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MOSKOU IN HET KORT
In het onderdeel Van buurt tot buurt wor-
den meer dan 100 bezienswaardigheden 
beschreven, variërend van de historische 
schatten van Kerk en Staat binnen de 
muren van het Kremlin, tot musea met 
onvergelijkbare iconen te midden van 
spectaculaire collecties westerse en 
Russische kunst. Ook de gezelligste  
straten en de mooiste parken worden  
niet overgeslagen, die ’s winters en 

’s zomers verschillende attracties te bieden 
hebben. De komende twaalf blad zijden 
geven u een overzicht van het allerbeste 
wat Moskou te bieden heeft. De musea en 
architectuur hebben hun eigen hoofdstuk 
gekregen, en de fantastische metrostations 
van Moskou worden speciaal belicht.  
Hieronder vind u een overzicht van de 
topattracties, die geen bezoeker van 
Moskou mag overslaan.

Maria-Hemelvaart-
kathedraal
Blz. 60–61.

Bolsjojtheater
Blz. 92–93.

Basiliuskathedraal
Blz. 110–111.

Wapenkamer
Blz. 66–67.

Rode Plein
Blz. 108.

Poesjkin museum voor 
Beeldende Kunst 
Blz. 80–83.

Koeskovo
Blz. 144–145.

Kremlin

Kolomenskoje
Blz. 140–141.

Leninmausoleum
Blz. 109.

Tretjakovgalerij
Blz. 120–123.

De tien mooiste bezienswaardigheden van Moskou

De Basiliuskathedraal op het Rode Plein, met zijn kleurige uivormige koepels



Onder de loep: Kremlin
Het Kremlin is de residentie van de Russische president en de  
zetel van zijn regering. Om die reden is minder dan de helft  
ervan toegankelijk voor het publiek, maar hoogte punten als  
de Wapenkamer, het Patriarchenpaleis en de kerken aan het 
Kathedraalsplein wél. Al meer dan acht eeuwen lang houden 
christenen hier hun eredienst. De oudste stenen kerken zijn  
echter rond 1470 gesloopt om plaats te maken voor de  
magni fieke kathedralen. In de tijd van de tsaren vonden  
hier kroningen, doopplechtigheden en begrafenissen  
plaats.

1 Drievuldigheidstoren
In september 1812 marcheerde 
Napoleon triom fantelijk door 
deze poort het Kremlin binnen 
(blz. 25–27). Een maand later 
moest hij de stad weer verlaten.

2 Staats-Kremlinpaleis
Dit paleis, gebouwd in 1961 
voor de congressen van de 
Communistische Partij, heeft 
nu een culturele functie.

0 Terempaleis
Van dit verscholen 
Kremlinjuweel zijn 
alleen een geruit dak 
en elf gouden koepels 
met een kruis erop 
zichtbaar.

q Grote Kremlinpaleis
Dit paleis bevat enkele ruime 
ceremoniële zalen. De weelderig 
gestucte  Georgioszaal is nu een 
fantastische ontvangst ruimte.  
In de marmeren muren zijn  
de namen van militaire  
helden gegrift. 

w. Wapenkamer
De Wapenkamer is ontworpen door Kon-
stantin Thon als aanvulling op het Grote 
Kremlinpaleis. Het gebouw, uit 1844–1851, 
dient nu als museum. De verbluf fende col-
lecties decoratieve en toegepaste kunst 
van de tsaren en het Diamantenfonds zijn 
erin ondergebracht. 

8 Facettenpaleis
De Italiaanse architecten Marco 
Ruffo en Pietro Sola rio ontwierpen 
dit opvallen de renaissancepaleis 
tussen 1485 en 1491. 

7 Verkondigingskathedraal
De muren en plafonds van deze kathedraal  

zijn bedekt met  fresco’s. In de koepel boven de 
iconostase is Christus  Pantocrator geschilderd, 

met onder zich engelen, profeten en patriarchen.

9 Kleedafleggingskerk
Deze sierlijke kerk was de  huiskerk  
van de metropolieten en patriarchen.

Het Tsarenkanon, 
gegoten in 1586, 
weegt maar liefst 

40 ton.

Kerk van de Twaalf 
Apostelen (blz. 59)

4 Klokkentoren van Ivan de Grote
Toen in 1600 de derde verdieping aan 

deze mooie achthoekige toren was 
toegevoegd, was dit het hoogste 

gebouw van Rusland.

