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Met de Bosporus als scheidslijn tussen twee stadshelften  
– en twee continenten – is het water in Istanbul nooit ver weg. 
Maar waar te gaan in een stad van 14 miljoen mensen? Volg de 

inwoners en de kletsnatte hoogtepunten rijgen zich vanzelf 
aan elkaar. TeksT MaTThIjs Meeuwsen - FoTograFIe ernIe enkelaar

Spetterend Istanbul

6 waterrijke hotspots 1. waar oost en west   
elkaar ontmoeten
Veerboten pendelen non-stop tussen het Europese en Aziatische 

stadsdeel. En wie de tijd heeft, neemt een langere cruise. Vanaf het 

water toont Istanbul immers haar mooiste gezicht.

“Nee, in de Bosporus zwem ik nooit”, 
lacht Ümit Aggül (27) vanaf de kade 
van ferryhaven Eminönü. “De stro-
ming is te sterk. Geeft niet, hoor. Wij 
Turken zijn gek op water, maar je moet 
het wel kunnen horen klotsen.” Ümit is 
eigenaar van Locally Istanbul.com en 
een van de miljoenen inwoners die 
dagelijks heen en weer vaart tussen de 
Europese en Aziatische kant. Tenzij hij 
een dag vrij is. Dan stapt hij met regel-
maat aan boord van een ‘Bosporus-
cruise’, om zich in alle rust langs de 
mooiste uitzichten op Istanbul te laten 
varen. Het kasteel van Roemelië, het 

Küçüksu-paleis, de Yeni-moskee, de Kiz 
Kulesi-maagdentoren, de drijvende 
nachtclub Su Ada. Veel van Istanbuls 
meest fotogenieke gebouwen liggen als 
een erehaag aan weerszijden – of zelfs 
óp het water – van haar be  roemde zee-
straat. De tijd heeft inmiddels een stof-
laagje doen aankoeken op de historische 
gevels, maar het uitzicht gaat nooit 
 vervelen. Zeker ’s avonds niet, als alles 
sfeervol wordt verlicht en er ’s zomers 
nog steeds ferrycruises vertrekken. 
“Kijk!” wijst Ümit ineens. “Hier word  
ik altijd zo vrolijk van. Daar zwemt een 
groepje dolfijnen!”  >>  
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De mooiste – en wereldberoemde – mos-
keeën van Istanbul liggen pal tegenover 
elkaar, rond het Sultanahmetpark in de 
oude stad. De Hagia Sophia werd ooit 
gebouwd als kathedraal van Constantino-
pel, kreeg een make-over tot moskee, maar 
ontvangt inmiddels nog enkel museum-
gangers. De Blauwe Moskee doet daaren-
tegen nog altijd dienst als gebedshuis. 
Terwijl drommen reizigers vanuit alle 
windstreken zich op de binnenplaats 
 vergapen aan de torenhoge minaretten, 
begint een groepje vrome locals langs de 
kranenrij in de schaduw aan de abdest:  
het wasritueel voorafgaand aan elk gebed. 
Eerst worden de handen met bijna chirur-
gische precisie schoongeschrobd. Dan 
reinigt men het gezicht, de armen, het 
hoofd, de voeten, mond, neus, tanden, 
oren en nek. Precies zoals hier al bijna 
vierhonderd jaar gebeurt. Het water 
 klettert op het historische marmer.

3. weldadige
badervaring
Vermoeide voeten? Zere schouders? 

Of gewoon even heerlijk gepam-

perd worden? Het Turkse badhuis 

biedt uitkomst. Al eeuwenlang.

