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Dag 1, zaterdag 4 juni 2016 
 
Vroeg uit de veren om met de taxi naar 
Schiphol te gaan. Onderweg belandden we 
nog in een file, die snel was opgelost. Daar 
aangekomen vervoegden we ons bij de 
andere dames. Na ingecheckt te hebben, 
waren we wel toe aan een kopje koffie. 
We vlogen met de KLM, vlucht KL903 en 
zouden om 11.45 uur vertrekken. 
Dit werd ongeveer een half uur later, omdat 
er 2 koffers uit het ruim gehaald moesten 
worden. Tijdens de vlucht kregen we een 
snack en een drankje aangeboden. 
 

Het was druk op de landingsbaan van 
Moskou, waardoor we nog wat rondjes 
moesten vliegen voordat we konden 
landen. We waren als vierde aan de beurt. 
 
Toen we om 16.30uur in Moskou landden 
regende het. Onze gids Ludmila of Mila 
(eerst naar mama luisteren, daarna foto's 
maken) stond ons op te wachten met een 
bordje met de tekst VvN Zuid-Holland. 
 
 

 
We kwamen rond 19.00uur in het Ibishotel aan. Ingecheckt en bagage naar de 
kamer gebracht. De kamer was goed met een lekkere ruime douche. Het uitzicht 
minder, een blinde muur.  
Om 20.30uur hadden we diner in buffetvorm, dat goed smaakte. Het restaurant deed 
wat cafetaria-achtig aan en de akoestiek was niet zo goed. 
 
Na het eten hebben we nog wat nagepraat en daarna lekker naar bed om de 
volgende dag uitgeslapen aan een mooie reis te beginnen. 
 

 
   Henny Koningh 
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Dag 2, zondag 5 juni 2016 

 

We beginnen de dag met een stevig ontbijt. Het is altijd weer zoeken en kijken waar 

alles staat de eerste ochtend. Aan het ruimtelijke geluid moeten we ook wennen.  

Om 9.30 uur rijdt de bus voor en vertrekken we naar het centrum van Moskou. De 

Moskva rivier loopt dwars door de stad en is 82 kilometer lang. De beide delen van 

de stad worden door 19 bruggen met elkaar met elkaar verbonden. 

 

We verlaten de bus bij de Christus de Verlosser 

kathedraal. Een imposant gebouw met vergulde 

torens. Voordat we de kathedraal ingaan lopen we 

de naastgelegen, autovrije brug op zodat we een 

goed uitzicht hebben op de rivier en ook op de 

kathedraal. Het imposante beeld van Peter de 

Grote is vanaf de brug ook goed te zien. In zijn 

hand heeft hij een vergulde wetsrol met daarop de 

regels voor de zeevloot. 

 Onze gids Ludmilla had ons al voorbereid op de scherpe controle bij de ingang van 

de kerk. Geen rugzakken maar alleen handtassen mee naar binnen en die moesten 

ook nog open gemaakt worden. Maar wat we in de kerk  meemaakten overtrof onze 

stoutste verwachtingen. De overdadige rijkdom hadden we toch wel verwacht. Maar 

de prachtige koorzang ontroerde ons in het bijzonder. De menselijke stem is het 

mooiste instrument daarom wordt er a capella gezongen.  

 

Om 11.00 uur verlaten we het centrum van Moskou en 

rijden naar het westen van de stad. We passeren het 

Maagdenklooster. Welgestelde mannen konden daar, 

tegen betaling van een flinke som geld, hun vrouwen naar 

toe sturen als ze een nieuwe liefde hadden gevonden. We 

stappen uit en wandeling door het omliggende park en 

langs de vijver waar kunstschilders zitten te werken. Vanaf die plaats hebben we een 

prachtig uitzicht op het Maagdenklooster.  

 

Vervolgens rijden we naar de, op een heuvel gelegen, 

studentenwijk. Vanaf het uitzicht punt hebben we een 

goede indruk van de omvang van de stad. Er bevinden zich 

ongeveer 600 Kathedralen, Kerken en Kloosters in de stad. 

De skischans die ook op de heuvel ligt wordt niet meer 

gebruikt. Het is voorgekomen dat springers in de rivier 

belandden en verdronken. 
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We rijden terug naar het centrum, via de wijk waar de ministeries zich bevinden, om 

naar het restaurant te gaan voor de lunch. In de autovrije straat de”Arbat” bevindt 

zich een beeld van de bekende Russische dichter Poesjkin en zijn bruid Natalja. Ook 

ons restaurant is in deze straat. Het is een Hard-rock café. Nostalgische tijden 

herleven. Aan de muren hangen gouden platen en foto’s van bekende artiesten en 

ook nog een jas van Jimi Hendrix. Na de zeer uitgebreide lunch lopen we naar een 

brug met een groot  hart versierd met bloemen. Er  staat een bankje bij zodat 

eventuele meningsverschillen direct uitgepraat kunnen worden. Ook zijn er metalen “ 

kunstbomen” neergezet waar slotjes ingehangen kunnen worden.  

 

Daarna bezoeken we de Nationale TretjakovGalerij. Het schilderkunstmuseum. Het 

museum is opgericht door de Moskouse koopman Tretjakov. Hij bracht er zijn 

kunstcollectie onder en stelde het museum open voor het publiek nog tijdens zijn 

leven. Ook het levenswerk van Alexander Ivanov “Christus verschijnt voor het volk” 

hangt in het museum, alsmede diverse voorstudies. 

 

We gaan om 16.00 met de bus 

terug naar het hotel want om 

17.00 uur wordt het diner 

geserveerd. Dit wegens het 

vroege vertrek naar het theater 

waar we een  voorstelling van de 

opera “Don Pasquale” bij gaan 

wonen. We hebben allemaal de 

korte inhoud kunnen lezen maar 

dat het de moderne versie was, 

was even wennen.  

Het theater en de totale entourage is een belevenis. 

Nadat Addy heeft gebeld met onze chauffeur lopen we naar de bushalte. We hebben 

tijd genoeg om het prachtig verlichte Bolsjoj theater te bekijken. Onze voorstelling 

was in het naastgelegen theater.  

Tijdens de busrit naar het hotel zien we ook hoe Moskou By Night er uit ziet. 

Als we rond middernacht in het hotel arriveren nemen enkele van ons in de lobby 

nog een wijntje om deze lange dag nog eens door te nemen . 

We hebben zodoende al behoorlijk wat van Moskou gezien en dit is nog maar de 1ste 

dag in de stad. 

 

Verslag van Pieta Dekker 

Nieuw Lekkerland. 
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Dag 3, maandag 6 juni 2016 

 

Het is best koud vanochtend, 12 graden! Om 10.30 uur zijn we allemaal in de bus. 

