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Van 14 september 2019 tot en met 15 maart 2020 schitteren 
in de hermitage amsterdam tienduizenden edelstenen. Van 
agaat tot zirkoon, vrijwel alle bijzondere steensoorten zullen 
er te vinden zijn. Ze werden verwerkt in de meest exquise 
juwelen en accessoires, gedragen door  de russische high 
society. De juwelen vertellen – samen met een overdaad 
aan rijk gedecoreerde baljaponnen, keizerlijke kostuums 
en majestueuze portretten – de persoonlijke verhalen en 
geven een fascinerend beeld van ruim twee eeuwen mode en 
juwelen. Van rococo, empire, romantiek tot art nouveau. 

De fabelachtige collectie juwelen vormt een van de 
grote schatten van de Hermitage St.-Petersburg. Een 
indrukwekkende verzameling die in de loop der eeuwen 
is uitgegroeid tot een heuse schatkamer met duizenden 
kostbaarheden. Daaruit komen ruim 300 adembenemende 
stukken dit najaar naar Nederland voor Juwelen! Het publiek 
ontmoet flamboyante, machtige tsarina’s zoals Elisabeth, 
Catharina de Grote en latere modebewuste tsarina’s, van 
wie talloze persoonlijke bezittingen te zien zijn. Een van de 
topstukken is het bloemenboeket van edelstenen (1740–50): 
een broche van tsarina Elisabeth met ruim 400 briljanten en 
meer dan 450 roosgeslepen diamanten, plus blauwe en gele 
saffieren, robijnen, topazen en smaragden. Een pronkstuk 
zonder weerga.
   
Van Catharina de Grote is straks een persoonlijke juwelenkist 
te zien, een onwaarschijnlijk rijk meesterwerk, drie kilo zwaar 
en bezaaid met bijna 400 kleurrijke edelstenen, met als 
blikvangers 26 robijnen, 24 smaragden en diverse cameeën. 
Ook Anna Pavlovna (Paulowna) is vertegenwoordigd, de 
‘Nederlandse’ Romanov, koningin der Nederlanden tussen 
1840 en 1849. Naast de Romanovs schitteren ook schatrijke 
adellijke families uit de negentiende en vroege twintigste 
eeuw zoals de vorsten Joesoepov.  Samen waren zij bepalend 
voor de (inter)nationale mode trends en zetten ze de 
fameuze juwelenhuizen nog zichtbaarder op de kaart. In de 
tentoonstelling zijn straks meester werken te zien van Cartier, 
Lalique, Tiffany en natuurlijk hofl everancier Fabergé.  

       

Ruim 300 bijzondere kostbaarheden 
in de tentoonstelling dit najaar 
in de Hermitage Amsterdam
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een glinsterende droomwereld in de hermitage
Ontwerper Carlo Wijnands werkt aan een spectaculair 
tentoonstellingsontwerp geïnspireerd op het fonkelende spel 
van licht en de kleur van de edelstenen én op het monumentale 
Petersburg. Bezoekers worden in de Grote Zaal welkom 
geheten in een droomwereld. Een betoverende ‘balzaal’ vol 
persoonlijke juwelen van de Romanovs en spraakmakende 
Russische aristocraten, omringd door hun majestueuze 
kostuums en baljaponnen. De bezoekers komen hier oog in 
oog te staan met hun portretten. Na de grandeur van deze zaal 
volgt, net als tijdens de Russische bals van toen, een kijkje in de 
intieme schatkamer met de meest uitbundige juwelen die de 
Hermitage rijk is. 

En dan komt er een route langs diverse scènes, waaronder het 
boudoir, de prinsjes en prinsesjes, bruiloften, de dandy-wereld 
én erotiek. Mysterieuze, ondeugende sieraden met verborgen 
symboliek ontbraken niet in die tijd. Want een beetje juweel 
verbergt immers geheimen over hartstochtelijke affaires en 
verboden liefdes. Deze geheimen – en meer – worden straks 
ontrafeld in Juwelen! 

Juwelen! Schitteren aan het Russische hof  is te zien vanaf 
zaterdag 14 september 2019 tot en met zondag 15 maart 2020.

Johan Baptist Lampi I, Portret 
van Catharina de Grote, 1794

Nikolaj Bogdanov-Belski, 
Portret van vorst Konstantin 
Gortsjakov, eind 19de-begin 
20ste eeuw

Nikolaj Bogdanov-Belski, 
Portret van vorstin Maria 
Abamelek-Lazareva, 1900-01

Louis Caravaque, Portret 
van grootvorstin Elisabeth, 
1725-30
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Ivan Kramskoj, Portret 
van tsarina Maria 
Fjodorovna (vrouw van 
tsaar Alexander III) met een 
tiara, collier en broche van 
briljanten en grote parels 
van juwelenhuis Bolin, 1881



een keizerlijke collectie van 200 jaar juwelen en mode
In de tentoonstelling Juwelen! presenteren we 300 
oogverblindende juwelen, met ruim 100 schilderijen, 
accessoires, japonnen en kostuums. Ze tonen 
tweehonderd jaar rijkdom en extravagantie van de 
Russische tsaren en de high society in St.-Petersburg. 

De Russische hofcultuur was een fenomeen zonder 
weerga. De Franse gezant Maurice Paléologue schreef: 
‘De pronkzucht van de uniformen, weelde van kleding, 
rijkdom van de livreien, luxe van de versieringen, al die 
pracht en praal, leverden zó’n luisterrijk schouwspel op 
dat geen enkel hof op aarde zich ermee kon meten. De 
verblindende schittering van al die edelstenen op de 
schouders van de dames, zal lang op mijn netvlies blijven. 
Een fantastische stroom van diamanten, parels, robijnen, 
saffieren, smaragden, topazen, berillen… een stroom van 
licht en vuur.’ 

