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TEKST Luc SEToN FoTograFiE NoAh VALENTyN

gEbouwd op TwEE wErElddElEN vorMT iSTaNbul EEN bizarrE KruiSiNg TuSSEN hET ooSTEN EN hET wESTEN. hET 

rESulTaaT iS EEN SpEcTaculairE METropool MET EEN SKyliNE vaN wolKENKrabbErS EN MiNarETTEN. avaNTgardEMEN’S 

luc SEToN EN Noah valENTyN gaaN EEN wEEKENd op vErKENNiNg EN laTEN zich MEEvoErEN door dE NachT.

De vrijdagavond voor ‘de nacht’ brengt ons naar de luchthaven Atatürk. 

Meteen valt op hoe kort en nietsverhullend strak de dames de boerka’s 

dragen tegenwoordig. De baggy-look is gelukkig uit, de sluier is vervangen door 

waterstofperoxide. het belooft alvast een prachtig weekend. We nemen een 

yellow cab naar het bruisende centrum van de stad. Behendig manoeuvreert 

de chauffeur ons door het drukke verkeer. Plots doemt voor ons een enorme 

verlichte hangbrug op. Al is de gelijkenis treffend, Istanbul is niet New york, en 

dit is dus ook niet de Brooklyn Bridge. het is de beroemde Bosporusbrug, een 

van de grootste bruggen ter wereld. Een bouwwerk waar in de loop van de tijd 

zoveel mensen vanaf zijn gesprongen, dat het alleen nog toegankelijk is voor 

gemotoriseerd verkeer. het is ook de brug die het Aziatische deel van Istanbul 

met het Europese verbindt.

Istanbul is de enige stad ter wereld die gebouwd is op twee werelddelen. En 

dat is lang niet het enige dat Istanbul tot Europa’s meest spectaculaire stad 

maakt. Verdeeld over drie door water gescheiden delen en met een skyline vol 

wolkenkrabbers, neonreclames, koepels en ranke minaretten, is het een bizarre 

metropool met zo’n zeventien miljoen inwoners. 

De taxi stopt voor de rode loper van het ultrachique vijfsterrenhotel Marmara 

aan het Taksimplein. Met zijn twintig verdiepingen torent het trots uit boven de 

klassieke laagbouw in het oude centrum. het hotel herbergt alles voor een relaxed 

verblijf: er is een zwembad op het dak met uitzicht op zee, bubbelbaden op de 

kamers, sauna’s, Turkse stoombaden, massageruimtes en last but zeker not least: 

een zeer uitgebreide cocktailbar met een fenomenale cityview. 

dEaTh by chocolaTE

Een portier opent de deur van de taxi en buigt met een beleefd welkom zijn 

hoofd. Een authentieke piccolo, in een rood kostuum met goudgekleurde 

knopen, brengt onze koffers naar kamer 1617 op de zestiende verdieping. het 

uitzicht over de Bosporus, met de langzaam door het water glijdende cruises, 

is prachtig. Direct links van het hotel begint Istiklal caddesi, oftewel ‘de straat 

der onafhankelijkheid’. Deze langste en belangrijkste winkelstraat van Istanbul 

is met z’n drie kilometer en de talloze zijstraatjes een eindeloos versierparcours. 

Vrouwen lopen heupwiegend door de straat te pronken met wat Allah ze gaf, en 

worden allesbehalve verlegen nagestaard of aangesproken door de vele hitsige 

mannen die uit zijn op een hete nacht.

Net voorbij het hoge smeedijzeren hek van het chique opleidingsinstituut 

Galatasaray, halverwege de straat, vind je restaurant annex club 360. Als een 

decadent glazen aquarium staat het boven op een van de hoogste gebouwen 

van de Istiklal caddesi. het decor is een onverwacht aangenaam mengsel van 

baksteen, staal, glas en fluweel. De naam van het überhippe restaurant wordt 

verklaard door het aantal graden uitzicht over de stad en de zee. De beste tijd 

om hier te eten is wanneer de zon de stad tegen zonsondergang een gouden 
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gloed geeft. Op hun website beloven ze ‘een gastronomisch orgasme’, en daarin 

overdrijven ze niet. Op geraffineerde wijze ontmoet het Westen het Oosten in 

de gerechten. Of je nu kiest voor sushi met garnalen, guacamole en gouden 

kaviaar, voor Marokkaans gekruide inktvis met groene ui, of voor noodles met kip, 

tamarinde, noten en – jawel – spruiten, het is allemaal even verrukkelijk.

