
Bezoek aan het verleden van Nijinsky & Diaghilev  
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Als je de plaatsen en gebouwen wilt zien waar Diaghilev en Nijinsky 

ooit waren, is het vanuit Nederland het handigst om eerst naar Parijs te 
gaan. Voordat we hierheen vertrokken, maakten we een lijstje van de 

bezienswaardigheden, die we wilden bezoeken. 

 Graf van Nijinsky op het Montmartre Cemetiere  

 Woning van Nijinsky aan de Avenue de la Bourdonnais, vlakbij de 

Eiffeltoren.  

 Het Place de Diaghilev, ergens bij de Opera.  

 De Opera zelf, liefst ook van binnen, plus het bijbehorend museum.  

 Het Chatelet-theater waar het ballet eerst optrad voordat de Opera 

belangstelling kreeg.  

 De Russische kerk waar de dienst voor Nijinsky werd gehouden 

toen hij in Parijs werd begraven. 

 Musée d’Orsay 

Ons hotel lag in de Montmartre wijk, dus ons eerste doel was meteen duidelijk, 

het graf. We wandelden de boulevard af en sloegen een zijstraat in, maar waar 

we volgens de plattegrond een begraafplaats moesten aantreffen, was een grote 

grijze muur. Erachter waren wel grafstenen te zien, dus we liepen langs de muur 

de straat af naar beneden. Hoopvol sloegen we de hoek om, waar weer enkel 

muur te zien was. Bij de tweede hoek herhaalde de geschiedenis zich. Bij de 

derde hoek liep het beter, nu zagen we een rijweg (we waren weer geklommen, 

het werd ons goed duidelijk dat Parijs op zeven heuvels gebouwd was) die over 

het kerkhof ging, ernaast was een trap die naar de ingang afdaalde.  

Behalve een waterkraan, waar we even dankbaar gebruik van maakten, was er 

ook een plattegrond met daarop aangegeven de graven van een paar belangrijke 

personen, zoals de componisten Berlioz en Delibes, de schilder Degas en de 

schrijver Zola.  

Nu had ik in het boek van Buckle gelezen dat het graf van Nijinsky naast de 

andere grote balletster Vestris begraven zou worden. Serge Lifar wilde daar later 

weer naast, hetgeen ruzie zou betekenen, want Romola wilde ook naast haar 

echtgenoot liggen. Was het liefde? Of wat het de hoop dat de roem van haar man 

op haar zou afstralen. Bij Lifar was het duidelijk het laatste, hij had er immers 

ook mede voor gezorgd dat Nijinsky in Parijs begraven was. 

Het was mooi en oud op het kerkhof. Sommige graven leken wel 

miniatuurpaleisjes, we keken onze ogen uit. Ook vonden we een ineens een bot 
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op het rommelige pad, was dit een ellepijp of dijbeen? Er was blijkbaar niet al te 

zorgvuldig een graf leeggehaald. 

We daalden een trapje af en enkele meters verder zagen we ineens het graf. Een 

van boven ronde steen met daarop in rode letters: 

 

Sepulture Nijinsky 
Ne a Kiev 28 XII 1889 

Mort a Londres 8 IV 1950 

 
Hier was het dan, de eerste confrontatie met de eens bestaande werkelijkheid. 

We hadden de film gezien over Vaslav, en waren, gegrepen door het drama, 

boeken gaan lezen. Het leek een verzonnen verhaal, de ongelukkige man die 

eindigt in een gesticht. 

Het was allemaal waar gebeurd, de relatie met Sergei, zijn roem en succes, de 

ruzie met Sergei en het huwelijk met Romola en alle daaruit voortvloeiende 

problemen. Het gepest van zijn schoonouders tijdens de oorlog en tot slot die 

vreselijke inrichting, het was allemaal werkelijk waar geweest. 

 

We maakten foto's van de steen en moesten beiden lachen om de 

horizontale steen die het graf afdekte. 
Hierop stond:  

Vaslav Nijinsky 



Serge Lifar 15 6 1953. 

Serge Lifar had de steen betaald en moest en zou genoemd worden! 

Hij was zo ijdel, die man. Ik had zijn biografie gelezen en daarin 

begon elke zin met Ik. Heel veelzeggend. 
Nog onder de indruk bezochten we het graf van Vestris, dat in een 

hele andere 'straat' lag.  