Deze extravagantie, de buitensporige pracht en praal 
in sieraden en kleding die zo tot de verbeelding sprak, 
brak door onder Anna Ioannovna (reg. 1730–40). 
Met haar, een nichtje van Peter de Grote, op de troon 
‘ging de weelde in de kleding alle perken te buiten’. 
Na lange jaren van relatieve eenvoud schafte zij op 
grote schaal kostbaarheden aan. Haar verzameling 
juwelen vormde de start van de geweldige schatkamer 
in het paleis. Er zijn sprekende voorbeelden uit haar 
collectie in de tentoonstelling, bijvoorbeeld onderdelen 
van een gouden toiletgarnituur dat na Anna’s dood 
werd gebruikt door aanstaande tsarina’s die zich 
klaarmaakten voor de bruiloft. 

Anna’s opvolger tsarina Elisabeth (reg. 1741–62), 
dochter van Peter de Grote, vulde de schatkamer 
rijkelijk aan. Dat deed ze met dure geschenken die 
ze uitwisselde met landen in Europa en het Verre 
Oosten, maar ze kocht ook veel juwelen aan, zoals 
gouden zakhorloges met edelstenen en rijk versierde 
snuifdozen. Die laatste waren in de achttiende eeuw 

ongekend populair. Ze werden niet alleen gebruikt 
voor tabak, maar ook om liefdesbriefjes door te 
geven – vaak zat in het deksel een tweede dekseltje 
verstopt, alleen te openen als je het geheime mechaniek 
kende. Tegenwoordig bezit de Hermitage de grootste 
verzameling snuifdozen ter wereld. Tientallen exquise 
exemplaren zijn straks in Amsterdam te zien. Deze 
periode was het hoogtepunt van gekleurde edelstenen, 
die onder meer schitterden in het juwelenboeketje van 
hofjuwelier Jérémie Pauzié, te zien in de tentoonstelling. 
Het boeket in de tentoonstelling werd aangekocht door 
Elisabeth zelf en bevat zo’n 400 briljanten, meer dan 
450 kleine roosgeslepen diamanten, blauwe en gele 
saffieren, robijnen en smaragden. Het is een van de 
topstukken in Juwelen! 

Elisabeths schitterende garderobe van duizenden 
exemplaren was bijna letterlijk overgoten met 
kostbaarheden. Pauzié schreef: ‘Ik denk niet dat er 
één Europese heerseres is die duurdere kleding heeft 
dan de Russische tsarina. De kroon van Elisabeth, die 
bijzonder veel waard is, zit net als al haar accessoires 
vol edelstenen: robijnen, saffieren, smaragden. Al die 
stenen zijn onvergelijkbaar in grootte en schoonheid.’ 
De tsarina bevorderde al die luxe aan het hof zelfs met 
persoonlijke oekazes. In 1753 ging er zo’n bevel uit: 
kleding op hofmaskerades mocht geen ‘opsmuk van 
kristal en goud- of zilverdraad bevatten’. Dat dwong 
alle dames aan het hof om alleen met echte juwelen te 
verschijnen. 

Bij haar kleding duldde de tsarina geen enkele 
concurrentie. En alleen zij had het ‘recht van de eerste 
avond’ in de keuze van geïmporteerde sieraden en 
accessoires. Brokaten en fluwelen japonnen werden 
verrijkt met goud en zilver en met zijde. Aan haar 
hoofdsieraden besteedde zij niet minder zorg, en zij 
droeg alle dames op om geen enkele versiering rechts in 
het haar te dragen – geen sieraden, geen bloemen, geen 
en-tremblants’. ‘… Het hoofd van de tsarina is daarentegen 
altijd overladen met briljanten …’ 

Nadat Catharina de Grote (reg. 1762–96) in 1762 
de troon had bestegen, konden de dames kleding 
en sieraden naar eigen smaak dragen. Zelf bestelde 
zij schitterende parures (sieradenensembles) van 
parels, briljanten, saffieren en robijnen. Voor speciale 
gelegenheden maakten couturiers een kostuum op 
maat samen met juwelenontwerpers. Zij maakten voor 
Catharina parures van briljanten, robijnen en granaten. 
Deze bestonden vaak uit strikken die voor op de japon 
werden genaaid (zogenaamde échelles de rubans), 
oorhangers, armbanden, spelden en colliers.

Tegen 1790 begonnen veelkleurige sieraden te wijken 
voor ontwerpen in een enkele kleur. Vooral briljanten en 
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parels kwamen in trek. Liefde voor de klassieke oudheid 
vond zijn weerslag in de vrouwelijke en de mannelijke 
kleedstijl. Cameeën raakten in de mode, dé grote passie 
van Catharina. Ze kregen net zo veel waardering als 
edelstenen. Ze werden met briljanten afgezet, er werden 
colliers, armbanden, gespen, oorbellen en ringen mee 
versierd. Cameeën werden gesneden van edelstenen, 
van parelmoer en glas, van sardonyx en agaat.

In 1795 kwam de robe chemise in de mode, de 
overhemdachtige japon. Passende sieraden waren 
gouden kettingen van verschillende lengte, esclavage 
geheten: ‘slavenketens’, die vaak drie keer om de hals 
werden geslagen. Om de armen, steeds bloter gelaten, 
deed men gouden armbandparen, die ook dienden om 
de korte mouwen vast te zetten.

