
Deel I. De economische aanwezigheid van de Nederlanders in Sint-
Petersburg 

 
Bij sociaal-economisch integratie gaat het om de positie die een minderheid inneemt in de 
sociale stratificatie. Deze positie wordt bepaald aan de hand van het niveau van de opleiding, 
de plaats op de arbeidsmarkt, het inkomen en het woningbezit. De positie op de arbeidsmarkt 
(of beroepspositie) van de immigranten en hun nakomelingen is het criterium voor de 
economische integratie. Grote overeenkomsten in de beroepsposities van immigranten en 
autochtonen betekenen een hoge mate van integratie. Ook de situatie waarbij de immigranten 
een eigen niche op de arbeidsmarkt creëren door verkoop van bijzondere goederen of 
verlening van specifieke diensten, waarmee ze een vaste plaats verkrijgen binnen de lokale 
markt, wijst op een basis voor economische integratie. Verder kunnen de opleiding, het 
inkomen en het woningbezit gelden als indicatoren van de uiteindelijke sociaal-economische 
positie.  

De Nederlandse kolonie is in dit onderzoek naar beroepspositie in twee groepen 
verdeeld: de kooplieden uit Vriezenveen en de vertegenwoordigers van het Nederlandse 
bedrijfsleven. Deze twee groepen onderscheidden zich van elkaar ten eerste qua 
migratieredenen: Vriezenveners gingen naar Sint-Petersburg uit vrije wil en op eigen risico, 
terwijl de vertegenwoordigers naar de Russische hoofdstad vertrokken vanwege hun nieuwe 
aanstelling, waarbij de duur van hun verblijf en de terugkeer naar Nederland door de 
bedrijfsbehoeften van hun werkgever werden bepaald. Ten tweede onderscheidden deze twee 
groepen zich ook qua periode: de groep van bedrijfsvertegenwoordigers kwam pas in de 
laatste decennia van de 19e eeuw naar Sint-Petersburg, toen de Vriezenveners daar al ruim 
honderd jaar vertoefden. Uiteraard was het in dit onderzoek alleen mogelijk om de 
economische integratie van de mannelijke leden van de Nederlandse kolonie te bestuderen, 
daar de vrouwen (voor zover aanwezig) in de onderzochte periode in meeste gevallen geen 
beroep uitoefenden. 

 
 

Hoofdstuk 1. De Vriezenveense kooplieden 
 
 

De opkomst van de Vriezenveners 
 
 De gemeenschappelijke groepsbelangen, de 

gecombineerde reizen en de vele bestaande 
familiebanden waren de oorzaak, dat zowel te Sint-
Petersburg als te Vriezenveen de zogenaamde 
“Ruslui” een vrij hechte gemeenschap vormden met 
een levendig en gezellig verkeer onderling. 
Uit de herinneringen van Barend Harmsen (1853-1938). 

 
 
 
 
 
 
 
 
De Nederlandse kolonie in Sint-Petersburg werd ook vaak de Vriezenveense kolonie genoemd 
vanwege de vele leden die afkomstig waren uit dit Nederlandse plaatsje.1 Naast landbouw 
hielden de Vriezenveners zich reeds in de eerste helft van de 17e eeuw bezig met handel in 
                                           
1 Het dorp Vriezenveen ligt in het noordwestelijke deel van Twente vlak bij de stad Almelo. 
Harmsen, Vriezenveners, 78. Barend Harmsen was lid van een koopmansfamilie uit Vriezenveen en vader van 
D.G. Harmsen, de auteur van Vriezenveners in Rusland. 
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linnen en zaad. Het linnen werd meestal aangeleverd door Almelose fabrikanten. Sommige 
kleine handelaren namen het in commissie mee en ontvingen de helft van de daarop gemaakte 
winst, anderen werkten voor eigen rekening. De handelaren vormden gewoonlijk een 
compagnieschap, waar behalve de reizigers soms ook anderen een aandeel in hadden.2 Zij 
trokken niet alleen door de Nederlandse provincies, maar ook naar het buitenland zoals West- 
en Zuid-Duitsland, Noorwegen, Kopenhagen en verder weg  naar Koerland, Zwitserland, 
Spanje, Portugal en West-Indië. Hun aankomst in de verschillende steden maakten zij bekend 
door gedrukte kennisgevingen uit te delen en door advertenties in de lokale kranten te 
plaatsen. De handel zat de Vriezenveners in het bloed en zij waren vaak van huis. In de 
protocollen van het schoutambt Vriezenveen uit de 18e eeuw stonden vele vermeldingen over 
personen die lange tijd afwezig waren, met de mededeling, dat zij zich in verre landen 
ophielden.3 Tijdens deze reizen kwamen zij vanaf het begin van de 18e eeuw ook naar Sint-
Petersburg. Zij gingen veelal vanaf Lübeck over de Oostzee, maar ook van Texel of 
Amsterdam over de Noordzee naar de Oostzee met als einddoel de Russische hoofdstad, een 
enkele keer  ging de reis over land. 

In de eerste jaren van het bestaan van de Nederlands hervormde gemeente te Sint-
Petersburg kwamen er geen Vriezenveners voor in de ledenlijsten. Vanaf 1743 werden 
verschillende Vriezenveense kooplieden vermeld in de kerknotulen, zij het met grote 
tussenpozen. Na 1760 kwamen hun namen vaker voor, ook al werden er in deze predikantloze 
tijd weinig notities gemaakt.4 De handelaren kwamen naar Sint-Petersburg met hun partijen 
goederen, die gezamenlijk door de leden van de groep werden verkocht, waarna men de 
terugreis naar het geboortedorp aanvaardde. Eigen panden had men toen waarschijnlijk nog 
niet, hoogstens opslagplaatsen van een betrekkelijk geringe omvang. Een groot deel van de 
verkopen vond plaats bij de klant aan huis, zoals dit door de Hollandse kooplui ook nog lang 
daarna in de praktijk werd gebracht,5 hoewel dit officieel was verboden na de uitvaardiging 
van een oekaze in 1741. Buitenlandse handelaren mochten geen detailhandel drijven en 
moesten al hun goederen naar Gostinyj Dvor brengen, daar belasting betalen en de complete 
partij aan een Russische koopman verkopen. Op deze wijze ondersteunde de Russische 
regering haar kapitaalzwakke kooplieden. Alleen als een buitenlandse koopman zich als 
burger van Sint-Petersburg had laten inschrijven, mocht hij als detailhandelaar optreden. De 
belasting, die hiervoor betaald moest worden, was veel groter dan voor de groothandel en 
derhalve niet erg aantrekkelijk. Dat kooplieden zich bar weining van deze oekaze aantrokken 
blijkt uit het feit dat 20 jaar later opnieuw een vergelijkbare oekaze nodig bleek.6

Veel Vriezenveense verkopers hadden geen blijvende standplaats in Sint-Petersburg, 
maar reisden jaarlijks heen en weer.7 De omzetten waren vaak goed. Zo was bijvoorbeeld Jan 
Hoek (*omstreeks 1730 Vriezenveen - †1760 Sint-Petersburg)8 een vermogend man geweest. 
Na zijn dood werd een inventaris gemaakt van zijn bezittingen. Hierop stond onder andere een 
lijst van vorderingen op afnemers in Sint-Petersburg, waarop behalve keizerin Elisabeth die 
voor Rb. 6.185 te boek stond, nog 117 namen voorkwamen met een vordering van Rb. 19.419 
                                           
2 L. Jonker, ‘Vriezenveen door L. Jonker’ in: G.A.J. van Engelen van der Veen ed., Overijssel (Deventer 1931) 
799. 
3 Ibidem, 798-799. 
4 De Hollandse Hervormde kerk in Sint-Petersburg. Teksten uit kerkenraadprotocollen, brieven en andere 
documenten 1713-1927, bronnenuitgave bezorgd door P.N. Holtrop en Th.J.S. van Staalduine (Kampen 2003) 
deel I (Kampen 2003). Zie ook: Harmsen, Vriezenveners, 37. 
5 Harmsen, Vriezenveners, 51. 
6 A.S. Sjustov, Sankt-Peterburgskoje kupetsjestvo k 200-letnemu jubileju stolitsy (Sint-Petersburg 1903) 43. 
7 De Hollandse Hervormde, deel I, 344 en 347. 
8 Bij de namen van Vriezenveners zal zoveel mogelijk het geboorte- en sterftejaar worden vermeld, omdat 
binnen deze gemeenschap veelvuldig dezelfde namen voorkwamen. 
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in totaal. Deze inventaris gaf ook een opsomming van de in Sint-Petersburg achtergebleven 
goederen, waaronder: 76 stuks linnen ter waarde van Fl. 8.666.9

  

                                           
9 Harmsen, Vriezenveners, 50. 
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Ontwikkelingen aan het begin van de 19e eeuw 
 

Aan het eind van de 18e eeuw begon de Russische koopmansstand zich actief te ontwikkelen. 
Zij was niet langer in financieel opzicht inferieur aan de buitenlandse handelaars. Tegen het 
eind van de regeerperiode van Catharina II waren er al meerdere Russische 
koopmansmiljonairs.10 De prijzen op de Russische markt gingen in de richting van de 
Europese. Zo lagen op de drempel naar de 18e eeuw de prijzen op de Russische markt nog 
ongeveer 9 tot 10 keer lager dan op de Europese markt, rond de volgende eeuwwisseling was 
het verschil nog maar 20 tot 30%.11 Dit betekende voor de handel in Rusland een toenemende 
concurrentie, waardoor de buitenlandse handelaren gedwongen werden een grotere en meer 
constante voorraad met een grotere verscheidenheid ter plaatse aan te houden. Deze situatie 
leidde tot een ander inzicht. Niet langer trokken de Vriezenveners met de compagnieschappen 
heen en weer tussen Rusland en Nederland. Een deel bleef steeds te Sint-Petersburg en 
beurtelings keerde een ander deel naar Vriezenveen terug naar hun gezinnen. In hun 
geboortedorp kregen zij de naam Ruslui. 

Ondanks de Napoleontische oorlogen gingen de reizen vanuit Vriezenveen naar Sint-
Petersburg gewoon door in het eerste decennium van de 19e eeuw, zowel per schip als over 
land.12 Na de oorlog gingen de reizen veelal over land. Een paar firma’s hadden een eigen 
reiswagen, waarmee men tussen Rusland en Vriezenveen pendelde, op poststations langs de 
route werden dan de paarden gewisseld. Zo’n reis duurde twee tot drie weken. Steeds meer 
Vriezenveense handelaren gingen naar de Russische hoofdstad. Rond 1830 bestond de 
kerkenraad van de Nederlandse hervormde gemeente te Sint-Petersburg al voor een groot deel 
uit Vriezenveners en twee van hen hadden toezicht op de bouw van de nieuwe kerk. 