 

 

Vervolgens verlieten we het kerkhof en gingen met de metro richting 
Opera, alwaar het Ballet Russes zo vaak had opgetreden. Hier ergens 

moest het Place Diaghilev zijn. In eerste instantie konden we het niet 

vinden, maar nadat we het in een winkel opzochten in een uitgebreide 
gids met plattengrond, slaagde de missie. 

Achter de Opera lag een onbelangrijk kruispunt, wat de naam van 

Diaghilev droeg.. Het was nog moeilijk om een beetje sfeervolle foto 
te maken van dit stukje Parijs. 



 

Onze tocht ging verder naar de Opera. Ik kocht een foto waar het 
gebouw opstond, want zulke mooie foto's maken is onbegonnen werk. 

 

Wel maakte ik een foto van de oude verkoopplaats van 
plaatsbewijzen. 



 

We liepen naar binnen. Daar was een vitrine met boeken, uiteraard lag Buckle er 

en nog wat andere boeken, maar we zagen helaas niets onbekends. We bekeken 

de ansichten, maar ook daar vonden we niets van onze gading, enkel mooie 

foto's van Franse balletsterren en natuurlijk nog van Nurejev.  

Binnen was een tentoonstelling over een huidig ballet dat ons niets zei, het was 

best prijzig, maar we wilden de Opera uiteraard ook van binnen bekijken. Dus 

kochten we kaartjes en wandelden we daar waar Nijinsky en Diaghilev ook 

gewandeld hadden. Dat viel niet tegen. Het was prachtig met kroonluchters, 

glanzende vloeren en monumentale trappen. 

 

We gingen de loge in van de zaal en bewonderden het rode pluche. Hier was de 

voorstelling van Sacre zo'n rel geweest. Hier had ook Vaslav in de zaal gezeten, 



kijkend naar Petroesjka, terwijl Sergei en iedereen hoopte dat hij daardoor terug 

zou keren in de realiteit. Ergens in dit gebouw was de beroemde foto gemaakt 

van Nijinsky en Diaghilev, voor het laatst samen op de foto, na die voorstelling. 

 

De oude tijd leek zo reëel te zijn dat we ieder moment een bewijs verwachtten, 

maar het dikke glas van de tijd hield het verleden buiten ons bereik. 

We gingen weer naar buiten en sloegen een hoek om. Daar was een hek, dat 

openstond en via een oprijlaantje kwamen we bij een openstaande deur. We 

gingen brutaal naar binnen toe, er was geen mens te zien. Er stonden wat vitrines 

met oninteressante dingen. Er was ook een trap met rode loper, die uitkwam op 

een gang. We sloegen vervolgens een hoek om en bleven als aan de grond 

genageld staan want daar hing een enorme foto van Sergei, met ernaast een 

fraaie buste. 

 



Helaas bleek het echte museum, door een ketting van ons gescheiden, enkel in 

de zomermaanden open. Teleurgesteld wierpen we een blik in de bibliotheek vol 

oude voorwerpen, helaas! 

Buiten was het Café de la Paix, waar Diaghilev en Nijinsky zo vaak van het 

restaurant gebruiken hadden gemaakt, dus ook dat moest op de foto. 

 

Het volgende doel van onze geschiedenis-reis van een bezoekje aan de straat 

waar Nijinsky gewoond had met Romola en Kyra. Het moest in de buurt van de 

Eiffeltoren was, dus dat konden we mooi combineren. De avenue was behoorlijk 

lang, maar we kwamen bij het goede nummer en maakten een foto van het 

gebouw. We wierpen een blik in de fraaie hal en opnieuw was het vreemd om te 

bedenken dat Sergei, maar ook Serge Lifar hier vaak was geweest. 



 

Na een bezoek aan de Eiffeltoren dat niet in de context van dit verhaal past, 

gingen we op weg om het Chatelet theater te vinden waar het eerste Ballet 

Russes seizoen was. 

 

Ons laatste doel in Parijs was de Russische kerk. Vaslav was daar waarschijnlijk 

vaak geweest toen hij nog leefde, maar in ieder geval was hier de dienst 

gehouden, toen Vaslav, die eerst in Engeland was begraven, overgebracht werd 

naar Parijs.  

De kerk was niet groot, maar wel mooi met een gouden dak. De deur was open 

en dus gingen we brutaal het halletje in waar allemaal ansichten, boeken en 

muziek lagen.  