Catharina’s officiële slaapvertrek werd omgetoverd tot 
Diamantzaal en stond bekend onder tijdgenoten als het 
‘allerrijkste kabinet van kostbaarheden’. Een pronkkamer 
met een stortvloed aan sieraden en andere prestigieuze 
objecten. Diverse topstukken in de tentoonstelling 
komen hoogstwaarschijnlijk uit Catharina’s bezittingen. 
Bijvoorbeeld een verbluffende juwelendoos met bijna 
400 edelstenen als robijnen, smaragden en amethisten 
en een dubbelzijdige zilveren spiegel, speciaal voor deze 
tentoonstelling gerestaureerd dankzij een bijdrage van 
de Vrienden van de Hermitage.  

mannenmode
De mannen schitterden al evenzeer. Ze droegen ringen, 
ordetekens, horloges, snuifdozen, gespen, knopen, 
sterren en degens. ‘Onder al die luxe uitdossingen van 
de Russische adel verbaast niets ons buitenlanders 
zo,’ schreef de Engelse reiziger William Coxe, ‘als de 
overvloed aan diamanten en andere edelstenen die 
flonkeren op de verschillende kostuumdelen. […] Veel 
hoge edelen gaan bijna bedolven onder de briljanten: 
knopen, gespen, sabelheften, epauletten, alles is 
ermee bedekt; op hun hoeden zitten vaak meerdere 
rijen briljanten; sterren van briljanten zijn hier niets 
bijzonders.’ 

In een boedelbeschrijving na de dood van Catharina’s 
geliefde Grigori Potjomkin, stonden de briljanten 
en kostbaarheden genoteerd voor 1.174.817 roebel, 
een astronomisch bedrag voor die tijd. Dat zou nu 
neerkomen op tientallen miljarden euro’s. 

amor en parels
De dames droegen medaillons met portretten van 
vrienden en geliefden. Vaak kozen ze de edelstenen in 
ringen of armbanden zo dat hun beginletters samen 
een woord of naam vormden (bijvoorbeeld amethist, 
malachiet, opaal en robijn: AMOR). Het was een vrij 
sentimentele tijd, waarin ringen en medaillons met 

haarlokken in zwang kwamen, en talloze versieringen 
van vervlochten haren gevat in goud of zilver. En 
accessoires van Engels slijpstaal werden populair: 
knopen, handvatten van parasols en waaiers, broches.
Parels werden altijd al gedragen, maar eind achttiende, 
begin negentiende eeuw nog meer. Dames van stand 
droegen parelkettingen en op tulbanden of ceinturen 
vaak broches met een grote druppelvormige parel. 
Parelsnoeren werden in het haar gevlochten en gebruikt 
voor de afwerking van galakleding. 

Van overdaad naar raffinement
Begin negentiende eeuw kwamen parures van opalen 
en turkooizen in de mode, stenen die men eerder 
niet luxe genoeg vond. De vormen van sieraden 
veranderden eveneens. Zo werden diademen 
gemaakt als kransen van lelies, korenbloemen, aren en 
wilgentakken. Daar werden ook japonnen mee afgezet. 
De mode werd geraffineerder, minder overdadig. En 
dat veroorzaakte soms opschudding. Eind 1808 werd 
een ontvangst in het Winterpaleis georganiseerd voor 
de koning en koningin van Pruisen. Koningin Louise, 
die in haar eigen land als de grootste schoonheid 
gold, kwam ‘van top tot teen met goud en briljanten 
overgoten… Alle dames hadden geprobeerd zich 
uitzonderlijk rijk te kleden; fluweel, brokaat, gouddraad, 
parels, briljanten, edelstenen, ze schitterden overal. 
Plotseling kwam een andere beroemde schoonheid 
van haar tijd, Maria Narysjkina (de maîtresse van tsaar 
Alexander I), naar de koningin toe om haar officieel 
te begroeten. Dezelfde oogverblindende frisheid, 
dezelfde onberispelijke vormen, dezelfde fijne trekken. 
Maar volmaakt eenvoudig gekleed: helemaal in het 
wit, zonder goud, zonder briljanten, slechts met een 
subtiele krans van korenbloemen in het donkere 
haar. De koningin ging onwillekeurig rechtop staan, 
en ze keken elkaar één seconde zwijgend aan. Deze 
minachting van elk soort versiering was een totale 
triomf van de schoonheid.’ 

anna Pavlovna
Speciale aandacht in de tentoonstelling wordt 
gewijd aan koningin der Nederlanden Anna Pavlovna 
(1795–1865). Het Russische en het Nederlandse 
vorstenhuis kwamen samen in haar huwelijk met prins 
Willem, later koning Willem II. Zij trouwden in 1816 nabij 
St.-Petersburg. Anna, kleindochter van Catharina de 
Grote, kreeg een bruidsschat mee naar Nederland met 
de meest fantastische juwelen en kostbare kerkelijke 
kunst om een eigen orthodoxe kapel in te richten. In 
de tentoonstelling worden drie armbanden van Anna 
Pavlovna gepresenteerd, bruiklenen van de Koninklijke 
Verzamelingen in Den Haag. Ze hadden alle drie speciale 
emotionele waarde voor haar. Eén armband bevat een 
geëmailleerd portret van koning Willem II en werd in 
1848 gemaakt door een onbekende goudsmid. De beide 
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andere zijn uit 1822 en van de hand van de goudsmid 
Dutalis in Brussel. Deze tonen de initialen en namen van 
het – toen nog – kroonprinselijke paar. Ze zijn bovendien 
versierd met gevlochten haar van beiden en bezet met 
turkooisjes. De turkoois zou symbool staan voor een 
gelukkig en lang huwelijksleven. In de tentoonstelling is 
ook het grote portret van Anna Pavlovna te zien dat in 
1849–50 geschilderd werd door Nicaise de Keyser.