Ludmilla vertelt onderweg al veel over het Kremlin (vesting) en het Rode Plein. Daar 

is o.a. een mooi warenhuis. 

Het Kremlin is de residentie van president Poetin. Het is 28 ha. Groot, met een muur 

van 2135 m. lang, en stamt uit de 15e en 16e eeuw. Napoleon is nog 5 maanden in 

het Kremlin geweest. Naast verschillende regeringsgebouwen staan er op het 

grondgebied van het Kremlin ook enkele paleizen en wel 5 kathedralen. Ooit was het 

de residentie van de tsaren, en tot 1700 

werden zij ook hier begraven. 

 

Het Borowitsky  plein vormt de ingang 

van het Rode Plein. De toreningang was 

vroeger een gevangenis.  Het 

congrespaleis uit de communistische tijd 

telt 6000 plaatsen. In het 

senaatsgebouw overnachtten vroeger 

diplomaten.  

 

We zien ook een mooie kerktoren, met 

klok, wat hier heel bijzonder is, op al die 

mooie gouden bollentorentjes geen klok. 

Er werd door de eeuwen heen veel 

gebouwd, en ook veel afgebroken.   

 

 

 

We gebruiken de lunch in het restaurant 

van het parlementsgebouw, lekker warm 

en een prima lunch.  

 

Daarna een korte wandeling waarin de 

vraag viel: “hoe kwam tsaar Iwan aan die 

bijnaam ?” Mila vertelt dat hij epileptische 

woedeaanvallen had. Hij heeft o.a. een 

zoontje doodgeslagen, een bruid door 

paarden laten verslepen omdat ze geen 

maagd bleek te zijn.  Mila: “nog meer?”   
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We bezoeken nu de Aarstengel Michael Kathedraal , ook wel genoemd het 

tsarenpaleis. Een prachtige gevel van 125 meter, met prachtige iconen. O.a. 

aartsengelen werden hier heilig verklaard. Soldaten van Napoleon maakten destijds 

een paardenstal van de hal. De kroonluchters stammen ook uit de tijd van Napoleon.  

President Vladimir Poetin is hier ingewijd.  

 

Buiten zien we het Lenin mausoleum wat tijdens de 

9 mei parade bedekt wordt, en daarachter  liggen 

o.a. Stalin, Breznjef, Gursinski  enz. We zien een rij 

kleine kanonnen, en een groot kanon. Het grootste 

kanon ter wereld, gelukkig nooit gebruikt. Wel goed 

voor mooie foto’s te maken.  

 

Zo ook van een grote klok, van wel 200 ton, 

gebouwd van 1733 tot 1737. Toen de klok klaar 

was kwam er een grote brand met het gevolg dat er 

bluswater over de klok liep waardoor de klok 

scheurde. Ook weer interessant voor mooie ” foto’s 

met een verhaal”.   

 

We wandelen over een mooie allee met veel bloemen. De rij bomen zijn geplant door 

de eerste ruimtevaarders.   

 

Na nog enkele kerken van buiten bewonderd te hebben en 

foto’s van al die gouden koepels, (koepels met kruizen er 

bovenop zijn kerken voor vrouwen), passeren we het graf van 

de onbekende soldaat, heel indrukwekkend, met een 

eeuwige vlam in een bassin. 
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We gaan ook nog even winkelen in een modern winkelcentrum met allerlei westerse 

merken. Sommigen zoeken een terrasje voor een kopje thee, anderen genieten van 

 een lekker ijsje. 

 

 
 

En dan: op naar de metro ! Het was Stalin, die inzag dat de gewone Rus geen geld 

had voor museumbezoek en opdracht gaf tot de bouw van vele metrostations, 

waarvan enkele echt ondergrondse paleizen zijn. Moskou telt 165 stations en 300 

km. rails. Er komen jaarlijks 9,7 miljoen toeristen. Een rit kost 50 roebels.  Mila loodst 

ons met een groepsticket door de poortjes en maant ons tot spoed, “doorlopen en 2 

ingangen gebruiken”, er komt elke 40 seconden een trein! Dat gaat prima en ze laat 

ons uitstappen bij de mooiste stations. 

Na een lange, vermoeiende, maar  prachtige dag  gaan we met de metro naar ons 

hotel. Toch nog een half uur lopen, Mila zei tien minuutjes….            

 

Aukje Leeuwangh                   en                         Tine Noijons 
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Dag 4, dinsdag 7 juni 2016 

 

Vanmorgen rond 08.00 uur wakker, tegen kwart voor 

negen ontbijt. Samen aan tafel met Paulien, Bea en 

Wil. Het was onze laatste nacht in hotel Ibis, 

Moskou, een prima hotel, drie sterren. Om 11 uur 

verzamelen we met onze bagage in de lobby van het 

hotel. Alle dames zitten te wachten voor het vertrek 

en er wordt volop met de telefoons gewerkt. 

Ludmila, onze ‘mama-reisleidster’ tijdens deze 

dagen in Moskou is vandaag nog bij ons. We beginnen vanmorgen met regen en 15 

graden in Moskou maar het wordt nog kouder! (in Nederland is het 25 graden!) Alle 

koffers in de bus en om 5 over 11 rijden we weg. 

We rijden eerst naar Sergiev Posad en zullen vanavond om 10.00 uur vertrekken met 

de nachttrein naar Novgorod, een oude Hanzestad; een stad van kooplieden 

 

Met ”Strajs bjoerje”  is zoiets als ‘goede morgen’ in het Russisch.  Begroeten we 

onze chauffeur Ivan. 

 

Sergiev Posad ligt ca 70 km ten noorden van  Moskou, aan de 

Transsiberische spoorlijn. (De steden in Rusland liggen vaak ca. 

70 km van elkaar: de afstand welke per paard per dag gereden 

kon worden) 

 

We rijden langs een van de beste ziekenhuizen van Moskou, het 

was vroeger een paleis. Wat toch ook in Moskou opvalt: hoe 

schoon het er is. We rijden langs de TV-toren: 445 meter hoog. Er zijn 200 – 300 tv-

programma’s en langs verschillende – soms wel 100 meter hoge – monumenten ter 

verheerlijking van boeren en werklui, of astronauten, ook langs grote shoppingmalls.  

Milla vertelt ons over het leven in Rusland: in de Sovjettijd waren de woningen gratis, 

nu mag je ook een eigen woning hebben. De woningen zijn meest klein: 13 – 15 m2.  