Sluit je diner af met het dessert met de veelzeggende naam ‘Death by Chocolate’ 

en je geluksgevoel is compleet. Tegen middernacht gaan de tafels en stoelen in 

club 360 aan de kant en verandert de relaxte restaurantsfeer in de broeierige 

ambiance van een nachtclub. Dj’s van over de hele wereld worden door de club 

aangetrokken om te draaien. Vannacht is het de Britse Miss Mavrik, die met haar 

‘uplifting electro house, funky and chunky with lots of bass line’ de menigte 

opzweept. Op de dansvloer voor de booth van Mavrik staat het vol dansende 

mensen. Verkoeling vind je op het terras rond 360. En met je cocktail in een 

van de witte loungebanken of loom leunend over het hekje, kijk je uit over een 

lichtstad die zich met gemak kan meten aan Parijs.

TurksE jETsET

Wil je meer, dan loop je vanuit 360 een stukje terug over de Istiklal Caddesi 

richting het Taksimplein. In een van de zijstraatjes, aan de linkerkant van de straat, 

stuit je op de louche nachtclub Tekyön aan de Ekrem Türk. In een bedompte zaal 

met een podium achterin, deinen mannen en vrouwen mee op de dampende 

beats van een onbekende dj. Van bovenaf worden ze nauwlettend begluurd 

door een rij mannen die als vissers met een onzichtbare lijn aan het hengelen 

zijn. Met een veel te duur biertje dringen we ons een weg naar het podium. 

Twee gezellige travestieten staan er uitbundig te dansen en in een onverwachte 

beweging worden we het podium op getrokken. Dit is weer eens iets anders dan 

we gewend zijn in het Hollandse nachtleven, en de vrijdagnacht eindigt in de 

vroege ochtend.

Mocht je zo’n enerverende nacht hebben doorstaan, dan kun je na een paar 

uurtjes slaap brak opstaan en netjes aanschuiven in de rij aan het zeer uitgebreide 

ontbijtbuffet op de begane grond van het hotel. Dat kan. Wat ook kan, is lekker 

uitslapen en in het panoramarestaurant op de twintigste verdieping een brunch 

bestellen. Na de brunch kun je nog wat op het dak bij het zwembad hangen, 

bijkomen in de sauna of het Turkse stoombad, en verder wakker worden met een 

kleine massage met esoterische oliën. Waar je je zaterdag ook mee begint, het is 

in elk geval de ideale dag om te shoppen in de chique wijk Nisantasi, oftewel Klein 

Parijs. Op zaterdag is het er gezellig druk.

Op het Taksimplein kun je een taxi nemen en je laten afzetten op de hoek waar 

de Vali Konagı Caddesi en de Abdi Ipekçi Caddesi elkaar kruisen. Als je zin hebt in 

een wandeling, is het vanaf het hotel te voet ook goed te doen. Het is een route 

van een klein halfuur. Rechts voor het hotel, aan de overkant van het plein, loopt 

de Cumhuriyet Caddesi. Je passeert het stadspark en de militaire basis en de straat 

loopt over in de Vali Konagı Caddesi. Iets verderop, aan je rechterhand, begint de 
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Abdi Ipekçi Caddesi. Deze duurste winkelstraat van Istanbul loopt dwars door het 

centrum van Nisantasi. De wijk, compleet in art nouveau-stijl, is de uitvalsbasis 

van de Turkse jetset en alle exclusieve labels hebben zich er gevestigd. Hugo 

Boss, Gucci, Kenzo, Louis Vuitton, Escada, Max Mara, je vindt ze er allemaal. 

Armani heeft hier zelfs een café met een terras, waar je even kunt bijkomen van 

je wandeling door de stad en een te intensieve shoppingsessie.

Ook al vind je hier alle high end fashionmerken, Istanbul blijft een bijzondere 

combinatie van het Westen en het Oosten. Door het drukke verkeer in de straat 

zeult een meisje, niet ouder dan zestien, een grote baal karton in een kar op 

wieltjes. De baal is zeker drie keer haar tengere formaat en ze heeft er zichtbaar 

moeite mee – mopperend reageert ze op de toeterende auto’s. Aan de overkant 

lopen twee meisjes van dezelfde leeftijd parmantig in een schattig jurkje van 

Dolce & Gabbana of een ander designmerk. Op hun piepkleine neusjes hebben 

ze een enorme bril en aan hun oor schittert een glimmende telefoon. Istanbul is 

een stad van extremen.

