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862 
DE WARJAA 

RU'RIK 
DE LEGENDARISCHE STICHTER VAN 
RUSLAND EN SCANDINAVISCHE 
VORST, KOMT NAAR NOWGOROD OM 
OVER DE SLAVEN TE REGEREN. 

HI~ WAS DE EERSTE UIT EEN REEKS 

'SPELERS' IN HET RUSSISCHE DRAMA 
VAN DYNASTIEËN WAARIN 'N KLEUR
RI~KE VERZAMELING VEROVERAARS, 
IDEALISTEN, WILSKRACHTIGE VROU

WEN, BEDRIEGERS, MARIONETTEN, 
GODSDIENSTFANATICI EN HEBZUCH

TIGE SCHELMEN ELKAAR OPVOLGDEN. 



1613
 
DE ROMA OWS 

EENN,I,EUW DY AS
 

DE DOCUMENTIE UIT DE ARCHIEVEN SPREEKT 

ELKAAR NOG WEL EENS TEGEN. TSAAR HE..JA HEEFT 

GEPROBEERD OM DE GESCHIEDENIS VAN DE VOOR

OUDERS VAN ZI..JN GROOTVADER NULLEKE ..JASPERS 
ZO ZORGVULDIG MOGELI..JK WEER TE GEVEN. 



Tsaren en tsarina's op de Russische troon 

980 - 1015 Wladimir de Heilige
 
1113 - 1125 Wladimir Monomach
 

1147 Eerste vermelding van Moskou onder
 
Joeri Dolgoroeki
 

1325 - 1341 Iwan I Kalita (= geldzak)
 
1353 - 1359 Iwan I1 de Schone
 
1359 - 1389 Dmitri Donskoi
 
1462 -1505 Iwan III de Grote
 
1533 - 1584 Iwan IV de Verschrikkelijke
 
1584 - 1598 Fjodor Iwanowitsj
 
1598 - 1605 80ris Godoenow (tijd der troebelen)
 

•	 1613 - 1645 Michail Fjodorowitsj (eerste Romanow) 
1645 - 1676 Alexei Michailowitsj 
1676 - 1682 Fjodor Alexeiwitsj (samen met Iwan V) 
1682 - 1689 Regentes Sofia (halfzuster van Peter I) 
1689 - 1725 Peter I de Grote 

1703 Stichting van Petersburg 
1725 - 1727 Katarina I (vrouw van Peter I) 
1727 - 1730 Peter II 
1730 - 1740 Anna Iwanowna 
1740 - 1741 Iwan VI, regentes Anna Leopoldowna 
1741 -1761 Elisabeth I Petrowna (dochter van Peter I) 
1762 - 1796 Na een regering van 6 maanden door Peter III 

volgt zijn vrouw Katarina 11 de Grote hem op 
1796-1801 Paull 
1801 - 1825 Alexander I 
1825 - 1855 Nikolaas I 
1855 - 1881 Alexa nder I1 
1881 - 1894 Alexander III 
1894 - 1917 Nikolaas I1 

Kathedraal in het Krem
lin te Moskou. Dit was 
het centrum van waaruit 
Rusland geregeerd werd 
totdat Peter de Grote 
een nieuwe hoofdstad 
stichtte in '7°3. 



De doop van 
grootvorst Vladimir 
betekent het begin 
van de kerstening. 

WLADIMIR DE HEILIGE 
(980-1015) 

DE VORSTELIJKE BEKEERLING WLADIMIR DEED 
AFSTAND VAN HET HEIDENDOM EN ZIJN CONCU
BINES EN WERD RUSLANDS EERSTE CHRISTE
LIJKE HEERSER. ZIJN BEVEL DAT IEDERE INWO
NER ZICH MOEST LATEN DOPEN WAS RUSLANDS 
EERSTE STAP NAAR DE ORTHODOXIE. 