Van raffinement naar overdaad
Iets na 1820 hield de antieke eenvoud in de mode 
weer op. De overdadige kledingdecoratie keerde 
terug, waarbij bloemen en kostbaarheden met elkaar 
vervlochten werden. In 1826 trouwde zelfs een 
hofdame van de tsarina in wit satijn met een roze 
weerschijn, met een versiering tot aan de knieën in de 
vorm van een ‘hoorn des overvloeds’; aan de uiteinden 
van linten op haar jurk zaten boeketten witte rozen 
vast, om de ranke taille viel een briljanten ceintuur. De 
bruid had een parure van turkoois met briljanten: een 
parelketting met agraaf, een broche, een hoofdband 
en een ‘pijlspeld’ in het haar. Dergelijke spelden waren 
korte tijd heel geliefd en modieus.

gotiek en gietijzer
Dankzij boeken van Lord Byron en Sir Walter Scott 
ontstond een nieuwe liefde voor de gotiek. In 
halssnoeren, oorhangers, armbanden en waaiers 
werden gotische spitsbogen en maaswerken als detail 
aangebracht. Er kwam een mode op van gietijzeren 
vrouwensieraden, waaronder oorbellen, halssnoeren en 
armbanden. Tijdens de slotfase van de Napoleontische 
Oorlogen in 1813–14 offerden veel adellijke dames in 
Pruisen hun kostbaarheden op voor het leger. In Berlijn 
begon men juwelen te maken van gietijzer, maar wel net 
zo elegant en verfijnd als die van goud of zilver. 

Een van de rijkste Russische vrouwen van die tijd, 
Zinaïda Joesoepova, droeg zulke sieraden. Zij bezat een 
enorme schat aan sieraden. Maar ze had een mank been, 
dat zij ooit opliep bij een val uit een rijtuig. Dat gebrek 
wist ze geraffineerd om te zetten in een interessante 
eigenschap. Zo betrad zij een bal in 1837 met ‘een 
wandelstok van zwart hout, die voor de helft bezaaid 
was met grote briljanten. Alleen al die kruk had iets 
sprookjesachtigs, iets betoverends. […] haar kleding was 
niet licht, het was geen balkleding, maar gemaakt van 
zware donkerblauwe stof; op het hoofd straalde bij haar 
voorhoofd slechts één grote briljanten ster, en achter 
in haar kapsel waren twee gaaslinten gevlochten: het 
ene lichtblauw met zilveren sterren, het andere wit met 
gouden, en beide kwamen helemaal tot de grond.’ 

tsarina-fashionista
Alexandra Fjodorovna, de vrouw van tsaar Nicolaas I 
(reg. 1825–55), had een voortreffelijke smaak en bezat 

de meest luxueuze kostbaarheden. Uit haar erfenis 
zijn meerdere juwelen in de tentoonstelling te zien. Ze 
bedacht graag zelf nieuwe creaties. Zo droeg ze op een 
verjaardag van Nicolaas ‘een witte jurk versierd met 
boeketjes korenbloemen, die ze ook in haar haar had. 
[…] Maar de sieradendecoratie kende geen grenzen. 
[…] De bloemen waren bezaaid met briljanten: midden 
in elke bloem prijkte aan een zilverdraadje een briljant; 
deze moest een dauwdruppel voorstellen en wiebelde 
prachtig mee.’ 

Voor bals had kleding van lichte stof de voorkeur: gaas, 
tule, crêpe, vaak met goudpailletten, ook wel ‘gouden 
dauw’ genoemd. De hoofdtooien waren van fluweel of 
gaas, versierd met ‘gouden regen’ (langwerpige kralen 
op kleine steeltjes) en haarbanden van kunstbloemen 
afgewisseld met parels en edelstenen. Juwelen 
werden in overvloed gedragen: vaak twee of zelfs 
drie armbanden per arm, en om de hals een collier van 
enkele parelsnoeren.

Er verschenen gouden en emaillen sieraden in de 
vorm van bloemen: ‘Om de hals dragen ze guirlandes 
van rozen, vergeet-me-nietjes, viooltjes, zo vernuftig 
gemaakt dat ze net geplukt lijken.’ In de haren 
‘fladderden’ vlinders en kevers van goud, email en 
edelstenen. Ook dieren kwamen in de mode: ‘Afgelopen 
zomer maakten paarden furore: ze werden overal in 
verwerkt, in knopen van japonnen, op broches, op 
oorbellen. En nu hebben ze het toneel alweer verlaten; 
maar omdat je niet zomaar zonder dierenkoppen kunt, 
zien we nu herten met gewei.’ 

nieuw silhouet
Rond 1860 kreeg het dameskostuum met de crinoline 
of hoepelrok een heel nieuw silhouet. Het werd 
ongekend breed; rokken met een diameter van minder 
dan twee meter golden nu als smal. De crinolines waren 
versierd met (glas)kralen en goudpailletten, met de 
vorm van vlinders, zwaluwen of sterren. Het haar werd 
opgetuigd met flonkerende bloemen, bedekt door 
glinsterende rijp, met gouden en zilveren hartjes en 
figuurhangers van metaal en bergkristal. ‘Bolletjes en 
hangers van geslepen kristal met bloemenguirlandes 
eromheen dienen als coiffure en als versiering van de 
avondjaponnen,’ schreef men in 1865. De rijkere dames 
gebruikten echte briljanten. 

