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 Column Royan: Boekarest highlights 

De Roemeens hoofdstad Boekarest is misschien niet de meest voor de hand liggende 
bestemming voor een stedentrip. En zeker niet de meest bezochte. En toch is het een 

verrassende plek om te ontdekken. De stad leeft, bruist en beweegt.

Dat bewegen deed het helaas ook in 1977, toen een aardbeving flinke delen van de stad 
verwoestte. De toenmalige dictator buitte dat uit en liet nog meer oude historische delen met 
de grond gelijk maken om zijn droompaleis te laten bouwen: het Huis van het Volk. Dit 

gebouw is thans na het Pentagon het grootste gebouw op de wereld. De dictator werd in 1989 
afgezet en terstond geëxecuteerd samen met zijn echtgenote en heeft het gebouw nooit af 
gezien. Tegenwoordig zijn het Roemeense parlement en de Senaat er gehuisvest. Het is een 
bezienswaardigheid geworden waar je als toerist onder begeleiding van een gids uren 

doorheen kunt dwalen. En af en toe, tijdens grote feesten, wordt het met een lichtshow in de 
schijnwerpers gezet.

Foto: Huis van het Volk.

Foto: Lichtshow op het Huis van het Volk.

De communistische tijd heeft Boekarest veel protserige gebouwen opgeleverd. Maar voorheen 
was het een koninkrijk, en ook de monarchie heeft sporen achtergelaten. Het voormalige 

koninklijk paleis bijvoorbeeld, dat tegenwoordig is ingericht als kunstmuseum. Via de 
rechtervleugel kun je Roemeense kunst bezichtigen, van de middeleeuwen tot aan heden, van 
orthodoxe relikwieën tot aan moderne kunst. De linkervleugel voert je langs buitenlandse 
meesters, waaronder ook de Hollandse Rembrandt en de Vlaamse Rubens. Op sommige 
plaatsen in het museum zie je nog hoe het paleis er vroeger in al zijn pracht uitgezien moet 

Lid sinds:

Locatie:

Berichten:

Bedanken:

Is bedankt: 26

05-07-2011

Utrecht

318

11

Royan
Wereldwijzer Columnist 

SubLub Duikspullen 
Online
Groot assortiment, scherp 
geprijsd. Snelle levering, 
bestel dus snel!

FORUMS

pagina 1 van 4Column Royan: Boekarest highlights

6-3-2016http://www.wereldwijzer.nl/showthread.php?t=192352



hebben. 

Foto links: In de linkervleugel. - Foto rechts: In de rechtervleugel.

Foto links: Patriarchische cathedraal. - Foto rechts: Stavropoleos klooster.

In de stad staan talloze kerken, vooral orthodoxe. Ze zijn rijk versierd met schilderingen en 
veel goud en zijn nog in gebruik. Een belangrijke kerk is de 17e eeuwse patriarchische 
kathedraal, gebouwd op een heuvel waar vroeger wijnranken groeiden. Maar nog bekender, 
in het oude centrum gelegen, is het kleinere Stavropoleos klooster met een prachtige en 

rustige aanliggende tuin. Ook deze kerk biedt fresco’s en rijkdom.

Boekarest leeft. In de oude stad zijn de promenades gevuld met tafels en met mensen. Met 
het mooie weer gaat iedereen naar buiten, vooral ’s avonds, om op de terrassen te eten en te 

drinken. De sfeer is er gemoedelijk, en je kunt er van eenvoudig tot luxueus dineren. Er klinkt 
veel muziek, niet alleen vanuit de horecagelegenheden, maar ook vanuit de vele plaatsen op 
straat waar concerten worden gegeven. Er klinkt veel klassieke muziek ook in deze stad waar 
de viool een van de traditionele instrumenten is. Regelmatig zijn er evenementen, waaronder 

het George Enescu festival, naar de bekende Roemeense componist.

Foto links: Koninklijk paleis. - Foto rechts: George Enescu muziekfestival.

Foto links: De oude binnenstad. - Foto rechts: Hanul lui Manuc.

De grote aanrader voor een avond uit is het restaurant Hanul lui Manuc. Je eet er 
voortreffelijk op een grote binnenplaats van een oude gerestaureerde herberg in het oude 
stadscentrum, terwijl ware kunstenaars zorgen voor muzikaal vertier of lokale dansen. 

Boekarest is een niet alledaagse maar betaalbare plek om te ontdekken. Er is zoveel te doen 
en te zien dat een lang weekend er te kort voor is.

Meer lezen?
Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Roemenië Forum.
Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast schrijver van boeken en 
verhalen waaronder het boek ‘Reizen door landen in opspraak’. Voor Wereldwijzer schrijft hij 

maandelijkse columns over interessante bestemmingen die hij heeft bezocht.
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Snel Reageren 

 Dit onderwerp sluiten 

Snel reageren Uitgebreide Editor

« Hoe reis jij het liefst? | Gastcolumn Daniel: Wie ben jij? » 

Laatst aangepast door TScheers : 20-10-15 om 14:08 

Reageren Reactie met quote

15-10-15, 22:42 

Dit bericht is verwijderd door TScheers. 

Royan
Wereldwijzer Columnist

20-10-15, 14:10 

 Re: Column Royan: Boekarest highlights 

Boekarest stond al op mijn bucket list, nu ben ik helemaal verkocht na het lezen van jouw column. 
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 Re: Column Royan: Boekarest highlights 

Leuk! Ik zou zeker eens gaan! 
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Column Royan: Stilte in Auschwitz
Royan in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 23-08-15, 12:04 

Column Royan: De baobabs van Angola
Royan in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 12-08-15, 18:49 

Column Royan: Koning van het zand
TScheers in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 31-03-15, 23:08 

Column Royan: De pandaberen van Chengdu
Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 13-06-14, 10:30 

Column Royan: De vuurtoren van Alexandrië
Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 24-05-13, 09:00 

Soortgelijke onderwerpen
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