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Tsaar Ivan Basilovitsj, bijgenaamd “de tiran”, liet een 
buitenlandse gezant, die volgens de toenmalige Europese 
etiquette met bedekt hoofd voor hem verscheen, de hoed 
op zijn hoofd vastspijkeren. Van die wreedheid was de 
ambassadeur van koningin Elisabeth van Engeland, Sir 
Jeremiah Bowes, niet onder de indruk. Hij had de moed 
om met zijn hoed op zijn hoofd voor de tsaar te verschij-
nen. Die vroeg of hij niet gehoord had van de straf die 
een andere gezant gekregen had, die zich zo’n brutaliteit 
veroorloofd had. ‘Ja, heer,’ antwoordde Bowes, ‘maar ik 
ben de ambassadeur van de koningin van Engeland, die 
nooit voor welke vorst ter wereld ook anders dan met 
bedekt hoofd verschenen is. Ik ben haar vertegenwoordi-
ger en als ik ook maar even beledigd wordt, zal ik me we-
ten te wreken.’ ‘Dat is een flinke vent,’ zei de tsaar, ter-
wijl hij zich tot zijn hovelingen wendde, ‘die voor de eer 
van zijn vorstin weet te handelen en te spreken; wie van 
jullie had dat voor mij gedaan?’  
 Daarop werd de ambassadeur de gunsteling van de 
tsaar. Die gunst wekte de jaloezie van de adel. Een van 
de hoge heren die af en toe op vertrouwelijke toon met 
de monarch mocht spreken, haalde hem over om de be-
hendigheid van de ambassadeur op de proef te stellen. 
Ze zeiden namelijk dat hij een bedreven ruiter was. Om 
dat te bewijzen moest hij een ongetemd, heel wild paard 
van de tsaar berijden, en ze hoopten dat Bowes aan dat 
kunststuk op zijn minst een flinke verlamming over zou 
houden. De afgunst en jaloezie werden echter pijnlijk be-
drogen. De flinke Engelsman temde niet alleen het 
paard, maar joeg het ook zo op dat het uitgeput weer 
weggebracht werd en een paar dagen later crepeerde. 
Door dit avontuur kreeg de ambassadeur nog meer kre-
diet bij de tsaar, die hem naderhand telkens de grootste 
eerbewijzen liet toekomen.  