1613 -1 4 

MICHAI S-I 

portret van Michaïl 
Romanow (1613-1645). Hij was te 
jong en te slap om de kroon 
alleen te kunnen dragen. In feite 
bestuurde de zemski sobor 
het land. In 1619 keerde bisschop 
Fi/aret Romanow, Michaïls 
vader, die onder Godoenow monnik 
had moeten worden, uit Poolse 
gevangenschap terug. Hij werd tot 
patriarch - hoofd der kerk 
en daarna tot tweede bestuurdèr 
naast zijn zoon. benoemd. 
Fi/aret, een ontzagwekkend en 
begaafd man, dIe samen met 
de zemski sobor krachtig regeerde, 
nàm echter in feite tot zijn 
dood in 1633 de plaats van 
zijn zoon in. Deze wijdde' zich 
liever aan het kweken van bloemen. 
Michaïl werd in 1645 opgevolgd 
door zijn zoon Aleksej, 
de rader van Peter de Grote. 
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MICHAILOWITSJ 

HIJ WERD BIJGESTAAN DOOR 
Z·N INVLOEDRIJKE ZWAGER 

BORIS MOROZOV 

21~UN11661 

RUSLAND & 
ZWE EN 
SLUITEN 

VREDE 



Tsaar verbiedt 
kort haar 
MOSKOU, 6 augustus - De tsaar heeft 
verordonneerd dat het verboden is de 
gewoonten van de Nederlanders en an
dere buitenlanders te imiteren en het 
hoofdhaar te knippen, alsmede om 
jassen en hoeden naar buitenlands mo
del te dragen. Als in de toekomst ie
mand zijn haar knipt of kleding draagt 
naar buitenlands model, zal hij de 
toorn voelen van de tsaar en in rang 
verlaagd worden. 

FJODOR ALEXEIWIT 
REGEERDE MET IWAN V 

(DI'E VOOR GEK WERD VERSLETEN) 

1682676 

DE SCHOLEN DIE ER WAREN WERDEN GEDREVEN 
DOOR DE BO.JAREN DIE ER HUN EIGEN KINDEREN 
LES GAVEN. DE ADEL HIELD DE KINDEREN THUIS. 

ZI.J KREGEN PRIVÉLES. 



IA 
PET----

1689-
REGEN 

Sofja gaat helemaal op in haar droom tsarina(keizerin) 
te worden en konkelt lustig door om dit te verwezen
lijken. Enige haast is inderdaad geboden, want ook 
Peter zal immers eens meerderjarig worden. Dat de in 
de buitenlucht van Preobrazjenskoje zo uit de kluiten 
gewassen jongen, die er een jaar of vijf ouder uitziet dan 
hij in feite is, de meerderjarigheid met glans en glorie 
zal bereiken, daar twijfelt niemand aan. Hij gaat on
verdroten door met het drillen van zijn 'schertssolda
ten' en bouwt zo voort aan de macht die hem straks bij 
het beslissende treffen met Sofja zal redden. Hij leert 
met kanonnen schieten, de kogelbaan berekenen en 
forten aanleggen. Sofja kan tegen dit alles niets uit
richten, omdat men een tsaar nu eenmaal niet kan ver
bieden. Zij weet zich echter gesteund door vorst 
Wasili Golitsyn, aanvoerder Sjaklowityj en zijn stre
litzen, en een groot deel van het volk, dat zich ergert 
aanPeterq;edrag. 686 ~j....dan-ook de titel 
van 'alleenheerseres' aan. De teerling is geworpen! 

1682 
ESSO 

(HALFZUS VA 1) 
DE PORTRETTEN VAN SOFIA VERSCHILLEN NOGAL 



1 
1689 · 1725
 

TSAAR PET 
(ETE DE GO) 
STICHT IN 1703 DE STAD 

ST.PETERSBURG 

PETER DE GROTE WAS 2 METER LANG. 
IN 1703 RICHT HI.J DE 1STE RUSSISCHE 
KRANT OP, DE nMOSKOWSKIA WEDOMOSTI"". 
DE RUSSEN NOEMDEN HEM "N DESPOOT 
MAAR HI.J GAF VROUWEN MEER RECHTEN. 
PETER VERVANGT DE BVZANTI.JNSE DOOR 
DE .JULIAANSE KALENDER EN VEREENVOUDIGT Ai~1 
HET CYRILLISCHE ALFABET OM BOEKEN VOOR 
IEDEREEN TOEGANKELI.JK TE MAKEN. 



1725 - 17 7 
.KATARINA 1 

DE VROUW VAN PETER 
DE GROTE WERD DOOR HAAR 

MAN DOOR HEMZELF OP Z·N STERF 
BED TOT TSARINA GEKROOND. OP 

HETZELFDE MOMENT LIET HIJ HAAR MIN

NAAR IN HET OPENBAAR TERECHTSTELLEN 



PE ER I
 
ZI.JN -MACHT' DUURDE SLECHTS 
3 .JAAR. HET LAND WERD BESTUURD 
DOOR DE BO.JAREN.( Foto rechts) 

Foto onder DE .JONGE PETER 11 
TREEDT IN HET HUWELI.JK. 

