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NAAR HET HELDENPLEIN
‘Huur een !ets!’, had een vriend al voor 
vertrek als tip gegeven. ‘Vooral Pest is 
ontzettend goed per !ets te doen en zo 
zie je de stad het beste. Ga naar de Lazàr 
Utca, net achter de Opera, daar zit een 
goed verhuurpunt.’
En aan deze vriend denk ik als we in 
Boedapest kennis maken met stadsgids 
Noemi, die voor ons hotel staat te wach-
ten. Ze heeft al bedacht wat ze met ons 
wil doen: over de Andrássy út naar het 
Heldenplein. Dat kan met de metro of te 
voet. ‘Maar beter nog’, zegt Noemi, ‘is 
met de !ets. Die kun je hier om de hoek 
huren. Zou ik morgen meteen doen.  
Pest is vlak, de avenues zijn breed. Kijk  
alleen een beetje uit voor het verkeer, 
automobilisten zijn niet zo beleefd hier.’ 
Ondertussen worden we afgeleid. 
Want we lopen langs het Magyar Állami  
Operaház, een indrukwekkend gebouw, 
zowel van buiten en van binnen, waar 
de nationale opera van Hongarije huist.  
Het is een geslaagde mix van Jugendstil 
en classicisme. Ook met het culturele  
programma zit het wel goed. ‘Elke dag 
zijn er uitvoeringen, van alle grote  
componisten’, vertelt het kassameisje.  

‘Echt van topniveau hoor!’ En Noemi 
voegt hieraan toe: ‘En de kaartjes zijn 
niet duur: voor twintig euro kun je er al 
heen.’ 
Maar nu moeten we verder. De Andrássy 
út af, de mooiste boulevard van de stad. 
Helemaal aan het einde van de avenue 
ziet fotograaf Désiré aartsengel Gabriël 
op het Millenniummonument uittorenen 
boven het Heldenplein. ‘Daar ligt nog 
meer historie en cultuur te wachten’, 
waarschuwt Noemi met een knipoog. 
‘Aan beide kanten van het plein staat 
een topmuseum: de Kunsthal en het  
Museum voor de Schone Kunsten.’

BADEN IN BOEDAPEST
Je bent niet in Boedapest geweest  zonder 
een badhuis bezocht te hebben. Want 
echt, Europa’s mooiste thermale baden 
vind je hier, zowel in Boeda als in Pest. 
‘Misschien is het wat onoverzichtelijk als 
je er voor het eerst komt’, vertelt Noemi. 
‘In sommige baden is een badmuts  
verplicht, in andere niet. En sommige 
badhuizen zijn voor gemengd publiek, 
andere alleen voor mannen of vrouwen. 

De baden hebben ook vaak verschillende 
temperaturen, de juiste volgorde speelt 
dan een rol. Mijn tip: begin in het 
Széchenyi bad, in het park net achter het 
Heldenplein. Daar leer je het systeem van 
baden het makkelijkst. Plus: Széchenyi  
is een gemengd badhuis – met prachtige  
architectuur – en het is elke dag open.  
Bij elkaar zijn er zestien buiten- en  
binnenbaden en daarnaast zijn er ook  

Foto’s pagina’s 80 en 81 met de klok mee:
 plafond in de entree van het Széchenyi 

 badhuis;  het Parlementsgebouw aan de 
 Donau; uitgaan bij Instant in de Joodse wijk; 

terras met uitzicht op het Drievuldigheidsplein.
Deze pagina: drukte op het Heldenplein  

en in  het Széchenyi badhuis.

Aan de Pest-kant raast het verkeer over 
statige avenues, ligt het Heldenplein en 
vind je een zinderend nachtleven in hippe 
clubs. In Boeda is het totaal anders. 

Alsof je door een Oostenrijks berg-
dorp wandelt op zondagochtend. 
REIZ& deed allebei en vond 
 zeven hoogtepunten in de 
 Hongaarse hoofdstad.

 Boedapest
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nog sauna’s en stoomcabines. Nergens 
wordt chloor gebruikt, je poedelt in bron-
water. Tip 2: neem dan ook een massage. 
Echt, je voelt je als herboren.’  
Heb je Széchenyi gehad, dan vind je ook 
je weg wel in de andere badhuizen. De 
bekendste zijn: Gellért, Rudas en Király. 
Wel goed opletten welke baden wanneer 
gemengd zijn en welke niet.