ScaNdiNaviSch dESigN

Na een dag intensief shoppen is het heerlijk bijkomen, zeker met een cocktail in de 

hand, in designrestaurant It’s a Joke op de bovenste verdieping van shopping mall 

City’s. Je kijkt er je ogen uit. De entree oogt als een groentemarkt met uitgestalde 

verse groenten en vruchten. In de hoek hangen sportschoenen aan het plafond, 

er is een open haard, rijen boeken, kleurige banken en fauteuils, handtassen in 

glazen dozen en pilaren behangen met schitterende kettingen. Ze hebben een 

zeer uitgebreide cocktailkaart; de White Chocolate Martini is een aanrader. Op 

een magnifieke manier combineren ze de zoete, volle smaak van cacaoboter met 

de frisse bitterheid van Martini. Je kunt hier uitstekend dineren, of twee straten 

verderop in het jaren zeventig-restaurant Chocolate.

Met een taxi rijden we terug naar het hotel om ons even op te frissen en natuurlijk 

van outfit te veranderen. Een goede plek om te eten is Mikla, aan de Mesrutiyet 

Caddesi, op loopafstand van het Taksimplein. Je komt er via de inmiddels bekende 

hoofdstraat Istiklal Caddesi. Restaurant Mikla bevindt zich op de bovenste ver-

dieping van hotel Marmara Pera en is gestyled in strak Scandinavisch design. 

Naast een uitstekende cocktailbar in de openlucht, compleet met dj en draaitafel, 

is er ook een zwembad voor een koele verpozing. In de keuken van het restaurant 

heeft de bekende topkok Mehmet Gurs het voor het zeggen. Het menu bestaat 

uit Turks-Scandinavische gerechten. Een absolute aanrader is de op kersenhout 

gerookte lams-entrecote met wittebonenpuree, gegarneerd met kasarkaas en 

walnoot: traditioneel Turks vlees op Scandinavische wijze bereid. Als dessert is de 

steranijs-en-venkelpeer-terrine met basilicumroomijs tongstrelend.

PriNS KiKo voN hohENlohE

Na een afsluitende cocktail op het terras van het hippe Mikla, nemen we een 

taxi naar Reina, een gigantische openluchtclub aan het water, waar je ook kunt 

dineren. Peperdure jachten meren aan en de crème de la crème van de Turkse 

jetset maakt een spetterende entree vanaf het water. Aan de straatkant van de 

decadente club rijden limousines af en aan – alleen de designeroutfits krijgen 

toegang tot het exclusieve loungepaleis. De weelde van een luxe leven straalt van 

hen af. Ze zijn met zoveel zorg gestyled, dat het lijkt of ze zo uit een modeshoot 

komen. Mannen op leeftijd, strak in het pak, voeren trots prachtige jongedames 

met glanzende haren aan hun arm de club binnen. 

De geselecteerde bezoekers staan, eenmaal binnen, verveeld met een 

champagneflûte in de hand. Ze keuren elkaar op outfit en gezelschap. Obers 

lopen af en aan om de glazen vooral gevuld te houden. Zeker 65 meter boven de 
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Club Top 5

CrysTal   

Ruim, lekkere muziek, goede sfeer

Muallim Naci Caddesi 65, Ortaköy   www.clubcrystal.org

360   

Überhip design, top dj’s, fijn terras

Istiklal Caddesi 311, Beyoglu   www.360istanbul.com

Tekyön   

Lekker fout, maar o zo leuk

Ekrem Türk 14, Beyoglu   www.tekyonclub.com

reina   

Geinig, maar neusjes staan iets te veel omhoog

Muallim Naci Caddesi 44, Ortaköy   www.reina.com.tr

supperClub   

Mooie tent, jammer dat het er zo leeg is

Muallim Naci Caddesi 65, Ortaköy   www.supperclub.com

resTauranT Top 5

360   

Gastronomisch orgasme met fenomenaal uitzicht

Istiklal Caddesi 311, Beyoglu   www.360istanbul.com

Mikla   

Originele mix van Turks met Scandinavisch

Mesrutiyet Caddesi 167/185, Tepebasi

www.themarmarahotels.com

iT’s a Joke   

Inspirerende ambiance met creatieve cocktails

Tesvikiye Caddesi 162, Nisantasi

ChoColaTe

Nostalgisch jaren zeventig-interieur, vooral fijne desserts

Münir Nurettin Selçuk Caddesi 46, Kalamis

www.chocolatecafe.com.tr

reina   

Chique, upperclass met kleine, maar fijne gerechten

Muallim Naci Caddesi 44, Ortaköy   www.reina.com.tr

club hangt de Bosporusbrug en door de royale verlichting heb je een spectaculair 

uitzicht op de 1590 meter die de brug telt. Vanuit de folder van de club kijken 

beroemde mensen uit binnen- en buitenland je glimlachend aan. Naast de 

wereldberoemde actrice Uma Thurman, een paar (hoogstwaarschijnlijk zeer 

bekende) rappers en de Oostenrijkse prins Nicolaus, staat er ook een man met 

overgewicht en geblondeerd krulletjeshaar op. Onder de foto staat ‘Prins Kiko 

von Hohenlohe from Holland’. Zou hij een van de bastaardkinderen van wijlen 

prins Bernhard zijn?

