis, mijn verblijf in Istanbul 
op deze wijze te starten. Zeer bevlogen vertelt Hennis mij over 
‘zijn’ stad terwijl het glinsterende water van de Bosporus tegen 

ons bootje opspat. Vanuit de rivierarm Gouden Hoorn varen 
we onder ‘Geert Maks’ Galatabrug door, waar tientallen vissers 
naar ons zwaaien en onze kapitein behendig door de wirwar van 
visdraad manoeuvreert. Het beroemde Topkapi Paleis doemt voor 
me op en indrukwekkende moskeeën, een duizelingwekkend aan-
tal minaretten, fraaie paleizen en hippe clubs met smetteloos wit 
gedekte tafels verschijnen achtereenvolgens aan de oevers. Hennis 
kent het ene na het andere gebouw en vaak ook de mensen en 
het verhaal erachter. Gedurende de tocht wordt het me steeds 
duidelijker; dit is een stad uit het sprookje van duizend en één 
nacht met een kleurrijk verleden van verwende sultans maar ook 
met een verwachtingsvolle toekomst, waarin in 2010 de rol van 
culturele hoofdstad op de agenda staat.
Na enkele uren varen meer ik aan bij het Ajia Hotel, een prachtig 

10

2

Vele beroemdheden bezochten de Cagaloglu Hamam; 
van Tony Curtis tot King Fahd. 

Het badhuis stond tevens decor voor Indiana Jones.

Slapen
■ Het Ciragan Palace Hotel Kempinsky 

werd in 1874 gebouwd voor de Ot-

tomaanse sultan Abdülaziz en is te-

genwoordig nog steeds majestueus en 

voorzien van alle luxe. Staatshoofden 

en filmsterren verblijven hier graag. 

Ciragan Caddesi 32, +90 212 258 33 77, 

www.ciragan.com

■ Ajia Hotel in de Aziatische wijk Kan-

lica is een parel aan de oever van de 

Bosporus. Het restaurant en terras zijn 

een bekende hang-out bij de Turkse jet-

set. De luxe kamers zijn stijlvol modern 

ingericht.

Cubuklu Caddesi 27, + 90 216 413 93 00, 

www.ajiahotel.com

■ The Sofa Hotel is ontworpen door 

de beroemde Turkse architect Sinan Ka-

fadar en ligt in de chique wijk Nisantasi. 

Het hotel is onder meer voorzien van 

een topspa, Taylife Detox and Wellness 

Centre, en een restaurant, Tuus, dat 

grote populariteit geniet onder de rijke 

Turken. Tesvikiye Caddesi 123, +90 212 

368 81 81, www.thesofahotel.com

Op elke straathoek een restaurant en overal leuke winkels
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Eten en drinken
■ In het Aziatische deel van de stad ligt onder de poten van de Fatihbrug restaurant Lacivert, 

een trendy hotspot met heerlijke mediterrane gerechten en magnifiek uitzicht op de fraai ver-

lichte Rumeli Hisari burcht. Bootjes varen af en aan, want vanaf de Europese kant kunt u zich 

bij Lacivert af laten zetten. Komt u vanuit de Aziatische zijde dan is het restaurant ook niet te 

missen, kijk maar naar de rij  ‘dikke’ auto´s die buiten geparkeerd staan. Körfez Caddesi 57/a, +90 

216 413 42 24, www.lacivertrestaurant.com

■ Reina is het bekendste clubrestaurant in Istanbul. Hier krijgt u smakelijke gerechten en enter-

tainment op topniveau in een mooie setting aan de rivier. Niet voor niets dat bekendheden van 

over de hele wereld bij Reina dineren wanneer zij Istanbul bezoeken. Zien en gezien worden 

is hier het motto, reserveren aan te raden. Muallim Naci Caddesi 44, + 90 212 259 59 19, www.

reina.com.tr

■ Een andere favoriete stek is Vogue restaurant & bar op de bovenste verdieping van het BJK 