1730 - 1799 
IN RUSLAND WORDT IN DIE PERIODE HET KANAAL 
VAN DUIZENDEN KILOMETERS GEREALISEERD, 

BEDACHT DOOR PETER DE GROTE. HET MOEST 
ST. PETERSBURG MET DE WOLGA VERBINDEN. 



Anna ondertekent 
troonakte 
SINT-PETERSBURG, 28 februari -
Anna Ivanovna, docht~r van de half
broer van Peter de Grote, heeft van
daag in een manifest de autocratie weer 
ingesteld. Eerder had zij, gedwongen 
door de Hoogste Geheime Raad, een 
verklaring ondertekend met voor
waarden waaronder zij de troon zou 
mogen bestijgen. De keus was op haar 
gevallen omdat de vijftienjarige Peter 
II, zoon van Peter de Grotes zoon 
Aleksej, op 18 januari, de dag van zijn 
voorgenomen huwelijk, aan de pok
ken was gestorven. 
De voorwaarden hielden in dat Anna 
niet mocht hertrouwen (ze was wedu
we), noch een erfgenaam aanwijzen. 
Ze moest de acht leden tellende 
Hoogste Geheime Raad laten voort
bestaan, zonder toestemming waarvan 
ze geen oorlog mocht voeren of vrede 
sluiten, belasting opleggen, militaire 
rangen verlenen, landgoederen toewij
zen of beschikken over staatsin
komsten. De garderegimenten, die 
reeds verscheidene paleisrevoluties 
hadden ondersteund, moesten onder 
bevel van de Hoogste Geheime Raad 
worden gesteld en het zou haar niet zijn 
toegestaan zonder vorm van proces 
adellijken van het leven te beroven of 
hun eer en bezit te ontnemen. Deze 
voorwaarden waren voor de Geheime 
Raad de mogelijkheid om het absolu
tisme, de autocratie, te beperken en te 
veranderen in iets dat leek op een mo
narchie met beperkte macht. 
Het mislukte omdat een deel van de 
adel de Geheime Raad vijandig gezind 
was en - met steun van het hoofdstede
lijke garderegiment - Anna adviseerde 
de voorwaarden te negeren. Ze ver
scheurde ze daarop demonstratief in 
het openbaar. De leden van de Gehei
me Raad zijn verbannen. Anna heeft 
zich met haar eigen aanhangers om
ringd. De invloed van E.]. Bühren 
(Bi ron in het Russisch) is erg groot. 
In Midden- en West-Europa berust het 
aanzien van de edelman op zijn macht 
als plaatselijk heer en slechts in tweede 
instantie op zijn functie in dienst van de 
vorst. In Rusland zijn echter alleen de 
gunsten en de status, verkregen door 
eigen bekwaamheden in staatsdienst, 
van waarde. De meeste edelen willen 

1730 -1740
 
TSARINA ANNA
 

IWANOWNA
 
DE MACHT LAG BIJ DE HOGE RAAD 
DIE BESTOND UIT EEN 8 TAL KERK 
HOOFDEN. DE ADEL WAS ZOALS 
GEBRUIKELIJK STERK VERDEELD. 

dat ook zo houden. Iederee~n=k=an=to=t=d=e=~~~~~~=:;;;;;;;::,~!!!!!!!~~~!!!!!!!~~~ 

~oa~~t~ier:~;~nOg~p:~~~: ~3 ,September. RuslandenTllrkU~ 
bang te zijn dat zijn kans 
beknot door een groep do 

bevoordeelde individuen a 
posten voorbehouden zijn 
geprivilegieerde status van 
lies. 
Dat er na het aanvaarden v 

waarden door Anna een oli 
de families uit de Hoogst 
Raad aan de macht zou ko 

" . ....
sluiten in l3eigrado,vrede, w.aarbij 
.R,.. uslan.d devero..ve.ringen, met. 
uitzondering van Azov-, 
teruggeeft. Rusland'zal geen vloot 
in de Zwarte:Zee nochirt de Zee 
van Azov station~ren. 

vrees van de meerderhe~'__... ...--- .......~.ll 

adel. 