De modieuze ‘ronde tailles’ (lijfjes zonder uitlopende 
punt) vroegen om ceinturen en gespen. Zo werd op een 
jurk van paarse zijde met zwart kant een zwartfluwelen 
ceintuur vastgemaakt met een gouden gesp, versierd 
met amethisten. Cameeën kwamen terug, er verschenen 
lange oorbellen, kammen en diademen in Romeinse, 
Etruskische of Byzantijnse stijl, in combinatie met een 
‘antieke’ haardracht, vaak rechtstreeks gekopieerd van 
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Romeinse beelden. De zogenaamde Pompadour-stijl 
met overdadige draperingen zette de toon. Pofmouwen 
werden opgehouden met een agraaf, in het haar zaten 
aigrettes van briljanten waaraan veren en bloemen waren 
toegevoegd. Onmisbare toevoegingen waren donkere 
fluwelen halsbandjes met een medaillon, kruisje of 
passende broche. 

In circa 1880 kwam weer een nieuw type japon in de 
mode met een nauw om het lichaam sluitend lijfje tot 
op het bovenbeen. Voor balkleding werden vaak gaas 
en tule gebruikt, met goud- en zilverdraad, pailletten en 
bloemenguirlandes. Met al die rijkdom aan versieringen 
en borduurwerk waren er minder juwelen nodig, 
behalve bij de bals, waarop de dames juist schitterden. 

fin de siècle, art nouveau
Tegen het einde van de negentiende eeuw kwam de 
nieuwe art nouveau-stijl op met de zachte, vloeiende, 
meanderende lijnen, lieftallige bloemen en verrassende 
kleurcombinaties. Japonnen waren van chiffonzijde 
of fluweel met fijn kantwerk, versierd met prachtig 
gemaakte kunstbloemen en borduurwerk. De rokken 
vielen op natuurlijke wijze en golfden met lichte plooien 
bij het lopen, en de slepen zorgden voor spannende 
draperieën en golfvormige lijnen, die elegante vrouwen 
gemakkelijk opwekten met één enkele armbeweging. De 
aanvankelijk voor bal-masqués bedachte haardrachten 
‘Papaver’, ‘Iris’ en ‘Pioen’ groeiden uit tot een vaste 
stijl: golvend, omhoog welvend haar, in een zachte 
knot gedraaid. Sieraden hadden vaak de vorm van 
de genoemde bloemen, maar ook wel van insecten: 
vlinders, libellen en kevers tegen de achtergrond van 
een spinnenweb, blinkend met briljanten dauwdruppels. 
Sieraden hadden de kleur van de kleding, soms ook 
dezelfde details. Tsarina Alexandra Fjodorovna, de vrouw 
van Nicolaas II (reg. 1894–1917), droeg bij lichtblauw 
saffieren en briljanten, en bij haar favoriete lila koos ze 
amethisten en parels: ‘Haar assortiment veranderde 
elke dag. Als ze briljanten droeg, dan had ze die én op 
het hoofd, in een diadeem, én om de arm, in armbanden 
en broches. Als het smaragden waren, dan bestond alles 
daaruit, met saffieren en robijnen ging het net zo.’ 

Het nauwsluitende collier kwam terug in de mode. In 
de achttiende eeuw heette dat een esclavage, nu een 
collier de chien, ‘hondenketting’. De soberste versies 
bestonden uit fijne snoeren van zilver of goud, van 
voren en van achteren bijeengehouden door een agraaf. 
Zulke sieraden zaten vaak op een strak lint van fluweel 
of zijde. De tsarina’s Maria Fjodorovna, echtgenote van 
Alexander III (reg. 1881–94), en Alexandra Fjodorovna 
droegen dergelijke halskettingen van briljanten, parels 
en edelstenen, met nog een halssnoer eronder dat 
neerhing op de borst. 

bacchanaal van de overdaad 
Bij de officiële bals en maskerades werd de kleding kort 
voor de Eerste Wereldoorlog steeds overdadiger. In 
1913 heerste in Rusland ‘overal het bacchanaal van de 
overdaad’, alsof men het naderende einde voelde. De 
kranten schreven dat de beau monde lang niet meer zo’n 
uitbundig feestseizoen had beleefd. Elke avond waren 
er meerdere bals, waarop de dames en heren letterlijk 
schitterden. Om een voorstelling te geven van de weelde 
van deze japonnen, halen we hier een beschrijving aan 
van een hofbal uit 1913: ‘Vorstin Aleksandra Troebetskaja 
had een schitterende sleep van blauw fluweel, afgezet 
met sabelbont, bij een witte sarafaan [gewaad], bestikt 
met parels en gouddraad; in plaats van knopen had ze 
echte edelstenen. De kokosjnik [traditioneel Russisch 
hoofddeksel] bestond geheel uit briljanten en saffieren. 
De jonge vorstin Troebetskaja had een witsatijnen 
sarafaan met parels, een sleep van zilverkleurige stof, 
versierd met boeketten van rozen en theerozen. Op haar 
hoofd eenzelfde kokosjnik met parels.’

Een letterlijk schitterende en vorstelijke afsluiting van 
de tentoonstelling is een diadeem dat aan een kokosjnik 
doet denken. Het werd omstreeks 1885 vervaardigd en 
wordt toegeschreven aan Michael Perchin, een van de 
belangrijkste goudsmeden van hofjuwelier Carl Fabergé. 
Het was een geschenk van tsaar Alexander III aan zijn 
echtgenote Maria Fjodorovna, de geboren Deense 
prinses Dagmar. Het juweel, een bruikleen van in het 
Fabergé Museum in het Duitse Baden Baden, is van zilver 
met een gouden achterkant en is bezet met ontelbare 
briljantgeslepen diamanten. Op drie plaatsen in het 
diadeem hangen slingers van diamanten, zogenaamde 
pampilles, die een cascade, een waterval van schittering 
veroorzaken bij een hoofdbeweging.

het einde van een tijdperk
De overdadige hofcultuur kwam abrupt ten einde. 
Veel Romanovs overleefden de Russische Revolutie 
niet, maar een aantal wist te vluchten. Zo ook tsarina 
Maria Fjodorovna, die in 1919 naar haar geboorteland 
Denemarken uitweek, waar ze tot haar dood in 1928 
woonde in een villa even buiten Kopenhagen. Ze heeft 
nooit willen geloven dat haar zoon Nicolaas en zijn gezin 
werden vermoord. Iedere avond zette ze een lamp voor 
een raam, want ‘dan weet Nicky dat ik op hem wacht’. 
Een klein deel van haar juwelen kon ze op haar vlucht 
meenemen, maar het leeuwendeel bleef achter in 
Rusland en werd later gedeeltelijk verkocht. 

