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Van Boedapest naar 
Belgrado

Van Nederland naar de Zwarte Zee. Herman en Juliette van der Vaart 

maken in 2012 deze tocht met hun Smelne Vlet ‘Vaarttuig’ over de 

Donau. We varen mee vanaf Boedapest. Vanuit de Hongaarse hoofdstad 

zetten ze koers naar de hoofdstad van Servië, Belgrado. De Donau is 

prachtig en de bevolking vriendelijk, hoewel er ook veel armoede is.  

HermaN VaN Der Vaart

Na een onderbreking van drie weken 

in Nederland zijn we donderdag 12 juli 

weer terug in Boedapest. De hitte die 

de stad bijna een maand in zijn greep 

hield, is voorbij. Het is bewolkt en de 

temperatuur is ‘slechts’ 28 °C. Prima 

weer dus om de tent te ontdoen van 

twee maanden stof en vuil, om hem af 

te breken en op te bergen. We varen 

weer cabrio!

Vrijdag en zaterdag bekijken we de 

prachtige stad. De temperatuur is nu 

gedaald tot 23 °C en bij tijd en wijle re-

gent het zelfs. mooi excuus om bij 

Starbucks naar binnen te schieten en 

met twee enorme koppen koffie en 

koeken even de post bij te werken en 

iedereen te laten weten dat we weer 

op weg zijn.

Om bij die wat trieste sfeer te blijven 

bezoeken we het museum ‘House of 

terror’. Dat was het nazi-hoofdkwar-

tier tussen 1944 en 1945 en daarna 

het hoofdkwartier van de geheime po-

litie tijdens het communistische 

schrikbewind tot 1991. Duizenden 

mensen zijn hiernaartoe afgevoerd, 

gefolterd en vermoord. Verschrikkelijk 

zoals de Hongaren hebben moeten 

vechten voor hun onafhankelijkheid en 

democratie vanaf het einde van de 

eerste Wereldoorlog: tachtig jaar!

Zondag is het droog, maar bewolkt, 

27 °C en windkracht 3. We gaan ein-

delijk weer varen en maken er een 

echte vaarweek van. We willen van 

Boedapest naar Belgrado, zo’n  

483 km. Zondagmiddag, net als we 

een ankerplas invaren, steekt plotse-

ling de wind op, we meten een wind-

vlaag van 30 knopen. en natuurlijk net 
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als we dwars op de stroom liggen. 

Probeer dan maar eens met wind-

kracht 7 recht op de kont een ondiepe 

ingang in te komen. als we aan de 

grond lopen, zitten we hopeloos vast. 

Ik breek daarom de hele procedure af, 

draai 180 graden en vaar op volle 

kracht de industriehaven van Dunaúj-

város in. Daar meren we af aan een 

lichter in de luwte van een grote Hon-

gaarse duwboot, de anina. Ik ben blij 

dat de bimini er nog op zit.

De volgende ochtend om 7.00 uur be-

ginnen de havenwerkers de lichter al 

te laden. Dus gooien wij om 7.30 uur 

de lijnen los en gaan op weg naar 

Baja. aanvankelijk is het nog zwaar 

bewolkt en vallen er zelfs een paar 

druppels regen. maar het weer wordt 

allengs beter en als we aanleggen in 

de Hajokerhaven van Baja is het weer 

heerlijk zonnig en 28 °C. Het is even 

slikken als ik de ligprijs verneem van  

€ 31,50 (HuF 9.000), maar daarvoor 

krijgen we elektra, water en… een 

nachtwacht. Dit blijkt een enigszins 

verbitterde man. “tijdens het commu-

nisme waren we niet vrij maar hadden 

we werk. Nu zijn we vrij, maar hebben 

geen werk en geen geld.” Ik denk dat 

ik ons liggeld voortaan maar zie als 

onze bijdrage aan lokale werkgele-

genheidsprojecten.

Ankerplaats
De volgende dag heb ik weer eens 

hoofdpijn, één die ongevoelig is voor 

paracetamol. Het is al vroeg warm 

(om 9.00 uur is het 24 °C) en de wind 

is gekrompen tot een matig briesje. 

en de Donau is prachtig. Grote mean-

ders, prachtige zandstranden en geen 

kip te bekennen. Na 9 km laten we het 

anker vallen direct achter een krib. 

Door de wervelingen achter de krib 

ligt het schip wel enigszins te schaat-

sen, maar we maken er een heerlijke 

dag van. 

Juliette in bikini in de zon, ik met een 

migrainesnuiver in m’n neus in het 

donker op bed. Gelukkig wijkt de 

hoofdpijn tegen 14.00 uur en geniet 

ook ik van die heerlijke plek.