1m2 kost ca. 180.000 roebel. De verschillen worden groter, hypotheek is vaak 12 – 

17%. De rente is 8 – 10%. In Moskou zijn ook veel illegalen en dus ook criminaliteit. 

In de tijd van Stalin mochten werklieden in de bouw geen fouten maken: het kon je je 

leven kosten.  

 

Het is een koude dag: 7 – 8 graden. Mila vertelt dat er in het zuiden van Rusland 

sneeuw is gevallen en hagelstenen zo groot als kippeneieren! 

Het is heel druk in Moskou: nog meer auto’s willen de stad in dan uit. Moskou heeft 

rondom het centrum diverse ringen, we nemen de “Tuinring” tot de afslag richting 

Sergiev Posad.  
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Wanneer we de stad uitrijden zien we eerst nog de wijken met huizen uit de Sovjet-

tijd, dan nieuwere wijken: uit de tijd van Chroesjtsjov,  de Perestrojkatijd en de 

nieuwste tijd.    

 

Moskou heeft een uitgebreid metrosysteem maar bovengronds rijden ook nog 

trammetjes uit de tijd van Stalin en er zijn ook routes met trolleybussen. Bij het Groot 

Russisch Tentoonstellingscentrum ligt zelfs een stukje monorail. 

We rijden langs het Russische Ruimtevaartcentrum, het is nu een museum. We 

kunnen net een stukje van de buiten opgestelde raketten en spoetniks zien. 

 

De autobaan – 5 banen breed – is pas vorig jaar klaargekomen. Maar al naar een 

paar kilometer wordt het een ‘normale’ snelweg. We rijden door de bossen. De 

huizen werden vroeger van hout gebouwd: vnl. espenhout. Dit verkleurt naar zilver: 

vreemdelingen dachten dat de Russen erg rijk waren! Eikenhout wordt voor de bouw 

van schepen gebruikt en Iconen worden veelal uit lindehout gesneden. 

 

Gemiddeld verdient een Rus 1000 dollar per maand. 13% is rijk, 15 % leeft onder der 

armoedegrens, dit zijn veelal gepensioneerden en studenten. De middenklas is 

eerder arm dan rijk. De pensioengrens ligt op 60 jaar; de AOW is 150 euro per 

maand. De levensverwachting van de Rus is 68 voor de man en 70 – 73 voor de 

vrouw .Goede banen zijn er in de industrie: de werkweek is 41 uur. De opleiding is 

gratis; wel zijn er dure privéscholen. Wanneer je als student voldoende punten hebt 

behaald dan is je opleiding ook gratis. 

Vrouwen mogen thuis blijven tot de 

kinderen 3 jaar oud zijn.  

 

Moskou telt ca. 12 miljoen inwoners: er 

is nog steeds een grote trek naar de 

stad omdat daar werk is. Er zijn ca 600 

kerken. Deze ondersteunen de armen. 

In de communistische tijd had iedereen 

werk. Veel levensmiddelen worden 

ingevoerd. Men probeert de grond wel 

te bewerken maar het weer is zeer 

wisselvallig; koude winters en het weer 

in de andere jaargetijden is 

onvoorspelbaar! 

 

Rond half 1 bereiken we Sergiev 

Possad. Net buiten het klooster staat 

onze lunch al klaar, in een heel gezellig 

restaurant. Na een heerlijke lunch geeft 
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Mila ons een rondleiding door het 

beroemdste en heiligste van alle 

Russische kloosters: het 

Drievuldigheidsklooster van de 

Heilige Sergius.  

Sergiy Rodonezhkiy heeft in 1345 dit 

kluizenaarsoord in de bossen gesticht 

en het is in de loop der jaren tot dit 

imposante kloostercomplex 

uitgegroeid. We bezoeken de refter 

(Refectorium) , de 

drievuldigheidskathedraal, zien de 

klokkentoren en het Tsarenpaleis. Ook de bronkapel is nog het vermelden waard: 

aan het water worden heilzame krachten toegeschreven, we zagen dan ook dat vele 

Russen er waterflesjes vulden.  

 

Verder brengen we nog een bezoek aan de 

Ontslapenis-kathedraal (Maria Hemelvaart), 

gesticht door Ivan de Verschrikkelijke ter 

gelegenheid van de bevrijding op de mongolen. 

Deze kathedraal is groter dan die van het Kremlin 

in Moskou. Het interieur bevat unieke fresco’s. 

Deze werden in 1648 in slechts 100 dagen op de 

500 m2 grote (vochtige) muur geschilderd. 

 

In vele kathedralen – en dus ook hier – kan je 

briefjes kopen om een naam op te schrijven – van 

een dode of levende (verschillende kleuren). De 

namen worden dan omgeroepen tijdens de dienst, 

1x, een week lang of tot zelfs meerdere maanden 

lang.   

 

Om 16.15 uur vertrekken we weer, richting Moskou. De reis gaat zo vlot dat we nog 

tijd hebben om een bijzonder park te bezoeken: Het VDNCh, tegenwoordig VVT 

(Groot Russisch Tentoonstellingscentrum). Stalin begon in de jaren 30 met de bouw 

hiervan. Het resultaat is een enorm park met vele groots opgezette paviljoenen en 

kitscherige fonteinen. Een paar studenten verwelkomen ons bij de ingang: ze delen 

lintjes uit in de kleuren van de Russische vlag en flyers: we krijgen er meerdere: het 

is al aan het einde van de dag en ze willen hun waar kennelijk kwijt en naar huis! 

Zondag a.s. (12 juni) is het de nationale feestdag, dan moeten we de linten dragen. 

De meesten van ons treffen elkaar in een cafeetje alwaar velen de koude proberen te 

verdrijven met een glaasje vodka (of thee c.q. koffie). 



12 
 

 

Na een uurtje gaan we de bus weer in, richting diner, in het Holiday Inn hotel, cafe 

Fleur (Flora) Het is een diner-buffet, dus we kunnen zelf kiezen wat en hoeveel we 

willen eten: vis – vlees, beetgare groenten (bloemkool, broccoli en wortel), diverse 

salades en zoetigheid met koffie toe. 

 

Om 20.15 vertrekt de bus richting 

treinstation. Ook hier hebben we niet al te 

veel oponthoud zodat we ruim op tijd zijn. 

Addy bedankt in de bus Mila en chauffeur 

Ivan voor hun prima diensten en 

overhandigt hen nog een enveloppe, 

waarin o.a. ook een Nederlandse kaart 

met al onze namen. 

 

De trein vertrekt om 22.05 uur maar de 

deuren gaan al een half uur eerder open. We moeten ons paspoort en kaartje tonen, 

het zijn tweepersoons hutten. Op nu naar Novgorod en de witte nachten! De 

treinconducteur is een vrij jonge, wat stuurse man, die zeer weinig engels spreekt. 

