
Inleiding 
 
 

Situatieschets 
 

Met de stichting van Sint-Petersburg in 1703 kreeg het Russische Rijk zijn langgehoopte 
venster op het Westen. Vanaf de oprichting van de nieuwe Russische hoofdstad was de 
buitenlandse aanwezigheid een vast onderdeel van het Petersburgse leven. Hierdoor had de 
stad een duidelijk kosmopolitisch karakter, wat haar bijzonder maakte ten opzichte van alle 
andere Russische steden. De grondlegger van de stad, tsaar Peter I, was tijdens zijn reizen 
naar Europa zeer onder de indruk geraakt van de Nederlanden en de Nederlanders, waardoor 
het Nederlandse element onlosmakelijk verbonden werd met Sint-Petersburg.1 De 
Nederlandse rol bij de bouw van Sint-Petersburg was immens. Nederlanders gaven vorm aan 
de stad, die naar Amsterdams voorbeeld werd opgezet. Ook de constructie en uitrusting van 
de vloot en de daarbij behorende versterkingen werden goeddeels door Nederlanders 
geïnitieerd en voltooid. Nederlanders waren zeer welkom en werden door de Russische 
overheid nadrukkelijk aangemoedigd zich in de hoofdstad te vestigen.2 Vanaf het begin 
mocht de stad dan ook Nederlanders tot haar inwoners rekenen. 

Naar de Nederlanders in de ontstaansperiode van Sint-Petersburg is al veel onderzoek 
verricht, maar de Nederlandse aanwezigheid gedurende de negentiende eeuw is nog relatief 
onderbelicht gebleven. Met name de tweede helft van de negentiende eeuw is bijzonder 
interessant, omdat juist toen steeds meer Nederlanders besloten zich permanent in de 
Russische hoofdstad te vestigen. Het feit dat in deze periode het tijdelijke karakter van het 
verblijf werd ingeruild voor een permanent karakter, is een teken van een toenemende 
integratiebereidheid onder de Nederlanders. De Nederlandse kolonie is nooit erg groot 
geweest. Tot het abrupte einde van de Nederlandse aanwezigheid in 1917 door de Russische 
Revolutie lag het gemiddelde ledental rond de 250. Een druppel in de oceaan in vergelijking 
met het totale bevolkingsaantal van Sint-Petersburg, dat in 1850 487.2783 inwoners telde en 
in 1910 zelfs al 1.905.600.4 Een tweede reden, die deze periode interessant maakt, is de 
hernieuwde Russische vraag naar Westerse kennis en geld, zoals die ook in de Petrinische tijd 
bestond. Door de nederlaag van Rusland tijdens de Krimoorlog (1854-1856) tegen Groot-
Brittannië, Frankrijk en Turkije verloor het veel van haar internationale prestige, dat het 
verworven had tijdens de Napoleontische oorlogen in Europa. Het Russische establishment 
werd hardhandig wakker geschud, de Russische militaire macht was sterk verouderd 
gebleken. De onthulling van Ruslands achterstand in economisch en militair opzicht luidde 
een nieuw tijdperk in. De nieuwe Russische tsaar Alexander II, die in 1856 de Russische troon 
besteeg, stond verregaande hervormingen voor. Zo is hij de geschiedenis ingegaan als de 
‘tsaarbevrijder’, de tsaar die de lijfeigenschap afschafte.5 Ook op economisch gebied 
veranderde er veel. De jaren ’70 en ’80 waren een tijd van economisch liberalisme in Rusland, 
waarbij het land een spoorwegboom beleefde. In die jaren werd er meer dan vijftienduizend 
kilometer spoorlijn aangelegd, wat de voorwaarde bleek voor de Industriële Revolutie, die in 

                                           
1 Tot op de dag van vandaag is het Hollandse element nog duidelijk zichtbaar aanwezig, getuige het onlangs 
verschenen boek van S. Gorbatjenko, Sint-Petersburg Nieuw-Amsterdam (Sint-Petersburg 2003). 
2 J.S.A.M. van Koningsbrugge, The Dutch Republic, Sweden and Russia, 1697-1707 and the secret activities of 
Cornelus Cruys (1702-1704) and Johannus van der Burgh (1707-1708) in: E. Waegemans, Russia and the Low 
Countries in the Eighteenth Century (Groningen 1998) 51. 
3 V. Michnevitsj, Peterburg ves’ na ladoni (Sint-Petersburg 1874) 251. 
4 N.V. Juchneva, Staryj Peterburg (Leningrad 1982) 12. 
5 J.W. Bezemer, Een geschiedenis van Rusland  (Amsterdam 1988) 165. 
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Rusland plaatsvond gedurende de laatste drie decennia van de negentiende eeuw. Ondanks de 
economische successen kenmerkte deze periode zich ook door grote sociale onrust. In die tijd 
was Rusland nog de enige absolute autocratie in de Westerse wereld. Deze onrust 
culmineerde uiteindelijk in de Oktoberrevolutie van 1917. Vandaar mijn keuze voor de 
jaartallen 1856 en 1917 als cesuur voor mijn onderzoek. 

