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 Royan’s reisblog: Door de ogen van de tsaar van Rusland 

Wanneer je door Sint-Petersburg loopt, dan zie je gewild of ongewild de stad en heel 
Rusland door de ogen van de tsaren van weleer. Het is nu honderd jaar geleden dat er op 
gewelddadige wijze een einde kwam aan de dynastie van de Romanovs, maar in het 
straatbeeld van Sint-Petersburg is Rusland nog steeds een keizerrijk. 

Foto: Het Winterpaleis, symbool van het keizerlijke Sint-Petersburg

De stad die onder de heerschappij van de tsaren de hoofdstad van Rusland was, wisselde 
meerdere keren van naam. In 1703 werd de stad gesticht door de nog immer zeer 
populaire tsaar Peter de Grote. Aan het begin van de vorige eeuw kreeg het de naam 
Petrograd, en onder het communistische bewind de naam Leningrad. Sinds 1991 heeft 
deze nederzetting van vijf miljoen inwoners haar oorspronkelijke naam weer terug. Maar 
de laatste tsaar en zijn familie zijn vermoord.

Foto links: De Petrus en Paulus kathedraal – Foto rechts: Meest rechts, het graf van Peter de Grote

Wat nu de tweede stad van de Russische Federatie is, ontstond als kleine vesting op een 
eilandje in de brede rivier de Neva. Petrus en Paulus heet het fort en middenin staat een 
kathedraal waar de tsaren van Rusland hun laatste rustplaats hebben gevonden. Ook de 
allerlaatste tsaar, Nicolaas II, ligt hier met zijn gezin. Ze werden allen in 1918 bruut 
vermoord door de bolsjewieken en pas in 1998 werd wat over was van hun stoffelijke 
overschotten met veel ceremonieel eerbetoon bijgezet in Sint-Petersburg. De 
hoofdingang van het eilandfort wordt gevormd door de Petruspoort waarboven het wapen 
van de keizerlijke familie prijkt. Dat wapen wordt nu in heel Rusland opnieuw gevoerd, 
evenals de vlag die ooit voor de tsaren wapperde.
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Foto links: De vesting langs de Neva – Foto rechts: De Petruspoort

Je kunt urenlang verblijven op dit kleine stukje land in de rivier. Musea vertellen je over de 
stad en het land van toen, van voor de revolutie van 1917 en het communisme. Een 
gevangenis laat je zien hoe politieke tegenstanders werden vastgehouden. Om 12 uur 
precies iedere dag, en dat al sinds de 18e eeuw, vuren Russische soldaten een kanonschot 
af vanaf de muren van de citadel.

Aan de overkant van de rivier, die in de winter is bedekt met een dik pak ijs, ligt de 
Hermitage. Dit is een van de paleizen in de wereld die geen introductie meer behoeven. 
Het prachtige uit de 18e eeuw stammende Winterpaleis is onder tsarina Catharina de Grote 
uitgegroeid tot een van de grootste kunstmusea ter wereld. Maar feitelijk begon het veel 
kleiner. Langs de oevers van diezelfde rivier liet tsaar Peter de Grote een eerste 
winterpaleis bouwen, veel bescheidener en intiemer dan wat na zijn dood verrees. Het 
kleine winterpaleis is het bezoeken waard en vormt een contrast met de Hermitage zelf: de 
entree is onopvallend, de kamers zijn bescheiden en het is er niet zo rijk en zo druk als in 
de andere gebouwen die tot het museumcomplex behoren.

Foto links: Hoofdingang Hermitage – Foto rechts: De eretrap in het Winterpaleis

De hoofdingang van de Hermitage bevindt zich aan het plein binnen de muren van het 
Winterpaleis. De verschillende verdiepingen tonen veel kunst die door de eeuwen heen 
verzameld is, met onder andere een uitgebreide en unieke collectie Hollandse en Vlaamse 
meesters. Lopend door galerijen en staatsiezalen ontdek je hier tevens alle pracht en praal 
van het keizerrijk Rusland en het leven van de tsaren. Heel even waan je je in een tijd die 
meer dan honderd jaar terug ligt, voordat de bolsjewieken een revolutie ontketenden en de 
macht grepen.



