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nhetOpEénNaBesteRestaurant
staat dj TheReboot ophet toilet.
Voordeberoemdebiocheesebur-
gerblijf jeaantafel,voorhet feest
ga jenaardetoiletten.Bandspre-
senteren er tijdens de Konzerte
amKlo hun nieuwste cd. Op an-

dere avonden vermaken de dj’s de tafel-
tennissers.Want ookdat doe jehier inde
Klo: 5 euro indepot,winner takesall.
WiezijnrestaurantZweitbesternoemt,

staat blijmoedig in het leven, ook opda-
gendatWenengrijs is, koudof druilerig.
Misschien daarom dat Zweitbester in
korte tijd een succesnummer geworden
is inhetFreihausviertelvanhetvierdedis-
trict, eendeel vande staddatnabombar-
dementenindeTweedeWereldoorlogam-
pernog ademde,maar eind jarennegen-
tig aan zijn zoveelste leven is begonnen.
Exponent van het nieuwe Wenen. De dj
mag ook af en toe koken en oma’s uit de
buurt komen soms een klassieker berei-
denvoordegasten.

Die grootmoeders zienhunomgeving
met de dag verjongen. Ze halen hun ge-
bakjesnogbijEduardFruth,opdeKetten-
brückengasse, ze drinken een koffieme-
langenogbijCaféSperl (anno1880)opde
Gumpendorferstrasse.Maarzeziennaast
hun supermarktje op de Margareten-
strasse vele nieuwe boetiekjes. Sa, kort
voorSamstag,heeftkledingvanjongeont-
werpersals ThomasZeitlberger,KimBak-
kerenDanielPalillo,eneenbordjeaande
deurwaaropniet ‘Geöffnet’staatmaar ‘We
sayhello’. Aandeoverkantkomteenwin-
kelvoorbiologischewol.Eenpaardeuren
verder zit het café-restaurantje Aromat,
waardesignersenstudentenaanschuiven
aandegrotetafelvooreenchiliconcarne,
metof zondervlees, voor9,90euro.
Ookdit isWenen. Buitendistrict num-

mer1,hetcentrumronddeStephansdom.
‘Ik zounietwetenwat ikdaarmoetdoen.
Ik komer bijna nooit’, zegt PeterHolzin-
ger(38),eigenaarvanboetiekSamstag,die
zoheet omdatde zaterdag staat voor een
actieve,drukkedag. ‘Inhetcentrumzie je
enkeldeclichésvanWenen.DeMozartku-
geln, het Sissi-gedoe. Hier gebeurtmeer.
Hier komende creatieven tot leven.Hier
gebeuren nieuwe dingen.’ Hij weet ook:
WenenzaltochaltijddestadzijnvanSissi,
Schubert endeStraussen.
Wenen zal ook de stad blijven vanMo-

zart,dieervan1784tot1787opDomgasse 5
LeNozze di Figaro schreef. VanBeethoven,
die zijn Fidelio in 1805 in première zag
gaan in het Theater an derWien. Gustav
Mahler was dirigent bij de Staatsoper
(1897-1907).Haydnschreef oratoria inhet
hethuisdatnuHaydnhausheet.
Aldezecomponistenstiervenhier. Inde

staddie een eigenwals achter zijn naam

kreeg. Hun woon-, werk- en sterfhuizen
zijn toeristische attracties. Bussen stop-
pen er al sinds mensenheugenis. Vol-
gendestop:deSpanischeReitschule,met
hetballetvanLipizzanerpaarden. Endan
hetSchönbrunn-paleis,dezomerresiden-
tie van keizerin Elizabeth (1837-1898), die
Sissi isgaanheten.Of hetBelvedere-paleis,
nuonderkomenvooreenbelangrijkdeel
vandeGustavKlimt-collectie.
Je zou zomaar over het hoofd kunnen

ziendatermeeris. Ietsvannu. Ietszonder
kroonluchterof Konditorei.
RomanaKanzian(42),achterdebarvan

hotel 25 Hours op de dagen dat ze geen
journalist isof eenreisblogschrijft: ‘Defo-
cus is hier altijd ophet verledengeweest.
Altijd die Habsburgsemonarchie, altijd
dieprachtenpraal.Wehebbennogsteeds
vandie gala’s,maar je ziet vaker ietsmet
eentwist.Losser,moderner, ruimdenken-
der.’ Ze doelt ondermeer op Life Ball, een
vandegrootsteliefdadigheidsgalafeesten
ter wereld. Het bal, voor de strijd tegen
hiv/aids, dateert al van 1993, maar het is
uitgegroeid tot eenmega-evenement in
en rondhet Rathaus. Daar zie jeWhoopi
en Sharonopde rode loper. Hotshots als
Bill Clinton komen er speechen, Calvin
KleinenDsquareddoendemodeshow.