“In het Ottomaanse Rijk hadden mensen 
geen eigen wasgelegenheid”, vertelt inwoon-
ster Leyla Çapaci (34). “Bovendien had  
de hamam ook sociaal een belangrijke 
functie omdat vrouwen en mannen altijd 
gescheiden zitten. Afgelopen eeuw is die 
badcultuur wat verwaterd, maar de laatste 
jaren gaan steeds meer Turken weer naar 
de hamam.” Alleen: waar te badderen met 
een badhuis op bijkans elke straathoek? 
Buitenlandse bezoekers kiezen veelal voor 
de Cağaloğlu Hamami (zie foto), waar al 
drie eeuwen lang wordt afgerekend met 
dode huidcellen of vastzittende spieren. 
Het historische decor is inderdaad indruk-
wekkend, maar – eerlijk is eerlijk – de 
 portrettenhal van beroemde bezoekers 
(Cameron Diaz! John Travolta! Kate Moss!) 
en schreeuwerige reclameborden tot zelfs 
binnen in de badruimte zijn weinig subtiel. 
Hoe het ook kan, bewijst de magnifieke 
Ayasofya Hamami in het Sultanahmetpark. 
De hagelwitte hamam was een geschenk 
aan de vrouw van Sultan Süleyman de 
Grote, maar raakte na haar dood in 1558 
algauw in verval. “Vijf jaar geleden was dit 
nog een tapijtenwinkel”, glimlacht masseur 
Mardi, terwijl het sop knispert onder zijn 
vakkundige handen. “Maar we hebben de 
boel flink gerenoveerd.” Gelukkig maar. 
De massages zijn nog altijd vorstelijk.  

2. wassen voor 
het bidden
Drieduizend moskeeën steken  

hun minaretten boven de daken 

uit. En ook hier klinkt het water.

Van uit het Sultanahmet-

park heb je een schitte-

rend uitzicht op de Blauwe 

Moskee. Officieel heet 

het gebedshuis de Sultan 

Ahmet-moskee, maar dui-

zenden blauwe tegeltjes 

bezorgden het gebouw 

zijn beroemde bijnaam.

Een tiental zuilen in de Hagia Sophia 

behoorde oorspronkelijk tot de Tempel 

van Artemis: een van de zeven wereld-

wonderen uit de oudheid.

Groot of klein: in de 

wasruimtes van de 

moskeeën volgt ieder-

een al eeuwenlang 

hetzelfde ritueel. 

 >>  
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De zonnestralen hebben zich nauwelijks 
door het wolkendek geperst, of de boule-
vards van Istanbul vullen zich al met een 
keur aan locals. Ontspannen hangen ze 
boven hun gepofte aardappels, minuscule 
glaasjes çay of backgammonborden, terwijl 
de Bosporus zachtjes tegen de kade kabbelt. 
“Zodra het weer het enigszins  toelaat, zoekt 
heel Istanbul het water op”, beaamt stads-
gids Ümit. Behalve de talloze vissers dan. 
Zij weigeren ook in slechter weer om hun 
stek te verlaten. “Anders begint mijn 
vrouw te zeuren”, grijnst een visser met 
walrussnor in de Aziatische wijk Kuzgun-
cuk. “Die wil vanavond wel een vol bord 
hebben.” Een nog populairdere visplek is 
de Galatabrug, waar een vaste rij veelal 
gepensioneerde geluks zoekers de ene na de 
ander lijn uitgooit. De meeste vangst is ook 
hier voor eigen gebruik. Maar op de ter-
rassen onder de balustrade lopen de obers 
– net als elders in de stad – desondanks  
af en aan met borden verse makreel, zee-
brasem, ansjovis, rode mul, maar vooral: 
blauwbaars. “Vandaag willen ze alleen  
niet bijten”, moppert de visser met de 
 walrussnor. “Of wacht even; ik heb beet. 
Niet weggaan jij! Je brengt geluk!”

Op de dagelijkse 

markt van de Europese 

wijk Beşiktaş tonen 

de visboeren trots 

hun koopwaar.

In de marktkraampjes 

is een scala aan 

 vissoorten te vinden, 

maar lokale favoriet 

blijft voor de meesten 

toch de blauwbaars.

Naar verse vis is het in Istanbul 

nooit lang zoeken. Van hengel 

naar bord, in luttele uren.