Veel uitgeweken leden van de keizerlijke en adellijke 
families namen vaak kostbaarheden mee, maar moesten 
die vaak later uit geldgebrek verkopen op veilingen. Zo 
belandden de meeste juwelen die ooit schitterden op 
bals in het Winterpaleis, in antiekwinkels in Europa en 
Amerika. Van een aantal overgebleven sieraden weten 
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we waar ze nu zijn, maar de meeste zijn waarschijnlijk 
spoorloos in de geschiedenis verdwenen.

De juweliers
In de tentoonstelling komen de bezoekers bekende 
namen tegen: juwelenhuizen als Bolin, Cartier, Lalique, 
Tiffany en hofleverancier Fabergé.

Carl fabergé was zonder meer de beroemdste Russische 
juwelier. Zijn horloges, ringen, halssnoeren, armbanden, 
paaseieren en kostbare snuisterijen, van goud en zilver 
met geguillocheerd email en subtiel geslepen stenen, 
herinnerden aan de juwelen van eind achttiende eeuw. 
Maar hij wist moeiteloos de historiserende stijl te 
overstijgen en zijn eigen ‘style Fabergé’ te creëren.

Het huis Romanov had een persoonlijke band met 
diverse juwelenhuizen en vooral met Franse juweliers. 
Halverwege de negentiende eeuw was cartier 
erop gespitst om meer buitenlandse opdrachten te 
verwerven. Zijn eerste Russische klant kreeg hij al in 
1860, vorst Nikolaj Saltykov. De faam van Cartier in 
Rusland groeide snel, doordat Russische émigrés massaal 
sieraden van Cartier als cadeau naar hun vaderland 
stuurden. Vanaf 1899 waren de Romanovs en bekende 
hoge Russen vaste klant bij Cartier. Grootvorstin Maria 
Pavlovna (‘de Oudere’) kocht een indrukwekkende 
choker bestaande uit zes snoeren natuurlijke parels 
met twee briljanten rijksadelaars. Een hoogwaardige 
natuurlijke parels was toen van dezelfde waarde als 
een schilderij van Rembrandt. In 1907 vond de eerste 
expositie van Cartier plaats in Rusland en benoemde 
Nicolaas II het juweliershuis tot hofleverancier. 

Veel Russische edellieden hadden ook art nouveau-
sieraden. De onbetwiste leider van deze stroming was 
René lalique. Hoewel zijn creaties nogal extravagant 
oogden voor die tijd, waren naast de artistieke elite 
ook Nicolaas en Alexandra zelf fan. Juwelen! toont 
objecten van Lalique, waaronder een bijzondere hanger 
‘slangenkluwen’ van goud, parels en email. Overigens 
is het tentoonstellingsontwerp geïnspireerd op het fin 
de siècle, de tijd die samenvalt met het einde van de 
tsarentijd, het einde van la belle époque. 

De tentoonstelling
Bezoekers worden welkom geheten in een droomwereld 
die begint in de Grote Zaal. Deze wordt omgetoverd 
tot een monumentale ‘balzaal’ met talloze persoonlijke 
sieraden van de Romanovs en de Russische high society. 
De juwelen worden er omringd door majestueuze 
kostuums, baljurken, japonnen en accessoires, allemaal 
uitgekozen ‘met het oog van de juwelier’. De imposante 
portretten van de beroemde dragers en draagsters 
tonen sieraden die ook in de vitrines op zaal te 
herkennen zijn. Een feest van ‘Jewels in fashion & fashion 

in Jewels’. Net als tijdens de Russische bals van weleer 
gaan de bezoekers vanuit de Grote Zaal naar de intieme 
schatkamer: pronkkamers met de meest uitbundige, 
oogverblindende en geheimzinnige juwelen die de 
Hermitage in St.-Petersburg rijk is. Vervolgens loopt er 
een route langs diverse scènes:

catharina de grote
De Grande Dame van het Russische hof. Grootafnemer 
van sieraden. We tonen in deze scène haar overdadige 
boudoir, met absolute topstukken.

mannenboudoir
Ook de mannen pronken mee met zakhorloges, 
zegelringen, wandelstokken met edelstenen en medailles 
ingelegd met diamanten.

Vrouwenboudoir
Het intieme elegante vertrek waar vrouwen zich urenlang 
mooi maakten.

erotiek
Juwelen met verborgen geheimen – geliefd onder de 
tsaren.

Prinsjes en prinsesjes
Tsarenkinderen kregen al heel vroeg sieraden cadeau 
in de vorm van speelgoed, maar ‘vanzelfsprekend’ door 
grote juweliers gemaakt.

bruiloft
Een prachtige trouwjapon, ringen die de liefde 
symboliseren, maar ook waaiers met edelstenen waarop 
soms zelfs de bruidsschat staat afgebeeld.

remember me
Juwelen die herinneringen van dierbaren herbergen. 
Medaillons met portretjes, maar ook met haren van de 
overledene.