Pioniers
Pakwegvijftien jaargeledenwerdWenen
enigszinswakker. DeMuurwas eenpaar
jaar omver. Wenen, dat altijd aan het
randje van hetWesten had gelegen, was
ineens het centrum van het nieuwe Eu-
ropa, konalle kantenopkijken. ‘Wezaten
aan het eind van een doodlopendeweg.
Daarachterwashet IJzerenGordijn’, zegt
Georg Aichmayr, eigenaar vande Shabu-
bar enwijnwinkelWeinviertel/Weinver-
teiler indistrict2, ‘aandeanderekant’van
hetDonaukanaal. ‘Inde jarentachtighad
jeinheelWenenvijf barsenééndisco.Ver-
der enkel ouderwetse koffiehuizen.We-
nen isheel langgrijsgebleven.’
Beetje bij beetje kreegWenenkleur. De

jongegeneratiegingmeerreizen,zaghet
mediterrane karakter vanBarcelona, zag
dekunstenaarsscenevanBerlijn, zagbui-
tenlanders inhunstadarriverenomer te
werkenentestuderen–zagdathetookan-
ders kon. Aichmayr (47) was een van de
pioniers. Hij opende in 2000het restau-
rant SchönePerle endaarnabar Shabu in
hetKarmeliterviertel,deoudejoodsewijk
niet ver vanhet beroemdePrater-amuse-
mentspark, een buurt die toen nog ver-
waarloosdwas, vol criminaliteit enpros-
titutie. ‘Mijnvriendenzeiden: ‘Wááát?Ben
je gek geworden?Daar ga je tochniet zit-
ten?’ Diezelfde vrienden vragennuof ik
hier nog een leuk appartementje weet.
Het is hier ontzettend populair. Elk oud

zoldertjewordtomgebouwdtotwoning.’
Alles isandersnu,zekersindsdelaatste

twee, drie jaar. Het Donaukanaal begint
een echt ‘waterfront’ te krijgen,waarWe-
nersdezonaanbiddenophetzandvanTel
AvivBeachof StrandbarHerrmann.Sinds
twee jaar ligt er ook het 127 meter lange
‘Schiffstation’ Vienna City in het water,
waar vijf keer per dag een snelle catama-
ranferry vertrekt naar Bratislava, Slowa-
kije. In het witte dok zit ook het nieuwe
restaurant-caféMotto amFluss, in fifties-
stijl met zwart-witgeblokte vloer, waar
chef Mario Bernatovic organisch kookt
metregionaleproducten. Ernaast ligthet
Badeschiff (oorspronkelijkenkeleenboot
met zwembad): hier heeft restaurant
Holy-Moly! zijn plekje gevonden. Na het
eten, na het fameuze chocoladedessert
van chef Christian Petz, vult de dj de
ruimtevanhetoude transportschip.

Panoramarestaurant
Wie ’s avonds vanuit denieuweetablisse-
mentenomhoogkijkt, ziet direct restau-
rantLeLoftopde18deenbovensteverdie-
pingvanhetSofitelViennaStephansdom,
het nieuwe vijfsterrenhotel. Vooral het
verlichte,kleurrijkeplafondvanhetpano-
ramarestaurant valt op, een kolossale
schilderingvandeZwitsersekunstenares
Pipilotti Rist. Een nieuw icoon voor de
stad,notabeneaandekantvanhetwater

Wegmet
dekroon–
luchter

Oostenrijk

Naast het klassiekeWenen
is eennieuw, verjongd en
kleurrijkWenenverrezen.
DoorEric van denBerg
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Wenen in 2013
Meer dan tweeduizend uur aan gala’s en walsfeesten staan ook voor 2013 op
de agenda vanWenen – een voor artsen, een voor koffiehuiseigenaren, een
voor gays (maar wel in avondkledij) – noemmaar op. Het beroemde Opern-
ball is op 7 februari; het mega-event Life Ball op 25mei. Het is ook Verdi-jaar

enWagnerjaar (want geboren in 1813). Wiener Festwochen van 10mei tot
16 juni. En verder: Vienna DesignWeek 27 september – 6 oktober.

wien.info, wiener-staatsoper.at, festwochen.at, viennadesignweek.at
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De zes spannendste
LOCATIES TARANTINOFILMS
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Vanaf donderdag draaitDjangoUnchained in de filmtheaters.
Deze ijzersterke filmvanQuentin Tarantinowerd opgenomenop
een suikerrietplantage.Welke plekkenuit Tarantinofilms zijn nog
meer een bezoekjewaard?DoorBerend Jan Bockting