Velen van ons weten niet hoe de coupe tot een nachtcoupe om te bouwen en we 

behelpen ons dan maar op de gewone bank! Een bijzondere nacht, om 23.00 uur is 

het nog vrij licht en om 04.00 uur zien we de zon al weer 

opgaan. Nauwelijks geslapen. 

 

Paulien en Arendje 
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Dag 5, woensdag 8 juni 2016 

 

De treinreis naar Novgorod. 

 

Een geweldige ervaring. Nadat wij allemaal geïnstalleerd zijn zet de trein zich in 

beweging en gaan we op weg naar Novgorod. Sommige dames hebben moeite met 

het klaarmaken van hun bedje, anderen hebben het zo voor elkaar en installeren zich 

voor de nacht. Wij gaan nog niet naar bed en nemen nog een drankje in de 

restauratiewagen. De wijn is niet te drinken, maar dat mag de pret niet drukken. Om 

half 12 gaan we slapen en ’s morgens om stipt 6.05 uur komen wij aan in Novgorod, 

de oudste stad van Rusland.  

 

De bus staat al klaar, evenals onze gids Helena 

die ons prima opvangt en naar het hotel brengt. 

Een fijn hotel met hoera……….. een ligbad. Na 

een doorwaakte nacht is het heerlijk even te 

relaxen in een warm bad. Na een beetje uitgerust 

te zijn gaan we met de bus op pad.  

 

We hebben ook een nieuwe chauffeur, Aleksjee, 

en die brengt ons naar de eerste 

bezienswaardigheid. Novgorod heeft ca. 220.000 inwoners en ofschoon het nieuwe 

stad betekent is het de oudste stad van Rusland en staat ook op de 

werelderfgoedlijst van UNESCO. Ook is dit de geboortestad van Rachmaninov, 

een groot Russische componist die prachtige muziek gecomponeerd heeft. 

 

Wij bezichtigen het Kremlin (vesting) wat 

het centrale element van de stad vormt. Het 

bevindt zich op de westoever van de 

Volchov en werd in de 11de eeuw samen 

met de Kathedraal van de Heilige Sophia in 

opdracht van Jaraslav de Wijze gebouwd. 

We lopen over de brug en hebben een 

prachtig uitzicht over de rivier. Gelukkig 

schijnt er ook een zonnetje en is het minder 

koud dan de afgelopen dagen. 

 

We kijken wat rond en vervolgen onze weg naar St. Nicolas Cathedral, gebouwd is in 

1113. Ook hier een overdaad aan iconen en fresco’s. We krijgen vakkundig uitleg 

van Helena en ik bewonder haar om haar kennis. 
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Wij bezoeken de kathedraal van de Heilige Sofia  

die zo mogelijk nog mooier en rijker is aan alle 

versieringen, aan schilderijen, iconen en fresco’s. 

Ook staan we stil bij het bronzen monument, het 

zogenaamde Millennium van Rusland, waarop de 

belangrijkste figuren uit de geschied  enis van het 

land zijn afgebeeld. Het monument werd in 1862 

onthuld. 

 

Ook zien we de klokkentoren, gebouwd on 

opdracht van aartsbisschop Jevfimi II, helaas 

stortte deze in de 17de eeuw in en moest herbouwd 

worden.Tijd voor de lunch, iedereen is een beetje 

moe en dat is niet zo raar na een bijna slapeloze nacht. We willen zitten en 

uitrusten……………..  De lunch is als volgt:  

Salade – borsjt soep – kalfsvlees met kaas en champignons – blini’s  

 

Als iedereen verzadigd en uitgekletst is vervolgen wij onze weg naar een 

openluchtmuseum. Nabij het Joerejevklooster bevindt zich Vitoslavitsky, een 

museum iver houten architectuur aan de Volchorivier en het Matsjinomeer. Opgericht 

in 1964 en hier bevinden zich ruim 20 houten gebouwen  zoals kerken, huizen en 

molens van de q4de tot de 19de eeuw. Dit alles is bijeengebracht vanuit de hele 

opblast Novgorod. Helena vertelt honderduit en weet ons op aangename wijze bezig 

te houden. Het is werkelijk prachtig al die houten huisjes. Stiekum fotografeer ik een 

oud dametje die achter haar huis op het land aan het werk is. Prachtige klederdracht 

en ik denk dat ze wel 80 jaar oud is. Ze schoffelt vro;lijk verder en doet of ze me niet 

ziet. Leuk om te zien. 

 

Als we alles zo’n beetje gezien hebben wordt het tijd voor de terugreis. We stappen 

in de bus en laten ons haar het hotel brengen. Het was een fijne dag met veel zon en 

we hebben weer een heleboel geleerd van de Russische geschiedenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel van Herpen           Gerry Stoppelenburg en gids Mila 
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Dag 6, donderdag 9 juni 2016 

 

Van Novgorod via Pskov en het Mizozksky klooster naar St. Petersburg. 

 

Een lange dag met veel in de bus. Om 07.00 uur is het ontbijt 

in het hotel in Novgorod en om 08.00 uur vertrekt de bus naar 

Pskov.  De afstand is ca. 200 km. Het is mooi weer en we 

rijden door het platteland van noord Rusland. Elena vertelt ons 

over het onderwijssysteem in Rusland:  de Russische kinderen 

hebben een zomervakantie van drie maanden….waarbij ze vaak heel veel buiten 

zijn: op de datsja’s van de familie.  Vaak passen Opa en Oma dan op de kinderen, 

de ouders moeten wel werken.  

 

Het eerste stuk weg is heel slecht, het lijkt wel Afrika: heel breed en ooit geasfalteerd 

geweest maar nu vol met gaten en plassen. De bus moet slalommen en kan 

nauwelijks 50 km p/u rijden. Als dat zo blijft… Maar gelukkig – na een grote rotonde  

wordt de weg een normale tweebaansweg. Het is rustig en chauffeur Alexej houdt de 

vaart erin.  

 

Het land is plat, veel bos en ook stukken moerassig land. Soms hele stukken met 

blauwe lupine en een enkele ooievaar. Weinig tot geen landbouw en af en toe een 

dorpje. 80 jaar Sovjetregering heeft de landbouw hier vernietigd: Er was  o.a. 

vlasteelt. De rijke boeren – die de kennis hadden – werden naar Siberië  

getransporteerd; degenen die bleven hadden noch de kennis noch de 

verantwoordelijkheid om dit in stand te houden. Er worden hier vier groentes 

verbouwd: rode biet, witte kool (deze moet wel apart opgekweekt worden), 

aardappels en wortels/knollen. De grond 

bevat veel zout en is niet vruchtbaar. Wel 

leveren de bossen van alles: diverse bessen 

(aardbei, bosbes, veenbes en framboos) en 

paddenstoelen (cantharel, eekhoorntjesbrood 

e.d.) Bessen plukken moet je wel met laarzen 

aan, er zijn ook slangen. 

