
 

 

 

Verslag Museumclub II. Bezoek op 4 febr. 2020 aan de Hermitage Amsterdam. 

Met 11 dames en veel regen vertrokken we uit Kapelle voor onze reis naar Amsterdam.  

Voor vertrek kregen Truus en ik een klein tasje met inhoud in onze handen gedrukt met de tekst; 

“Voor alle leuk bedachte en uitgevoerde uitjes van het afgelopen jaar”. Dàt was even een 

verrassing!! 

Namens Truus en mijzelf een hartelijke dank hiervoor. Fijn om te weten dat het gewaardeerd wordt. 

 

Truus en ik hadden ons wat zorgen gemaakt om het grote aantal want zie het “spul” 

in de Amsterdamse drukte maar eens bij elkaar te houden en alles tegelijk in een overvolle tram te 

proppen. Nou ……dat waren overbodige zorgen want het liep gelukkig allemaal gesmeerd.  

In de Hermitage hebben wij de Jubileumtentoonstelling #2  JUWELEN! Schitteren aan het Russische 

hof bekeken.  

Een van de grote schatten van de Hermitage is de fabelachtige juwelencollectie. Honderden daaruit 

schitteren in Juwelen! Samen met vele portretten en een overdaad aan rijk gedecoreerde japonnen en 

kostuums presenteren zij twee eeuwen mode en juwelen, gedragen door de high society aan het 

Russische hof in St.Petersburg. Ontmoet de flamboyante keizerinnen Anna, Elisabeth en Catharina de 

Grote, maar ook de grootvorsten, tsarina’s en adellijke fashionista’s uit de negentiende en vroege 

twintigste eeuw. Bij bals en partijen droegen zij de meest schitterende kostuums. Daar kozen ze 

juwelen bij die hun identiteit, smaak, afkomst en rijkdom toonden. Ze werden besteld bij 

toonaangevende juwelenhuizen als Cartier, Tiffany en natuurlijk hofleverancier Fabergé. Veel 

sieraden gingen verloren na de Russische Revolutie. In Juwelen! schitteren bewaard gebleven 

topstukken in het decor van balzalen en boudoirs zoals in het Winterpaleis van de tsaren. 

Interessant is te vermelden dat diamanten pas meer in zwang kwamen toen het dierlijke kaarsvet dat 

vreselijk stonk kon vervangen worden door Walschot, dat is vet uit de kop van de potvis. Dat vet 

werd gebruikt voor betere verlichting bij de bewerking van diamanten. Het stonk niet en brandde 

langer en helderder dan b.v. walvistraan en bijenwas.  

In één vitrine lagen sieraden waarin op het eerste gezicht zeer verfijnde cameeën  zaten, maar….. het 

oog wordt bedrogen…….het bleek dat deze van papier-maché gemaakt waren. Onvoorstelbaar mooi. 

 Veel sieraden werden ook met een betekenis gedragen, o.a. rouw en trouw en rang en stand. Als er 

een portret van een dame met parelsnoeren geschilderd werd kwam het vaak voor dat de schilder de 

parels groter schilderde dan ze in het echt waren. Natuurlijk werd, op zo’n “statusverhogend grapje” 

nooit commentaar geleverd door de opdrachtgever.  

We kunnen zeggen dat we onze ogen hebben uitgekeken.  

We zouden bij Humphrey’s gaan eten maar die deden zo’n partij moeilijk over het innen van de 

bonnen uit de postcodeloterij agenda dat we opgestapt zijn en heerlijk hebben gegeten bij Angus 

steakhouse op de NZ Voorburgwal. Daar waren ze wèl blij met 11 gasten.  

 Het was weer een heerlijke dag. 

Lia Vriens.  



 

 