Vangangsterlunchroom
naar afgelegen tempel

1
Evergreen Plantation,
Louisiana Highway 18,
Wallace

Vastbesloten om zijn echtgenote
Broomhildatebevrijdenuitdehanden
van slavendrijver CalvinCandie, raakt
devoormaligeslaafDjangoverzeildop
desuikerrietplantagevanSpencerBen-
net. Hij krijgt er een rondleiding en
maakt enpassant zijn eerste slachtof-
fers. In de buurt vanNewOrleans zijn
ruimhonderd voormalige plantages
publiek toegankelijk. Bovenstaande
scèneisgedraaidopdeEvergreenPlan-
tationnabijWallace, aandeoever van
de Mississippi. Voor 20 dollar mag u
eenkijkjenemeninhet landhuisenin
eenvande22houtenslavenhutjes.
evergreenplantation.org

2
Pat & Lorraine’s Coffee
Shop, 4720 Eagle Rock
Boulevard, Los Angeles

Weet u het nog?De lunchroom in Re-
servoir Dogs (1992) waar het illustere
gangstercollectief bestaande uit Mr.
Brown (Tarantino zelf), Mr. Blonde,
Nice Guy Eddie, Mr. Orange, Mr. Blue,
Mr.WhiteenMr.Pinkdiscussieertover
debetekenis vanMadonna’s Like a Vir-
gin, waarna Mr. Pink nog even stevig
dooremmert over het geven van een
fooi aande bediening?De allereerste
scène inde allereerste filmvan Taran-
tinoisdirecteenvanzijnbekendste.En
nogmooier: in tegenstelling tot veel
andere locaties uit de film, is dit een
vandeweinigelocatiesuiteenTaranti-

nofilm in Los Angeles die geen plaats
moestmakenvooreenparkeerterrein.
Pat & Lorraine’s Coffee Shop is uiterst
betaalbaar, en over de fooi: het perso-
neel schijnt erheel aardig te zijn.

3
GaoMiao Tempel,
Zhongwei, China

InKillBill:Vol.2(2004)laatTarantinovia
flashbacks zien hoe het op wraak be-
lustepersonage vanUmaThurman in
deleergaatbijdebebaardevechtsport-
grootmeesterPaiMei.Eenkwaadaardig
figuur die veelvuldig optrad in sleazy
kungfufilmsuit de jaren zeventig, die
haar onder meer de befaamde ‘Five-
point-palmexplodinghearttechnique’
aanleert. Het tempelcomplexwaar ze
trappenbestormt enhaar vuisten tot
bloedens toe kapotslaat, werd ge-
bouwdtijdensdeMingDynastie(1368–
1644). In1719gooideeenaardbevingde
boel tegen de vlakte, in 1942 brandde
hettotdegrondtoeaf,maardetempel
werdkeeropkeerherbouwd.Hetiseen
flinke reis (zo’n 1.200 kilometer per
trein vanaf Peking),maar dan vindt u
– op loopafstandvanhet treinstation –
eentempelmet filmallure.

4
The Sanctuary
Adventist Church,
gelegen op de kruising
tussen 198th Street
East enAvenueG

Tarantino’s zeldzaam bloederige
wraakfantasie Kill Bill heet zo, omdat
Bill een moordcommando naar het
kerkje stuurt waar ene Beatrix Kiddo
(Uma Thurman) net in het huwelijk
treedt. Het bloedbad dat volgt, is het
vertrekpunt van de film. Enfin. In Kill
Bill ligt het in Spaanse stijl gebouwde
witte kerkje in El Paso, Texas,maar in
werkelijkheid vindt u het in dewoes-
tijn opongeveer anderhalf uur rijden
van Los Angeles. Erg goed onderhou-
den schijnt het niet te zijn, maar dat

draagtenkelbijaandebeleving,zover
vandebewoondewereld.

