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Het is 300 jaar geleden dat de Russische Tsaar Peter de Grote op 27 juli 1717 langs kwam in Maastricht toen
hij op doortocht was van Aken naar Nijmegen. Na het nieuwe fort van Sint Pieter bekeken te hebben werd
'Sijne Czaarse Majesteijt' onthaald op het stadhuis met een vorstelijk ontvangst en bal waarna hij de nacht
doorbracht in het huis van baron de Crassier aan de Bokstraat langs de Maas.
De dag erna was hij te gast op chateau Neercanne, het verblijf van stadsgouverneur Daniël Wolf baron de
Dopff en na het spel van de burchtbestorming op de Maas vertrok de tsaar per schip, de stad achterlatend met
een voor die tijd niet misselijke rekening van ruim 3117 gulden.

Het bezoek van de Tsaar was een gebeurtenis die men blijkbaar waard vond om voor het nageslacht vast te leggen in een chronogram, dat
nu nog te lezen is op een in de moderne achtergevel van V&D, nu Bijenkorf, herplaatste oude deurpartij (Achter het Vleeshuis 20).
Het tijdvers dat ook het verborgen jaartal 1717 geeft, luidt:: aDVenIt CzarUs MosChoVIe (de tsaar van Moskou is gekomen)

De herkomst van de deurpartij met het chronogram is niet met zekerheid bekend. Zou afkomstig kunnen zijn van het huis aan de Bokstraat
(tekening van Philippe van Gulpen), dat in 1849 werd gesloopt bij de aanleg van het kanaal Maastricht-Luik. Dat was in 1717 de woning van
baron de Crassier waar de tsaar van 27 op 28 juli de nacht doorbracht.

Ter ere van hoge, vorstelijke
bezoekers werd vaak het
spel van de
burchtbestorming
opgevoerd. In de Maas
dreef dan een ‘burcht’ en
het was de bedoeling dat
aanvallers langs de paal en
via de ladders naar boven
klommen. De verdedigers
konden de bak echter snel
rond laten draaien waardoor
de ladders omhoog
zwaaiden en daardoor
moeilijk bereikbaar en te
beklimmen waren. Menige
aanvaller moest zijn poging
met een duik in de Maas
bekopen. Het ronddraaien
van de ‘burcht‘ was een
vermoeiend karwei en de
verdedigers waren dan ook
na een uur of twee uitgeput.
Waarna de aanvallers van
verschillende kanten de
‘burcht’ binnen konden
vallen, de verdedigers in de
Maas gooiden en juichend
de vlag naar beneden
haalden.
Het was een schouwspel
geweest ‘in hetwelk den
Czaar zijn plaisir nam".

Het bezoek van de tsaar zal worden herdacht met een nieuw gedenkteken dat Achter het Vleeshuis naast het chronogram zal worden
geplaatst. Het hier afgebeelde (voorlopige) ontwerp is van de hand van de Russische in Nederland wonende kunstenaar Alexander Taratynov,
in Maastricht bekend van het standbeeld van d’Artagnan in het stadspark en diverse bronzen beelden in de tuinen van chateau Neercanne.
Hoe het er precies uit komt te zien, blijft een verrassing tot het moment van de onthulling door de Russische ambassadeur in Nederland
Alexander Sjoelgin en onze gouverneur Theo Bovens (27 juli om ….. uur).

