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■ Lenin en het Zwanemeer
in Sint Petersburg

St.-Petersburg is duur, trendy, modern, glimmend – en toch ook weer helemaal niet

Lada’s en stretchlimo’s

Rusland
St.-
Petersburg
De stad
staat in de
s t e i g e r s,
Miu Miu en
P ra d a
vinden hun
plek. Maar
Eric van
den Berg
ziet dat St.-
Petersburg
nog niet
écht hip is.

D
e nieuwe helden ko-
men van elders. Even
noteren: er is een John
Lennon-vredestempel,
een Dickens-pub, een

Elvis-café en een Jimi Hendrix
Blues Club. ‘We hebben authentiek
Italiaans eten’, promoot Da Alber-
tone, een restaurant niet ver van
de Hermitage. ‘Gemaakt door ech-
te Italiaanse chefs.’

West is Best. Een kwaliteitsstem-
pel in St.-Petersburg. Net als het ge-
tal 24, dat her en der knippert bij
winkels of cafés. 24 uur per dag; dit
is nieuw St.-Petersburg. Modern.
snel. Klokje rond.

Nou, een beetje dan.
St.-Petersburg heeft iets ingeto-

gens, iets stils, iets weids, iets on-
werkelijk majestueus. De machti-
ge façades in groen, grijs en geel
zien eruit als decorstukken, gevels
waarachter niet veel lijkt te gebeu-
ren. Stille getuigen, al een paar
honderd jaar, van wat er op de Fon-
tanka-rivier gebeurt. Of op de bre-
de Neva, die zich door de stad slin-
gert, tussen de Petrus en Paulus
Vesting en het Winterpaleis, onder
bruggen door die nog steeds op
vaste tijden een paar uur open
staan.

Niets schreeuwt hier; weinig
neon aan de gevels, dat scheelt al.
Níemand schreeuwt hier; zelfs
niet op de Nevski Prospekt, de
drukke vier kilometer lange boule-
vard, het hart van de stad – voor
toeristen, maar ook voor de Rus-
sen zelf.

Trolleybussen en marshrutkas,
de minibusjes met een vaste route,
gaan af en aan, toeristen zoeken er
hun weg naar de Kerk van de Ver-
losser tot het Bloed, beroemd om
zijn mozaïeken en uivormige koe-
pels, jongeren delen flyers uit van
nieuwe clubs, vrouwen verkopen
wollen mutsen bij de ingang van
metrohalte Gostiny Dvor.

Begin jaren negentig, nog in de
Sovjet-jaren, stonden vrouwen
binnen hun mutsen, overhemden
en horloges te verkopen. In de gan-
gen van Bolsjoi Gostiny Dvor, des -
tijds nog een staatswarenhuis,
dreef ieder er zijn eigen zwarte
handel. Nu is het gele gebouw, met
een omtrek van niet minder dan
een kilometer, een winkelcentrum
met Cacharel- en Givenchy-boe-
tiekjes en delicatessenzaken die
potjes met 113 gram zwarte kaviaar
in de vitrine hebben liggen voor
9600 roebel, bijna 300 euro.

Niet echt iets voor Vladimir Mo-
daal. Het personeel wacht op klan-
dizie, op vrijdag, op zaterdag. Nóg
leger is het in de nieuwste aan-
winst, het Vanity-winkelcentrum
achter de Kazan Kathedraal, dat
zichzelf het motto The Art of Life
heeft meegegeven. Wie binnen-

loopt bij Prada of Miu Miu, krijgt
zes paar ogen op zich gericht.

St.-Petersburg is duur, trendy,
modern, glimmend – en toch ook
weer helemaal niet. En dat voelt als
een opluchting. St.-Petersburg is
nog o zo Russisch.

Waarmee ook de taal een pro-
bleem is, want in een land waar je
een minibusje moet laten stoppen
door snel, luid en duidelijk ‘Osta -
navites pazhaluista’ te roepen, voel
je je enigszins kansloos. De bar-
man in Fish Fabrique, een bekende
alternatieve club waar bands op-
treden, spreekt geen andere talen

(ook niet als hij zijn oordopjes
heeft uitgedaan) en communi-
ceert met zijn rekenmachientje –
50 roebel voor het brood. Een taxi-
rit van het Finland-station, waar
Lenin in 1917 aankwam, naar het
drijvende restaurant Aquarel bij
de Birzhevoy Most (Birzhevoy-
brug) levert een gesprek op met de
chauffeur op dat ongeveer zo gaat:
Most? Da. Bridge. Yes. Aquarel? No.
Most. Birzhevoy Bridge? Okay. Most.
You know Guus Hiddink? (Toch even
proberen, je weet maar nooit.) Eh.
Eh. No. Most.