‘Passport please’
Na een rustige nacht lichten we op 

woensdag 18 juli het anker om 9.00 

uur. Vandaag verlaten we Hongarije 

en varen we Servië in. We verlaten 

niet alleen Hongarije, maar ook de eu 

en daarmee het Schengengebied; 

paspoortcontrole dus. Bij de prach-

tige politiepost van mohacs (km 1.449 

ru) wenkt een havenmeester ons 

naar de kant en die stuurt ons met 

een loopbriefje langs politie (pas-

poort), douane (scheepspapieren, 

btw), waterpolitie (scheepspapieren, 

vaarbewijs) en de dokter (besmette-

lijke ziekte, hygiëne). Papieren, stem-

pels, handtekeningen; het is een waar 

feest der bureaucratie. als laatste 

staan er ineens drie man aan boord 

en nog eens drie man aan de reling, 

die allemaal op hun gemak het schip 

en Juliette bestuderen. alles pico-

bello in orde! Na een klein uurtje 

maken we los en varen we richting 

Servische grens. Het hele contingent 

grensofficials wuift ons na. 

Het hele contingent 
grensofficials wuift ons na
De grens is een imaginair punt mid-

den in de Donau op km 1.433. een 

drielandenpunt tussen Hongarije, Kro-

atië en Servië. en we varen gedu-

rende 137 km op de grens van Servië 

en Kroatië waar zo’n twintig jaar gele-

den de bommen en granaten over en 

weer vlogen. Het is een vreemd ge-

voel. Na nog een paar kilometer arri-

veren we in het Servische Bezdan. 

Controle. We maken vast aan de 

enige beschikbare ponton. We moe-

ten zo’n 300 meter wandelen naar het 

oude, vervallen grenskantoor. De verf 

houdt de muren overeind. 

De ‘kapitan’, een welgedane, vriende-

lijke vijftiger zet zich onverwijld achter 

een pc, start de oerversie van Word, 

laadt een formulier vol met cyrillisch 

schrift en begint enthousiast mijn ge-

gevens in te tikken. Om een lang ver-

haal kort te maken: na 45 minuten 

tikken, computercrashes, vloeken en 

opnieuw beginnen, geeft hij het op, 

verlaat de kamer en keert even later 

terug met een jongere collega die 

daarna in vijf minuten het karwei 

klaart. Ik kan aan mijn ronde begin-

nen. Wederom politie, douane, water-
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1 ‘Der schönen blauen Donau.’ 2 Het Hongaarse parlementsgebouw ligt aan de Pest-zijde van de Donau in Boedapest. 
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politie, maar geen dokter. Nog een 

verschil: het transitvisum kost me  

€ 60, maar ik krijg geen kwitantie. Wat 

ook verschilt van Hongarije: nadat de 

‘kapitan’ en politie zijn meegelopen 

naar het schip en constateren dat Ju-

liette daadwerkelijk aan boord is, duikt 

uit het niets een mannetje op met een 

kwitantie voor € 10. Dat is het liggeld 

voor aan de ponton. Politie en ‘kapi-

tan’ trekken zich al schielijk terug, 

want die weten wat er komen gaat. 

Juliette wil wel bekvechten, maar ik 

heb daar geen zin in. Je kunt allerlei 

(Hollandse) redenen verzinnen waar-

om dit hartstikke onredelijk, zelfs on-

eerlijk is, maar feit blijft dat dit land en 

ongeveer 25 procent van zijn bevol-

king volledig aan de grond zit en van 

alles verzint om aan het eind van de 

dag toch een paar dinar te hebben 

voor levensonderhoud. en dan zijn 

daar ineens die mensen met dat 

prachtige schip en die zouden geen  

€ 10 kunnen betalen? Ik schrijf het 

wederom af als een werkgelegen-

heidsproject. Zou ik het kunnen af-

trekken van de belasting?

Om 16.00 uur, op Donaukilometer 

1.407 (linkeroever) laten we het anker 

vallen. Weer zo’n prachtig plekje na 

een dag waarin we slechts een brug, 

twee veerpontjes en twee vrachtsche-

pen tegen zijn gekomen. De meeste 

schepen varen blijkbaar ‘s nachts. In 

elk geval wekt een daverende klap 

ons die nacht om 1.30 uur. De grote 

ingeklapte tafel op het dek valt om pal 

boven ons hoofd. Het komt door twee 

enorme riviercruisers, die op volle 

snelheid langskomen en zoveel hek-

golven veroorzaken dat we als een idi-

oot liggen te rollen. eigen schuld, 

dikke bult. We hadden ons schip 

hierop moeten voorbereiden.