Foto links: De Grote Troonzaal – Foto rechts: De Kleine Troonzaal of Peter de Grote zaal

In de loop der jaren is het Winterpaleis uitgebreid met de Kleine Hermitage, de Nieuwe 
Hermitage en de Oude Hermitage. Deze paleizen doen niet onder voor het Winterpaleis en 
waren noodzakelijk om de groeiende collectie kunstwerken uit de hele wereld te kunnen 
onderbrengen. Het heeft overigens tot het midden van de 19e eeuw geduurd voordat ook 
het grote publiek deze schat aan kunstvoorwerpen kon aanschouwen. 

Foto links: Bibliotheek van Nicolaas II – Foto rechts: Zaal van de patriottische oorlogen

Uren en zelfs dagen kun je ronddolen door de vele gangen van de Hermitage. Er is zoveel 
te zien en te bewonderen dat je jezelf te kort doet met een toegangsbewijs voor slechts 
één dag. Alsof het allemaal nog niet genoeg is, staat aan de overkant van het Paleisplein 
met de Alexanderzuil, het Gebouw van de Generale Staf. Dit tegenwoordige museum is 
gebouwd in de vorm van een halve cirkel met in het midden een triomfboog. Een deel van 
het museum is opmerkelijk modern en niet naar ieders smaak, maar in de lange gangen 
bevinden zich weer meesterlijke collecties van de afgelopen eeuwen, interieurs uit de tijd 
van Napoleon en ook een tentoonstelling over de juwelen en voorwerpen van Fabergé. 
Deze goudsmid werd wereldberoemd als maker van de met juwelen bedekte Fabergé-
eieren. 

Foto links: Meubilair van toen – Foto midden: De Snyderszaal met Vlaamse meesters – Foto rechts: Uitzicht op het 
gebouw van de Generale Staf

Kunst en geschiedenis zorgen ervoor dat je niet alleen ogen maar ook tijd tekort komt in 
Sint-Petersburg. Ook sommige tsaren hadden te weinig tijd. Peter II stierf toen hij 14 jaar 
oud was, Ivan VI werd afgezet en omgebracht, Peter III werd door zijn vrouw Catharina de 
Grote ten val gebracht en uiteindelijk vermoord, Paul I werd gedood door Russische 



officieren met medeweten van zijn eigen zoon, het lichaam van Alexander I is verdwenen, 
Alexander II overleed ten gevolge van een bomaanslag en de reeds eerder genoemde en 
onfortuinlijke Nicolaas II was de laatste tsaar van Rusland. Het keizerlijke verleden is op 
zijn minst bewogen te noemen.

Foto links: Uniform dat Alexander II droeg toen hij werd vermoord – Foto rechts: Kerk van de Verlosser op het Bloed

Op de plaats waar de aanslag op Alexander II plaats vond is een reusachtig gedenkteken 
verschenen, in de vorm van een kerk: die van de Verlosser op het Bloed. De vele koepels 
en de kleurrijke decoraties aan de buitenkant maken het tot een typische Russisch-
orthodoxe kerk. Binnenin zijn de wanden bekleed met 7.500 vierkante meter aan 
gekleurde en gouden mozaïeken. Het is gewoonweg adembenemend. Op de plek waar in 
1881 de tsaar werd vermoord staat nu een schrijn.

Foto links: Plafonds in de kerk – Foto rechts: Schrijn ter nagedachtenis aan de tsaar

Sint-Petersburg is weliswaar een niet zo heel oude stad, maar toch valt er erg veel te zien. 
Een goed metrostelsel, dat vanwege de zachte grond het diepste ter wereld is, helpt je om 
snel en doelmatig van hot naar her te gaan en zoveel als je maar kunt te ontdekken. Want 
er is nog zoveel meer te ontdekken dan wat hier benoemd staat. Het begon weliswaar met 
de tsaren, maar daarna is de geschiedenis van de stad niet gestopt.

Meer lezen?

Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Rusland 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’. Onlangs publiceerde hij 
een nieuw reisboek onder de titel ‘De Stedenbundel’. Voor Wereldwijzer schrijft hij 
maandelijkse columns over interessante bestemmingen die hij heeft bezocht. 
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