Plaza in de wijk Besiktas. Verrassende gerechten, een bijzondere entourage en een fenomenaal 

uitzicht maken het hier aangenaam lunchen en dineren. Akaretler, Spor Caddesi 92, + 90 212 227 

44 04, www.istanbuldoors.com

■ In de gemoedelijke wijk Ortaköy ligt aan de voet van de Bosporus en de Moskee Buyuk 

Mecidiye een pleintje met tientallen restaurantjes. Eén die er uitspringt is Banyan. Met het 

mooiste uitzicht dat u zich kunt wensen kabbelt de avond voort terwijl u de meest verrukkelijke 

gerechten voorgeschoteld krijgt. Muallim Naci Caddesi, Salhane Sk. 3,  + 90 212 259 90 60, 

www.banyanrestaurant.com

■ 360 Istanbul is gesitueerd op het dak van Misir Apartmani (Het Egyptische huis) en heeft een 

adembenemend panorama over de stad. U kunt zowel binnen als buiten zitten, probeer te 

reserveren voor de witte designbankjes en bestel eens de ‘beet root mojito’ of de ‘sweet vodka’ 

(aardbei en tabasco) als aperitief. Istiklal Caddesi 311, + 90 212 251 10 42, www.360istanbul.com

■ Bij restaurant Tuus van The Sofa Hotel is het dineren in een huiselijke ambiance met een 

menu van voortreffelijke mediterrane gerechten. Tuus staat tevens bekend om zijn uitmuntende 

http://www.ciragan.com
http://www.ajiahotel.com
http://www.thesofahotel.com
http://www.lacivertrestaurant.com
http://www.reina.com.tr
http://www.reina.com.tr
http://www.istanbuldoors.com
http://www.banyanrestaurant.com
http://www.360istanbul.com
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Doen
In Istanbul is zoveel te doen dat u waar-

schijnlijk tijd te kort komt. Enkele hoogte-

punten die u in ieder geval niet mag mis-

sen:

■ Een boottocht over de Bosporus; een on-

vergetelijke manier om die immense stad 

in u op te nemen en even uit de drukte weg 

te zijn. Neem een veerpont of boek een 

privéboot in het haventje Iskele Kasimpasa 

in Beyoglu.

■ Een bezoek aan een hamam; na een ver-

hitte dag in de metropool is een traditio-

neel Turks bad een welkome ontspanning. 

Cagaloglu Hamam is een aanrader, vele 

beroemdheden gingen u hier voor, van Tony 

Curtis tot King Fahd.  Prof. Kazim Ismail 

Gurkan Caddesi 34, +90 212 520 45 99, 

www.cagalogluhamami.com.tr

■ Yerebatan Sarnici ofwel Basilica Cistern 

is een ondergronds waterreservoir uit de 

zesde eeuw. De marmeren pilaren die rood 

verlicht zijn en de karpers die in het water 

voorbij glijden maken het tot een myste-

rieuze beleving hier te lopen. James Bond 

nam er zelfs enkele scènes op voor ‘From 

Russia with love’. Sultahnamet, +90 212 

522 12 59, www.basilicacistern.com

■ Een middagje vertoeven op het Prinses-

seneiland Büyükada; bereikbaar met de 

boot vanaf Sirkeci. Gemotoriseerd verkeer 

is er verboden, u kunt u laten rondrijden 

met een koets en de geuren van jasmijn, 

mimosa en pijnboom opsnuiven.

■ De Blauwe Moskee dankt zijn naam aan 

de vele opmerkelijke blauwe tegels aan de 

buitenkant van het gebouw. De binnenkant 

is echter ook zeker een bezoekje waard.  At 

Meydani Sokak 17, +90 212 458 07 76.

■ De Rustem Pasa Cami is een moskee met 

schitterend blauwe Iznik tegeltjes. 