 
 

Vraagstelling 
 

Centraal in dit onderzoek staat de vraag in hoeverre de in Sint-Petersburg wonende 
Nederlanders geïntegreerd waren in de Russische samenleving en welke factoren hierbij een 
rol speelden, hetzij een integratie bevorderende dan wel een belemmerende. Bij de 
beantwoording van deze vraag wordt gebruik gemaakt van een tweetal dimensies, de sociaal-
economische en de sociaal-culturele. Voor de meeste Nederlanders vormden economische 
motieven de belangrijkste reden om naar Sint-Petersburg te gaan, waardoor aangenomen mag 
worden dat een succesvolle economische integratie zeer wel mogelijk was. Deze aanname 
dient op juistheid onderzocht te worden, waarbij ook de vraag aan de orde komt of de 
buitenlandse afkomst belemmerend of bevorderend voor de economische integratie was.  

De mate van sociaal-culturele integratie dient onderzocht te worden door de 
beantwoording van de vraag in hoeverre de Petersburgse Nederlanders waren verrussischt. 
Veranderingen in de eigen cultuur en de oriëntatie op de ontvangende samenleving zouden op 
integratieprocessen duiden. Hierbij komt het vraagstuk van de verandering van de 
zelfidentificatie aan bod: beschouwde de Nederlander zich vooral als lid van de 
herkomstgroep of meer als lid van het ontvangende land. Binnen de sociaal-culturele dimensie 
wordt aan de religieuze integratie extra aandacht besteed, omdat de Nederlanders in de 
Russische hoofdstad door de Russen niet alleen als buitenlanders werden beschouwd, maar 
vooral ook als andersgelovigen. Hierbij dringt de vraag zich op, of het lidmaatschap van de 
Nederlands-hervormde kerk voor de Nederlanders in Sint-Petersburg een belemmering is 
geweest op de weg naar integratie in de Russische samenleving. 

De politieke integratie blijft in dit onderzoek buiten beschouwing. De Nederlanders 
bemoeiden zich niet met de binnenlandse Russische politiek, omdat de economische integratie 
voor hen alleen mogelijk was zonder zich politiek actief op te stellen. Daarover getuigde een 
van de Petersburgse Nederlanders E. Engberts: ‘als men niet aan de politiek deed, leefde men 
geheel vrij en merkte er niets van dat men zich in een autocratisch land bevond, het land van 
de zogenaamde verdrukkingen, onverdraagzaamheid, pogroms, van de knoet en de 
vestingscasematten, van Siberië. Ware men Rus, dan had men meer kans wellicht een of 
andere van deze zegeningen aan den lijve te ondervinden. Ons Hollanders raakten ze echter 
niet, en politiek waren we goed befaamd bij de autoriteiten’.6 Voor enige invloed op de 
buitenlandse politiek was de maatschappelijke positie van de Nederlanders niet voldoende en 
de omvang van de Nederlandse kolonie eenvoudig te klein. Bovendien lag het in de 
Nederlandse aard om zich in het buitenland politiek neutraal te gedragen. 

Ondanks de kleine omvang van de Nederlandse kolonie in Sint-Petersburg waren er 
opmerkelijk veel individuele succesverhalen onder de leden van deze kolonie. Hoe was dit 
mogelijk? Hoe konden deze Nederlanders zulke vooraanstaande posities in de Russische 
samenleving innemen? Wat waren hierbij belangrijke factoren: het aanpassingsvermogen van 

                                           
6 E. Engberts, Oude Tijden. Herinneringen aan Sint-Petersburg, 73. Typoscript, kopie bevindt zich in het 
museum Oud Vriezenveen. In 2004 werd dit typoscript als boek uitgegeven bij Athenaeum-Polak & Van Gennep 
Amsterdam. De paginanummers worden hier en verder aangegeven zoals ze in het typoscript staan. 
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de Nederlanders, de houding van de Russische ontvangende samenleving ten opzichte van 
buitenlanders of juist door individuele kwaliteiten van Nederlandse immigranten? In dit 
opzicht is het interessant om met behulp van biografische casestudies ook enkele individuele 
succesverhalen van Nederlanders in Sint-Petersburg nader te onderzoeken. 
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De definitie van integratie en onderdelen van definitie 
 