Club Reina heeft ook een panorama-eiland. Het bevindt zich midden in de 

Bosporuspas en vanuit de club gaat er een boot naartoe. Even later staan we 

op een luxe speedboot en voelen we de wind door ons haar jagen. Istanbul is 

zo slecht nog niet. Het eiland blijkt een groot vlot met verschillende zalen, een 

cocktailbar in de open lucht en een enorm zwembad met loungebanken. Ook al 

klinkt het paradijselijk, vrijwel uitgestorven als het er is, valt er weinig te beleven. 

De enige reuring is een bijna afgelopen huwelijksfeestje in een van de zalen. Na 

een enkel drankje varen we daarom weer terug naar het vasteland. We hebben 

het in Reina wel gezien.

pornoaCTeur

Aan de overkant van club Reina bevindt zich de Supperclub, een vrijwel exacte 

kopie van het Amsterdamse origineel, maar iets exclusiever, dat wel. We vlijen ons 

neer op een van de witte loungebanken en observeren de karige menigte. Een 

travestiet op gigantische plateauzolen danst met een reeks slierten aan zijn beide 

armen. Als een soort gordijn houdt hij ze mysterieus voor zijn gezicht. Hij heeft 

een vormeloos lichaam en is enigszins gothic opgemaakt. Flirterig heupwiegend 

begeeft hij zich naar onze loungebank en twee cocktails later staan we met hem 

te dansen. Het is zo rustig in de club, dat het er niet gezellig is. We laten de 

Supperclub voor wat het is en gaan naar de belendende club Crystal. Daar staat 

de dansvloer stampvol dansende mannen en vrouwen. De menigte gaat op in de 

muziek en iedereen lijkt het erg naar z’n zin te hebben. De sfeer is gemoedelijk in 

de twee verdiepingen tellende club. Trappen aan weerszijden van de dansvloer en 

drie strategisch geplaatste barren zorgen ervoor dat je nooit met je drankjes door 

de gezellige, maar voor balancerende drankjes gevaarlijke, menigte hoeft.

Er staat nóg een club op ons verlanglijstje, en wel club LoVe Dancepoint. Deze 

mixed club voor gays en hetero’s opende in 2001 z’n deuren. Eigenaar Yasar wilde 

hiermee de Turken laten zien dat niet alle nichten travestieten zijn. De vrouwen 

die er rondlopen zijn mooier dan in de Supperclub, maar toch knaagt er twijfel. 

Het zullen niet allemaal travestieten zijn, maar je zult maar net die ene treffen... 

Het is er gezellig en druk. Koud binnen stelt een man zich aan ons voor. Hij oogt 

‘fout’ Italiaans en pronkt met zijn beroep: pornoacteur. Beleefd glimlachend 

wimpelen we hem af en we banen ons een weg naar de bar voor een drankje. Op 

de lange bar staan twee schaars geklede mannen die, totaal uit de maat van de 

muziek, geforceerde geile bewegingen maken. We slaan ons drankje achterover 

en eindigen de nacht in club Crystal. Daar was het toch het leukst.

Als we rond zeven uur in de ochtend in onze hotelkamer belanden, staan we 

strak van de wodka-Red Bull. ‘Goodmorning, this is room 1617. Can we order 

breakfast?’ zeggen wij in koor, enigszins gewend aan zoveel decadentie. Even 

later rijdt een ober een tafel met koffie, verse jus d’orange, fruit, broodjes en een 

gebakken eitje de kamer binnen. We laten de koffie voor wat het is en verorberen 

de rest, waarna we eindelijk in een diepe slaap verzinken.

Aan de rand van het zwembad, badend in de zon en nippend aan een 

Cosmopolitan, brengen we later op de dag de laatste uurtjes Istanbul door. In 

vroeger dagen werd de stad ‘de Koningin der Steden’ genoemd en wat ons 

betreft mag die titel best weer gevoerd worden. Een weekend is eigenlijk te kort 

om de stad optimaal te ervaren, maar in twee overvolle dagen kom je toch een 

heel eind. Zelfs voor de verwende Amsterdammer, die alles al wel een keer gezien 

heeft, valt er in Istanbul genoeg te beleven.
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