UITZICHT OP PEST
Waar moet je heen voor het beste uitzicht 
op Pest? Juist, naar Boeda. Dus steken 
we de Donau over. En waar Pest vlak en 
druk is, vind je in Boeda het tegenover-

gestelde. Hoe hoger je komt, hoe rustiger 
het wordt. Brede avenues worden smalle 
straatjes, asfalt verandert in ontelbare 
kinderkopjes. Tot ver in de 19de eeuw 
was Boeda een aparte stad, pas in 1873 
werd het met Pest verenigd. Een mooie 
beloning van een "inke wandeling  
omhoog is het Drievuldigheidsplein voor 
de Matthiaskerk, waar menig Hongaarse 
koning is gekroond. Bijvoorbeeld, met 
Sisi aan zijn arm, Frans-Jozef in 1867. 
Vanaf dit plein zien we Pest glanzen in 
de avondzon. De Donau, het Parlements-
gebouw, de fraaie bruggen die de boel 
bij elkaar houden en de gele trammetjes 
die daar dan weer vrolijk overheen  
tuffen. 

MUZIEK OP DE DONAU
De Donau is niet alleen maar de grens  
tussen Boeda en Pest, in de rivier ligt ook 
een aantal eilanden. En op een daarvan, 
Óbudai-sziget, vindt jaarlijks een van de 
grootste festivals van Europa plaats:  
Sziget. In de eerste week van augustus 
trekken bijna 400.000 festivalbezoekers 
naar de hoofdstad om internationale bands  
en artiesten te zien, ook Nederlandse.  
Dit jaar zullen onder andere Kensington 
en Blaudzun optreden. 
Wij brengen een middag door op het  
bekendste eiland: Margit-sziget, zo’n 2,5 
kilometer lang en 500 meter breed. Buiten 
enkele badhuizen en zwembaden is er  
niet veel op het eilandje. Gemotoriseerd 
verkeer mag er – op bussen en taxi’s na – 
al helemaal niet komen, maar laat dat nou 
juist de reden zijn waarom veel locals er 
graag wat tijd doorbrengen. Picknickend 
of zonnend aan de waterkant.

UIT IN DE JOODSE WIJK
Net zoals Parijs is Boedapest onderver-
deeld in arrondissementen. In het 7de 
ligt de Joodse wijk, het gebied tussen 
Andrássy út, Teréz Körút en Dob utca. 
Interessant overdag, zeker. Met de op-
een-na-grootste synagoge ter wereld in 
de Dohány utca en het Nationaal Joods 
Museum. Maar pas ’s nachts komt de 
wijk echt tot leven. Gabór, ober bij een 

cafeetje aan het List Ference Tér (Franz 
Liszt Plein) wijst ons begin van de avond 
vrolijk de weg. ‘Als je vanaf hier Kertesz 
utca inloopt, vind je aan je rechterhand 
al snel een paar aardige kroegen,  
Szimpla Kávé bijvoorbeeld. Loop je nog 
wat door, dan kom je op de hoek bij  
de Fészek Müvészklub. Op de begane 
grond zit een restaurant en daarboven 
een kunstenaarssociëteit, die vind ik zelf 

niet zo boeiend, maar in de kelder # aan 
het eind van de trap # zit een bar waar  
ik al jaren kom. Op vrijdag en zaterdag 
spelen er vaak bandjes. Daarom moet je 
wat entree betalen, maar het bier is er 
goedkoop. Ik heb er nog nooit een  
slechte avond gehad.’  
Met het advies van Gabór in ons achter-
hoofd lopen we dieper de wijk in. Hier 
en daar stoppen we voor een biertje in,  

 Boedapest

Foto’s van links naar rechts:
Vanaf de burcht bij het Drievuldigheidsplein heb  

je het mooiste uitzicht op Pest; de lekkerste  
rétes (strudel) eet je bij Rétesház; een café aan 

de Kertesz Utca; zigeunermuzikant voor de 
Matthiaskerk; je kunt met de historische 
tandradbaan (1870) de burchtheuvel op.