St.-Petersburg is een stad in tran-
sitie, dat is overal te voelen. Het
moderne, westerse, niet-cyrilli-
sche leven ligt om de hoek. De ram-
melende Lada deelt de weg met
een roze stretchlimo of een
stretch-Hummer. Honderden ge-
bouwen staan in de steigers: win-
kelpanden aan de Fontanka, het
beroemde Astoria-hotel aan het
plein van de St. Isaac Kathedraal.
Overal zijn bouwwerkzaamheden
tijdelijk verdwenen achter grote
groene doeken of achter bill-
boards met horloge- of parfumre-
clames.

Eén grote opknapbeurt is al ach-
ter de rug. Het gebied rond het Sen-
naya-plein, de wijk waarin Fjodor
Dostojevski woonde, de wijk die als
decor diende voor zijn roman Mis -
daad en straf uit 1866, heeft een fa-
celift gekregen. Vooral het plein
zelf werd aangepakt, ter ere van de
300ste verjaardag van de stad in
2003. Oud en nieuw ontmoeten el-
kaar hier : het is een onoverzichte-
lijk plein gebleven met een par-
keerplaats en twee drukke wegen,
maar het heeft wel ruimte voor
moderne kiosken en er staat een
glanzend winkelcentrum (PIK)
met bioscoop, games en fastfood
op de vierde verdieping.

Het verleden blijft dichtbij. Op
de souvenirmarkt tegenover de

De barman
communiceert
slechts met een
rekenmachientje:
dat is 50 roebel

Kerk van de Verlosser tot het Bloed,
een van de topattracties, koop je
Sovjet-petten, legermutsen, vlag-
getjes en speldjes. Of varianten op
de houten matroesjkapoppen, het
clichésouvenir uit Rusland. Geen
vrolijke, gekleurde vrouw maar
een Lenin-pop waarin zich een
kleinere Stalin, Gorbatsjov, Jeltsin
en Poetin bevinden. En zo staan er
ook geschilderde Clintons,
Simpsons, ABBA’s en Spongebob-
ben.

Gelukkig, die knipoog. Op de
hoek van Kazanskaya en Grivtsova
zit het restaurantje Zov Ilitsya
(Lenin’s Mating Call), waar aan het
plafond Lenins op hun kop han-
gen, waar op de video hardwer-
kende metaalarbeiders zijn te
zien.

Geinig, al is het humeur en de
bediening ook overgevlogen uit
Sovjettijden. Iets enthousiaster is
het personeel bij bar Lenin@Zhiv,
aan de Fontanka- rivier, waar oude
boeken en de kleur rood domine-
ren.

En er mogen dan clubs zijn op-
gedragen aan Jimi Hendrix en El-
vis, er is ook een Fidel-bar en een
Che-club. Of The Idiot, een Rus-
sisch vegetarisch restaurant dat in
1996 open ging maar graag adver-
teert dat Dostojevski er kwam.
Maar ja, daar drinken ze dan ook
een Flagman-wodka bij elke gang,
en tijdens het happy hour een gra-
tis tweede drankje plús een wod-
ka.

Anders gaat het er aan toe in het
nieuwe restaurant Sadko, tevens
wijnbar, tegenover het beroemde
Mariinsky Theater. Hippe kroon-
luchters van rood plastic sieren
het plafond, de Russische keuken
heeft er een ‘moderne twist’. Kin-
deren kunnen achterin de zaak te-
recht in een crèche. Veelal met hun
n a n n y.

West is Best, maar Rusland rules.

Webfoto van de Week
Theo de Man fotografeerde dit cruisemonster in Vene-
tië. Regelmatig schuift er een cruiseschip tussen alle
gondels, vaporetto's, watertaxi's en vrachtbootjes. Ook
een mooie foto? Plaats 'm op volkskrantreizen.nl of mail
naar reizen@volkskrant.nl.
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1. Astoria Hotel. In dit hotel wilde Hitler, naar
verluidt, een feestje houden als hij Leningrad had
ingenomen. Het is de Duitsers niet gelukt. De
grandeur (alsook de kaviaar in het Davidov-res-
taurant) trekt nu gasten als George Bush, prins
Charles, Jack Nicholson en Jean-Paul Gaultier.
To p l o c a t i e. Bolshaya Morskaya 39, thehotelasto-
ria.com, kamers vanaf 250 euro, de vijf presiden-
tiële suites kosten tot 3500 euro per nacht.