 

Vervolgens gingen we door naar binnen, er waren heel wat mensen. Ze hadden 

allemaal iets bekends, ik had voorheen nooit geweten hoe herkenbaar Russen 

waren, deze hadden allemaal Sergei ogen met wallen eronder, heel opvallend.  

Er werd een dienst gehouden. We hoorden prachtig gezang, waarschijnlijk van 

de plaat die we hadden zien liggen bij het stalletje, want een koor zagen we niet. 

Nu was de ruimte ook vrij klein, zou er in een ander gedeelte de echte dienst 

zijn? We zagen ook geen priester of hoe zo iemand hier ook mocht heten. Er 

kwamen enkel mensen binnen, die een tijdlang vol eerbied bleven staan en 

vervolgens weer vertrokken. Een vrouw had haar huilende baby op de arm. De 

kerk was trouwens prachtig, zwart met gouden muren, heel indrukwekkend. 

Pompeus misschien maar ik vond het heel mooi. 

Naast de uitgang stonden twee vrouwen met ieder een mandje. Er lagen bordjes 

op. "Voor het opknappen van de  kerk" en "Voor de armen". Iedereen die 

wegging, legde een paar munten neer.  

Met mijn ogen dicht kon ik me inbeelden dat deze dienst voor Vaslav was. Lifar 

was erbij, Buckle (de biograaf) ook en nog veel meer bekende personen.  

Veel eerder had Sergei hier misschien ook gestaan, Met Tamara Karsavina, met 

Vaslav, Massine, Lifar en Kochno.  

We legden ook wat geld neer, normaal zou ik dat voor de kerk bestemd hebben, 

maar de geest van Vaslav was hier toch zo sterk, dat ik het geld aan de armen 

gaf. Zo zou hij het gedaan hebben, altijd mensen boven een gebouw plaatsend.  

Buiten blonk het gouden dak in de zon, maar voordat ik foto's ging maken, kocht 

ik eerst een ansicht van het interieur van de kerk.  

 



 
Parijs was nog altijd het centrum van de Russische emigratie. Er werden zelfs 

Russische tijdschriften en kranten uitgegeven. Op het kerkhof Ste Genevieve du 

Bois was zelfs een apart Russisch gedeelte waar o.a. Zinaida Gippius lag. Was 

zij niet een poosje de geliefde geweest van Benois of Bakst? De laatste had in 

ieder geval in 1906 een portret van haar geschilderd. Het kerkhof lag 25 km 

buiten Parijs en was dus niet zo geschikt voor een snel bezoekje.  

De kerk was door die eerste immigranten gesticht op 11 september 1861, het 

feest van de heilige Aleksander Nevski. Tegenover de kerk van de kroeg 

Petrograd, waar de Russen elkaar ontmoeten.  

 



Na het bezoek aan de kerk namen we de metro terug naar het centrum, omdat er 

naast het Louvre een kleine tentoonstelling was over Ballet in Parijs. Dat moest 

interessant zijn! Helaas viel het enorm tegen. De zaal was klein en de nadruk lag 

veel meer op het recente verleden dan op het begin van deze eeuw toen het Ballet 

Russes hier zijn triomfen vierde. In eerste instantie viel dat niet zo op, want we 

kwamen binnen en stonden meteen voor een muur met allerlei foto's van het 

Ballet Russes. Er zat weinig onbekends bij, hetgeen niet zo vreemd was, want we 

hadden al zoveel informatie bij elkaar gesprokkeld. Wel hingen er een foto van 

een oudere Vaslav, gefotografeerd door Serge Lido in 1947, dichtbij Innsbruck. 

 
 

Ook zagen we het beroemde reliëf dat Emile Antoine Bourdelle (een leerling van 

Rodin) maakte van Nijinsky en Isadora Duncan.  



 
Tot slot bezochten we het voormalige station dat inmiddels tot museum was 

verbouwd, het Musée d’Orsay.  

Daar vond ik zowaar een expositie van tekeningen van Nijinsky! 

. . 

En een wand met foto’s… 



 
Maar het allerleukste was een originele reiskoffer!  Zo ouderwets… 

 
En dan tot slot eindelijk een blik op de originele buste van Nijinsky als faun 



 
 

 

 

De volgende reis was richting Sint Petersburg !!  

(© Anne)   

 

Klik hier voor meer ballet 

http://www.mijnstambomen.nl/ballet.htm