5. De viscultuur

4. Mysterieus 
waterreservoir
Onder de straten van de oude  

stad gloort haar meest onbekende 

trekpleister: een geheimzinnig 

waterreservoir.

James Bond, Jackie Chan en Suske en 
Wiske kwamen al in de Basilica Cisterne. 
Maar sinds Dan Brown de plek vorig jaar 
beschreef in zijn nieuwste bestseller Inferno 
weten ook reizigers het meest laaggelegen 
hoogstandje van Istanbul in steeds grotere 
getale te vinden. Een ondergronds reser-
voir voor 80 miljoen liter water, keurig in 
stand gehouden door een spijkerbed van 
336 zuilen. De Byzantijnse keizer Justi-
nianus liet het complex in de zesde eeuw 
 uitgraven, maar al snel hadden enkel de 
gelukkige bovenburen nog weet van die 
onuitputtelijke bron van water – en vis! – 
onder hun kelderluik. Na vele eeuwen in 
de vergetelheid staat het water tegenwoor-
dig nog geen meter hoog. En een loopbrug 
zorgt er sowieso voor dat de sokken droog 
blijven. Het hoogtepunt: twee uitgehakte 
medusahoofden waarvan de oorsprong 
nog altijd een raadsel is. En de onder-
grondse koelte; een verademing op Turkse 
zomerdagen. 

 >>  
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In Nederland hebben we de duiven op de 
Dam. In Turkije hebben ze de meeuwen van 
de Adalar ferry. De veerdienst heeft net de 
trossen gelost in de Europese wijk Kabataş, 
maar de vogels vliegen al rijendik langs 
boord. Het is het vaste overgangsritueel 
richting de ‘Adalar’ of Prinseneilanden in de 
Zee van Marmara. De opvarenden, vrijwel 
uitsluitend Turks, gooien aan de lopende 
band stukjes simit – Turkse bagel – in de 
lucht, waardoor de meeuwen anderhalf uur 
lang een hondstrouwe escorte vormen. Ook 
het programma op eindbestemming Büyü-
kada staat van tevoren al vast. Auto’s zijn er 
verboden. En buiten een piepklein dorpje 
vol art-nouveauvilla’s kent het grootste en 
populairste eiland van de archipel enkel 
beboste heuvels. Twee opties zijn er dus. 
Met een mountainbike of paardenkoets in 
maximaal anderhalf uur het eiland rond. 
Of meteen neerploffen bij een van de vis-
restaurants, kebabtentjes of waterpijpcafés 
langs de boulevard. “Heel veel is er eigen-
lijk niet te doen op de Prinseneilanden”, 
bevestigen de vaste bezoekers. Maar juist 
daar zit ’m de aantrekkingskracht. Even 
heerlijk weg van die doldwaze metropool 
aan de andere kant van het water. << 

6. een oase van rust
Op anderhalf uur varen vanaf de miljoenenstad bieden de negen 

Prinseneilanden een zee aan rust. Ooit een ballingsoord voor ongewenste 

monarchen, inmiddels razend populair als dagje uit.

Veel groen en weinig bebouwing:  

het is het verhaal op het gros van de 

negen Prinseneilanden. 

Gedurende 

 rustige dagen 

kent Büyükada 

bijkans meer 

paardenkoetsen 

dan bezoekers.

klM vliegt 14 keer per week in 3 uur en 
15 minuten naar Istanbul.    
n Vliegen naar Istanbul: vanaf 30.000 Award Miles.

Vliegen naar Istanbul  

slapen in Istanbul
> hotel empress Zoe is een gemoedelijk boetiek-
hotel met comfortabele kamers op nog geen 
drie minuten sjokken van de Blauwe Moskee en 
hagia sophia in de oude stad. het verse ontbijt-
buffet is sultanwaardig en de bloeiende binnen-
tuin is de ideale plek om de dag in alle rust te 
beginnen. akbiyik Caddesi 10, www.emzoe.com