Dandy
De meest markante figuren aan het hof, tot in de 
puntjes verzorgd en rijkelijk gedecoreerd met horloges, 
kaartenhouders, sigarenkokers en nog veel meer.

fin de siècle
Het einde van een tijdperk, de laatste Romanovs aan 
het Russische hof. De eeuwwisseling en de opkomst van 
beroemde juwelenhuizen zoals Cartier en Fabergé. 
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5 louis caravaque
Portret van grootvorstin 
Elisabeth, 1725–30 5 Louis Caravaque
Portrait of Grand Duchess 
Elizabeth, 1725–30

6 Kunstenaar onbekend
Portret van grootvorst Pavel 
Petrovitsj, 1770–96 6 Artist unknown
Portrait of Grand Duke Pavel 
Petrovich, 1770–96 

7 Johann baptist lampi i
Portret van Catharina de Grote,  
17947 Johann Baptist Lampi I
Portrait of Catherine the Great, 
1794

8 Vasili rajevski (?)
Portret van generaal graaf 
Vasili Perovski, 1835–508 Vasily Raevsky (?)
Portrait of General Count 
Vasily Perovsky, 1835–50

9 nicaise de Keyser
Portret van koningin Anna 
Pavlovna, 1849–50 9 Nicaise de Keyser
Portrait of Queen Anna 
Pavlovna, 1849–50

10 françois flameng
Portret van vorstin Zinaïda 
Joesoepova, 189410 François Flameng
Portrait of Princess Zinaida 
Yusupova, 1894

11 nikolaj bogdanov-belski
Portret van vorst Konstantin 
Gortsjakov, eind 19de–begin 
20ste eeuw11 Nikolay Bogdanov-Belsky
Portrait of Prince Konstantin 
Gorchakov, late 19th–early 
20th century

12 nikolaj bogdanov-belski
Portret van vorstin Maria 
Abamelek-Lazareva, 1900–0112 Nikolay Bogdanov-Belsky
Portrait of Princess Maria 
Abamelek-Lazareva, 1900–01

1 bloemenboeket van 
edelstenen
st.-Petersburg, Jérémie 
Pauzié, 1740–50
goud, zilver, briljanten, 
edelstenen, glas, stof, 
14 × 12,5 cm1 Flower bouquet of 
precious stones
St Petersburg, Jérémie 
Pauzié, 1740–50
Gold, silver, brilliant-cut 
diamonds, various precious 
stones, glass, fabric, 
14 × 12.5 cm

2 ster van de russische 
orde van sint andreas
st.-Petersburg, ca. 1800
goud, zilver, briljanten, 
roosdiamanten, robijnen, 
email, Ø 8,3 cm2 Star of the Russian 
Order of Saint Andrew
St Petersburg, c. 1800
Gold, silver, brilliant-cut 
and rose-cut diamonds, 
rubies, enamel, Ø 8.3 cm

4 Ketting van tsarina 
alexandra fjodorovna 
(vrouw van tsaar nicolaas i) 
met 2 cameeën en 
21 intaglio’s, 18de eeuw  
goud, agaat, 41,8 cm4 Necklace of Tsarina 
Alexandra Fyodorovna 
(wife of Tsar Nicholas I)  
with 2 cameos and 
21 intaglios, 18th century
Gold, agate, 41.8 cm

3 ivan Kramskoj
Portret van tsarina Maria 
Fjodorovna (vrouw van 
tsaar alexander iii) met een 
tiara, collier en broche van 
briljanten en grote parels 
van juwelenhuis Bolin, 18813 Ivan Kramskoy
Portrait of Tsarina Maria 
Fyodorovna (wife of Tsar 
Alexander III) wearing a 
tiara, necklace and brooch 
of brilliant-cut diamonds 
and large pearls of House 
of Bolin Jewels, 1881 
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17 oorbellen
st.-Petersburg, fabergé, 
august fredrik hollming, 
eind 19de–begin 20ste eeuw
goud, zilver, ruwe 
diamanten, aquamarijnen, 
Ø 1,8 cm17 Earrings
St Petersburg, Fabergé, 
August Fredrik Hollming, 
late 19th–early 20th century
Gold, silver, rough diamonds, 
aquamarines, Ø 1.8 cm

18 horloge met een munt 
(georgstaler)
Parijs, cartier, 
eind 19de eeuw
goud, metaallegeringen, 
email, Ø 4,5 cm18 Watch with a coin 
(Georgstaler)
Paris, Cartier,  
late 19th century
Gold, metal alloys,  
enamel, Ø 4.5 cm

19 Waaier
frankrijk, tiffany, 1900–10
hout, zijde, goudpailletten, 
l 24 cm19 Fan
France, Tiffany, 1900–10
Wood, silk, gold sequins, 
l 24 cm

20 hanger: Slangenkluwen
Parijs, rené lalique, 1901
goud, parels, email, 11 × 6 cm20 Pendant: Snakes 
Entangled
Paris, René Lalique, 1901
Gold, pearls, enamel, 11 × 6 cm

15 Juwelenkistje
Augsburg, eind 17de eeuw
Onder andere zilver, goud, 
robijnen, smaragden, 
agaten, bergkristal, 
amethisten, turkooizen, 
14,5 × 24,5 × 22,5 cm15 Jewel casket
Augsburg, late 17th century
Silver, gold, rubies, emeralds, 
agates, rock crystal, 
amethysts, turquoise (among 
others), 14.5 × 24.5 × 22.5 cm