Volgens het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden waren er in 1839 te Sint-
Petersburg vijf Vriezenveense compagnieschappen gevestigd, waarin 15 of 16 families 
deelnamen.13 Deze compagnieschappen bestonden uit meerdere leden van een gezin, die vaak 
ook de zwagers en schoonzoons omvatte. Zij rekruteerden jonge krachten uit Vriezenveen. 
Deze leerlingen  waren meestal tussen de 14 en 16 jaar oud; soms nog jonger. De 
nieuwkomers werden na ongeveer tien jaar als firmanten opgenomen.14 ‘De overlevering 
spreekt van een zeer strenge tucht die in de compagnieën heerste. De jonge mensen, ook al 
waren ze de zoon van de baas, moesten van onderop beginnen, met het vuilste, nederigste 
werk: bijvegen, schrobben, afstoffen. Ze moesten voor thee en heet water zorgen en thuis de 
patroons bedienen. De leerlingen moesten vijf jaar onafgebroken in dienst blijven en kregen 
dan een half jaar verlof om naar huis te gaan (…) Eertijds ’s winters, bij het donker worden, 
dus al tegen drie uur in de namiddag, werden de winkels gesloten.15 De jonge Hollanders 
werden dan aan het leren van  het Russisch en andere talen gezet, terwijl de bazen zich met 
huiselijke arbeid bezig hielden. De Russische bedienden kregen allerlei karweitjes op te 
knappen’.16 De behandeling van de Nederlandse en Russische winkelbedienden was 
verschillend. ’s Ochtends vroeg gingen de Russische bedienden van de Vriezenveense 
winkels de deuren openen, de vensterluiken wegzetten, de ramen lappen en het koper poetsen. 

                                           
10 M.I. Pyljaev, Staryj Peterburg. Heruitgave. (Sint-Petersburg 2002) 318-319.Voor het eerst gepubliceerd in 
1874. 
11 L.N. Semenova, Byt i naselenije Sankt-Peterburga (XVIII vek) (Moskou 1998) 120. 
12 Harmsen, Vriezenveners, 66. 
13 A.J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (Gorinchem 1839) deel I.  
14 Harmsen, Vriezenveners, 42. 
15 Vanaf 1879 kreeg Gostinyj Dvor eigen elektrische centrale en daarmee verlichting, zodat de winkels, net als in 
de zomer, tot 21.00 uur konden open blijven. 
16 Engberts, Oude tijden, 182.  
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De Nederlandse bedienden hielden zich bezig met het inrichten van de vitrines.17 De 
Nederlandse jongens werden voorbereid om later zelfstandig te werken en firmant te worden. 
De Russen konden er niet op rekenen ooit firmant te worden en als de zoons van eigenaars 
bereid waren om bij de zaak te komen werken, werden de Russische bedienden ontslagen. 
Verder bestond er in die tijd een ongeschreven regel, dat een winkelbediende ongetrouwd 
moest zijn. Als hij  ging trouwen had hij een grote kans zijn baan kwijt te raken.18  

Desondanks werkten de Russische verkopers en winkelbedienden graag bij 
buitenlandse kooplieden. De behandeling van bedienden door de Hollanders stond 
onvergelijkbaar hoger dan die van de meest beschaafde Russische kooplieden in die tijd. ’s 
Avonds, nadat de winkels waren gesloten, waren de bedienden vrij en op zondag ook, omdat 
de Hollanders zondags hun winkels dicht hielden. (In Russische winkels hadden zij geen vrije 
dagen; met uitzondering van drie dagen per jaar, nl met Pasen, Pinksteren en Kerstmis – sch.). 
De tafel, naar zeggen van de bedienden, was altijd goed en rijkelijk voorzien van voedsel en 
op feestdagen kregen de winkelbedienden bij het gezamenlijke diner zelfs bier, sigaren en 
pijptabak.19 Nikolaj Lejkin, een telg uit een Russisch koopmansgeslacht schreef in zijn 
herinneringen, dat zijn vader, twee ooms en zijn broer als winkelbedienden werkten bij 
buitenlandse kooplieden in Gostinyj Dvor. Twee van hen, oom Nikolaj en broer Vasilij, 
werkten voor Vriezenveners. De eerste bij Smelt, Engberts & Co. en andere bij Engberts & 
Co. Vasilij ging op zijn veertiende in dienst, omdat zijn familie hem moeilijk kon 
onderhouden. Hij woonde in bij zijn Hollandse bazen en werkte voor eten en kleding.20 Het 
verhaal van Lejkin wordt bevestigd door één van de Vriezenveense kooplieden, Hendrik 
Kruys, die in zijn dagboek uit 1900 schreef: ‘eind maart overleden aan eene beroerte te 
Petersburg: Vasilij Aleksandrovitsj Lejkin, vroeger bediende bij Engberts & Co.’.21   

Over de positie van de buitenlandse handelaren in Sint-Petersburgse samenleving 
tijdens de eerste helft van de 19e eeuw is een uitgebreide beschrijving bekend van A.P. 
Basjutskij Panorama van Sint-Petersburg, geschreven in 1834: ‘De buitenlandse kooplieden 
in Sint-Petersburg zouden met hun levenswijze als voorbeeld voor velen kunnen dienen. Wat 
hen tot eer strekt: zij leven als slimme mensen, die het gebruik en genot van hun zegeningen 
in overeenstemming houden met hun bezittingen, die zij dankzij eigen werk hebben 
verworven. De overgrote meerderheid van de handelsoperaties was in de handen van 
buitenlandse kooplieden: dat liet hen hoog in aanzien staan. Bovendien waren hun gedrag, 
levenswijze, gedachtegoed, de aangename manier van omgaan, bescheidenheid en eerlijkheid 
directe redenen van maatschappelijk respect en betrouwbaarheid, die bijna al hun families 
kregen’.22  

 Lejkin schreef, dat zijn vader en ooms de levenswijze van hun buitenlandse bazen als 
voorbeeld namen.23 Zo werd hijzelf door zijn vader in 1850 naar de Duitse school, die door 
drie hervormde gemeentes was opgericht, gebracht. De keuze voor deze school nam zijn 
vader niet zonder beinvloeding van zijn Duitse en Hollandse kennissen en omdat zijn vader 
graag wilde, dat zijn zoon later in dienst bij buitenlanders zou kunnen gaan. ‘Vader en oom 
zagen wat een belemmering het gebrek aan kennis van vreemde talen was voor hun carrière, 

                                           
17 Je.I. Rastorguev, ‘Progulki po Nevskomu Prospektu’ in: Progulki po Nevskomu v pervoj polovine XIX veka 
(Sint-Peterburg 2002) 150. 
18 N.A. Lejkin, ‘Moi vospominanija’ in: Peterburgskoje koepetsjestvo v XIX veke (Sint-Peterburg 2003) 210. 
19 Ibidem, 210-211. 
20 Ibidem, 196. 
21 Dagboek van Hendrik Kruys. Bevindt zich in het museum Oud Vriezenveen. Zonder paginanummers. 
22 A.P. Basjutskij, Panorama Sanktpeterburga (Sint-Petersburg 1834) deel 3, 12-95.  
23 Lejkin, Peterburgskoje koepetsjestvo, 144. 
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daarom wilde vader, dat ik Duits en Frans ging leren’.24 Daar was deze school goed in. In 
latere moeilijke tijden, toen zijn vader zijn baan kwijt was geraakt, had de jonge Lejkin zijn 
opleiding moeten staken, ware het niet dat zijn vader financiële steun kreeg van zijn 
buitenlandse kennissen, waardoor de jongen zijn studie kon afmaken. ‘In die tijd waren er 
onder de Hollanders uit Gostinyj Dvor veel goede mensen. Wanneer een of andere Russische 
winkelbediende na zijn dienst zelfstandig wilde gaan handelen, hinderden zij hem niet. 
Integendeel soms hielpen zij hem zelfs met geld of krediet’.25 Verder schreef Lejkin, dat hij 
op school zat met de zoons van de Hollandse koopman E.(Engberts? - sch.) uit Gostinyj Dvor 
en dat hij met die jongens goed bevriend was, waardoor hij goed bekend was met hun leven, 
dat hij tegen het midden van de 19e eeuw in zijn herinneringen als volgt beschreef: ‘De 
Hollanders uit de Gostinyj Dvor vormden een gesloten gemeenschap met eigen gebruiken in 
de Petersburgse levenswijze. Er waren vijf of zes Hollandse firma’s in Sint-Petersburg, elk 
daarvan bestond uit een aantal compagnons. Zij waren bijna allemaal afkomstig uit het 
plaatsje Almelo. Zij kwamen naar Sint-Petersburg ongetrouwd of zonder hun vrouwen en pas 
na verloop van aantal jaar mochten de getrouwden hun vrouwen naar de stad laten komen. De 
ongehuwde mannen, wat gold voor de meerderheid bij deze firma’s, mochten niet met 
Russinnen, Duitse vrouwen of vrouwen van niet-Hollandse nationaliteit trouwen. Dus omdat 
er in Sint-Petersburg geen Hollandse vrouwen waren, gingen zij naar Holland om te trouwen. 
Alle Hollanders waren Hollandse onderdanen en er was geen enkel geval bekend over het 
aannemen van Russische nationaliteit door hen in die tijd, terwijl sommige van hen langdurig 
in Sint-Petersburg verbleven en verrussischt waren. De oude firmanten stapten uit de firma’s 
en gingen met hun kapitaal terug naar het Vaderland. In hun plaats kwamen hun verwanten, 
die de nieuwe compagnons werden. Tegen het eind van de 50-er jaren woonden er in Sint-
Petersburg van de twintig Hollanders uit Gostinyj Dvor slechts drie met hun vrouwen en 
kinderen. Eigenlijk bleef het grootste deel van hen tot op late leeftijd ongetrouwd’.26 Zijn 
verhaal komt vrij nauwkeurig overeen met dat van de Vriezenvener Egbert Engberts, die het 
als volgt beschreef: ‘Streng en draconisch zelfs waren de nationale en confessionele 
voorschriften en beginselen van de compagnieën voor de leden onderling. Zo mochten alleen 
Twentenaren, voornamelijk dorpsgenoten, er lid van zijn en met een Hollandse, en ook al 
weer bij voorkeur Twents meisje trouwen, en wel van het geloof der vaderen. Was iemand 
van plan hier van af te wijken, en bijvoorbeeld met een Russisch meisje van Russisch 
orthodoxe geloof te trouwen, dan moest hij onvoorwaardelijk uittreden. Wanneer de ouderen 
zich uit zaken terugtrokken, keerden zij meestal naar Nederland terug’.27  

Ondanks deze strenge voorschriften en de voorkeur voor de Hollandse vrouwen, is het 
bekend, dat velen met een Duitse vrouw getrouwd waren en dat huwelijken met Russinnen 
ook voorkwamen. Over dit laatste zijn helaas geen nauwkeurige aantallen bekend, maar D.G. 
Harmsen vermeldt in zijn boek op zijn minst 11 van zulke gevallen in de periode van 1750-
1917, deze gevallen betroffen zowel Vriezenveners uit de eerste als uit de latere generaties te 
Sint-Petersburg.28 Vele Vriezenveense kooplieden bleven echter ongetrouwd, wat volgens de 
Nederlandse predikant Welter kon liggen aan het feit dat ‘Petersburgse schoonen zijn hier 
dun gezaaid’.29 Echter sloot deze situatie zich aan bij de Russische bevolkingssamenstelling, 
                                           