 

Tussen 09.30 en 09.50 maken we een koffie- 

en sanitaire stop bij een tankstation. We zijn 

nog 138 km van Pskov. Pskov is een van de 

oudste steden van Rusland. Vorstin Olga ‘de 

Heilige’ bracht het christendom in de stad. 

(het 7-puntige kruis wordt ook wel het Olga-

kruis genoemd). In de 16e eeuw beleefde de 

stad haar grootste bloei.  
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Ook Pskov heeft een Kremlin, dit doet echter veel middeleeuwser aan dan de andere 

Kremlin’s welke we eerder bezochten: brede stenen muren met houten daken. We 

bezoeken de Drievuldigheidskerk in het Kremlin: deze staat op een soort heuvel, we 

moeten wel 30 brede treden op. Het interieur is prachtig, een ikonostase van wel 7 

rijen, dit hebben we nog niet eerder gezien. De pilaren en muren zijn veelal wit 

gepleisterd, lang niet zoveel fresco’s als in de vorige kerken. Tsaar Ivan de 

verschrikkelijke wilde – in navolging van Novgorod – ook Pskov vernietigen maar de 

dwaas Nicola heeft dit weten te voorkomen. 

 

De lunch gebruiken we in een wel heel 

bijzonder 16e eeuws gebouw: ooit van 

een rijke koopman.  

 

Het bedienend personeel was prachtig 

traditioneel gekleed met mooie dikke 

vlechten. De toiletten zijn in de 

catacomben: veel trapjes af. 

 

 

 

Na de lunch vertrekken we (ca. 14.15 

uur) naar een holen-klooster, ca 50 km 

hiervandaan aan de Estlandse grens: 

Mizozksky. In de 12e eeuw zag een 

monnik hier een visioen van de Moeder 

Gods. De monniken en ook belangrijke 

mensen worden hier in grotten 

begraven. In WO II is hier gevochten 

tussen partisanen en het Russische 

leger, in juli 1944 was alles verwoest. Nu 

wordt alles weer hersteld met geld van de Unesco. Het is een zeer heilige plaats en 

we moeten allemaal een rok en een hoofddoekje om/aan.  

 

Toevallig is het vandaag Maria ten Hemelopneming in de Russisch Orthodoxe kerk. 

De heilige ikoon wordt naar buiten gebracht en de klokken luiden. Toevallig zien we 

ook de processie. De kerk, met prachtige byzantijnse torens ligt in een dal. Het 

klooster is selfsupporting: de monniken zijn ook boeren. Het is koud, een beetje nat 

en windering. In totaal zijn we er ¾ uur. Om 16.15 uur vertrekken we weer. De eerste 

stop is Pskov, waar we de gids Larissa weer af te zetten. Daarna rijden we verder 

naar St. Petersburg.  (300 km) 
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Van 18.00 – 18.40 hebben we weer een koffie c.q. sanitaire stop. Het bestellen gaat 

niet gemakkelijk, het meisje achter de toonbank verstaat nauwelijks Engels.   

 

Addy heeft voor ons allemaal een glaasje wodka. Ze had het in de trein willen geven 

maar dat lukte niet. Het is weer een rechte tweebaans asfaltweg. Soms passeren we 

een dorpje waar aardappelen en groente te koop aangeboden worden. Arli heeft op 

haar telefoon een filmpje van een jongeman op een strijkplank: grote hilariteit.  

 

St. Peterburg is een stad met 5 miljoen inwoners, 60 x 40 km doorsnee, ca 30 km 

voor de stad begint de driebaans-snelweg. Tegen tienen komen we in het hotel aan 

alwaar we gelukkig nog kunnen dineren. Het heet Park Inn Pribaltiyskaya en ligt op 

het grootste eiland van St. P. (Vasiljevski-eiland) 

Ondanks al het zitten in de bus hebben we toch nog 6848 stappen = 6,55 km 

gelopen en 9 verdiepingen beklommen. 

 

Arendje en Paulien 

 

In mijn vorige verslag ben ik nog vergeten te melden het boek van Thera Coppens 

over een reis naar het hof van ST. Petersburg in de jaren 1824 en –25. Het dagboek 

is uit het Frans vertaald door Aafke Brunt, Thera Coppens heeft het tot een zeer 

leesbaar boek verwerkt. 

Marie Cornelie / Meulenhof Documentair / ISBN 90 – 290 – 7365 – 9 
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Dag 7, vrijdag 10 juni 2016  
 
Goede morgen! De lucht is grauw, maar het is droog! temperatuur?, die loopt heus 
wel op in de loop van de dag. 
 
Om 10 uur staat Aleksej met de bus voor het hotel, Elena was er al eerder. We rijden 
door de stad en langs de Neva, waar we prachtige schepen zien liggen. De eerste 
stop is bij het pleintje met de twee Rostrazuilen, vroeger deden ze dienst als 
vuurtorens, dat ze met scheepsvaart te maken hadden is duidelijk te zien aan de 
scheepsstevens. Vanaf hier heb je een prachtig uitzicht over de vesting aan de 
overkant van de rivier, hier werd in 1703 de stad gesticht door Peter de Grote.  
 
Hier worden we gelijk belaagd door de 
souvenirverkopers, die dol zijn op onze euro's. Nu 
rijden we door naar de Peter en Paulusvesting. 
Door de poort komen we op 'n groot plein, we 
steken dit over en gaan de kathedraal binnen, 
waar Peter de Grote en vele andere leden van de 
tsarenfamilie begraven liggen, ook het bijna 
volledige gezin van de laatste tsaar is hier in 
ongeveer 2000 bijgezet. Het was een mooie vrij 
lichte kerk. Een onderbreking was het optreden 
van 'n byzantijns mannenkoor, waar je kippenvel 
van kreeg. 

 
 
 
 
Na dit bezoek rijden we naar 'n 
souvenirwinkel, die op een komische 
manier laat zien dat je hier niet mag 
parkeren.  
 
Vervolgens rijden we naar ’n restaurant, 
genaamd Panaramica  voor de lunch, 
met uitzicht op het grote voetbalstadion 
van St Petersburg.  
 