2. Grand Hotel Europe. In dit pand, gebouwd
aan het begin van de 19de eeuw, zaten eerder
een ziekenhuis, een weeshuis en een kantoor uit
de Sovjet-bureaucratie. Nu komen er staatshoof-
den en drink je in The Lobby Bar Dom Perignon
voor 1200 euro. Oude chic, neo-barok. Ingang op
Mikhallovskaya Ulitsa 1/7, grandhoteleuro-
pe.com, kamers vanaf 527 euro.

3. Angleterre Hotel. Waar nu kamer 352 zit,
recht tegenover de St. Isaac, pleegde in 1925 de
dichter Serge Esenin zelfmoord. Hij sneed zijn
polsen door, schreef nog een gedicht met zijn
bloed, en hing zichzelf op. Een andere lezing is
dat de geheime politie hem in opdracht van
Trotsky heeft vermoord. Ul. Malaya Morskaya 24,
angleterrehotel.com, kamer vanaf 160 euro per
nacht.

4. Corinthia Nevskij Palace. Hier woonde van
1869 tot aan zijn dood in 1887 Vassily Samoilov,
beroemd acteur bij het Alexandrinsky Theater. In
het luxe hotel is een museum aan de Samoilov-
dynastie gewijd, met aandacht voor het Russi-
sche theater en ballet. Nevski Prospekt 57, co-
rinthia.ru/eng, kamers vanaf 156 euro per nacht.

5. Radisson SAS Royal Hotel. Je zou het niet
zeggen, maar de hotelbar Canelle heeft een be-
wogen geschiedenis. In de Sovjet-tijd zat hier
‘Café Saigon’, de bijnaam voor het restaurant
Moskou. Kunstenaars en schrijvers kwamen hier
samen als Broederschap. Onder hen de latere
Nobelprijswinnaar Josef Brodsky. Nevski Pro-
spekt 49/2, stpetersburg.radissonsas.com, ka-
mers vanaf 160 euro.

Hotels van naam

■ Vliegen
De KLM vliegt rechtstreeks op Pulkovo 2, de internationale
luchthaven van St.-Petersburg, op maandag, donderdag en za-
terdag. Vanaf 363 euro, inclusief belastingen en toeslagen. Goed-
koper is het met Alitalia (230 euro), maar die reis is een stuk lan-
ger met een overstap in Milaan. Ook Lufthansa en Finnair vliegen
op St.-Petersburg (met overstap).

■ Regelen
Voor een bezoek aan Rusland is een visum nodig. Laat je niet af-
schrikken, het is te doen. Boek een hotel en vraag een bevesti-
ging plus een uitnodiging, liefst in het Russisch. Dat is een forma-
liteit. Verder nodig: geldig paspoort, een kopie van een ziekte-
kostenverzekering waaruit blijkt dat die geldig is in Rusland (we-
relddekking), een pasfoto en 35 euro. Het visum kan worden
aangevraagd bij de ambassade op de Laan van Meerdervoort 1,
Den Haag (open op werkdagen van 10.00 tot 13.00 uur), 070-
3646473. Regel het uiterlijk een week voor vertrek. Zie voor de-
tails: ambru.nl. Het Visumburo (Veemarkt 230, Amsterdam) is
eveneens een mogelijkheid: voor 30 euro extra gaan zijn voor je
naar Den Haag; het paspoort kan worden thuisgestuurd. Zie vi-
sumburo.nl. In geval van een georganiseerde reis, zal doorgaans
de touroperator alles regelen.

■ Lopen
Het oude centrum van de stad nodigt uit veel te voet te doen. Er
is een goede metro, diep, diep, diep onder de grond, maar die is
vooral handig voor grotere afstanden. Een rit kost 14 roebel (40
eurocent). De borden zijn alle in het cyrillisch. Officiële taxi’s zijn
er niet veel in St.-Petersburg, maar ‘gewone’ auto’s willen je ook
wel meenemen. Werkwijze: op de stoep staan en zo ongeveer
met je hele arm richting het midden van de weg wijzen. Succes
overigens niet verzekerd. Onderhandel vooraf! Een rit binnen het
centrum zal zo’n 150 à 250 roebel kosten, 4 à 7 euro. Een rit van
of naar het vliegveld zou niet boven de 1000 roebel uit mogen
komen.