Tsarenklok 
(blz. 59)

3 Patriarchen-
paleis

In dit grote paleis, 
in 1652–1656 

gebouwd voor 
patriarch Nikon, is 

nu het Museum 
van het 17de- 
eeuwse Leven 

gevestigd. 

6 Kathedraal van de Aartsengel
In een van de vele graftomben in 

deze kathedraal ligt tsarevitsj 
Dmitri, de jongste zoon van Ivan  

de Verschrik kelijke, begraven.

5. Maria-Hemelvaart-
kathedraal

Deze 12de-eeuwse schilde-
ring van St.-Joris is een van 
de oudste nog bestaande 

Russi sche iconen. Ze maakt 
deel uit van de iconostase in 

het rijkversierde interieur. 

T VERSKAJA

KREMLIN

RODE PLEIN 
EN 

KITAJGOROD

ZAMOSK VORETSJE
Moskva

Kathedraalplein

Kaart - 
verkoop

Borovitskaja-
toren, tevens  
de ingang in dien 
alleen de Wapen-
kamer wordt 
bezocht.
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TIPS VOOR DE TOERIST

Praktische informatie
Kaart 7 A1 en A2.  
Tel. 495-6970349. Open vr–wo 
10.00–17.00 uur. & kaart ver -
koop (ook losse kaartjes voor  
de Wapenkamer) bij de ingang  
van het Kremlin en bij sommige 
attrac ties.  
7 complex, niet de gebou wen.  
8 Engels (reser veren 495- 
6974115. 9 Wapenkamer. = 
∑ kreml.ru

Vervoer
q Biblioteka imeni Lenina, 
Borovits kaya. @ 6, К.  1, 2, 12, 33.

Oriëntatiekaart
Zie Stratengids, kaart 6 en 7

Verklaring

  Aanbevolen route
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5 Maria-Hemelvaartkathedraal
Успенский собор
Oespenskij sobor

Vanaf het begin van de 14de eeuw is de Maria-Hemelvaartkathedraal de 
belangrijkste kerk van Moskou. Hier werden de tsaren gekroond en de 
metropolieten en patriarchen van de orthodoxe Kerk begraven. In de 
jaren 1470 besloot Ivan de Grote (blz. 20) een indrukwekkender kathe-
draal neer te zetten, die de groeiende macht van het land moest uitdruk-
ken. De eerste versie stortte waarschijnlijk bij een aardbeving in, waarna 
Ivan de Italiaanse architect Aristotele Fioravanti naar Moskou riep. Die 
ontwierp een licht en ruim renaissancemeesterwerk.

6 0  �  M O S K O U  V A N  B U U R T  T O T  B U U R T K R E M L I N  �  6 1

Taferelen uit het leven  
van metropoliet Pjotr

Deze 15de-eeuwse icoon is 
gemaakt in het atelier van 

Dionysius, echter niet door de 
meester zelf. Hij hangt aan de 

zuidelijke muur en beeldt 
gebeurtenissen uit het leven 

van deze kerkleider uit.

. Fresco’s
In 1642–1644 schilderde 
een groep kunstenaars  
onder leiding van Sidor 
Pospejev en Ivan en Boris 
Paisein deze fresco’s. De 
muren van de kathedraal 
werden eerst verguld, zo-
dat ze een gouden glans 
kregen.

Westelijke deur en 
hoofdingang Inscriptie over  

vorst Vladimir

Panelen die scènes uit het  
leven van Vladimir uitbeelden

Zuidportaal
Dit schitterende portaal, versierd 
met 17de-eeuwse fresco’s, werd 
als ingang voor koninklijke pro-
cessies gebruikt. Op de achter-
kant van de deur, die in 1401 van 
Soez dal naar Moskou werd ver-
voerd, staan Bijbelse taferelen.

. Iconostase
De indringende 

14de-eeuwse Icoon van 
de Niet Door Mensen-

hand Gemaakte Verlos-
ser vormt samen met 

andere iconen de ico-
nostase. De iconostase 

zelf dateert van 1652.

De monomachtroon
De troon van Ivan de Verschrikkelijke  
(blz. 20) is versierd met heldendaden van 
vorst Vladimir Monomach (blz. 163). De 
panelen geven de veldtochten van 
de vorst weer en een ervan toont 
hoe hij de kroon van keizer Con-
stantijn Mono machus ont vangt. 
Deze afbeel ding werd gebruikt 
ter fundering van de legende dat 
de Rus sische vorsten de erfgena-
men van de By  zan tijnse waren.

