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Moskou

Op zoek naar
het Kremlin

Veel middeleeuwse Russische steden
hadden een kreml of versterkte stadskern.
Die van Moskou is het beroemdst. Maar
hoe bekend ook, eenmaal op het Rode
Plein kijkt menig reiziger de verkeerde
kant op.
Tekst Hans Bouman

H

et Kremlin in Moskou behoort tot de
bekendste gebouwencomplexen ter wereld. Maar hoewel het met grote regelmaat
op televisie is te zien, bestaat er een hardnekkig misverstand over wat het Kremlin
nu eigenlijk precies is.
Tik maar eens op Google Afbeeldingen het woord
‘Kremlin’ in. Tussen de talloze foto’s die dat oplevert,
zul je er vele aantreffen van een uitgesproken
sprookjesachtige, steenrode kathedraal met een
reeks torens die uitmonden in uivormige koepels.
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Ontwikkeling
De eerste muren rond het Kremlin, gebouwd in de 11e eeuw,
waren van hout. In de 14e eeuw werden ze vervangen door
stenen muren, die vooral bedoeld waren om de Mongolen
buiten de poorten te houden. Rond deze tijd werden ook de
eerste kerken binnen de muren gebouwd. Bij de bouw van de
burcht, kerken en andere gebouwen werd de hulp van Italiaanse architecten ingeroepen.
In de eeuwen die volgden werd het Kremlin uitgebreid met
onder meer het Facettenpaleis, het Senaatsgebouw en de
Wapenzaal. Ook toen Peter de Grote in 1703 besloot de hoofdstad te verplaatsen naar St Petersburg, bleef de traditie gehandhaafd dat nieuwe tsaren in het Moskouse Kremlin werden
gekroond. In 1812 hield Napoleon het Kremlin gedurende vijf
weken bezet. Diens snode plan om het complex na zijn aftocht
op te laten blazen, werd gelukkig grotendeels verijdeld.
In 1918 besloot de bolsjewistische regering de hoofdstad
weer naar Moskou te verplaatsen en werd het Kremlin de
zetel van de regering en het staatshoofd, wat het tot de dag
van vandaag is.

De koepels zijn beschilderd in heldere, dikwijls
contrasterende kleuren, zoals blauw, wit, groen,
oranje en rood.
Wat je ziet is de Basilius-kathedraal, ook wel
Pokrov-kathedraal geheten. Hij is wereldberoemd,
ligt aan het Rode Plein, maar... hij maakt geen deel
uit van het Kremlin.
Sovjetster
Als je op het Rode Plein staat, met je gezicht naar de
wonderlijke kathedraal, bevindt het Kremlin zich
aan je rechterhand. Precies: dat ommuurde complex,
waarvan de beroemde Spasskayatoren (Toren van
de Verlosser), met zijn gigantische klok en bovenin
de rode Sovjetster, een van de hoektorens is.
Kremlin komt van het Russische woord kreml,
wat ‘fort’ of ‘versterkte stadskern’ betekent. In de
middeleeuwen was elke grote Russische stad voorzien
van een kremlin. Het Kremlin van Moskou is verreweg
het beroemdst, maar er zijn ook interessante kremlins
te bewonderen in onder meer Kazan, Novgorod,
Rostov, Toela, Smolensk en andere steden.

Bezoek
In 1955 werd het Kremlin geopend
voor bezoekers, die toegang hebben tot ongeveer eenderde van
het 28 hectare grote complex. Het
hart van het Kremlin, in elk geval
voor bezoekers, is het Kathedralenplein. De belangrijkste van de
89cm
Tsar poesjka met kogels ø
kathedralen rond dit plein is die
van Maria ten Hemelopneming
(Ospenski sobor). Dit is de kathedraal waar de tsaren en
tsarina’s werden gekroond. Ook de kathedraal van Maria
Boodschap (Blagovesjtsjenki sobor), de kathedraal van de
Aartsengel Michaël (Archangelski sobor) en de klokkentoren
van Ivan de Grote (kolokolnja Ivana Velikogo) zijn de moeite
van een bezoek waard.
En dan zijn er nog enkele interessante curiosa. De imposante Tsarenklok (Tsar kolokol) is met zijn tweehonderd ton
de grootste ter wereld. Helaas raakte het gevaarte al in de
gieterij door brand buiten werking en doet het er tot de dag
van vandaag het zwijgen toe.
Ook het Grote Kanon van de Tsaar (Tsar poesjka) is niet
helemaal wat het lijkt. De naast het kanon gelegen kogels
doen met hun doorsnede van 89 centimeter een ongekende
vuurkracht vermoeden, maar in de praktijk werden met het
bakbeest slechts kartets afgeschoten – een soort hagel. D
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Ontdek zelf:
Moskou, met het Rode Plein, het
Kremlin, de Basiliuskathedraal en
de schitterende metrostations.
Het indrukwekkende Novodevichyklooster.
Het reizen met de nachttrein.
Slapend door Rusland terwijl het
water in de samovar heet blijft
voor je ochtendthee.
Het historische centrum van
St. Petersburg aan de Neva rivier.
De twaalfhonderd zalen van de
Hermitage, waar o.a. twintig
Rembrandts hangen.
Kijk op www.baobab.nl/RUSLAND
Boek vóór 24 december met je
persoonlijke vroegboekkorting
meer inspiratie op www.baobab.nl
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