5
Fort Hahneberg,
Hahnebergweg 50, Berlijn

Hetmoet voor Brad Pitt eenheerlijke
rolzijngeweest,dievanbloeddorstige
Amerikaansenazi-jager AldoRaine in
de, tja,oorlogsfilmvanQuentinTaran-
tino, InglouriousBastards (2009).Debe-
stemanscalpeertdaarin zijn slachtof-
fers als een ware Apache – tegen het
eind van de film gebeurt dat bij Fort
HahnebergindeBerlijnsebuurtSpan-
dau.Destijds(1888)gebouwdomDuits-
lands grootstewapenfabrieken te be-
schermentegeneenmogelijkeaanval
vanFrankrijkof Oostenrijk-Hongarije,
maarnooit ingebruikgenomen.Nuis
het verdedigingsfort eenmooie, door
detijdaangevretenruïneinhetheuvel-
achtige natuurgebied tenwesten van
Berlijn.
forthahneberg.de, tours van april
tot november

6
Café De Eland,
Prinsengracht 296,
Amsterdam

Hetheeft eenredendat Samuel L. Jack-
son inhetbeginvanPulp Fiction (1994)
aan John Travolta uitlegt hoe Neder-
landhasj enwiet gedoogt, enhoeAm-
sterdammershunfrietmetmayonaise
eten. ‘I’ve seen ’mdo it,man. They fuc-
king drown ’m in that shit.’ In 1992
woondeTarantinolekkeranoniem(Re-
servoirDogswasnogniet inNederland
uitgebracht) inAmsterdam.Vorig jaar
zochtNieuweRevuuit dathij logeerde
in het Wiechmann Hotel (Prinsen-
gracht 332), voor hij terechtkwam op
eenetageaandeLauriergracht.Hij zat
geregeldophetterrasvancaféDeEland
aanhet JohnnyJordaanplein. ‘Hijheeft
eenkeereenbriefjevanvijf guldenfooi
gegeven’, aldusde café-eigenaar tegen
hetweekblad.

G
eweldig dingdezeOpera-
vouwwagen. Hij laat zien
dat er best wat innovatie
mogelijk is in de caravan-
sector. Comfortabel kam-

perenenhetzieterooknogeenslekker
uit. DeNederlandse fabrikant vandit
product staat dit jaar niet opde Cara-
vana – die van 17 tot 22 januari plaats-
vindt–maarhijhooptwellangzaamde
geesten inde caravanindustrie rijp te
makenvoorhet luxekamperen.
De Operaisvoorhetbedrijf Ysinvan

RobVosontworpendoordeBelgische
designersEnthovenAssociatesengeïn-
troduceerdin2010.Centralegedachte
was: kamperen is geweldig, maar
waarommoet het altijd zo primitief?
DeOperaiseendubbelassigevouwwa-
genvan1.300kilo.Hijvouwtzichinvijf
minutenopen als een luxe schelpvor-
mige tent.Deontwerperszochteneen
metafoormet denatuur: opdeweg is
deOperaeenrups,ophetkampeerter-
reinontpopthij zichals eenvlinder.

Het concept gaat uit van de kam-
peerder die niet kampeert omdat het
goedkoop is,maar omdat hij liever in
de natuur zit dan in een hotel. En die
toch wakker wil worden in een goed
bed. Comfort dus. De verwarmbare

vlonders in de Opera zijn van teak.
Voorin bevindt zich de badkamer. In
hetmiddende(elektrischverstelbare)
bedden, die overdagbankenworden.
De tent is drie meter hoog. Er zit een
kompasje in, zodat je ook als je
’s avonds aankomt weet waar de zon
’s ochtendsopkomt.

Deschelpvormvandeuitgevouwen
tent is eendirecte verwijzingnaarhet
design van het Sydney Opera House.
Rob Vos wilde de Opera in serie gaan
produceren,maardaarwasdevraagte
gering voor. Nu bouwt hij ze vanaf

60 duizend euro met de hand, voor
eenopdrachtgeverinDubaieninZwit-
serland.Gegadigdenmoeten rekenen
opachtmaanden levertijd.
BobWitman

Caravana, Leeuwarden, 17 t/m 22
januari. caravana.eu
Meer over de vouwwagenOpera:
ysin.nl

waar je tien jaargeledennietkwam.
JekoopternueenkastvanPietHeinEek

bij Song op de Praterstrasse, je eet Geor-
gischbijMadiani.Deorthodoxejoden,die
hunwegweerhebbengevondennaar de
wijkvanhunverdreven,gevluchteof ver-
moorde voorouders, kopenhun etenbij
Kosherland, slowfoodkaas ligt er bij de
kaasboeropdeKarmelitermarkt.
Ook dit isWenen. Dat zinnetje borrelt

steedsop.Destaddieafgelopen jaardoor
consultancybureauMercerisuitgeroepen
totbestestadomintewonen.Nietomdat
de grote componisten hier hunmuziek
vereeuwigden,maar omdatde stad com-
pleetis,nietteduur,envoordezeomvang,
met 1,7 miljoen inwoners, niet eens zo
drukoogt.DeWenersstappengraaginde
bus of de metro, en eventueel op de
nieuwe City Bike, het witte fietsenplan
metzo’nhonderdstations –ookvoor toe-
ristenbeschikbaar,heteersteuurisgratis.
Minpuntje: overalwordt nog gerookt.