Op het einde van de 17e 
eeuw telde Moskou 
omstreeks 600.000 
inwoners. Meer dan 
50.000 houten huizen 
maakten van de stad meer 
dan eens een gigantische 
brandstapel. Het volk was 
er uiterst godsdienstig: er 
stonden niet minder dan 
3000 kerken. 



BOLSJEWISTISCHE MATROZE 
E ARBEIDERS BESTORMEN HET 
WINTERPALEIS 7 NOVEMBER 1917 
(25 old. Russische tijdrekening) 



1741-1761
 
ELI5ABETH
 

PETROWNA DOCHTER
 

VAN PETER I
 

Rusland benoemt 
koning van Zweden 
STOCKHOLM, 5 april- AdolfFrede
rik van Holstein-Gottorp is op bevel 
van tsarina Elisabeth van Rusland tot 
koning van Zweden gekroond. Het is 
een uitvloeisel van het verdrag van J\.bo 
(1743), dat een eind maakte aan een 
voor Zweden slecht verlopen oorlog te
gen de Russen. Inzet van deze door 
Zweden begonnen oorlog was de her
overing van zijn Oostzee-imperium. 
In feite heeft de nieuwe koning weinig 
te vertellen. De macht berust al decen
nia bij de drie standen. Na de plotselin
ge dood van Karel XII in 1718 was er in 
Zweden een machtsvacuüm ontstaan. 
Karels jongere zuster, Ulrika Eleono
ra, had de beste papieren maar was 
geen sterke persoonlijkheid. Zij liet 
zich door de Rij ksdag tot koningin kie
zen, wat al in geen tijden meer was ge
beurd. De standen wisten haar in een 
paar jaar tijd nagenoeg alle macht te 
ontnemen. Het absolutisme moest het 
veld ruimen en de periode van de 'fri
hetstid' (vrijheidstijd) brak aan. 
Omdat de Rijksdag slechts eens in de 
drie jaar vergaderde lag de werkelijke 
macht in het begin bij de uit edelen be
staande Rijksraad onder leiding van 
Arvid Hom. Gematigd als hij was 
stond hij een vreedzame politiek voor. 
Zijn aanhangers werden de 'Mössar' 
(Mutsen) genoemd. Zijn tegenstan
ders, de meer conservatieve en chauvi
nistische figuren onder de adel en de 
kooplieden, werden de 'Hattar' (Hoe
den) genoemd. Zij slaagden er in 1738 
in Hom ten val te brengen. 
De Hoeden stond een mercantilistische 
politiek voor ogen: grote invloed van 
de staat in het economische leven. Zo 
bevorderden zij de winstgevende ex
port van ijzer, koper en later ook hout. 
Op het politieke vlak kwam de macht 
nu in handen van een geheim comité. 
Het waren de Hoeden die in 1741 een 
revanche-oorlog tegen de Russen be
gonnen, die echter uitliep op een com
pleet fiasco. Niet alleen verloor men 
grondgebied in Finland, de Russen 
kregen nu ook het recht een troonop
volger aan te wijzen. 

Moskou krijgt 
universiteit 
MOSKOU, 12 januari - Tsarina Elisa
beth heeft haar goedkeuring gehecht 
aan het plan om in Moskou een univer
siteit te stichten met een filosofische, 
een juridische en een medische facul
teit. 



In 1765 gaf haar ambassadeur in Parijs 
haar de tip dat de Franse 'philosophe' 

Diderot kr;Jap~b~i:j:kas::za:t:e:rt:d:a:th:i:':ov:e:r:-=:::=:::::=~woogdebi'1 
had opgeb 
clopédiew 
dan Didero 
dehem tot 
boeken. Z 
voordeko 
tharina in 1 
ter de Grot 
Diderot ha 
De Russisc 
regelde vel 
meerDe ter 
van Rembr 
ambassade 
derot deze t 
tip wist Cat 
Gerard Dal 
ven. Het 
heeft aanst 
de rijke addJ========::::;-----=-"""""":~ 

796-17 
CATHARINA DE GROTE 
DEZE STERKE VROUW DULDDE GEEN TEGENSPRAAK. 
NA HAAR DOOD ONTDEKTE MEN HAAR ENORME COL
LECTIE EROTISCHE KUNST. ZELFS IN HAAR MEUBILAIR 
WERDEN FALLUSSYMBOLEN VERWERKT. GROTE DELEN 
VAN HAAR PALEIS WAREN DAAROM VERBODEN GEBIED. 

Catharina Il de Grote. 