 

 

Na de lunch rijden we met de bus naar het Yusupov paleis. Ook hier zien we weer 

veel goud, prachtige meubels en grote serviezen van porselein .Het paleis ligt aan de 

Moika rivier. De volgende dag maken we hier per boot een excursie op. 

 

Raspotin heeft veel te vertellen in deze tijd. Hij schijnt helende machten en met zijn 

staal blauwe ogen menig vrouw hotel de botel gemaakt te hebben. Maar ach zoals 

zo velen werd hij in 1917 vermoord. 
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Hierna gaan we door het drukke verkeer naar het Paleis 

van Kunsten en Cultuur. 

Hier woonde de 5e generatie. De Roccostijl valt hierop. 

Boven in het paleis zijn zalen voor wel 3000 gasten. Alles 

is er nog origineel van gobelin tot serviezen. 

Het is bewoond gebleven tot de oktober revolutie.  

 

In het Nicolais paleis bezoeken we het kleine theater. In de 

danszaal zijn spiegels op 2 meter hoogte en de firma 

Philips had in 1833 al de lampen geleverd. 

Volksdansgroepen en kozakken koren treden daar nog op. 

Peter de Grote heeft uit Nederland veel mooie schilderijen 

zoals Rembrandt , Frans Hals en Delfts blauw naar 

Rusland gehaald. 

 

's Avonds was het weer vroeg aantreden. We zijn naar 

een mooi theater geweest waar we 3 kozakken ons mooi 

Russische liederen lieten horen. 

 

De vloer was behandeld met magnesiumpoeder voor het 

stroef maken van de vloer. De volksdansgroep begon 

met hun dans en alle theatergangers op de 1e rij kregen 

een enorme hoestbui. De dansen waren prachtig. In de 

pauze was er Russische champagne en hapjes met zalm 

kaviaar.  

 

Na een heerlijke avond stond de bus weer netjes op tijd 

voor het theater. Het was een mooie dag (al was het 

weer koud) en op naar de zaterdag. Hoeveel goud zou 

die ons brengen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Margreet van Noort & Jeanette Zoutendijk 
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Dag 8, zaterdag 11 juni 2016 

 

We worden in de bus begroet met een Russisch goede morgen: “Dobre utra” . 

 

Voor we naar de Hermitage gaan, rijden we met de bus door de hoofdstraat (Nevsky 

prospekt). We zien er prachtige gebouwen en pleinen, zoals: het Paleisplein (schijnt 

het mooiste plein ter wereld te zijn). In de hoofdstraat (Hebskim) staan gebouwen uit 

de 18e en 19e eeuw, zoals de Hollandse kerk (Willem II), Lutherse kerk, kathedralen, 

boekhandel, de bloedkerk, nationale bibliotheek (het eerste woordenboek hier was 

Nederlands). 

Opmerkelijk zijn de 12 bruggen over de Neva. ’s Nachts gaan de bruggen open voor 

grote schepen.  

 

Vervolgens gaan we naar de Hermitage (een staatsmuseum) en het grootste ter 

wereld. 

 
De Hermitage gezien vanaf de overkant van de Neva. 

 

Van links naar rechts: Hermitagetheater, Oude Hermitage, Kleine Hermitage en het 

Winterpaleis. 

 

Het museum is ontstaan in 1764 uit de verzameling van Catharina de Grote, die ruim 

300 schilderijen ontving van Johann Ernst Gotzkowsky, omdat hij niet aan zijn 

verplichtingen kon voldoen. Daarnaast liet zij duizenden schilderijen bij veilingen en 

uit collecties in West-Europa kopen. Hiermee breidde zij de collectie aanzienlijk uit, 

die tsaar Peter de Grote was begonnen. De verschillende opvolgers van Catharina 

de Grote vergrootten de verzameling verder met vele aankopen. Het museum werd 

onder tsaar Nicolaas I in 1852 voor het publiek opengesteld. 

 

Van Catharina de Grote is bekend dat ze 21 minnaars had. Op hoge leeftijd had zij 

een minnaar van 19 jaar (qua leeftijd zou hij haar kleinzoon kunnen zijn). In haar tijd 

werd dit als zeer fatsoenlijk gezien, het was een eer en Catherina besteedde zorg 

aan haar mannen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum
https://nl.wikipedia.org/wiki/1764
https://nl.wikipedia.org/wiki/Catharina_II_van_Rusland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johann_Ernst_Gotzkowsky
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_I_van_Rusland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicolaas_I_van_Rusland
https://nl.wikipedia.org/wiki/1852
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We brengen een bezoek aan het winterpaleis en 

kunnen genieten van rijke decoraties. In de 

maarschalk zijn grote portretten van de familie van 

Peter de Grote en  Anna Paulowna (vrouw van 

Koning Willem II) 

We zien prachtige mozaïeken, geweldig mooi 

ingelegd parket en zolderversieringen.  

We brengen ook een bezoek aan de Nederlandse 

schilders. Van Rembrandt zijn in de Hermitage o.a. 

De verloren zoon, De oude jood, Jonge vrouw die 

oorbellen past. 

  

Saskia 

         

  

Stalin wilde in zijn tijd meer toenadering met USA, 

hetgeen vele schilderijen van Rembrandt kostte, 

omdat onbepaald uit schilderijen gekozen mocht 

worden. 

 

 

 

 

Baertje Martens 
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Leuk was een schilderij van Paulus Potter (een soort stripverhaal met heel veel 

kleine schilderijtjes. Ook Jan Steen en Frans Hals ontbraken niet. 

 

Na een verzorgde lunch volgde een boottocht over de Moika. Voor een goede balans 

van de boot, moest een deel van de groep in de regen op het open gedeelte van de 

boot staan, om vervolgens te starten. Voordeel van het varen is, dat je op afstand de 

gebouwen kunt bewonderen. De haven kent in de winter de mogelijkheid er over 

heen te lopen. We horen de pro’s en contra’s van de winter. Ooit was er een tramlijn 

over het ijs.  

 

Tot slot volgde een discussie over de tartaren (moslims) en soorten vrouwen.  

De Russische vrouw is zelfstandig en gaat uit van zichzelf. Laat zich niet overrulen 

door “de man”. 

 

       
Bea Kramer        Wil Kamminga 
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Dag 9, zondag 12 juni 2016 

 

Om ongeveer 9.30 uur vertrekken wij vanaf ons zeer grote hotel Pribaltyskaya in 

Sint-Petersburg. Vele bussen met Chinezen zijn ons dan al voorgegaan en er zullen 

er nog vele volgen om al het moois te zien. Het is 9 graden Celsius bij vertrek, later 

maximaal 11 graden; de hele dag was het bewolkt en miezerig. 