Hasircilar caddesi, alleen te voet te berei-

ken vanaf de Egyptische bazaar.

http://www.cagalogluhamami.com.tr
http://www.basilicacistern.com
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Vicente Gracia ontwerpt juwelen voor de Spaanse koningin, geïnspireerd door Valencia’s rijke verleden 
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websites 
www.welkominturkije.nl

www.minbuza.nl

www.istanbul.com
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Shoppen
■ ‘Shop till you drop’ in de driehoek tussen Nisantasi, Tesvikiye en het Taksim plein. Hier 

vindt u alle bekende luxe merken in exclusieve winkels. Vergeet niet binnen te gaan bij 

winkelpromenade Beymen op Abd Ipekci Caddesi 23/1, +90 212 343 04 43.  

■ Bagdat Caddesi is de P.C. Hooftstraat van Istanbul; een brede lange straat aan de Aziatische 

kant van de stad waar u klinkende namen als Rolex, Burberry en Louis Vuitton tegenkomt, 

maar ook een prachtig pand van Vakko, de Turkse Bijenkorf.

■ De grote bazaar is een enorme overdekte hal waarin verdwalen niet moeilijk is. Duizen-

den winkeltjes met onder andere leder, sierraden, textiel en kunst. Een aanrader: Abdulla 

Shop, alles voor de hamam, de eigenaar ontwierp hamamdoeken voor Riviera Maison. 

Halicilar Caddesi 62, +90 212 527 36 84. 

■ De Egyptische bazaar (Misir Carsisi) en de straten rondom, al was het alleen maar om de 

geuren van kruiden en specerijen en de oriëntaalse sfeer op te snuiven. Eminönü Meydina.

■ Kadiköy is een gezellige wijk met als topper Tellalzade Sokak, een straatje met antiek-

winkels en backgammon spelende mannen. JP Antik is leuk om even te gaan kijken; een 

chaotische opeenstapeling van kannen, schalen, lampen, flessen en houten radio’s. Bij Tepe 

Antik kunt u terecht voor authentieke stenen kruiken en glas- en aardewerk. Tellalzade Sokak 

6, +90 216 414 24 60.

■ De wijk Cukurcuma doet op het eerste gezicht rommelig aan maar er zitten leuke zaakjes 

tussen met de mooiste antiek, bijvoorbeeld Serifoglu, Cukurcuma Caddesi 32, +90 212 243 

48 32.

■ Op zoek naar leesvoer? Robinson Crusoe Bookstore is de favoriet van consul-generaal 

Marco Hennis en niet voor niets; dit is de beste boekhandel van Istanbul met tevens een 

gigantisch aanbod van internationale bladen. Istiklal Caddesi 389, +90 212 293 69 68

Musea
■ Moderne en hedendaagse kunst in Istan-

bul Modern dat sinds 2004 bestaat. Elke 

drie maanden wisselende tentoonstellingen 

van internationale kunstenaars. 

Meclis-i Mebusan Caddesi, + 90 212 334 73 00, 

www.istanbulmodern.org

■ Aya Sofia was een Byzantijnse kerk, later 

een moskee en nu een museum. Een van de 

belangrijkste bouwwerken ter wereld met 

prachtige mozaïek.  

Sultanahmet Meydani, +90 212 52 17 50

■ Het Topkapi Paleis bestaat uit vele pa-

viljoenen en tuinen en herbergt een grote 

collectie Osmaanse kunst. U kunt dit alles 

het best bewonderen in de ochtend wan-

neer het nog niet overspoeld wordt door 

hordes toeristen. Sogukcesme Sokak, +90 

212 512 04 80

■ Het Dolmabahce-paleis is een overdadig 

gedecoreerd paleis aan de waterzijde. Het 

was de laatste residentie van Ottomaanse 

sultans en Atatürk overleed hier in 1938.

Dolmabahce Caddesi, +90 212 236 90 00

Gesluierde vrouwen lopen door dezelfde 
straten als zij die in modieuze minirok 

elegant voorbij flaneren.

http://www.welkominturkije.nl
http://www.minbuza.nl
http://www.istanbul.com
http://www.istanbulmodern.org