24 Ibidem, 161. Bovendien werden de kinderen van de kooplieden niet aan elk gymnasium toegelaten, want de 
betere leerinstellingen alleen voor de kinderen uit de hogere maatschappelijke standen werden bedoeld, 
bovendien waren ze erg duur. Deze situatie bleef tot aan de onderwijshervorming in de 60-70-er jaren door 
Aleksander II. 
25 Ibidem, 210. 
26 Ibidem, 210-211. 
27 Engberts, Oude tijden, 183. 
28 Harmsen, Vriezenveners, 95, 112, 112, 122, 142-143, 148, 150. 
29 De Hollandse, deel II, 307. Brief van W.L. Welter aan B.J.L.Geer en H.H. Kemink van 23 oktober 1843. 
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want Sint-Petersburg stond in die tijd bekend als het ‘onderkomen voor vrijgezelle mannen’. 
Op 1 januari 1838 woonden er 328.719 mannen en 139.906 vrouwen, wat neer kwam op 43 
vrouwen op iedere 100 mannen.30 In 1869 waren er volgens de volkstelling 377.380 mannen 
en 289.827 vrouwen, wat 77 vrouwen op iedere 100 mannen inhield. In 1896 waren er nog 
steeds op iedere 100 mannen slechts 77 vrouwen. Er woonden veel mannen van huwbare 
leeftijd in de hoofdstad, die veelal staatsambtenaar waren of in het leger of de vloot dienden. 
Sommigen verlieten hun gezinnen op het platteland en werkten in de stad. Bovendien waren 
de prijzen voor levensmiddelen hoog en de salarissen laag. Met zulke lage inkomsten kon 
men geen gezin onderhouden. Er was derhalve ongeveer 1 gehuwd paar op 255 bewoners.31  

Gedurende hun verblijf in Sint-Petersburg hadden sommige Vriezenveners een pied-à-
terre, anderen huurden een logement. Zo woonden Hendrik Smelt en Herman Hoff in de 40-er 
jaren in het 3e Admiraltejskaja gedeelte, 1e kwartaal, nummer 61-29, appartement 1. Jan 
Brouwer en Claas Kruys woonden daar op nummer 28, appartement 2.32 I. Pusjkarjev 
beschreef in 1843 dit stadsgedeelte als volgt: ‘Dit stadsdeel wordt gekarakteriseerd door een 
hoge bevolkingsdichtheid en kan het centrum van de Petersburgse economie genoemd 
worden. Het bevat Gostinyj Dvor, marktpleinen, tientallen kramen en venters en 
ambachtelijke werkplaatsen. In geen enkel ander deel van de stad bevinden zich zoveel 
eethuizen, restaurants en kroegen. Haar bewoners behoren tot de lagere standen van de 
bevolking. De binneninrichting van de huizen en in het bijzonder van de binnenhoven was 
weinig comfortabel, klein en zelfs onaantrekkelijk voor het oog vanwege de onreinheid’.33 
Hieruit blijkt dat de heren niet alleen vlak bij hun zaak wilden wonen, maar ook niet te veel 
wilden betalen voor hun huisvesting. Enkele decennia later, na verdere uitbreiding van de 
stad, werden deze gebieden bij het centrum gerekend en golden als de meest vooraanstaande 
wijken. In sommige gevallen gingen de firma’s complete woningen huren, waarin allen die bij 
de firma werkten een gemeenschappelijk onderdak vonden. Ook het ongetrouwde Russische 
personeel mocht daar wonen. De oom van Lejkin, Nikolaj, woonde ook bij zijn Hollandse 
bazen en net als de Hollandse winkelbedienden kreeg hij daar te eten. Dergelijke woningen 
had de firma Harmsen & Co. aan de Sadovaja straat 22 en 31-32 en de firma Engberts & Co. 
sinds 1863 aan de Italjanskaja straat 11 en later vanaf 1881 aan de Sadovaja straat 12. 
Naarmate er meer gezinnen van de kooplieden naar Sint-Petersburg kwamen en er ook meer 
getrouwd Russisch personeel werd aangesteld, raakte dit systeem in onbruik.34

 
 

De Gostinyj Dvor en andere locaties 
 

In 1785 was de bouw van de Gostinyj Dvor op Nevskij Prospekt voltooid. Een tijdschrift uit 
1792 schreef, dat dit het grootste winkelcomplex in Europa was van die tijd. Het was 
gebouwd in de vorm van ongelijkzijdige vierhoek. De kant langs Nevskij Prospekt was 230 
meter lang en kreeg de naam Sukonnaja linija, waar allerlei wolwaren werden verkocht, 
evenals papier, boeken en parfumerie-artikelen.35 Rechts hiervan was de Surovskaja linija 
waar men dameskleding en andere manufacturen verkocht. Hier openden de Vriezenveners 

                                           
30 Pusjkarjev, Nikolaevskij Peterburg, 42. 
31 Ibidem, 42-43. 
32 Peterburgskije vedomosti. Pribavlenije. 29.04.1841 Nr. 93; 28.01.1845 Nr. 22. In die tijd werd de stad in 12 
‘utsjastki’-gedeelten ingedeeld, die op hun beurt in 38 ‘kwartalen’-kwartieren werden ingedeeld. Elk gedeelte 
bestond uit 2 tot 4 kwartieren.  
33 Pusjkarjev, Nikolaevskij Peterburg, 63. 
34 Harmsen, Vriezenveners, 65. 
35 Bogdanov, Boljsjoj Gostinyj Dvor, 61-62. 
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vanaf de 80-er jaren van de 18e eeuw hun winkels; de winkel van Kruys, Engberts & Co. was 
de eerste.36  

Nederlandse kooplieden maakten kennis met de Russische manier van handelen. 
Bijvoorbeeld ‘een diep en vastgeworteld Russisch verschijnsel, dat onafscheidelijk van het 
Russische zakenleven was, was het afdingen. (…) Een bediende van een gewone burgerzaak 
zou zich niet verwonderd hebben als U hem op zijn vraagprijs een sterke onderbieding had 
gedaan. Integendeel, hij zou U verbaasd aangekeken hebben als U zijn prijs direct 
geaccepteerd zou hebben’.37 Een andere eeuwenoude gewoonte was het lokken van passanten 
naar de winkel. De Russische kooplieden in Gostinyj Dvor deden dit ‘meesterlijk, met grote 
mensenkennis, zich steeds aanpassend aan de veronderstelde smaak van het ‘slachtoffer’, 
waarin zij zich nooit vergisten. Men kon soms kromliggen van het lachen, als men zo’n 
lokvogel aan het werk zag (…) tenslotte vertrouwelijk onder de arm genomen en de 
winkeldeur ingeduwd (…) kon geen mannelijke of vrouwelijke sterveling zo’n winkel 
verlaten zonder dat hij of zij een pak, een mantel of een jurk had gekocht, en natuurlijk steeds 
veel te duur, hoezeer men ook afgedongen had’.38 De Nederlanders waren dergelijke 
gewoonten vreemd. Zij gebruikten als eersten in de Gostinyj Dvor het systeem van de vaste 
prijzen, ‘wat veel bijgedrachte (sic) tot de roep van betrouwbaarheid, die van de Hollandse 
zaken algemeen uitging’.39 De prix fixe gold alleen voor de fijne winkels, die door een 
gegoed, Westers opgevoed en georiënteerd, publiek werden bezocht. Pas in de laatste 
decennia van de 19e eeuw werd het systeem van vaste prijzen ook door de Russische 
kooplieden overgenomen. 

Rond de jaren 1850 begonnen de compagnies uit elkaar te vallen. De onderlinge 
financiële steun en samenwerking waren niet meer nodig voor de Vriezenveense kooplieden, 
die in deze tijd al kapitaalkrachtig genoeg waren om zelfstandig handel te drijven. Zo 
ontstonden firma’s, die aan een familie toebehoorden. Elke firma bezat één of meerdere 
winkels. Linnen en manufacturen waren in de Vriezenveense winkels de voornaamste 
handelsartikelen, maar daarnaast verkochten ze ook andere waren. Geïmporteerd werden 
onder andere: tabak, koffie, chocolade, boter, kaas, Hollandse haring, stokvis, cichorei, 
Deventer koek, wijn, Haarlemmer olie, jenever, bamboerottingen, bloembollen, vruchtbomen 
en Delfts aardewerk. Bij de Vriezenveense firma’s kwamen door de onderlinge verwantschap 
steeds dezelfde namen voor en is een schematisch overzicht van alle firma’s onontbeerlijk. 
(zie hiervoor bijlage I). 

                                           
36 K. Meeuse, De Ruslui (2003) 30-31. 
37 E. Engberts, Oude Tijden, 176. 
38 Engberts, Oude Tijden, 177. 
39 Harmsen, Vriezenveners, 62-63. 
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 De Vriezenveense winkel Harmsen & Co. in de Gostinyj Dvor № 144 

 
De winkel van Harmsen & Co. was exemplarisch voor de Vriezenveense 

textielwinkels in de Gostinyj Dvor. De oprichter was Derk Gerhardus (*1816 Vriezenveen - 
†1893 Vriezenveen), afkomstig uit een typische ‘Ruslui’ koopfamilie. De enige uitzondering 
was zijn vader, die in Nederland en niet in Rusland een linnenhandel dreef. Derk vertrok in 
1830 naar Sint-Petersburg. Na tijdens zijn tienjarig verblijf de fijne kneepjes van het vak 
geleerd te heben als leerling bij Jansen, Joost & Co., begon hij in 1840 een eigen zaak in de 
textielhandel onder de naam Harmsen & Co. en vestigde zich aan Gostinyj Dvor op nummer 
128. In datzelfde jaar werd hij in Sint-Petersburg ingeschreven als koopman van het tweede 
gilde.40 De zaken gingen goed en rond 1860 werden er nog twee panden gehuurd op nummer 
138 en 144. De twee broers van Derk en later ook zijn vijf zoons werden allen firmant in de 
zaak, waardoor er op een gegeven moment te veel firmanten aan het hoofd van de zaak 
kwamen te staan. Deze situatie resulteerde in een splitsing. De winkels op nummer 128 en 
138 gingen over naar de oudste zoon Jan,41 deze zaak heette Jan Harmsen & Co. Derk zelf 
behield pand op nummer 144 en huurde nog een pand nummer op 131. In 1867 kon Derk 
Gerhardus het pand op nummer 144 kopen voor Rb. 40.000, wat een goede investering bleek, 
want aan het einde 19e eeuw was de waarde van dit pand al verdubbeld.42 In 1874, na 34 jaar 
hard werken in de handel, keerde Derk met zijn vrouw en twee dochters terug naar 
                                           
40 N. Smirnov, Peterburg. Istorija torgovli (Sint-Petersburg 2003) deel 3, 77. Gilden: koopliedenstatus, 
opgericht door tsaar Peter I op basis van vermogen in drie standen: de eerste was de rijkste. In 1863 werd het 
door Alexander II opnieuw ingedeeld in twee standen naar aard van handel. De eerste gilde betrof de 
groothandel  en de tweede de detailhandel.   
41 Harmsen, Vriezenveners, 129. 
42 Bogdanov, Bolsjoj Gostinyj Dvor, 172. Harmsen, Vriezenveners, 159. 