UITGELICHT

1 Het tabernakel bevat reli- 
kwieën als de resten van pa triarch 
Hermogen, die in 1612 tijdens  
de Poolse invasie verhongerde 
(blz. 21).

2 De troon van de tsarina 
(17de–19de eeuw) is verguld en 
draagt een tweekoppige arend.

3 Langs de muren van het  
schip en de crypte liggen metro-
polieten en patriarchen begraven. 
Bijna alle leiders van de Russisch- 
orthodoxe Kerk hebben hier hun 
graf.

4 Orthodox kruis

5 De gouden koepels staan op 
torens met daarin ramen die licht in 
de kathedraal binnenlaten.

6 Fresco’s in de centrale koepel

7 De pilaren in het midden van  
de kathedraal zijn beschilderd met 
meer dan 100 figuren van martelaars 
en krijgers.

8 Koningsdeur

9 De Oogstkroonluchter bevat  
zilver dat werd herwonnen op de 
Fransen na de bezetting van 1812 
(blz. 25–27).

0 De zetel van de patriarch  
werd in 1653 voor het hoofd van  
de Russisch-orthodoxe Kerk in wit 
steen uitgehakt.

q Monomachtroon

TIPS VOOR DE TOERIST

Praktische informatie
Kremlin. Kaart 7 A1. Open vr– 
wo 10.00–17.00 uur. &  reli -
g i eu ze feest dagen. ∑ kreml.ru

Vervoer
q Alexan drovskij sad, Biblioteka 
imeni Lenina, Borovitskaja.  
@ 6, К.  1, 2, 12, 16, 33.
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e Verlosserstoren 
Спасская башня  
Spasskaja basjnja

Kremlin. Kaart 7 B1.

De Verlosserstoren, die 70 m 
uitrijst boven het Rode Plein, 
is genoemd naar een icoon 
van Christus, die in 1648 bo-
ven de poort is geplaatst. De 
poort is niet meer geopend 
voor publiek, maar vroeger 
was hij de hoofdingang van 

De Verlosserstoren, vroeger de hoofdingang 
van het Kremlin

het Kremlin. Iedereen die door 
de poort ging, zelfs de tsaar, 
moest zijn hoed afnemen voor 
de icoon als teken van ontzag. 
Na de Revolutie is de icoon 
verwijderd. 
De Verlosserstoren is in twee 
fasen gebouwd. Het onderste 
deel (1491) is van de Italiaan 
Pietro Solari. Bazjen Ogoer tsov 
en de Engelsman Christo pher 
Galloway voegden in 1625 het 
bovenste deel en het tentdak 
toe. Vroeger werd de Preobra  -
z jenskyi-mars en Kol’Slaven 
Nasj Gospod’ v Sione gespeeld. 
Tegenwoordig is dat het Russi-
sche volkslied.

ze gesloopt om plaats te maken 
voor dit gele, classicistische 
bouwwerk, dat in de jaren 1930 
is neergezet als opleidingscen-
trum voor officieren van het 
Rode Leger; later ging het 
 dienen als Presidium van de 
Opperste Sovjet. Nu is er een 
deel van de presidentiële 
 administratie gevestigd.

Presidentiële Administratie

t Senaat  
Сенат Senat

Kremlin. Kaart 7 A1.  
Gesloten voor publiek.

Dit neoklassieke gebouw, vol-
tooid in 1790, diende om ver-
schillende afdelingen van de 
Senaat in onder te brengen.  
Het is een ontwerp van Matvej 
Kazakov (blz. 46–47), die het 
beschouwde als zijn beste 

De torens van het Kremlin
Er staan 19 torens in de muren van het Kremlin, en van de Drievuldigheids toren leidt  
een brug naar nummer 20, de Koetafjatoren. In 1935 werden van de vijf hoogste torens  
de tsaristische tweekoppige arenden verwijderd en twee jaar later kwamen daarvoor  
rode glazen sterren in de plaats, elk van 1 à 1,5 ton.