ACHTER HOGE HUIZENBLOKKEN IN DE 
JOODSE WIJK ZITTEN BINNENTUINEN  
VERSCHOLEN WAAR TOT LAAT IN DE 
AVOND BANDJES SPELEN.
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inderdaad, gezellige kroegjes. Maar een 
stuk verderop barst het uitgaansleven 
pas goed los. Achter hoge huizenblok-
ken zitten binnentuinen verscholen 
waarin de meest trendy clubs zitten. 
Sommige, zoals Instant (aan de Nagy-
mezö utca), met misschien wel tien of 
vijftien verschillende ruimtes, verspreid 
door het hele blok. Allemaal uitkijkend 
op een vrolijk versierde en belichte  
binnentuin.

RÉTES
‘Er was eens een land, waar weiden tot 
aan de horizon reikten, met een zee van 
graan in plaats van oceanen. Een land 
waar een unieke lekkernij erop wacht  
om ontdekt te worden. Een lekkernij die 
strudel heet.’ Misschien wat overdreven, 
maar ze nemen de traditionele strudel 
erg serieus in Boedapest.  
En dat iedereen bij strudel prompt aan 
Oostenrijk denkt, is veel Hongaren een 
doorn in het oog. Nee, strudel is een 

Oostenrijks-Hongaarse uitvinding.  
In Boedapest heet het overigens rétes, en 
in Elsö Pesti Rétesház, ‘The First Strudel 
House of Pest’ worden ze de hele dag 
door vers bereid. Hoe dat gedaan wordt, 
kun je gewoon zien. In een open keuken 
geeft een strudelchef een demonstratie. 
Eerst laat hij het deeg als een volleerd 
pizzabakker door de lucht zwaaien, en 
vervolgens kiest hij de ingrediënten voor 
de vulling. En het wordt niet zomaar een 

apfelstrudeltje. Deeg vol hertenvlees, 
eend en meerval worden met liefde in de 
oven geschoven. De Hongaarse schrijver 
en journalist Pál Ignotus verwoordde de 
Hongaarse liefde voor rétes misschien 
wel het treffendst: ‘Don’t spare your  
stomach. Strudels are just like women,  
either sacri!ce yourself for them or give 
them up!’ 
Elke dag open van 09.00 tot 23.00 uur. 
Adres: 1051 Október 6 utca.  
www.reteshaz.com.

TERROR HAZA
‘Het centrum van Boedapest is behoorlijk 
kapitalistisch, maar zo’n 25 jaar geleden 
was er nog communisme in heel Honga-
rije’, "uistert bezoeker Lukacs in een  
van de zalen van het Terror Haza. ‘En we 

zitten nog maar sinds 2004 bij de EU.’ 
Dit indrukwekkende Museum van  
Terreur aan de Andrássy út laat zien  
hoe het was om gevangen te zitten onder 
twee verschrikkelijke regimes.  
‘Hongaren zijn een trots volk dat een 
lange geschiedenis van onderdrukking 
kent’, lees ik van een van de A4-tjes met 
info die in elke zaal liggen.Belichting, 
muziek en veel beelden verduidelijken 
de boodschap behoorlijk. Leuk is dit  
museum dus niet. Het geeft een beeld 

van de angst die in communistisch  
Hongarije heerste en de gruwelijkheden 
die toen plaatsvonden. Als we later over 
de boulevard langs de Donau slenteren, 
en nog wat napraten over de oorlog en 
het communisme, stuiten we nog een 
keer op de oorlogsverleden van de stad.
Op de rand van de kade staan tientallen 
ijzeren schoenen. Om de slachtoffers te 
herdenken die tijdens de oorlog in de 
Donau zijn gegooid. 

Foto’s van links naar rechts:
Nagy Vásárcsarnok, de enorme centrale  
 markthal uit 1897, is een ontwerp van Gustave 
 Eiffel; oorlogsmonument aan de Donaukade; 
standbeeld voor de Matthiaskerk; Hongaarse 
oorlogsslachtoffers in Terror Haza; kof!e (met 
strudel) in Hotel New York Central.

STRUDEL, EEN OOSTENRIJKSE 
 LEKKERNIJ? IN BOEDAPEST  WETEN 
ZE ER OOK RAAD MEE. MAAR DAN 
WEL GEVULD MET EEND.

 Boedapest