 

Voordat we naar Peterhof rijden, 

bezoeken wij eerst een dienst van 

een Russisch-orthodoxe kerk met a-

capellakoor. Alle koorleden hebben 

een conservatoriumopleiding. Het is 

een komen en gaan van toeristen, dat 

moet voor de vaste kerkbezoekers 

behoorlijk storend zijn.  

 

Op zondag zijn er drie diensten: om 7 

uur, 8 uur en om 18.00 uur. Je kunt 

hier nog te biecht gaan, maar je mag 

dan vanaf de avond tevoren vanaf 24.00 uur niets eten of drinken. 

Je kunt hier wensbriefjes inleveren: roze voor de levenden en blauwe voor 

overledenen; je moet daar wel 50 roebel voor betalen, maar dan leest de priester de 

naam voor tijdens de dienst. 

 

De files tijdens het woon-werk verkeer zijn volgens Elena hier veel erger dan in 

Nederland. Meestal doet men er twee uur over om bij het werk te komen. De 

huizenprijzen in de stad zijn erg hoog; in het verre buitengebied, ver weg van steden 

waar werk is, kan men voor € 1.000,-- een groot huis kopen. 

 

Het aan de Finse golf gelegen Peterhof 

(1714-1721) ligt ongeveer 70 km buiten 

de stad. Wij bezoeken dit prachtig 

gedecoreerde zomerpaleis van tsaar 

Peter de Grote. 

We moeten weer in de rij staan en 

wachten tot we gefaseerd worden 

binnengelaten; daarna in de rij voor de 

garderobe en vervolgens sloffen over je 

schoenen aantrekken. Helaas mag er 

binnen niet gefotografeerd worden. 
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Na zijn overwinning op de Zweden in 1709 besloot Peter de Grote tot de bouw van 

een paleis, passend voor de hoogste der vorsten. Als model diende Versailles dat hij 

had bezocht. Hij zette 5.000 arbeiders, slaven en soldaten in, plus veel architecten, 

waterbouwkundigen, tuiniers en beeldhouwers. Op het hele gebied met vroegere 

tsarenresidenties, groot 1000 hectare, staan ongeveer 30 gebouwen en paviljoens. 

 

In de Tweede Wereldoorlog is Peterhof geplunderd; het was een ruïne, alleen resten 

van muren waren er nog. Binnen is alleen het herfstbeeld (vrouwfiguur) nog origineel. 

In het paleis is het vol pracht en praal en veel verguldsel, schilderijen en andere 

kunstwerken. Ook in het paleis is het file-lopen door de vele toeristen. 

 

 
 

Hierna kunnen wij op eigen gelegenheid het enorme, 20 meter lager gelegen park 

bezoeken. De imposante cascade voert langs 37 vergulde bronzen beelden, 64 

fonteinen en 142 waterspuwers en loopt van de terrassen van het grote paleis naar 

het Zeekanaal en de zee.  

De Adamfontein en de Evafontein moeten ons eraan herinneren, dat wij ons in een 

echt paradijs bevinden. 

 

Even later kwam een fanfarekorps ons tegemoet. Nu niet bepaald paradijselijke 

muziek, maar wel leuk na alle pracht en praal. Het lukte om een stukje te filmen. 

Terug in de bus gaan we op weg naar een late (om ongeveer 14.45 uur) lunch. We 

komen in een kille shoppingmall, maar het restaurantje is zeer sfeervol, vol kussens, 

ook tegen de wanden. En, het belangrijkste: het eten is goed. 
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We rijden terug naar ons hotel, waar we (voor wie trek heeft) om 17.30 uur kunnen 

dineren; om 18.45 uur vertrekken we naar het Mikhailovsky theater voor de 

balletvoorstelling Don Quichot. Een wervelende voorstelling met veel ballerina’s, 

waaronder een heel tengere, elfachtige ballerina.  

Er waren natuurlijk ook mannelijke dansers, waarvoor een paar dames in ons 

gezelschap speciale belangstelling hadden. Over elven zijn we terug in het hotel. 

 

Het was weer een drukke, maar zeer interessante dag. 

 

 

 

 

 
Marty Duijve        Marianne Bianchi 
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Dag 10, maandag 13 juni 2016 
 
Wat Later dan gepland vertrekken wij 
met de bus. Eerst rijden wij in St. 
Petersburg nog langs de "bloedkerk" 
voor een fotostop. 
Deze kerk is niet meer in gebruik en is 
alleen nog open voor toeristen. Ondanks 
de regen hebben de meesten mooie 
foto's kunnen maken. 
 
Wij vervolgen onze rit richting Tsarkoye 
Selo, naar het tsarendorp Pusjkin. Hier 
staat het grootste paleis van de stad St. 
Petersburg. 
 
Het was 34 jaar de zomerresidentie van Catherina de Grote. Onderweg vertelt Elena 
veel over de historie van Rusland. 
Als wij op de plaats van bestemming zijn aangekomen, nemen wij eerst tijd voor een 
kop koffie om daarna op te gaan in de enorme stroom toeristen. 
 
Door deze mensenmassa zijn wij Tine kwijt geraakt. Bij de ingang van het paleis, bij 
de detectiepoortjes, kwamen wij erachter dat één persoon ontbrak. 
Jelena en Addy zijn op zoek gegaan en hebben Tine gelukkig snel weer gevonden. 
 

De tour door het paleis was weer zeer 
indrukwekkend met als hoogtepunt de 
kamer van barnsteen. Deze werd door 
Fiedrich von Pruissen geschonken aan 
Peter de Grote. In september 1941, 
tijdens de 2e wereldoorlog, hebben de 
Duitsers alle barnsteen weggenomen.  
De barnsteen is in 1944 
voor het laatst gezien in Köningsberg en 
men hoopt nog steeds de barnsteen terug 
te vinden. 
De kamer in het paleis is in de jaren 70 
gerestaureerd. 

 
Om 13.15 uur verzamelen wij om naar de 
bus te gaan, die ons naar een typisch 
Russisch restaurantje brengt voor de 
lunch. 
 
Tijdens de maaltijd worden wij vergast op 
muziek en zang. Daarna, tijdens het 
dessert, verrast Matty ons met een mooie 
voordracht over "ouder worden". 
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Na de lunch rijden we het Pavlovsk Paleis.  De vermoeidheid slaat toe en twee 
dames besluiten om niet mee te gaan, zij wachten in de bus. 
 

In 1777 gaf Catharina de Grote aan 
haar zoon Paul I dit stuk grond, 
waarop hij het Paleis liet bouwen. 
Het Paleis is een van de 
hoogtepunten van de Russisch 
classicistische bouwkunst en ook 
hier bevindt zich een uitgebreide 
collectie prachtige schilderijen, 
porselein en meubelen. 
 