Aleksandr Bakarev, Ivan Ta-
manskij, Ivan Mironovskij en 
Evgraf Tjoerin kregen de op-
dacht om een nieuw arsenaal 
te ontwerpen. Hun mooie, 
geel-witte, neoklassieke ge-
bouw was in 1828 voltooid. 
Het Arsenaal was ontworpen 
als opslagplaats van wapens, 
munitie en andere krijgsbeno-
digdheden. Buiten staan zo’n 
750 kanonnen op een rij, waar-
onder enkele die Napoleon  
afhandig zijn gemaakt.  
Het Arsenaal dient nu als com-
mandopost van de Kremlin-
wachters. Het is niet toeganke-
lijk en ook van buiten maar 
gedeeltelijk te bezichtigen.

werk. Het is driehoekig, met 
een koepel in het midden 
waarop de Russische vlag  prijkt.  
Van 1918 tot 1991 was hier de 
Sovjetregering gevestigd. Lenin 
had er zijn kantoor en zijn 
gezin woonde op de bovenste 
verdieping. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog was hier het 
opperbevel van het Rode Leger 
ondergebracht. Tegenwoordig 
is het de officiële zetel van de 
Russische president.

Hoekarsenaalstoren met Arsenaal en 
St.-Nicolaastoren

y Arsenaal  
Арсенал Arsenal

Kremlin. Kaart 7 A1.  
Gesloten voor publiek.

Peter de Grote gelastte in 1701 
tot de bouw van het Arsenaal, 
maar door ver scheidene tegen-
slagen, zoals een brand in 1711, 
was het pas in 1736 voltooid. In 
1812 blies het leger van Napo-
leon (blz. 25–27) een deel van 
het gebouw op. De architecten 

Het neoklassieke Senaatsgebouw, met de St.-Nicolaastoren op de achtergrond

Deel van het Alexanderpark, met achteraan 
de Drievuldigheidstoren

Borovitskajatoren Maria Boodschaptoren
Wapentoren Commandants toren

Drievuldigheidstoren (blz. 58) Middelste  Arsenaalstoren 
(verscholen)

St.-Nicolaastoren, de 
toren waardoor Minin en 

Pozjarskij (blz. 111) het 
Kremlin  binnenvielen.

Hoek arsenaalstoren

Senaatstoren

Water-
toren

Van de 
 Geheimtoren 
leidt een onder-
grondse gang 
naar de rivier. 
Tijdens belegerin-
gen kwam men 
zo aan water.

Eerste Naamloze Toren

Tweede Naamloze Toren Petertoren Beklemisjevskajatoren

Constantijn en 
Helenatoren

Tocsintoren

Tsarentoren

Verlossers-
toren

obelisk opgericht ter ere van 
300 jaar Romanovdynastie. Na 
de Revolutie is de tsaris tische 
arend eraf gehaald en is het 
opschrift vervangen door de 
namen van revolutionaire 
geleerden zoals Karl Marx en 
Friedrich Engels.
Het Graf van de Onbekende 
Soldaat staat er niet ver van-
daan; het is onthuld in 1967. 
De eeuwige vlam is aangesto-
ken met vuur van de vlam op 
het Marsveld in St.-Petersburg. 
Hij brandt voor alle Russen die 
vielen in de Tweede Wereld-
oorlog. Het monument, waar-
onder een soldaat begraven 
ligt, draagt het opschrift ‘Je 
naam is onbekend, je daden 
zijn onsterfelijk’. 
In 1996 is onder Manezjnaja 
Plosjtsjad, het plein ten noor-
den van het park, een groot 
winkel centrum aangelegd.

r Presidentiële 
Administratie 
Администрация  
Президента  
Administratsija Presidenta

Kremlin. Kaart 7 A1.  
Gesloten voor publiek.

Op deze plaats stonden vroe-
ger twee belangrijke religieuze 
instellingen, het Klooster van 
de Wonderen en het Klooster 
van de Hemelvaart. In 1929 zijn 

u Alexanderpark 
Александровский сад 
Aleksandrovskij sad

Kremlin. Kaart 7 A1.

Dit door Osip Bove (blz. 47) in 
1821 ontworpen park is ge-
noemd naar tsaar Alexander I, 
die na de Napoleontische Oor-
logen de stad, inclusief het 
Kremlin, liet herstellen. Voor  
de aanleg werd de rivier de  
Neglinnaja, deel van de Krem-
lingracht, onder de grond 
geleid. Alleen de stenen brug 
die de Koetafja- en de Drievul-
digheidstoren verbindt, herin-
nert er nog aan.
Voor de middelste Arsenaals-
toren in het noor delijke deel 
van het park is in 1913 een 
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