Catharina opent 
Hermitage 
SINT-PETERSBURG - Catharina de 
Grote heeft het laatste deel van de Her
mitage geopend. Het eerste gedeelte, de 
Kleine Hermitage, was in 1768 gereed
gekomen. Naar het voorbeeld van Fre
derik II van Pruisen is Catharina be
gonnen met het verzamelen van schil
derijen. De verzameling moest echter 
ook tentoongesteld kunnen worden, 1-----1 
zoals de koningen en edelen in Europa 
dat doen in hun schilderijenkabinetten 
in hun paleizen en landhuizen. Van
daar de bouw van de Hermitage. Ca-' 
tharina's eerste grote aankoop was in 
1764 in Berlijn bij dezelfde handelaar 
van wie Frederik de Grote zijn schilde
rijen betrok. Catharina schafte in één 
koop 225 schilderijen aan die anders in 
Frederiks slot 'Sanssouci' terechtgeko
men zouden zijn. Er waren verschillen
de Rembrandts bij: De ongelovige Tho
mas, Potifars vrouw, Portret van een 
Turk. Verder nog werken van Hals, 
Van der Helst en Goltzins. De Holland
se en Vlaamse meesters zijn nu zeer in 
trek. Na deze goede start gaf Catharina 
haar ambassadeurs in heel Europa op
dracht uit te zien naar verkopingen en 
nalatenschappen. 

verzamelen van schilderijen ontstaan. Een Griekse prostituée voldoet aan de verlangens van twee Griekse heren. 



Tsaar Pao) bij paleisrevo utie gedood
 

Ruslands nieuwe tsaar, A lexanda 

SINT-PETERSBURG, 23 maart - Een 
paleisrevolutie onder leiding van graaf 
Peter von der Pahlen, de militaire 
gouverneur van Petersburg, heeft een 
einde aan het bewind van tsaar Paul ge
maakt. De tsaar is hierbij omgekomen. 
Zijn zoon en opvolger Alexander 
Pavlovitsj was op de hoogte van de sa
menzwering, maar of de moord be
wust gepland was blijft in het ongewis
se. Voor Alexander kwam deze naar 
het schijnt als een verrassing. 

De groeiende a fkeer jegens de tsaar 
heeft tot de coup geleid. Tsaar Paul 
heeft door zijn grofheid, zijn geweld
dadige temperament en onvoorspelba
re gedrag uiteindelij k zelfs zijn naaste 
medewerkers van zich vervreemd. Dat 
de troonopvolger niet in de samenzwe
ring ingreep is niet al te verwonderlijk. 
Alexander heeft van jongs af moeten 
manoeuvreren tussen zijn grootmoe
der Catharina IJ en zijn vader Paul, die 
elkaar haatten. 
Alexander bracht meer tijd door met 
zijn grootmoeder dan met zijn ouders. 
Hij leerde al vroeg de kunst van vleierij 
en hypocrisie. Catharina had een be
langrijk aandeel in zijn opvoeding. Zij 
benoemde de Zwitserse filosoof en li
beraal Frédéric-César de La Harpe in 
1783 tot gouverneur van de tsarevitsj 
(troonopvolger). Hij doordrong de 
jonge Alexander van progressieve 
ideeën en humane gevoelens, die 
scherp met de realiteit in Rusland con
trasteerden. Catharina overwoog zelfs 
gedurende haar laatste levensjaren 
haar zoon Pa ul als opvolger te passeren 
ten gunste van haar favoriete klein
zoon. Slechts haar plotselinge dood 
verhinderde dit. 
Reeds als tsarevitsj gaf Alexander te 
kennen Ruslands gelu k te zullen dienen 
door een 'constitution libre'. Hij had 
vee] kritiek op het chaotische bestuur 
van zijn vader en het gebrek aan lijn in 
diens besluiten. Het valt echter zeer te 
bezien of de nieuwe tsaar zijn plannen 

1796
 
180
 
T5AA
 
PAUL
 

van een paar jaar geleden, namelijk om 
een grondwet uit te vaardigen en de 
macht aan het volk over te dragen, ook 
metterdaad zal (willen) uitvoeren. In 
feite is hij niet goed voorbereid op de 
zware taak die hem te wachten staat: 
zijn opleiding is eenzijdig en kunst
matig. Niettemin hebben veie Russen 
hooggespannen verwach.tingen van de 
jonge vorst die behalve over progres
sieve ideeën, ook over een grote char
me beschikt. 