Het begrip integratie kent geen eenduidige definitie. Auteurs in verschillende 
wetenschappelijke disciplines, evenals auteurs binnen een zelfde wetenschappelijke tak, 
stemmen veelal zowel in de terminologie als in de inhoud ervan niet met elkaar overeen. 
Deels komt dit doordat men in de Angelsaksische landen voor integratie en aanverwante 
fenomenen onder meer de volgende synoniemen gebruikt: ‘absorption’, ‘accomodation’, 
‘adaptation’, ‘adjustment’, ‘amalgamation’, ‘assimilation’, ‘settlement’, etc. In de 
hedendaagse sociologische wetenschap wordt onder integratie bedoeld de mate, waarin en de 
wijze waarop een etnische minderheid deel wordt van de ontvangende samenleving. Hierbij 
kan zowel het proces zelf als het tussenresultaat van dit proces bedoeld worden. Daarnaast is 
het begrip ‘integratie’ losgekoppeld van het begrip ‘assimilatie’, omdat deze laatste als meer 
dwingend wordt beschouwd en verwijst naar een situatie waarbij een etnische minderheid al 
haar belangrijke etnische kenmerken verliest. ‘Integratie’ laat nog ruimte voor het behoud van 
deze kenmerken en wordt daarom vaak gehanteerd als de doelstelling van het 
minderhedenbeleid, met de multiculturele samenleving als uiteindelijke streven.7

In sociologische termen waren de Petersburgse Nederlanders een etnische minderheid 
en de Russische bevolking de dominante meerderheid, waarbij de vraag is hoe de 
maatschappelijke positie van de minderheid in de ontvangende samenleving zich ontwikkelt? 
Onder sociale integratie wordt een proces verstaan in de loop waarvan maatschappelijke 
posities en functies van een cultureel verschillende meerderheid aan de leden van minderheid 
worden toegewezen en door de laatste worden geaccepteerd.8 Integratie kan ook beschouwd 
worden als de weg naar assimilatie, waarin assimilatie een mogelijk eindresultaat is. Men 
noemt een etnische groepering geassimileerd, wanneer de leden ervan de ontvangende 
samenleving als de hunne beschouwen, volwaardig er in participeren, en door de samenleving 
niet als leden van een out-group beschouwd en behandeld worden.9 Volledige assimilatie 
betekent de overgang van een etnische minderheidsgroep naar de dominante bevolkingsgroep, 
wat een proces van meerdere generaties is.10 Echter de integratieprocessen leiden niet 
automatisch tot assimilatie; immers de ontwikkeling van deze processen kan geblokkeerd 
worden, waarna er ‘minderheidsvorming’ optreedt. Veelal vindt de definitieve vaststelling 
van de etnische identificatie plaats op basis van het zelfbewustzijn van een individu. De 
integratieprocessen worden in dit werk onderzocht aan de hand van de positie van de groep 
Nederlanders in Sint-Petersburg en hun economisch, sociaal-cultureel en religieus leven. 
Maar aangezien het individueel zelfbewustzijn als ultiem criterium moet worden beschouwd, 
wordt een belangrijke plaats ingeruimd voor individuele verhalen.  

Het proces van sociale integratie door de Petersburgse Nederlanders werd abrupt 
afgebroken door de Oktoberrevolutie van 1917, toen de meerderheid van de Nederlandse 
kolonie moest vluchten. Daarom kan dit onderzoek niet een eindoordeel geven over de al dan 
niet volledige assimilatie, daar het eindresultaat van dit integratieproces slechts met behulp 
van veronderstellingen bepaald kan worden. Bovendien was de groep Nederlanders niet 
homogeen, doordat er telkens nieuwe leden bijkwamen en sommigen na een lang verblijf 
                                           
7 htt://www.vng.nl/Documenten/extranet/Sez/WI/2003minderhedenscp.pdf 
 Rapportage minderheden 2003. Onderwijs, arbeid en sociaal-culturele integratie. Sociaal en Cultureel 
planbureau. Den Haag, oktober 2003. 
8 M. Busch, Deutsche in St. Petersburg 1865-1914 (Essen 1995) 11. 
9 P. Brasse en W. van Schelven, Assimilatie van vooroorlogse immigranten ( ’s-Gravenhage 1980) 5. 
10 Ibidem, 6. Sommige wetenschappers erkennen het zogenaamde Drie-Fasen-Model, waarin pas de derde 
generatie van immigranten geassimileerd kan worden genoemd. Zie: Ina-Maria Greverus, Der territoriale 
Mensch (Frankfurt am Main 1972) 43; Busch, Deutsche, 10;  Beda Claes, De sociale integratie van de Italiaanse 
en Poolse immigranten in Belgisch-Limburg  (Hasselt 1962) 55. 
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