Asbakkenoptafel,opdebar.Maarbijhotel
25Hours rooktmennuophet dakterras,
pizzeria Mari heeft de rokers verwezen
naar de stoep, en ja, bij restaurant Zweit-
bester komen ze als vanzelf uit bij de toi-
letten.

Wenenheeft soms zijn tijd nodig. Pio-
nier Aichmayr: ‘Ik denk datwe een com-
pleetnieuwegeneratienodighaddenom
helemaalopnieuwtekunnenbeginnen.’

De schelpvorm van vouwwagen
Opera verwijst naar het Sydney
Opera House 1. De bedden zijn elek-
trisch verstelbaar 2.

HANDIG DING TENT MET VLOERVERWARMING

Gewoon een paar dagen het klas-
siekeWenen negeren. Het kan. Er
zijn nog 22 andere districten (Bezir-
ken) buiten het eerste.Wij kiezen
voor 2, 4, 6, 7 en 16.

Leopoldstadt (2) Aan de andere
kant van het Donaukanaal. Richt het
vizier op het Sofitel Vienna Stephans-
dom, en loop dan richting Karmeliter-
markt. Bekijk op Leopoldsgasse 17 het
plafond van restaurant Skopik & Lohn
(de schildering heetWildes Gekra-
kel). Pizza bij Pizzeria Mari (Leopolds-
gasse 23A), drankje tussen de locals
bij Bar Shabu (Rotensterngasse 8).

Wieden (4) Eerst maar eens naar de
beroemde, langgerekte Naschmarkt,
vol vers en delicatessen. Op zaterdag
ook vlooienmarkt. Ontbijt, lunch,
shake of Stiegl in bar Deli (stand 421).
Dan richting zuiden. De blokken het
dichtst bij de markt zijn het leukst.
Kijk eens bij Samstag (Margareten-
strasse 46) voor mode en accessoires
van jonge ontwerpers. Eten bij Zweit-
bester (Heumühlgasse 2), vrolijk res-
taurant met licht industriële uitstra-
ling. Wie niet naar de wc gaat, is hier
nooit geweest.

Mariahilf (6) enNeubau (7) Voor het
‘gewone’ winkelen is er de Mariahil-
ferstrasse, de langste winkelstraat van
Oostenrijk. Spannender is het in heel
veel andere straten in deze twee dis-
tricten. Daar gaan ook de fashion &
design shop-tours door – zie 7tm.at
en guided-vienna.com. Begin op en
nabij de Neubaugasse (mooie Frei-
tag-winkel op nummer 26). Koffie-
drinken op een stoel die je ook kunt
kopen bij Das Möbel Café (Burggasse
10). Nog fijner is Phil (Gumpendorfer-
strasse 10), boekwinkel annex bar. Als
die vol is, de Top Kino Bar, een filmbar
dus (Rahlgasse 1). Ook gaybar Felixx
(Gumpendorferstrasse 5) doet mee:
een paar jaar geleden opgehipt. Ver-
geet uiteraard het MuseumsQuartier
niet: de schakel tussen oud en nieuw
Wenen in de voormalige koninklijke
stallen. Alles bijeen: Leopold Museum,
ArchitekturzentrumWien, Tanzquar-
tierWien (mqw.at). Bars met slijt-
vaste loungestoelen op de binnen-
plaats. Hoteltip: 25h (Lerchenfelder-
strasse 1, 25hours-hotels.com).
Fenomenaal dakterras.

Ottakring (16) Ook in dit district zet-
ten demarkten de toon. De levens-
ader is de Brunnenmarkt. Maar op en
rond demarkt op de Yppenplatz zit
demeeste vernieuwing. De buurt is
levendig, alle culturen komen hier sa-
men. Op demarkt wijnen van boeren
uit de omgeving vanWenen, honing
van een bio-imker. Muesli- of hal-
loumi-ontbijt bij An-Do (stand 169),
modern Italiaans bij Wetter (Payer-
gasse 13).

Dewebsite van hetWeense ver-
keersbureauWienTourismus is
uitzonderlijk goed en uitgebreid:
wien.info. De hele stad zit volmet
punten voor gratis wifi (zoek op
je smartphone naar Freewave).

HETANDEREWENEN

Het MuseumsQuartier is de schakel tus-
sen het oude en het nieuweWenen, met
het Leopold Museum 1 en café Halle
4. Ook het Donaukanaal, met zwem-
bad, ligt op de grens 2. Lena & Laurenz
is een eettent in Mariahilf 3.
Foto’s Berthold Steinhilber, Hollandse
Hoogte
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