 25



Vriezenveen en liet de zaak over aan zijn zonen. Derk’s derde zoon Leonard Johan (*1848 
Vriezenveen - †1915 Sint-Petersburg) werd vanaf 1885 de officiële eigenaar van de zaak en in 
1913 erfde Jan Johannes Hoek, kleinzoon van Derk (*1895 Brussel - †onbekend) de zaak.43 
Derk zelf kwam in 1890 voor het laatst naar Sint-Petersburg in verband met het 50-jarig 
jubileum van het bestaan van Harmsen & Co. Ook in de laatste decennia van de 19e en het 
begin van de volgende eeuw verliepen de zaken voorspoedig. In 1892 kreeg het pand op 
nummer 144 een geheel nieuwe façade en in 1914 werd de winkel uitgebreid met een derde 
verdieping om de afdeling lingerie en witgoed meer plaats te bieden.44 Het was zonder twijfel 
een van de voornaamste textielwinkels op de Surovskaja linija. De jaaromzet van Harmsen & 
Co. is niet bekend, maar bijvoorbeeld de Russische buurman van Harmsen & Co., V.A. 
Tatarin had met zijn vijf winkels een jaaromzet van Rb. 500.000.45 In 1918 werd de firma 
genationaliseerd door Sovjets. Uit de kaartenbank van de Vereniging van Nederlandse 
belangen in Rusland blijkt dat firma naar eigen zeggen op dat moment Rb. 813.307 aan 
leningen, aandelen etc. bezat en Rb. 566.967 aan goederen en dergelijke.46

De Nederlandse reiziger J. Ackersdijck, die Petersburg in 1835 bezocht merkte echter 
op, dat de ‘mooiste winkels met voorwerpen van smaak en mode zijn niet in de Gostinyj 
Dvor, maar in andere gebouwen en daaronder munt de Hollandse winkel van de heren 
Langhans en Harmsen uit’.47 Harmsen, Langhans & Co. bevond zich in het gebouw van de 
Nederlandse hervormde kerk en bestond vanaf ongeveer 1800 tot haar opheffing in 1849.  

Noch de naam van de oprichter, noch het jaar van oprichting van deze zaak zijn 
bekend De naam Gottfried Langhans komt in mei 1829 voor het eerst in het 
Gezantschapsregister te Sint-Petersburg voor onder degenen, die een Nederlandse paspoort 
ontvangen.48 In het adressenboek van Sint-Petersburg uit 1837 staat vermeld ‘Langhans 
atelier van linnen en andere artikels’ bevindt zich op Nevskij Prospekt 7.49 Maar of dit 
dezelfde Langhans betreft is onduidelijk. Wat zeker is, is dat tussen beide firmanten Harmsen 
en Langhans een nauwe verwantschap bestond: Johannes Harmsen(*1784 Vriezenveen - 
†ca.1836 Sint-Petersburg), die lange tijd aan deze firma was gebonden, was in 1816 getrouwd 
met Sophia Langhans.50 Echter de geboorteplaats van Sophia was Lübeck, hetgeen op een 
Duitse en niet een Nederlandse afkomst wijst. Zij was ook geen lid van de Nederlandse 
gemeente. De kinderen uit dit huwelijk werden wel in de Hollandse kerk te Sint-Petersburg 
gedoopt.51 Johannes Harmsen was samen met zijn broer Gerrit (*1780 Vriezenveen - †1849 
Sint-Petersburg) uit Vriezenveen naar de Russische hoofdstad gekomen in de eerste jaren van 
de 19e eeuw. Op 21 april 1804 werden beiden in de Nederlandse hervormde gemeente 
opgenomen door belijdenis.52 Gerrit ging aan het werk bij Jansen, Joost & Co. Johannes werd 
firmant van Harmsen, Langhans & Co. In 1817 kwam Albertus Harmsen(*1802 Vriezenveen 
- †1885 Sint-Petersburg), als 15 jarige naar Sint-Petersburg en ging werken bij zijn oom J. 
Harmsen. In het Gezantschapsregister van 1828 stond Johannes Harmsen ingeschreven als 
koopman uit Frederikshaven in Finland (Finland was in die tijd een autonoom deel van 

                                           
43 Smirnov, Istorija torgovli, 77. 
44 Harmsen, Vriezenveners, 138. 
45 Bogdanov, Bolsjoj Gostinyj Dvor, 172.  
46 Deze kaartenbank wordt bewaard in het archief van het Museum OudVriezenveen. 
47 J. Ackerdijck, Verhaal eener reize in Rusland, gedaan in het jaar 1835 door J. Ackerdijck. (Groningen 1840) 
deel 1, 41. 
48 Harmsen, Vriezenveners, 122. 
49 K. Nistrem, Kniga adresov Sankt-Petersburga na 1837 god (Sint-Peterburg 1837). 
50 De Hollandse Hervormde kerk, deel III, trouwregister, 247. 
51 Ibidem, doopregister, 190. 
52 Ibibem, lidmatenregister, 28 en 42. 
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Rusland – sch.) en in dat van 1842 stond Albertus Harmsen ingeschreven in Wilmanstrand in 
Finland.53 Het Finse onderdaanschap was geen toeval.   

 De status van buitenlandse koopman in Rusland had in de periode voor de 
hervormingen van Aleksander II bepaalde voor- en nadelen. Vóór Paul I waren de fiscale 
plichten voor de buitenlandse kooplieden minimaal in vergelijking met die voor de Russische 
kooplui. Maar in 1798 publiceerde Paul I het Ustav stolitsjnogo goroda Sankt-Peterburga 
(Statuut voor de hoofdstad Sint-Petersburg), waarin de inschrijving van buitenlandse 
kooplieden net als voor de binnenlandse bij de gilden verplicht werd en daarmee werden de 
buitenlanders ook belastingplichtig naar genoemd kapitaal.54 Maar daar stond tegenover dat 
zij ook aanspraak konden maken op dezelfde rechten. Zij konden nu ook in de detailhandel 
gaan. 

Door de volgende tsaar, Alexander I werd in 1807 weer een verschil gemaakt in de 
rechten voor buitenlandse en voor binnenlandse kooplieden. De buitenlanders moesten zich 
laten registreren als ‘buitenlandse gast’ of ‘reizend koopman’. Sinds die tijd mochten alleen 
de Russische onderdanen lid worden van een gilde. Dus wilde een buitenlandse handelaar zijn 
rechten als gildelid bewaren, moest hij een Russisch onderdaan worden, waarbij hij overigens 
de eigen nationaliteit mocht behouden. Vele buitanlandse zakenmannen gaven de voorkeur 
aan Finse onderdaanschap, omdat Finnen volgens de Russische wetgeving vanaf 1825 
bijzondere handelsrechten genoten en tot alle koopmannsgilden werden toegelaten.55 
Dergelijke voorbeelden waren er dan ook onder de Nederlandse kooplieden. 

De winkel Harmsen, Langhans & Co. werd voor menige jonge Vriezenveners een 
beroepsschool. Hier komen de volgende namen voor: Jan Bramer sinds 1822 18 jaar oud en 
zijn broer Gerhardus Bramer sinds 1825 17 jaar oud, Johannes Kruys 18 jaar oud sinds 1827 
of eerder, Wicher Hulshoff 14 jaar oud in 1824, Frederik Meijer 15 jaar oud in 1839, Jan 
Kunst 14 jaar oud in 1840, Derk Karel Johan Kunst 13 jaar oud in 1841.56  

De oudste firmant Johannes Harmsen moet overleden zijn rond 1837, want sinds die 
tijd komt hij niet meer op de lijst van avondmaalsgangers.57 Sinds die tijd komt Albertus 
Harmsen als firmant naar voren. In 1835 trouwde hij met Charlotte Auguste Ehlers, dochter 
van juwelier Gottlieb Hermann Ehlers. Omdat het huwelijk niet alleen in de Nederlandse 
hervormde kerk werd aangekondigd, maar ook in de Duitse lutherse St.Petrikerk, betekende 
dit, dat de bruid waarschijnlijk van Duitse afkomst was.58 De kinderen uit dit huwelijk werden 
echter in de Hollandse kerk gedoopt59 en in 1842, zoals in het Gezantschapregister staat 
vermeld kreeg Albertus samen met zijn echtgenote een Nederlandse paspoort.60 D.G. 
Harmsen beweert in zijn boek Vriezenveners in Rusland, dat Johannes en Albertus met 
Russinnen waren getrouwd.61 Zo te zien waren het vrouwen uit  verrussischte Duitse families, 
die wel protestants waren gebleven. Van de andere volwassen firmanten waren er in de 40-er 
jaren nog de gebroeders Jan en Gerhard Bramer en Johannes Kruys. Hierbij waren zoals 
gebruikelijk de zakelijke en familie relaties nauw met elkaar verbonden. Johannes Kruys 

                                           
53 Harmsen, Vriezenveners, 123. 
54 Semenova, Byt i naselenije Sankt-Peterburga, 105-106. Smirnov, Sankt-Peterburg. Istorija torgovli, deel 3, 
inleiding zonder paginanummer. 
55 E. Amburger, ‘Der fremde Unternehmer in Russland biszur Okroberrevolution im Jahre 1917’, Tradition: 
Zeitschrift für Firmengeschichte und Unternehmerbiographie (Baden Baden 1956) 348. 
56 Harmsen, Vriezenveners, 125. 
57 De Hollandse,  deel III, lijsten van avondmaalsgangers, 358. 
58 Ibidem, trouwregister, 254. 
59 Ibidem, doopregister, 198. 
60 Harmsen, Vriezenveners, 124. 
61 Ibidem, 123. 
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huwde in 1841 met Amalia Johanna Harmsen, de dochter van de chef.62 Jan Bramer was 
echtgenoot van Johannes Kruys’ zuster Johanna.63 Gerhard Bramer trouwde in 1831 met 
Sophie Charlotte Ehlers, die een zus was van Albertus Harmsen’s vrouw.64

De winkel van Harmsen, Langhans & Co. moet in die jaren groot geweest zijn. Zij 
verkocht de artikelen aan gegoede Petersburgers, daar haar afdelingen in het Frans werden 
vermeld: Lingeries: Toile de Hollande, Batiste, Linge de table, Trousseaux, Gants de Paris; 
Nouveautés: Mousseline de Laine, Etoffes nouvelles, Cravattes et Fichus, Châles et 
Mouchoirs, Parfumeries; Bijouteries: Joailleries, Orfèvreries, Plaugé d’Argent, Malachites, 
Porcelaine décoréc; Bronzes: Pendules, Lustres, Candelabres, Tabac de la ferme, Cigares de 
la Havane. Haar leveranciers zaten in Frankrijk, Duitsland en Nederland. Tussen 1840 en 
1845 importeerde Harmsen, Langhans & Co. voor gemiddeld Rb. 70.000 per jaar. In 1844 
was dat zelfs Rb. 100.000.65 Daarnaast werd in 1844 in Hamburg een filiaal geopend onder 
naam Harmsen, Bramer & Co. Deze stond onder directie van Jan Bramer. Gerhard Bramer en 
Albertus Harmsen traden op als chefs van de winkel op Nevskij Prospekt in het kerkhuis, waar 
zij ook woonden met hun families. 

Het ging blijkbaar goed tot begin 1847. Echter op 2 januari 1847 tussen elf en twaalf 
uur verliet Gerhard Bramer zijn woning, zonder aan iemand te zeggen waarheen en 
verdween.66 Zijn lijk werd drie maanden later gevonden op 20 kilometer van de stad richting 
Finse grens. Op bevel van de overheid werd hij te Pergola begraven.  