■ Zien
Te veel. Wie de Hermitage wil zien, kan maar beter van tevoren
een goed plan bedenken – zo kolossaal is het. De Hollandse
meesters beslaan zalen 249 tot en met 254, op de eerste verdie-
ping van de ‘Oude Hermitage’, Van Gogh en tijdgenoten hangen
in 314 tot en met 350, op de tweede verdieping van het Winter-
paleis. Entree 350 roebel (9 euro). Eerste donderdag van de
maand gratis. Online kopen kan ook, om een eventuele rij voor
de kassa te ontlopen, heritagemuseum.org. Zeker niet over-
slaan: de St. Isaac Kathedraal, 101 meter hoog uittorenend bo-
ven de stad. Koop ook een kaartje voor de klim (262 treden) naar
de gouden koepel. Al is het maar voor het uitzicht. Voor het inte-
rieur zijn geen woorden: hierna heb je het gevoel dat je geen an-
dere kerk meer hoeft te zien, dat kan alleen maar minder wor-
den. Wie een uitzicht over de stad wenst inclusief dit machtige
bouwwerk: nuttig een drankje in restaurant Nebo, bovenin het
nieuwe PIK-winkelcentrum aan het Sennaya-plein. Probeer ver-
der een uitvoering van een opera of ballet mee te maken in het
225 jaar oude Mariinsky Theater. Zie mariinsky.ru/en voor pro-
gramma en kaartjes. Gokken op een last-minute kaartje kan ook;
bij binnenkomst kassa aan de linkerkant.

■ Eten
Fijne tent is het vegetarische restaurant The Idiot (geen vlees,
wel vis), vernoemd naar de roman van Dostojevski. Gevestigd in
een souterrain aan de Moika (Naberezhnaya Reki Moika 82),
huiskamerachtig, met oude meubels. Wodkaatje van het huis bij
je Russische ontbijt met haring of blini’s (pannekoekjes) met
rode kaviaar. De hippere (en duurdere) Russische keuken is te
vinden bij Sadko (Glinki Ulitsa 2), schuin tegenover het Mariinsky
Theater. Reserveren. Als de voorstelling voorbij is, wordt het
echt druk.

■ Drinken
Leuke hoek in de stad is te vinden in de buurt van Gostiny Dvor,
het immense winkelcentrum. Daarnaast ligt de Dumskaya Ulitsa,
met onder meer de bars Datscha en Fidel. Levendig, alternatief,
’s avonds dj. Bars en clubs zijn in St.-Petersburg vaak tot 6 uur ’s
ochtends open, of ‘tot de laatste klant vertrekt’.

■ Clubben
Clubs komen en gaan. Check de Engelstalige websites van The
St. Petersburg Times (sptimes.ru) en Way to Russia ( w a y t o r u s-
sia.net). Uitprinten en meenemen! Altijd populair zijn de clubs
(Mod, Achtung Baby) aan het Koniushennaya-plein, vlak bij de
Kerk van de Verlosser tot het Bloed. Studentenpubliek. Bandjes
treden op in Fish Fabrique, ergens in de krochten van het cultu-
reel centrum Poeshkinskaya 10. Genoemd naar het adres, maar
de ingang vind je op Ligovsky Prospekt 53, tegenover het Mos-
kou-station. Klassieker is de Griboedov-club, in en bovenop een
schuilbunker aan Voronezhskaya Ulitsa 2A. Live optredens en
dj’s. Overvol, maar het heeft wel iets.

■ Betalen
Overal zijn pinautomaten. 100 Roebel = 2,80 euro.

■ Informeren
Koop enkel een gids vooraf voor achtergrondinformatie, bijvoor-
beeld The Rough Guide voor de sectie over de Hermitage. Als het
gaat om bijvoorbeeld restaurants en cafés heb je er niet heel
veel aan: veel informatie is achterhaald. Het Wa l l p a p e r -gidsje
over St.-Petersburg is zonde van je geld want pretentieus. De op-
lossing: het gratis gidsje In Your Pocket dat je her en der in de
stad kunt vinden. Prima informatie, up-to- date. Voor uitgebreide
club- en muziekagenda, pak ergens het gratis maandblad Pulse.
Een Engelstalige plattegrond kopen bij de boekhandel loont de
moeite. Verwacht niet te veel van de Toeristen Informatie op
Sadovaya 14 (bij metro Gostiny Dvor).