Op donderdag 19 juli varen we flink 

door: 113 km tot aan Backa Palanka. 

Het Servisch-Kroatisch grensgebied 

heeft absoluut niets te bieden. Geen 

dorpen aan de oevers, geen bruggen, 

geen veerpontjes, helemaal niets. al-

leen Vukovar breekt dat beeld, de 

Kroatische stad die zo verschrikkelijk 

te lijden heeft gehad van de oorlog.

Backa Palanka is een kleine Servi-

sche stad op de linkeroever. Hier an-

keren we in een klein baggergat met 

op de oever een typisch Servisch vis-

restaurant. Het baggergat is klein en 

vol, maar gelukkig liggen er een paar 

lege ankerboeien. ’s avonds roeien 

we met de Zodiac naar de kant en 

doen we ons te goed aan de lokale 

Servische keuken van voornamelijk ri-

viervis en groentesalade. Johan, een 

andere gast, die op verzoek van de 

ober als tolk optreedt, beveelt het ons 

aan. Na de eerste ervaring bij de Ser-

vische grensponton is zoveel bereid-

willigheid en gastvrijheid een hele 

opluchting. 

Backa Palanka is ook het eind van het 

Kroatische grensgebied. Vanaf hier is 

links en rechts alleen nog maar Servië 

en dat merken we. Ineens steken er 

weer bootjes over, zijn er pontjes, een 

brug en meer bebouwing op beide 

oevers.

Ons doel op vrijdag 20 juli is Novi Sad. 

De reis eindigt na 40 km op een zand-

bank in het zicht van de haven. De 

Border Control Police merkt ons op 

en helpt ons, waarna ze ons begelei-

den naar de ponton van de lokale 

roeivereniging. Daar passen we maar 

net in een box, maar die ligt wel vol in 

de stroom. We melden ons aan bij het 

aangrenzende restaurant van maya. 

Zij verzekert ons dat we daar prima 

kunnen liggen. en doet er toch ie-

mand lastig. “Stuur ze maar naar 

maya”, zegt ze stellig. 

Warm welkom
terug van een winkelexpeditie staat er 

ineens een grote, zware man bij de 

boot. Hij stelt zich voor als ‘manager 

of the ponton’ en verklaart omstandig 

dat wij veel te zwaar zijn voor zijn pon-

ton. Ik weerleg dit simpel door met 

één hand de lijn te pakken en het 

schip naar me toe te trekken. met veel 

toneel gaat hij vervolgens naar de be-

vestigingskabels van de ponton kij-

ken. Conclusie: nog steeds ‘te zwaar’ 

en dat gaat mij € 100 kosten. Ik vertel 

hem vriendelijk dat ik in geen honderd 

jaar € 100 betaal en dat hij zich maar 

bij maya moet melden.

Dit duurt al met al een uurtje. Dan ben 

ik het gezeur moe. Ik vertel wat ik van 

zijn opstelling vind, maak de lijnen los 

en we vertrekken. echter, naast ons 

ligt een klein bootje met daarop een 

jongeman met een paar vriendinnen. 

Hij dringt erop aan te wachten tot zijn 

vader komt om het te regelen. Vrien-

delijk aangeboden, maar daar heb ik 

geen zin in; je ligt daar niet meer pret-

tig, ook al wordt het geregeld. We zijn 

nog geen half uur weg of dat kleine 

bootje komt ons achterop. Vader was 

gearriveerd, had het verhaal van zijn 

zoon gehoord en bood nu uitgebreid 

zijn verontschuldigingen aan. Dit had 

niet mogen gebeuren en deze ‘ponton 

manager’ was ver buiten zijn boekje 

gegaan. en als hij hoort dat we willen 

ankeren, stelt hij direct voor ons naar 

een perfecte ankerplaats te brengen.

Hij stelt direct voor ons 
naar een perfecte  
ankerplaats te brengen

Zo gezegd, zo gedaan. Ze begeleiden 

ons naar een eilandje waar op de een 

of andere manier al twee man in het 

water staan, die ons naar een klein 

zandstrandje loodsen waar we het 

schip op laten vastlopen. met twee lij-

nen aan de bomen en het hekanker 

dwars op de stroom liggen we als een 

huis. Daarna lopen we naar een kleine 

strandtent, waar ze ons voorstellen 

aan een dozijn mensen. er volgen een 

heerlijke namiddag en avond te mid-

den van talloze hartelijke, vriendelijke 

en gezellige Serviërs. We zijn gespijsd 

en gelaafd en praten er over van alles: 

natuurlijk over varen en bootjes, maar 

ook over Servië, zijn verleden en toe-

komst, over Karadzic en mladic (die 

zijn waar ze horen), de toekomst van 

hun kinderen en de plaats van Servië 

in de internationale gemeenschap 

(europa is de enige plaats waar kan 

worden voorkomen dat weer gebeurt 

wat tot nu toe elke vijftig jaar gebeurt). 