G. Bramer was een goed bekendstaande figuur in de gemeente en kolonie. In de jaren 
1835-1837 was hij diaken en vanaf 1837 tot aan zijn verdwijning, ouderling in wiens handen 
het beheer over het gehele inkomen van de kerk was.67 Op 4 januari werd het verdwijnen van 
de heer Bramer bekend gemaakt op de kerkenraadsvergadering. Bij het vernemen van deze 
gebeurtenis werd door kerkenraad besloten een verzegeld pak en een kistje met gemeentelijke 
financiën te onderzoeken, welke beide voorwerpen uit het magazijn van de heren Harmsen, 
Langhans & Co. aan de predikant waren toegezonden. In aanwezigheid van de kerkenraad 
werden het pak en het kistje geopend. Na een snelle onderzoek bleek dat de sleutels van grote 
en kleine kassa, het kassaboek en het reglement werden vermist. Omdat het onduidelijk was 
waar de sleutels zich bevonden en of zij gestolen waren, werden paar dagen later beide kassas 
door een smid open gemaakt.  

Nadat de in de kassa gevonden papieren en rekeningen waren opgemaakt, bleek dat 
Zilver Rb. 7.261,69 door de heer G. Bramer waren uitgegeven en dat de rekeningen daarvan 
niet voor handen waren. Daarnaast was Zilver Rb. 7.784,00 voor de huur van het magazijn 
van Harmsen, Langhans & Co., de woning van Bramer, de woning van Harmsen voor het 
gehele jaar 1846 en een deel van 1847 niet betaald. In totaal bedroeg de vordering Zilver Rb. 
15.045,69. De op de kerkenraadsvergadering uitgenodigde Harmsen verklaarde, dat hij niets 
met de betaling van de huur voor zijn woning te doen had gehad, en dat dit door het 
handelshuis net als vroeger betaald moest worden. Hij beweerde niet in staat te zijn de 
huurgelden te betalen en verzekerde tevens niet te weten waar de heer Bramer het aan de kerk 
toebehorende geld, kassasleutel en vermiste kerkboeken had gelaten.68 Woning en magazijn 
werden verzegeld en de firma werd failliet verklaard, waarna door de Sint-Petersburgse 

                                           
62 De Hollandse, deel III, trouwregister, 258. 
63 Ibidem, 252. 
64 Ibidem, 252. 
65 Harmsen, Vriezenveners, 123. 
66 De Hollandse, deel III, 302. 
67 De Hollandse, deel II, 324 en 799. 
68 De Hollandse, deel II, 326. 
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rechtbank van koophandel de administrateuren van het bezit van de firma benoemd.69 De 
onderhandelingen tussen de administratie van de gefailleerde firma en de kerkenraad over 
vergoeding van de schuldvorderingen duurden bijna een jaar lang. Uiteindelijk betaalde de 
firma Rb. 7.057,40 als genoegdoening voor de verschuldigde huur aan de kerk, waarop door 
de kerkenraad werd besloten de overgebleven schuld van Rb. 7.261,69 Bramer te kwijt te 
schelden ‘opdat niet de weduwe en de onschuldige kinderen van de ongelukkige overledene 
ten enigen dagen in ongelegenheid mogen komen’. De genoemde som ging uiteindelijk als 
beloning aan de overledene voor 12 jaar trouwe dienst aan de kerk de boeken in.70 Wat de 
precieze oorzaken van faillissement en de dood van G. Bramer waren, blijft onduidelijk 
evenals de mogelijke samenhang. 

 
 

De Vriezenveners van hun hoogtepunt naar het einde 
 

De jaren tussen 1850 en 1880 waren het hoogtepunt voor de Vriezenveense kolonie.71 Toen 
werden in de Gostinyj Dvor 14 winkels door Vriezenveners gerund. V. Michnevitsj in zijn 
beschrijving van Sint-Petersburg in 1874 schreef: ‘De Surovskaja linija van Gostinyj Dvor is 
bekend in Sint-Petersburg om haar rijke ‘Hollandse’ winkels’.72 De economische situatie in 
Rusland en de politiek van de regering van Alexander II waren voor de handel erg gunstig. In 
1863 trad een nieuw handelsstatuut in werking. Volgens dit statuut werden alle kooplieden in 
twee gilden verdeeld, maar niet naar bewezen bezittingen, zoals voorheen, maar naar de aard 
van de handel. Tot het eerste gilde hoorden de kooplieden die zich bezighielden met 
groothandel en tot het tweede gilde de kooplieden die zich met de detailhandel bezighielden. 
De buitenlandse kooplieden werden in hun rechten en plichten absoluut gelijk gesteld aan de 
Russische kooplieden. Dit betrof zowel het eigendom van onroerend goed, als in alle andere 
industriële en handelsopzichten.73 Daarnaast werden in 1854 al vele invoertarieven verlaagd, 
daar de Krimoorlog de Russische zeehandel via het zuid-oosten belemmerde en alle handel 
zich concentreerde op de noord-westelijke grens. Dit was vooral voordelig voor de 
buitenlandse kooplieden. In 1867 werd een deel van de tarieven weer verhoogd, met name 
voor goederen, die concurrerend waren met de eigen Russische productie. Voor de 
buitenlandse handelaren restte een niche van import in exclusieve artikelen. Vanaf 1877 
moesten alle invoertarieven in goud betaald worden, wat de facto een verhoging van de 
tarieven betekende met 150%. En in 1880 werd het invoertarief voor alle goederen nog eens 
met 10% verhoogd. Ook de contributiegelden voor de gilden waren in de tussentijd flink 
gestegen.74

Rond de jaren ’ 80 nam het aantal Vriezenveense zaken sterk af. Hiervoor zijn 
meerdere redenen aan te wijzen. Vanwege de snelle economische ontwikkelingen in Rusland 
was de concurrentie door de Russische ondernemers aanzienlijk versterkt, waartegen de 
ouderwetse Vriezenveense manier van handeldrijven niet langer op kon. ‘Het zakendoen 
stelde hogere eisen en verlangde grotere continuïteit in de leiding, een zorgvuldiger keus bij 
                                           
69 Ibidem, 329. 
70 Ibidem, 339. 
71 Harmsen, Vriezenvener, 78-79.  
 De volgende families uit Vriezenveen woonden te Sint-Petersburg tweede helft van de 19e eeuw:  
 Jan Companjen-ter Brake, B. Waanders-Vreerenhuis, D. G. Harmsen-Winter, Johs Kelder-Waanders, Johs. 
Tutertien-Harmsen, B. Kruys (ongehuwd), Jan Tijhof-Kruys, Johannes Jonker-Jansen, Wicher Winkel-Harmsen, 
G. D. Harmsen-Meyer, C. Kruys-Bramer, W. Companjen-Kruys, H. Kruys-Boom. 
72 Michnevitsj, Peterburg, 460. 
73 S.S. Tatishchev, Imperator Aleksander II. Ego z izn’ i tsarstvovanie (Sint-Petersburg 1903) deel II, 187. 
74 Ibidem, 190. Zie ook: S.G. Pusjkarjev, Rossija v 19 veke. 1801-1914 (New York 1956) 248. 
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de inkoop en betere voeling met de klanten’.75 Daarnaast werd de aanwas uit Vriezenveen 
steeds kleiner. Doordat sinds de tweede helft van de 19e eeuw de Vriezenveners zich vaker 
permanent in de Russische hoofdstad vestigden, werden hun bezoeken aan het vaderland 
geringer en van kortere duur. Dit had tot gevolg, dat het steeds moeilijker werd om een 
Vriezenveense huwelijkspartner te vinden en om de kinderen in Vriezenveen te laten 
opgroeien. Velen, die zich definitief in Sint-Petersburg hadden gevestigd, bleven dan ook 
ongetrouwd en zonder opvolger. Ook kwamen er nauwelijks meer nieuwkomers uit het dorp, 
omdat het ‘Petersburgse avontuur’ waarschijnlijk minder interessant was geworden. Tot slot 
integreerden de in Sint-Petersburg geboren kinderen steeds verder in de Russische 
economische wereld. Niet langer beperkten zij zich tot de besloten groep Vriezenveense 
kooplieden, maar gingen ook werken voor allerlei buitenlandse en Russische ondernemingen. 
Zo bleven er in het begin van de 20e eeuw 
van de veertien Vriezenveense winkels 
slechts vier over in de Gostinyj Dvor: Kunst 
& Co. op nummer 105, Jan Jonker op 
nummer 102, de Geb. Engberts & Co. op 
nummer 146 en Harmsen & Co. op nummer 
144.76  

Ook uit de cijfers van volkstellingen 
van Sint-Petersburg blijkt, dat het aantal 
Nederlanders in de laatste decennia van de 
19e eeuw daalde en rond de eeuwwisseling 
weer begon te groeien. (zie bijlage II) De 
daling had voor een deel te maken met de economische situatie; de verzwakte 
concurrentiepositie van de kooplieden had een groot effect op omvang en samenstelling van 
de Nederlandse kolonie, want het grootste deel van de Nederlandse mannen bestond nog altijd 
uit kooplui. (zie bijlage III). Zo waren er in 1869 van de 69 volwassen Nederlandstalige 
mannen in Sint-Petersburg 46 (66,6%) in de handel werkzaam, in 1897 zaten van de 44 
mannen er 17 (38,6%) in de handel. Bovendien nam in de laatste decennia van de 19e eeuw de 
koopliedenstand in Sint-Petersburg niet alleen relatief af, maar ook absoluut. Zo waren er in 
1869 22.300 kooplieden, wat 3,3% van de bevolking was. In 1897 werden er nog maar 17.400 
geteld, wat slechts 1,4% van de bevolking was.77 In 30 jaar tijd was deze stand dus relatief 
gehalveerd, met name doordat vele eenmanszaken niet langer konden concurreren met de 
steeds groter wordende concerns en dientengevolge verdwenen. Daarnaast groeiden 
succesvolle kooplieden veel sneller door naar hogere maatschappelijke standen, waardoor de 
betekenis van de koopliedenstand steeds geringer werd. 

De zijdekous met 
douanestempel uit 1789, 
zoals die werd tentoon- 
gesteld in de winkel 
van de Gebroeders  
Engberts & Co. in de  
Gostimyj Dvor № 146 

De eerste Russische revolutie van 1905 ging bijna ongemerkt voorbij aan de 
Vriezenveense zakenlui. Zo beschreef Hendrik Kruys de gebeurtenissen van Bloedige Zondag 
in slecht drie regels in zijn dagboek; ‘er waren in de stad grote ongeregeldheden. Door 
soldaten zijn veel mensen doodgeschoten. Veel winkels zijn geplunderd, maar ‘Java’ heeft 
gelukkig geen schade’. Daarentegen besteedde hij aan de brand in Vriezenveen in mei van 
datzelfde jaar, waarbij geen slachtoffers vielen, maar liefst anderhalf pagina van zijn 
dagboek.78 De gebeurtenissen van 1905 werden ook niet beschouwd als een slecht voorteken. 
Men bleef in de  zaak investeren met het oog op de toekomst. Zo werd bij Harmsen & Co. 