Doen & Laten

Reisbureau Bij de Bosnische dokter heerst een hakkenbarsfeer
Het Reisbureau van
v o l k s k ra n t -
reizen.nl verzamelt
geheimtips. Deze
week: goedkoop
ooglaseren in Tur-
kije, de beste hotel-
kliniek in Duitsland
en buitenlandse
vullingen die wél
blijven zitten.

J e hebt een paar kronen nodig of
een brug, maar je tandartsverze-
kering betaalt niet. Je hebt geen

zin in een dure lening of een tweede
hypotheek. Waarom dan niet het on-
aangename met het aangename
combineren? Boek een reis naar Tur-
kije, Roemenië of Bosnië en vier tus-
sen de behandelingen door vakantie.

Medisch toerisme neemt een
vlucht. Of het nu gaat om een borst-
vergroting, ooglaseren of een her-
niaoperatie, je kunt ervoor terecht in
het buitenland. Niets lange wacht-
lijsten of onbetaalbare behandelin-
gen en vaak een goede service.

De reacties van medische toeris-
ten op volkskrantreizen.nl zijn over-
wegend positief. B. is laaiend en-
thousiast over Turkije. Voor allerlei
medische zaken kun je er terecht.
Zoals oogheelkundige hulp: ‘beide
ogen laseren voor maximaal 800

euro en in Amsterdam een kliniek
voor controles (www.worldeyecen-
t e r s. n l ) ’. Maar ook cosmetische chi-
rurgie of een complete medische
check-up kan in Turkije. B. is lovend
over het uitgebreide contact met de
arts: ‘Je hoeft niet meer op de
knieën om je verhaal hard te ma-
ken’. Ook Arie is te spreken over de
arts-patiëntverhouding, maar dan in
Bosnië: ‘Dat is nog eens een infor-
mele manier van omgaan van de
dokter met de zomaar binnenlopen-
de patiënt. Echt relaxed en zonder
zweem van ik-ben-de-arts-kruip-in-
je-schulp, er hangt de sfeer van een
hakkenbar'. Arie ging naar de tand-
arts in Sarajevo en betaalde voor
een kroon 75 euro, ‘dat is een zeven-
de van Nederlandse tarieven’. In mei
gaat hij weer, voor controle en repa-
ratie van een voortand. Advies van
Arie: regel het via een Bosnische

vriend of bekende en combineer de
behandeling met uitstapjes naar
Mostar, Split en Dubrovnik.

P. van der Kletersteeg is vijftig jaar
lang in Nederland behandeld voor
chronische bronchitis. Na een be-
zoek aan een huisarts in Roemenië,
die zelfs geen behoorlijke behandel-
tafel had, bleek Van der Kletersteeg
helemaal geen bronchitis te hebben
maar iets anders. 'Sindsdien ben ik
klachtvrij.'

Tussen al die positieve verhalen
door waarschuwt N. niet lichtzinnig
om te gaan met behandelingen in
het buitenland. De Nederlandse
huisarts kan volgens N. goed uitleg-
gen welke onderzoeken zinvol zijn
en welke ronduit schadelijk. Voor
voorbeelden van risico’s van bijvoor-
beeld oogchirurgie in het buitenland
verwijst N. naar visionsurgeryre-
hab.org, ook met treffende plaatjes.

Pauline, die met haar zeilboot over
de Middellandse Zee vaart, liet bui-
tenlandse tandartsen reparaties in
haar mond doen. De vullingen die zij
in Griekenland liet zetten zijn alle-
maal uitgevallen. Daarom voelt zij
zich een stuk geruster in Nederland,
hoe duur ook.

Voor een prostaatoperatie ging R.
v.d. Meulen naar Keulen. Hij kon kie-
zen voor poliklinisch of twee nach-
ten verblijven in een viersterren ho-
telkliniek. De keuze was snel ge-
maakt: ‘Superschoon en supervrien-
delijk, deze kliniek. Prima eten met
ontbijtbuffet, keuzemenu’s, gratis
krantje, gebak en dinerbuffet. De art-
sen bezoeken je ook in het weekend
en ‘s avonds laat en nemen bij ver-
trek afscheid van je. Jij bent hun
gast.’

Jady Petovic

De komende week:
Waar vinden we de
beste musea van Pa-
rijs? En waarom moe-
ten we er naartoe?
Geef suggesties op
w w w. v o l k s k r a n t r e i-
zen/reisbureau.
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