De tuin, met een oppervlakte van  
6 hectare hebben we door de ramen 
van het paleis bekeken, want voor 
de bezichtiging van deze tuin was 
geen tijd meer. 

 
Gelukkig was het droog geworden en konden we de groepsfoto nog maken. De twee 
dames hebben we erbij geroepen en samen met een in historische  kleding gestoken 
stel hebben we een leuke foto gemaakt.  Een mooie herinnering aan elkaar en deze 
reis.  
 
Daarna terug naar hotel voor het  laatste diner van 
deze reis. De lekkere toetjes zullen we thuis 
missen!  
De voetbal liefhebbers gingen na afloop naar de 
bar om daar op tv, met een lekker drankje erbij, 
naar een spannende wedstrijd te kijken. Andere 
dames bleven in de eetzaal nog napraten, met een 
kopje koffie.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

    Arlie Baas   &   Addy Vente 
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Op de foto met keizer Paul I en twee van zijn onderdanen 
 

voor het Pavlovsk Paleis in St Petersburg 
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Dag 11, dinsdag 14 juni 2016 
 
Op de laatste dag wordt de tijd genomen voor het ontbijt, omdat wij pas om 14.00 uur 
uit het hotel vertrekken. 
Tot 12.00 uur hebben wij de tijd om onze koffers te pakken, want dan moeten wij 
onze kamers verlaten en kunnen wij de koffers beneden in een afgesloten 
ruimte weg zetten.  
 

  
Ieder vult de resterende tijd op eigen wijze op. Er wordt voor op het plein van de zon 
genoten (die nu wij vertrekken weer gaat schijnen), gewinkeld enop het terras van 
het hotel doorgebracht. Zoals alle dagen komt de bus keurig op tijd en begeleidt 
Jelena ons naar het vliegveld. 
 

 
 Tijdens de rit bedankt Addy de chauffeur, 
omdat hij ons overal veilig en op tijd heeft 
gebracht en opgehaald.  
 
Ook Jelena wordt uitgebreid bedankt voor alle 
spannende verhalen over het historische en 
tegenwoordige Rusland en alle mooi plekken 
die zij ons heeft laten zien. Beiden krijgen 
een envelop overhandigd. 
 
 
 
Na het afscheid van Jelena gaan wij door de diverse controles die allemaal zonder 
problemen verlopen. Voordat wij aan boord van het vliegtuig gaan wordt er nog koffie 
gedronken.  
 
De vlucht verloopt vlot, dus komen wij keurig op tijd op Schiphol aan. Daar wachten 
wij op elkaar bij het einde van de gate om afscheid te nemen, waarna iedereen toch 
wel weer graag naar huis gaat! 
 
Arlie Baas 
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In Moskou 
onze chauffeur: Iwan  
 

  Onze gids ‘mama’ Liudmila Solomatina 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
In St Petersburg 

 
 
Onze gids Elena Koutnaja 

 
 
 
  Onze chauffeur Aleksjee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zij hebben er met hun uitgebreide kennis toe bijgedragen dat onze vakantie 
een onvergetelijke reis is geworden! 
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Bedankt en tot ziens! 

 
 

Ik hoop dat u heeft genoten van deze bijzondere reis. 
Een reis waarin de geschiedenis van Rusland tot leven is gekomen, 

en waarin we ons bleven verwonderen over de schoonheid van de vele 
prachtige paleizen, kathedralen en collecties in de musea.  

 
Een reis waarin we ook meer te weten zijn gekomen over de gewoontes en het 
dagelijkse leven van de bewoners. Met dank aan onze vakkundige en zo goed 
Nederlands sprekende gidsen Mila en Elena, maar ook onze goede chauffeurs 

hebben bijgedragen aan het welslagen van deze reis. 
 

 
 

 
 
 

 
Ik heb met heel veel plezier deze reis begeleid.  

 
Namens de reiscommissie Z-Holland bedank ik u hartelijk voor uw deelname 

aan deze reis, aan het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld en voor uw 
bijdrage aan de goede sfeer tijdens de reis. 

 
Graag tot ziens op een van onze volgende reizen!!! 

 
 

Addy Vente 
Reisbegeleiding 
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OMA 

 

 

 

Er zijn vaak van die mensen, die zeggen dag oma tegen mij. 

Die denken dat zij aardig zijn, maar mij maakt dat niet zo blij. 

Ik heb wel kleinkinderen hoor, ja wel een stuk of tien. 

Maar dan denk ik zouden ze dat aan me kunnen zien? 

Want ik voel me nog niet oud, dat is nu juist het verschil. 

Er zijn nog zoveel dingen die ik nog kan en nog wil. 

Refrein 
Want al loop ik in de tachtig, ‘k voel me jong ik voel me fit. 
Ik ben een oude dame waar nog heel veel pit in zit. 
Ik leef het leven toch nog altijd met plezier. 
Want al loop ik naar de tachtig, ‘k vind het leven zo prachtig. 
Ik ga nog altijd op een feestje aan de zwier  
en dat doe ik met oneindig veel plezier. 
 

Ik heb wel eens een misse dag, dan voel ik me niet zo fijn. 

Dan denk ik nee, het kan niet meer de menopauze zijn. 

Of niet meer de puberteit, die is allang voor bij. 

Maar waarom voel ik mij niet prettig, wat is er toch met mij. 

Dat ik grijs ben en dat ik rimpels heb, ach dat laat me koud. 

Maar als ze zeggen ‘voorzichtig moedertje’ dan voel ik me zo oud. 

Refrein 
En dan ook altijd dat gezeur over die goeie ouwe tijd. 

Die tijd was zo rooskleurig niet, ’t is jammer maar een feit. 

Toen had je nog geen AOW, elke cent moest omgekeerd. 

En vanaf school ging je aan het werk, er werd niet doorgeleerd. 

Refrein 
Soms geven mensen mij het gevoel, ach jij doet niet meer mee. 

Want jij, je hebt je tijd gehad, blijf maar bij de TV. 

Maar heus, die mensen hebben ’t mis, zo is het niet met mij gesteld. 

Want ik ben nog jong vn hart, ‘k ben nog niet uitgeteld. 

Refrein 
Ik heb nu weer een goede vriend, een nette oude heer. 

Maar trouwen op mijn leeftijd, nee dat doen we maar niet meer. 

Wat aandacht en dat je eens praten kan, is iets waat iedereen nodig heeft. 

Want dat doorbreekt de eenzaamheid, dan weet je dat je leeft. 

Refrein 
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