                                           
75 Harmsen, Vriezenveners, 80-81. 
76 Harmsen, Vriezenveners, 139. 
77 N.V. Juchneva, Etnitsjeskij sostav  i etnosotsial’naja struktura naselenija Peterburga. Vtoraja polovina 19 – 
natsjalo 20 veka. (Leningrad 1984) 43. 
78 Dagboek van Hendrik Kruys. Bevindt zich in het museum Oud Vriezenveen. 
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besloten tot een verbouwing, waarbij een derde verdieping werd aangebouwd.79 Bij het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog veranderden de omstandigheden aanvankelijk 
langzaam en onduidelijk. De aanvoer van goederen begon te haperen en de prijzen van 
levensmiddelen gingen omhoog, maar er ontstond nog geen echt gebrek. Vanaf medio 1916 
verslechterden de omstandigheden echter aanzienlijk. Door de totale ontwrichting van de 
transportwegen werd de bevoorrading zo goed als onmogelijk, maar tot de zomer 1917 was 
het voor de meeste Vriezenveners nog mogelijk in te teren op de reserves en het einde van de 
oorlog af te wachten. Na de machtsovername door de bolsjewieken in oktober 1917 kwam de 
handel tot een algehele stilstand, waarna in begin 1918 volgens het Decreet van de Sovjets 
alle bedrijven werden genationaliseerd en alle goederen en bankrekeningen in beslag werden 
genomen.  

Hoeveel Vriezenveners er precies in Sint-Petersburg hebben verbleven sinds de 
tweede helft van de 18e eeuw tot 1917 is onmogelijk vast te stellen, in het bijzonder wat 
betreft het aantal vrouwen en kinderen. Soms bleven jonge kinderen in Vriezenveen of gingen 
alleen de zonen naar Rusland en de dochters niet. Vaak ook namen de oudste kinderen de 
zaak over en keerden de ouders met de jongste kinderen terug naar Vriezenveen. Daarnaast 
was in die tijd de kindersterfte zeer hoog. Met dit in het achterhoofd, is geprobeerd aan de 
hand van het boek van Harmsen Vriezenveners in Rusland en gegevens op internet een zo 
nauwkeurig mogelijke tabel over het aantal Vriezenveense kooplieden in Sint-Petersburg 
samen te stellen.80 Hier zou nog het subjectieve commentaar van de heer De Lange, een 
Nederlander die in 1913 op een zakenreis naar Sint-Petersburg was geweest, aan kunnen 
worden toegevoegd. In één van zijn brieven merkte hij op: ‘hier woonden vroeger veel 
mensen uit Vriezenveen, die hier veel linnen verkochten, 1000 Hollanders ongeveer, nu is het 
getal geslonken tot 80, allen zijn verrussischt’.81 (zie bijlage IV) 

Het bijna 150-jarige verblijf van de Vriezenveense kooplieden op de Petersburgse 
markt, getuigt van de vaste positie, die zij wisten te verkrijgen. De Russische autoriteiten 
voerden ten opzichte van buitenlandse kooplieden vanaf de laatste decennia in de 18e en de 
eerste helft van de 19e eeuw een protectionistische politiek ten voordele van de Russische 
koopmansstand. Voor de buitenlandse handelaren restte een niche van import in exclusieve 
artikelen. Onbedoeld droeg dit bij aan de goede naam van de Nederlandse producten, wat de 
Vriezenveners later mede een voorsprong op de Russische concurrenten gaf. 

De houding van de Petersburgse samenleving tegenover de buitenlandse kooplieden 
was over het algemeen welwillend. Hoewel zij hen als concurrenten zagen, waardeerden de 
Russen hen vanwege hun eerlijkheid en bekwaamheid. De beschaafdheid van de buitenlandse 
kooplui werd onderstreept door het goede basisonderwijs en de kennis van vreemde talen. Het 
grondig beheersen van de Russische taal was vaak niet echt nodig. De Vriezenveense winkels 
in de Gostinyj Dvor bijvoorbeeld,  werden door de gegoede bevolkingstanden bezocht, die 
vreemde talen machtig waren. Dit alles maakte de kansen van buitenlandse kooplui op de 
Russische markt groter dan die van de autochtonen, zeker tot aan de jaren van modernisatie.  

                                           
79 Harmsen, Vriezenveners, 138. 
80 http://www.gencircles.com/ 
81 UHA-Rotterdam, HIS 66-641A. Brief van De Lange van 2 December 1913. 
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Hollandse sporen in Sint-Petersburg 
 

Het verblijf van de Nederlandse kooplieden in de Russische hoofdstad liet een blijvende 
indruk na in het collectieve geheugen van de multiculturele Petersburgse samenleving. Tot op 
de dag van vandaag worden sommige producten nog altijd met de naam ‘Hollands’ 
aangeduid, waarvan hieronder een aantal voorbeelden: 

 
 

Hollands linnen. De linnen weefsels waren het belangrijkste artikel, waarmee de eerste 
Vriezenveners naar Sint-Petersburg toe kwamen. Het begrip ‘Hollands linnen’ genoot zo’n 
grote vermaardheid, dat tot de Oktoberrevolutie al het fijne linnen, ook al werd dit niet meer 
uit Holland betrokken, nog steeds werd aangeduid met de term ‘Hollands linnen’, dat als soort 
verzamelnaam gold voor al het kwaliteitslinnen.82 Deze term komt ook veelvuldig voor in de 
Russische literatuur van de 19e eeuw, zo schreef bijvoorbeeld N. Gogol in zijn verhaal Nevskij 
Prospekt: ‘de welgedane winkeliers en hun bedienden liggen, gehuld in hun Hollandse 
nachthemden, nog op een oor’.83 Het was ook gebruikelijk bij de Russen uit rijkere families 
om bij de bruidsschat 1 tot 2 dozijn hemden genaaid van het ‘Hollandse linnen’ te schenken.84  

Het linnen, dat de Vriezenveners naar Sint-Petersburg 
brachten, was vervaardigd door de Almelose huisindustrie. Aan 
het einde van de 18e en begin 19e eeuw werd het linnen steeds 
vaker van Amsterdamse en Bielefeldse firma’s betrokken. In 
1822 kondigde de tsaar een invoerverbod af voor alle linnens en 
halflinnens, uitgezonderd batist. Dit invoerverbod werd in 1826 
al weer opgeheven, maar in die tussentijd zal men zich geheel 
op Russische fabrikanten hebben moeten instellen, zoals de 
firma’s Zotov uit Kostroma en Lokalov uit Jaroslavl’. Door 
deze verplichte contacten, die de Nederlanders goed waren 
bevallen, waren het in latere tijden vooral zij, die de linnens 
gingen leveren aan de Nederlandse handelaren in Sint-
Petersburg. De ‘prijs-coerant’ van Harmsen & Co., die maar 
liefst 32 pagina’s dik was, gaf een compleet overzicht van hun 
aanbod manufactuurwaren.85 Hiervan was het grootste deel van 

Russische productie. Buitenlandse fabrikanten werden toen al met zulke zware invoerrechten 
belast, dat zij in Rusland niet met de Russen konden concurreren en de laatstgenoemden 
stonden ondertussen kwalitatief op een zo hoog peil, dat hun producten niet meer onderdeden 
voor die van vreemde oorsprong. In Holland zelf was van linnen nauwelijks meer sprake, het 
‘graslinnen’86 had zijn intrede gedaan en had het echte linnen vrijwel geheel van de markt 
verdrongen. In Rusland was men niet echt gecharmeerd van dit graslinnen en bleef men voor 
bedlakens echt linnen gebruiken.87

 
Prijslijst van Harmsen & Co. 

 
 
Hollandse haring. Een ander typisch Nederlands product was de Hollandse haring. Ook dit 
product probeerden de Vriezenveners in Sint-Petersburg aan de man te brengen. Kruys, 

                                           
82 Engberts, Oude tijden, 81. Harmsen, Vriezenveners, 156. 
83 N.V. Gogol, De Nevskij Prospekt. Vertaald door Aleida G. Schot, Ill. Kurt Lob (Meppel 1982)  
84 www.tourizm.ivanovo.ru/Ryap 
85 De ‘prijs-coerant’ wordt bewaard gebleven in het museum Oud Vriezenveen. 
86 Gebleekte stevige (gepapte) katoenen stof in platbinding. 
87 Harmsen, Vriezenveners, 157-158. 
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Engberts & Co. bijvoorbeeld kocht omstreeks 1820 een grote partij haring. Veel succes 
schijnen ze niet gehad te hebben, daar in 1821 de toen nog resterende 48 ton verkocht moest 
worden voor Rl. 60  per ton. Ook de nieuwe haring, die hetzelfde jaar na een reisduur van 30 
dagen was ontvangen, leverde een verlies op van Rb. 200 .88  

Een van de oudste firma’s, Jansen, Joost & Co. had in diezelfde periode haring in het 
assortiment, maar bij de overstroming van 1824 ging de voorraad grotendeels verloren. Dit 
artikel lijkt geen groot succes te zijn geweest voor de Nederlandse kooplieden in Sint-
Petersburg, omdat ze niet met de Schotse en later Noorse haring konden concurreren. In de 
jaren 40 en 50 van de 19e eeuw halveerde de omvang van haringinvoer dan ook. In sommige 
jaren daalde de invoer zelfs tot 9 ton.89  

Desondanks aten de Petersburgers graag haring en werd alle haring in de volksmond 
tot aan de revolutie steeds als ‘Hollandse haring’ aangeduid. In het overzicht over Sint-
Petersburg uit 1874 van V. Michnevitsj stond vermeld, dat een van de veel voorkomende 
soorten straatverkopers de ‘seljodotsjnitsy’ (haringverkoopsters) waren. Zij verkochten hun 
waar uit een emmer en riepen daarbij ‘se-ljo-dok’ (haring), die naar hun zeggen Hollands 
was.90 Een oude bewoner van Sint-Petersburg, D. Zasosov, schreef in zijn herinneringen rond 
1900, dat je overal op straat kon horen hoe de straatverkoopsters met zoete stemmen 
tingelden: ‘Se-ljod-ki gala-anskije’ (Hollandse haring). Sommige van die haringverkoopsters 
waren al tientallen jaren met deze ambachtelijke arbeid bezig. Zij waren hoofdzakelijk uit de 
lage standen afkomstig, bij wie aardappelen en haring het dagelijkse eten was. Normaal 
gesproken verkochten ze tot 100 stuks haring per dag.91

 
 
Hollandse kaas. Een andere wereldberoemd artikel van Hollandse aard was de Hollandse 
kaas. Dit stond ver verwijderd van de specialisatie van de Vriezenveense firma’s en was, in 
tegenstelling tot haring in Rusland, alleen bekend in een kleine kring van vooraanstaande 
burgers. Het Petersburgse tijdschrift Nasja pisjtsja (Ons voedsel) schreef in 1894: ‘De 

kaasconsumptie is gering bij ons en 
de kaasmakerij als economische 
branche bestaat niet in Rusland; 
kaas als product is onbekend bij het 
volk en wordt uitsluitend gebruikt 
door de geprivilegieerde klassen’.92 
A.S. Pusjkin schreef daarover in de 
roman in verzen Jevgeni Onegin: ‘И 
Стразбурга пирог нетленый/ Mеж 
сыром Лимбургским живым/ И 
ананасом золотым’( pastei uit 
Straatsburg (juicht, gij koren!),/ dan 
een Limburgse kaas (op geur),/ 
waarnaast een ananas (op kleur)/.93 
In 1800 en 1802 zond de 

 
De winkel van Jansen, Joost & Co. in de Gostinyj Dvor № 126 

                                           
88 Ibidem, 107. 
89 Nationaal Archief (NA), Toegangsnummer 2.05.10.15, Inv.nr. 135. 
90 Michnevitsj, Peterburg, 465. 
91 D. Zasosov en V. Pyzin, Povsednevnaja zizn’ Peterburga na rubeze XIX-XX vekov (Moskou 2003) 45 en 114.
  