Pas tegen middernacht nemen we af-

scheid!

De volgende ochtend bezoeken we, 

op aanraden van onze Servische 

gastheer, Sremski Karlovci aan de 

overkant van de rivier. Het nu wat in-

gedutte stadje wordt gezien als de 

geboorteplaats van Servië. Het 

plaatsje verwierf zijn plaats in de ge-

schiedenis door de vrede, die hier in 



1699 is gesloten tussen de ‘Heilige al-

liantie’ (de Habsburgers) en rusland 

enerzijds en het Ottomaanse rijk (de 

turken) anderzijds. Oftewel de ge-

boorte van het Oostenrijks-Hongaarse 

Keizerrijk. tevens was het plaatsje 

lang de zetel van de Servisch-ortho-

doxe kerk. mede daardoor was het 

ook de eerste plaats in Servië met een 

gymnasium, een instituut dat nog 

steeds bestaat. 

Onderweg naar Belgrado neemt de 

bedrijvigheid duidelijk toe. Wat opvalt 

zijn de steile oevers van leem of löss 

aan stuurboord, waarin je duidelijk de 

sporen van diverse hoogwaters kunt 

zien. In de zachte wanden maken de 

oevervogels hun nestgaten en de Ser-

viërs bouwen hun huizen erbovenop, 

soms net iets te dicht aan het randje. 

De bevolking is nog weinig milieube-

wust en alles wat ze niet nodig heb-

ben, gooien ze domweg in de rivier. 

Overal zie je vuilnisbelten onderaan de 

kliffen, erg jammer!

Wanneer ‘de’ oorlog ter sprake komt, 

vragen de meeste Serviërs: ‘Welke?’ 

De doorsnee-Serviër maakt in zijn 

leven drie oorlogen mee. Vervelend is 

natuurlijk dat Servië de laatste drie zelf 

begon. Wat ze allemaal nog bijstaat, is 

het moment dat de Navo zich met de 

Kosovo-oorlog ging bemoeien en er 

op een mooie avond ineens meer 

kruisraketten boven de Donau vlogen 

dan dat er schepen in voeren. Nog 

steeds vol verbijstering beschrijven ze 

hoe ze die dingen zagen vliegen, op 

zo’n 50 meter hoogte de rivier volgend 

om met pijnlijke precisie een voor een 

de bruggen over de Donau te vernieti-

gen. Binnen 24 uur had Servië geen 

bruggen meer. Gelukkig zijn alle brug-

gen gerepareerd of vervangen en vlak 

voor Belgrado wordt een prachtige 

nieuwe brug gebouwd.

Belgrado ligt aan de 

Donau, maar ook 

aan de monding van 

de Save. er zijn de 

nodige aanlegmoge-

lijkheden voor jach-

ten aan de Donau, 

maar die zijn meestal 

vol, smerig en te klein voor Vaarttuig. 

Wij horen van restaurantschepen in 

de Save, die gastvrijheid bieden aan 

Donaugangers. 

We gaan op zoek naar de Vodenica, 

het restaurant dat het vaakst en posi-

tief wordt genoemd in diverse reisver-

halen. We vinden het schip snel en 

met enige moeite maken ze 6 meter 

steiger vrij achter twee andere sche-

pen. Dat is voor ons voldoende: als 

we het poortje maar aan de steiger 

kunnen krijgen. eenmaal geland, 

maken we kennis met George: restau-

rantuitbater, havenmeester en duvels-

toejager. Hij verwelkomt ons met een 

koel biertje en vraagt wat hij nog meer 

voor ons kan doen. taxi naar de stad, 

diesel tanken, nieuwe accu’s nodig? 

Zorgen we voor! en dat voor een lig-

geld dat alleszins redelijk is voor een 

plaats zo dicht bij het stadscentrum. 

en iedereen spreekt prima engels, dat 

is al een verademing!

We hebben het gered. Boedapest ligt 

op Donaukilometer 1.653, Belgrado 

op Donaukilometer 1.170. We hebben 

483 vaarkilometers in 6 dagen ge-

daan. Oftewel gemiddeld 80 km per 

dag in exact 40 vaaruren. Dat geeft 

een gemiddelde van 12 km/uur. Dat is 

niet slecht voor een motor die slechts 

1.000 rpm draait!