16 Ketting van de vorsten 
Joesoepov
Duitsland, 1830–40
Gietijzer, 6,5 × 46,5 cm16 Necklace of the Princes 
Yusupov
Germany, 1830–40
Cast iron, 6.5 × 46.5 cm

13 Snuifdoos
Potsdam, edelsmeden van 
Frederik de Grote, ca. 1770
Agaat, goud, briljanten, 
robijnen, nefriet, 
4,3 × 10,3 × 7,7 cm13 Snuffbox
Potsdam, jewellers of 
Frederick the Great, c. 1770
Agate, gold, brilliant-cut 
diamonds, rubies, nephrite, 
4.3 × 10.3 × 7.7 cm

14 Ring met een monogram 
van Pavel Petrovitsj
St.-Petersburg, 1790–96
Goud, zilver, briljanten, 
diamanten, haren, Ø 1,7 cm14 Ring with a cypher of 
Pavel Petrovich
St Petersburg, 1790–96
Gold, silver, brilliant-cut 
and other diamonds, hairs, 
Ø 1.7 cm

13

14

15

16

17

18

20

19
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OVERIGE INFORMATIE

Ster van de Russische 
Orde van Sint Andreas,  
St.-Petersburg, ca. 1800
Goud, zilver, briljanten, 
roosdiamanten, robijnen, 
email, Ø 8,3 cm
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De hermitage amsterdam maakt deze 
tentoonstelling samen met de collega’s 
uit de hermitage in st.-Petersburg en 
een team van ontwerpers.
The Hermitage Amsterdam produces this 
exhibition in collaboration with the colleagues 
from the State Hermitage Museum in 
St Petersburg and a team of designers.
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Department of Western European Applied Art
Exhibition Curator
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TENTOONSTELLING
Juwelen!
Schitteren aan het Russische hof

LOCATIE
Hermitage Amsterdam
Amstel 51 Amsterdam

DATA
14 september 2019 – 15 maart 2020
Open dagelijks 10–17 uur
Voor actuele openingsdata en -tijden 
hermitage.nl

WEBSITE
hermitage.nl

TOEGANGSPRIJZEN
Volwassenen   € 18
CJP | Stadspas   € 14,40
Museumkaart   € 2,50
I Amsterdam City Card  gratis
Kinderen t/m 11 jaar  gratis
ICOM    gratis
Hermitage all-in ticket*  € 25
BankGiro Loterij VIP-KAART gratis
Vrienden van de Hermitage  gratis

*3 tentoonstellingen: Juwelen!, Groepsportretten van de 17de 
eeuw en Outsider Art Museum

CATALOGUS
Juwelen! Schitteren aan het Russische hof
€ 29,95
Uitgave De Nieuwe Kerk | Hermitage Amsterdam

Jewels! The Glitter at the Russian Court 
€ 29,95
Uitgave De Nieuwe Kerk | Hermitage Amsterdam

 

RONDLEIDINGEN
Op aanvraag voor groepen van max. 15 personen
€ 90 per uur
rondleidingen@hermitage.nl

LEZINGEN
Te boeken in een van vergaderzalen
€ 175 per lezing (excl. entree tentoonstelling en zaalhuur)
rondleidingen@hermitage.nl

PROGRAMMERING
Rondom de tentoonstelling worden diverse activiteiten 
georganiseerd. Actueel overzicht op 
hermitage.nl

ONDERWIJS
Basis (groot Amsterdam)  
Lespakket voor groepen 4, 5 en 6 
Voorbereiding op school, bezoek aan de tentoonstelling en 
workshop in de Hermitage voor Kinderen
hermitage.nl/nl/educatie

Voortgezet
Programma voor verschillende niveaus 
Introductie, daarna tentoonstellings  bezoek met themakaarten
hermitage.nl/nl/educatie

MUSEUMSHOP
Dagelijks 10.30–17.30 uur, geen ticket nodig

CAFé-RESTAURANT
Eerste etage, oostzijde van het gebouw
Open dagelijks 10–17.30 uur

Binnentuinterras
Vanaf april, bij mooi weer open 10–17.30 uur

AUDITORIUM
Boven het café-restaurant; geschikt voor diverse doeleinden
events@hermitage.nl

VERGADERZALEN
Drie zalen; geschikt voor lezingen en vergaderingen, voor 
kleinere gezelschappen
events@hermitage.nl

BEREIKBAARHEID
Touringcar 
In- en uitstappen Weesperstraat, groepsingang Nieuwe 
Keizersgracht

Boot  
Steigers voor hoofdingang Amstel (ook halte Museumboot)

Auto  
Parkeergarages Nationale Opera & Ballet, Waterlooplein, 
Markenhoven

Openbaar vervoer  
Tram 14 (Waterlooplein), metro 51, 53, 54 (Waterlooplein, 
uitgang Nieuwe Herengracht)

TOEGANKELIJKHEID
Het hele gebouw is goed toegankelijk
Rolstoelen en rollators te leen, reserveren aangeraden
+31 (0)20 530 87 55 of mail@hermitage.nl
Twee invalidenparkeerplaatsen, reserveren vooraf verplicht

factsheet
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© State Hermitage Museum, St Petersburg 

VOOR MEER INFORMATIE EN BEELD
Press Office
Martijn van Schieveen, Madeline van Vliet
+31 (0)20 530 87 55 
pressoffice@hermitage.nl
hermitage.nl/nl/pers



Persinformatie

Juwelen!
Schitteren aan het Russische hof 
Jubileumtentoonstelling #214 sep 2019 | 15 mrt 2020

Ketting van tsarina 
Alexandra Fjodorovna 
(vrouw van tsaar Nicolaas I) 
met 2 cameeën en 
21 intaglio’s, 18de eeuw
Goud, agaat, 41,8 cm 
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