92 Nasja Pisjtsja, 1894. 
93 A.S. Pusjkin, Evgeni Onegin, I-XVI. Nederlandse vertaling van W. Jonker (Amsterdam 1989) 17. 
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Amsterdamse agent aan Kruys, Engberts & Co. een partij levensmiddelen, waaronder ook 
Stolkse en Leidse kazen naar Sint-Petersburg, maar de partij had een kleine omvang en was 
waarschijnlijk voor eigen gebruik.94 Op kleine schaal werd dit luxe artikel toch aangeboden 
door de Hollandse winkels in Sint-Petersburg, getuige bovenstaande foto van de winkel 
Jansen, Joost & Co., die tot 1892 gehuisvest was in de Gostinyj Dvor.95 Opmerkelijk in dit 
opzicht is het feit, dat in latere tijden met de ontwikkeling van de eigen zuivelindustrie in de 
USSR, toen er van buitenlandse goederen absoluut geen sprake kon zijn, een van de 
binnenlandse kaassoorten de naam ‘Hollandse kaas’ kreeg; tot aan de dag van vandaag toe. 
 
 
Hollandse tabak. Tabak was ook een van de traditionele Hollandse verkoopartikelen en goed 
bekend in Rusland. Het is een feit, dat voor de periode van Peter I het als een zonde gold om 
tabak te snuiven of te roken en volgens de wet was het zelfs strafbaar. Peter heeft dit verbod 
afgeschaft aangezien hij zelf graag Hollandse pijpen rookte. De liefde voor tabak verspreidde 
zich snel onder de Russische bevolking die de tabak nauwelijks rookte, maar vooral snoof. 
Gedurende een paar decennia aan het begin van de 19e eeuw ontstond onder de Russen een 
ongelofelijke hartstocht voor het roken van sigaren. Deze gewoonte verspreidde zich onder 
alle leeftijden en alle maatschappelijke standen.96 De tabak van Russische productie was 
goedkoop. Maar de vele rijken gaven voorkeur aan buitenlandse tabak en sigaren. In de jaren 
40 van die eeuw kostte een doos goede sigaren Zilver Rb. 100.97 In totaal werd er in 1839 
voor Rb. 5.000.000 aan buitenlandse tabak en sigaren ingevoerd.98 Volgens de beschrijving 
van Sint-Petersburg uit 1874 waren er in de stad 6 grote tabakswinkels, die uitsluitend 
buitenlandse sigaren verkochten. Drie daarvan waren van Vriezenveners: Ten Cate & Co., 
Jansen, Joost & Co. en Feik & Co.99

In 1840 stichtte Jan ten Cate (*1805 Vriezenveen - †1866 Vriezenveen) op de hoek 
van Morskaja straat en Nevskij Prospekt de bekende sigarenzaak Ten Cate & Co. Foto’s van 
deze winkel en een doosje met sigaren worden heden ter dage bewaard in het museum Oud 
Vriezenveen. Volgens overlevering kwamen leden van de Keizerlijke familie, waaronder de 
tsaren Alexander II en Alexander III daar persoonlijk hun sigaren halen.100 Na de dood van 
Jan in 1866 werd de winkel door zijn neef, Jasper ten Cate, gedreven(*1846 Sint-Petersburg - 
†1893 Sint-Petersburg). Na de dood van Jasper ten Cate in 1893 werd de winkel verkocht, 
maar de naam van de zaak werd niet veranderd. Er waren waarschijnlijk twee redenen voor 
verkoop. Ten eerste was er geen directe opvolger in de familie. De twee zonen van Jasper (de 
derde generatie Ten Cate’s) wilden niet in de handel; zo ging een van de zonen naar Parijs, en 
een ander, ook Jasper genaamd (*1887 Sint-Petersburg - †1967 Amsterdam), ging in Sint-
Petersburg medicijnen en biologie studeren en werd op latere leeftijd professor. Hij trad in het 
huwelijk met een Russische vrouw, die ook gestudeerd had.101 Een tweede reden kon de sterk 
verminderde verkoop van Hollandse sigaren zijn geweest door de steeds hogere 
invoerrechten. 
                                           
94 Harmsen, Vriezenveners, 106. 
95 Smirnov, Istorija torgovli, deel 3, 93. 
96 Je.I. Rastorguev, Progulki po Nevskomu Prospektu (Sint-Peterburg 2002) 178-179. Gepubliceerd voor het 
eerst in 1846. 
97 Ongeveer Fl. 189. In die tijd was 1 zilver roebel = 3 papier roebel 57,5 kopeek; 1 papierroebel = 53 
Nederlandse cent. Zie: J. Ackersdijck, Verhaal eener Reize in Rusland, gedaan in het najaar 1835 (Groningen 
1840) deel 2, 40. 
98 Rastorguev, Progulki, 180. 
99 Michnevitsj, Petersburg, 490-491. 
100 Harmsen, Vriezenveners, 147-148. 
101 J. Hosmar, Graven in Vriezenveen’s verleden (Enschede 1981) 101. 
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Het oprichtingsjaar van de tabakswinkel Jansen, Joost & Co. is niet meer vast te 
stellen, maar zeker is dat zij in 1818 al bestond.102 Deze sigarenwinkel bevond zich eerst in 
het gebouw van de Duitse katholieke kerk, later vanaf ca.1860 in dat van de Nederlandse 

hervormde kerk tot het einde van haar bestaan in 1906.103 Toen besloot haar laatste eigenaar 
Wicher Jansen (*1868 Sint-Petersburg - †Finland 1947) de zaak te sluiten, daar de invoer van 
sigaren uit het buitenland niet langer lonend was. Als luxeartikel werd het uiterst zwaar belast. 
Wicher verhuisde naar Finland en verplaatste ook zijn zaak daar naar toe. 

De tabakswinkel 
Jansen, Joost & Co. 
Nevskij Prospekt №  20 
 
 
 
 
 
             Wicher Jansen 

De winkel van Feik & Co. stond eerst op de hoek van Nevskij en Malaja Morskaja 
straat, later vanaf 1872 vond ook zij 
een onderkomen in het gebouw van de 
Nederlandse hervormde kerk.104 Feik 
& Co. verkocht niet alleen sigaren, 
maar ook wijn. De oprichters waren de 
gebroeders Feik: Cornelis (*1822 
Vriezenveen - †1895 Sint-Petersburg) 
en Johannes (*1828 Vriezenveen - † 
na 1865 Nijmegen). 105 Zij deden 
zaken in Sint-Petersburg sinds 1854. 
Cornelis stond ingeschreven als 
koopman van de tweede gilde. Hij 
woonde aanvankelijk met zijn vrouw 
en acht dochters op Malaja Sadovaja De tabaks- en wijnwinkel Feik & Co. in het kerkenhuis van 

de gemeente. 

                                           
102 Gemeentearchief Vriezenveen, Het familie-archief Harmsen, Zwarte boek Nr. I. Dagboekaantekeningen van 
Claas Gzn Kruys, 45-46. 
103 Harmsen, Vriezenveners, 89. 
104 De Hollandse, deel II, 445. Kerkenraadsprotocol van 21 augustus 1872. 
105 Oorspronkelijk Fik, maar veranderd in Feik, waarschijnlijk omdat in het Russisch  ‘fig’ een obsceen gebaar 
is. 
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1, later op Mojka 16 en uiteindelijk op Mojka 97. Zes van zijn dochters trouwden en werden 
samen met hun mannen leden van de Nederlandse hervormde gemeente. Cornelis Feik nam in 
1874 de Russische nationaliteit aan en overleed in 1895 in Sint-Petersburg. Na zijn dood ging 
de zaak over naar zijn weduwe en later naar twee van zijn dochters. In 1910 kreeg de zaak 
nog een reorganisatie en werd opgezet als handelshuis met een kapitaal van Rb. 76.700.106 
Johannes Feik keerde reeds in 1862 terug naar Nederland. 

Er was nog een Vriezenveense tabakszaak geopend door Jan Kruys, koopman van de 
tweede gilde (*1834 Vriezenveen - †1872 Sint-Petersburg) in het huis nummer 28 op Nevskij 
Prospekt in 1864.107 Maar deze winkel kende geen succes. In 1869 werd zij alweer verkocht 
voor slechts Rb. 650 aan enkele Russische kooplieden. Jan Kruys trouwde twee maal in Sint-
Petersburg; beide echtgenoten waren Russische vrouwen. Zijn tweede huwelijk bleef 
kinderloos, maar uit het eerste huwelijk werden drie zoons geboren. De drie jongens werden 
naar Nederland gestuurd en daar opgevoed. Een van hun, Vladimir (*1868 Sint-Petersburg - 
†1919 Sint-Petersburg), keerde terug naar Sint-Petersburg en was werkzaam bij zijn oom 
Hendrik Kruys, een van de meest bekende personen op het gebied van de productenhandel.108

 
 
Hollandse cacao. Hendrik Kruys (*1851 Vriezenveen - †1907 Vriezenveen) was de oprichter 
van de firma ‘Java’. Hij werd in 1868 door zijn vader, Claas Kruys, die ook een van de Ruslui 

was, naar Sint-Petersburg meegenomen. Vanaf zijn aankomst naar 
de Russische hoofdstad tot bijna aan zijn dood in 1905 hield 
Hendrik een dagboek bij, waarin zeer veel interessante details 
staan. Als jongen was hij in de leer bij de textielfirma Engberts & 
Co. tot 1884.109 In dat laatstgenoemde jaar stichtte Hendrik zijn 
eigen onderneming. Al snel verwierf hij voor verschillende 
Nederlandse firma’s het agentschap voor heel Rusland, zoals voor 
Rhener sigaren, verschillende likeuren, papier en als belangrijkste 
het agentschap van Blooker cacao.110 Gedurende vele jaren bezat 
hij het alleenrecht voor de verkoop in Rusland van dit Hollandse 
product. Zijn winkel, genaamd ‘Java’, bevond zich op Morskaja 
38 en werd geheel in oud-Hollandse stijl ingericht met donkere 
houten betimmeringen, volop Delfts en ander aardewerk, koperen 
weegschalen, oude tabakspotten enzovoort. Naast cacao was er 
ook Hollandse koffie en thee te koop.111  

Aanvankelijk was cacao niet erg populair in Rusland. 
Daarom werkte de Russische schoonzuster van Hendrik, de 

echtgenote van zijn broer Bernard, in de winkel als gastvrouw, die aan iedere bezoeker van de 
zaak een kop cacao inschonk. Dat had succes. De handel ging zo goed, dat de firma werd 
uitgebreid tot zes gespecialiseerde winkels: op Nevskij Prospekt 20, Morskaja 38, 
Offitserskaja 17, Simjenovskaja 9, Vasilevskij eiland linija I, 36, Zagorodnyj Prospekt 34 en 
op Bolsjoj Prospekt 74.112 Daarnaast bereisde Hendrik voor Blooker het gehele Europees deel 

Het handelsmerk van Java 

                                           
106 Smirnov, Istorija torgovli, deel 3, 92. Zie ook: K. Schlogel, Jenseits des Grossen Oktober, 165. 
107 Smirnov, Istorija torgovli, deel 3, 80. 
108 Harmsen, Vriezenveners, 150. 
109 Ibidem, 116. 
110 Gemeentearchief Vriezenveen, Het familie-archief Harmsen, Doos 2, Map C, Omslag I (H53, brief 460). 
Brief van Herman Harmsen van 29.10.1884.  
111 Harmsen, Vriezenveen, 151. 
112 Smirnov, Istorija torgovli, deel 3, 81. 
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van Rusland. In zijn dagboek noemde hij dit zijn ‘cacaoreizen’ en beschreef elke reis 
nauwkeurig, inclusief zijn routes. 