Zondag 22 juli is een slechte dag en 

we blijven aan boord om verschillende 

klussen die er al lang liggen, nu einde-

lijk weg te werken. Die dag komt er 

bovendien een vierde schip bij. als het 

dan niet in de lengte kan, dan maar in 

de breedte en zo worden Sue en ed 

uit de Verenigde Staten met hun cata-

maran tegen de voor ons liggende 

Noor aan gelegd. Sue en ed wonen 

sinds 2007 op hun catamaran van 12 

x 6 meter en reizen daarmee de we-

reld over. Na een atlantische over-
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We maken kennis met George:  
restaurantuitbater,
havenmeester en duvelstoejager 

5 Sporen van de oorlog. 6 Na de Navo-bombardementen zijn veel bruggen herbouwd. 

7 De skyline van Belgrado. 8 Tanken uit de ‘kofferbak’. 9 Twee dik bij het restaurant. 
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TiPs en WeTensWAArdiGHeden

Specificaties ‘Vaarttuig’: Smelne Vlet 1200 AK bouwjaar uit 2001, 

lxbxd: 12,30 x 4,10 x 1,20 m; kruiphoogte: 4,50 m; bruto tonnage: 16 

ton; motor: Vetus Deutz DT64, 117 KW (159 pk). Navigatie: Pierre Ver-

berght: Donau Sammelband 1 Mainz bis Mohacs en Donau Sammel-

band 2 Mohacs-Schwarzes Meer (papieren kaarten); The Danube: a 

river guide by Rod Heikell; PC Navigo: PC Navigo Europa 2011 (digi-

taal) voor Donau-navigatie; Stentec WinGPS 5 met Imray-kaarten  

(digitaal) voor Zwarte Zee-navigatie; Black Sea Pilot, Rick and Sheila 

Nelson, Imray. Knelpunten: Qua doorvaarthoogte zijn er geen beper-

kingen. Met een kruiphoogte van 4,50 meter streek Vaarttuig nergens 

de mast. Op de hele route vaart er (zeer) grote beroepsvaart, die veel 

ruimte nodig heeft. Van die ruimte profiteert ook de pleziervaart.     

Meer tips en praktische informatie volgen bij deel twee en drie.

steek hebben ze in Nederland hun 

mast laten platleggen en zijn vervol-

gens de rijn opgevaren: geweldig!

maandagmiddag gaan we de stad in 

om een beetje Belgrado te zien. Door 

alle oorlogen is de gemiddelde leeftijd 

van de gebouwen in de stad niet meer 

dan 150 jaar. Veel historische gebou-

wen heeft de stad dus niet, veel 

mooie gebouwen trouwens ook niet. 

De oerlelijke socialistische woonka-

zernes uit de tijd van het bewind van 

tito dragen ook niet bij aan een mooi-

ere stad. toch heeft Belgrado een le-

vendig centrum vol met de bekende 

winkelketens en een hoop leuke kof-

fietentjes en barretjes waar je heerlijk 

eiskaffee kunt drinken.
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Bijzonder tankbusje
apatin, pal na de Hongaarse grens, is 

de enige plek in Servië waar schepen 

direct aan het water diesel kunnen 

tanken. Zowel wij, als de Noor en de 

amerikaan hebben elk 200 liter diesel 

nodig. Dus George regelt een bus met 

een tank van 1000 liter achterin, 

neemt ons in zijn auto mee naar het 

tankstation waar we elk 200 liter die-

sel afrekenen. Vervolgens parkeert hij 

de bus met 600 liter diesel pal voor 

het restaurant, koppelt een slang van 

40 m met simpele afsluiter aan de 

tank, legt die dwars door het restau-

rant en het tanken begint. Op uitnodi-

ging van George filmt een crew van 

een lokaal tv-station de operatie en in-

terviewen ze ons over de idioterie van 

een stel milieufanaten, die het aanbie-

den van een (milieu)veilige faciliteit 

voor het tanken van de honderden 

bootjes die de stad rijk is, tegenhou-

den. Ik schijn op de Servische televi-

sie te zijn geweest. 

We hebben een prima tijd in Belgrado. 

een zeer zorgzame staf regelt alles voor 

ons, leuke Donauvaarders waar we een 

plezierige avond mee hebben, erg goed 

eten in het restaurant en een positieve 

bevestiging van de Servische gastvrij-

heid. Na het tanken volgt een hartelijk 

afscheid en zijn we weer onderweg.  

Volgende keer: 

Van Belgrado naar de Zwarte Zee
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