Hendrik trouwde in 1890 met Alida Boom uit Vriezenveen en zij ging met hem naar 
Sint-Petersburg om daar te wonen. Al hun kinderen werden in de Russische hoofdstad 
geboren. Maar in 1897 keerde zijn vrouw met de kinderen terug naar Holland vanwege 
gezondheidsredenen. Hendrik bleef in de stad wonen en kwam geregeld over naar zijn gezin. 
Helaas ging ook zijn gezondheid achteruit, zodat hij zijn laatste jaren in Vriezenveen 
doorbracht vanwege zijn ‘kwalende toestand’.113 Na zijn dood werd de firma omgevormd tot 
een handelshuis met een startkapitaal van Rb. 4.000; de nieuwe eigenaren waren Hendrik’s 
broer, Bernard Kruys, en diens zwager S.I. Avdeev. Vermoedelijk werd Blookers cacao in 
latere jaren in Rusland door meerdere vertegenwoordigers verkocht. Zo publiceerde de Sint-
Petersburgse Zeitung in 1907 een advertentie: ‘Blooker’s Cacao ist Gegensatz zu Kafee und 
Tee nicht nur ein angenehmes, sonder auch ein nahrgehaltes Getränk von feinem 
Geschmack’.114 En op onderstaande foto uit die tijd zijn trams met cacaoreclame te zien. 

Het verblijf van de Nederlandse kooplieden in Sint-Petersburg had een wederzijdse 
invloed. De Nederlanders moesten zich aanpassen aan hun nieuwe omgeving, maar ze 
voegden ook een duidelijke eigen tint toe aan het veelkleurige palet van de Petersburgse 
samenleving.. Uitdrukkingen als Hollandse kaas, Hollands linnen, Hollandse tabak, Hollandse 
koffie en Hollandse haring hebben een permanent karakter gekregen in het dagelijks 
taalgebruik van de Petersburgers. Ook het feit, dat de artikelen, die door de Nederlandse 
kooplui werden verkocht niet voor de voorziening van de Nederlandse kolonie waren bedoeld, 
maar hoofdzakelijk voor de Petersburgse inwoners, maakt duidelijk dat de inbreng van de 
Vriezenveense handel naast een symbolisch ook het nodige economische belang had. 

Dat de Nederlandse kooplieden met hun ‘Hollandse’ producten zo’n vaste plaats in het 
collectieve geheugen van de stad heeft weten in te nemen, is gezien het geringe aantal 
Nederlanders opmerkelijk. Interessant hierbij zijn de gegevens uit de volkstelling van 1869 
met betrekking tot de eigenaren van de gespecialiseerde winkels. Met gespecialiseerd werd 
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 37



bedoeld het handelen in een bepaald soort waren. De eigenaren werden in de telling verdeeld 
op basis van hun moedertaal. In totaal waren er 3.919 eigenaren, waarvan 3.570 of 91,09% 
Russischtaligen waren. Van de overige 349 waren er 180 ofwel 4,6% Duitstaligen.115 Volgens 
deze telling waren er 5 Nederlandstalige eigenaren van manufactuurwinkels, maar ook nog 5 
Nederlandstalige eigenaren van de winkels zonder specialisatie. (zie bijlage III) Deze 5 
manufactuurhandelaars vormden slechts 0,13% van het totale aantal. Maar omdat in deze 
volkstelling als criterium van iemands etnische afkomst alleen de moedertaal en niet het 
burgerschap werd genomen, bestaat er een grote kans dat de Duitssprekende Nederlanders bij 
de Duitstaligen werden gerekend. Toch bleef het aantal Nederlandse zaken marginaal, zeker 
in vergelijking met de Duitse. Maar de activiteiten van de Duitstalige kooplieden lieten geen 
vaste associaties na in de herinneringen van de Petersburgers, dit in tegenstelling tot de Duitse 
ambachtslieden, zoals bijvoorbeeld de Duitse broodbakkers en de Duitse worstenmakers. Het 
percentage kooplieden als beroepsgroep binnen beide kolonies was 31% (46 van de 148) voor 
de Nederlanders en 7,8% (3.355 van de 42.500) voor de Duitsers.116 Dit bevestigt de stelling 
dat de natuur en samenstelling van de Nederlandse kolonie nauw verbonden was met het 
aanvankelijk motief van de migratie: handel drijven. Bij de Duitsers speelden naast 
economische ook politieke en religieuze motieven vaak een belangrijke rol bij de migratie. 

  

 
Het kerkenhuis van de Nederlnadse hervormde gemeente, met op de hoek van Nevskij Prospekt en Bol’sjaja 
Konjusjennaja de cacaowinkel Java. 

 
 
 
 

                                           
115 N.V. Juchnjeva, Etnitsjeskij sostav i etnosotsial’naja struktura naselenija Peterburga vo vtoroj polovine 19 – 
natsjale 20 vv (Leningrad 1984) 24 en 40-41. 
116 Ibidem, 24. 
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Overige Vriezenveners in Sint-Petersburg 
 

Niet alle Vriezenveners in Sint-Petersburg waren werkzaam in de handel. Degenen, die niet in 
de handel werkten kan men grofweg in twee groepen verdelen: de eerste bestond uit 
Vriezenveners, die in Nederland geboren waren en naar Sint-Petersburg kwamen om een 
ander beroep dan dat van koopman uit te oefenen. Deze groep was niet zo groot: een 
marineofficier, een kleermaker, een predikant, een onderwijzer, enz. De andere groep bestond 
uit nazaten van de Vriezenveense Ruslui in derde of vierde generatie die kozen voor een ander 
beroep dan dat van hun (voor)ouders. Hieronder enkele voorbeelden uit beide groepen. De 
keuze van deze voorbeelden is willekeurig. Het zijn de meest aansprekende, die op de een of 
ander manier in de loop van onderzoek de aandacht trokken. 
 
 
De eerste groep. Een van de Vriezenveners, die zijn werkkring niet zocht in de handel was 
Wicher Berkhof (*1794 Vriezenveen - †1869 Sint-Petersburg). Hij leerde het timmermansvak 
in Vriezenveen en wilde graag naar Rusland gaan om daar zijn fortuin te maken. Als 
twintigjarige knaap vertrok hij naar Petersburg, de stad van zijn dromen. Uit een brief van 
hem uit 1818 blijkt, dat hij bij de Admiraliteitwerf werkte. Zijn carrière in de dienst van de 
Russische marine was succesvol. Hij eindigde als Admiraal en chef van de marinewerven te 
Kroonstad (marinebasis bij Petersburg - sch.) Hij was met een Russische vrouw getrouwd en 
werd opgenomen in de Russische samenleving; zelfs zijn naam was verbasterd naar Barkov. 
Toch onderhield hij gedurende zijn gehele leven contact met zijn familie en geboortedorp 
door middel van brieven en visites.117 Sommige van zijn nazaten, Russische onderdanen, 
kwamen ook bij de Russische marine terecht. 

Barend Pleij (*1836 Almelo - †1916 Vriezenveen) was kleermaker en verbleef in Sint-
Petersburg gedurende de jaren 1870 en 1890. Hij werd zeer gerespecteerd door zijn 
Russische, Nederlandse en Duitse klanten. Niet alleen vanwege zijn uitstekende professionele 
vaardigheid, maar ook vanwege zijn grote kennis en belezenheid, zo sprak hij zes talen. E. 
Engberts schreef over hem, dat hij ‘het levende bewijs was dat een nederig ambacht met een 
grote ontwikkeling samen kon gaan, een verschijnsel dat zich in ons vaderland meer voordoet 
en waarop wij met recht trots mogen zijn’.118 Dit verschijnsel was inderdaad onbekend in 
Rusland, waar de lage maatschappelijke stand met een slechte opleiding en zelfs 
ongeletterdheid gepaard ging. Een oom van Barend, Jan Hendrik Pleij (*1816 Vriezenveen - 
†1868 Sint-Petersburg), was ook kleermaker en sinds 1832 ook woonachtig in de Russische 
hoofdstad.119 Jan trouwde met een orthodoxe Russin, maar de kinderen uit dit huwelijk 
werden in de Nederlandse kerk gedoopt.120   

Jacob Hendrik Kunst (*1837 Vriezenveen - †1881 Someren) was een zoon van het 
schoolhoofd te Vriezenveen. Vier broers van Jacob dreven handel in Sint-Petersburg, maar op 
aandringen van zijn vader ging Jacob theologie studeren. Naar zijn vaders zeggen zou hem dit 
een grote kans geven om zich als predikant in de Nederlandse gemeente te Sint-Petersburg te 
vestigen. Inderdaad kreeg hij deze aanstelling in 1867, maar al in 1872 zag hij zich 
gedwongen zijn ontslag aan te vragen vanwege gezondheidsredenen. Na zijn vertrek uit Sint-
Petersburg ging hij naar Duitsland om te kuren.121  
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121 Typoschrift door E.D. Kunst. Kopie uit archief van J. Hosmar. 

 39



 
De tweede groep. Egbert Engberts (*1875 Sint-Petersburg - †1955 Leiden) was 
vertegenwoordiger van de tweede generatie van vaste inwoners te Sint-Petersburg, maar zijn 
voorvaders, vijf generaties lang, handelden in de Russische hoofdstad. Na zijn schooltijd in de 
Duitse school van de drie hervormde gemeentes kwam hij niet in de zaak van zijn vader. Hij 
werd vertegenwoordiger van buitenlandse firma’s en had eigen kantoor. In 1902 trouwde hij 
met Sara Bréchet, een jonge vrouw van Zwitsers-Baltische afkomst. Zij kregen zes kinderen. 
In 1918 vluchtte hij met zijn gezin naar Nederland. Zij vestigden zich te Leiden. In 1929 
schreef hij zijn Herinneringen aan Sint-Petersburg. 

Nicolaas Bernardus Engberts (*1868 Sint-Petersburg - †1939 Parijs) was zijn oudere 
broer. Ook hij volgde niet in de voetstappen van zijn vader, maar studeerde rechten aan de 
universiteit van Sint-Petersburg en werd later vrederechter te Riga. Hij was gehuwd met een 
Russische vrouw en nam de Russische nationaliteit aan. Dit huwelijk bleef kinderloos. Na de 
revolutie migreerde hij aanvankelijk naar Nederland, naar zijn familie te Vriezenveen. 
Waarschijnlijk was hij het Nederlandse leven totaal ontvreemd en verhuisde hij niet veel later 
naar Parijs. De jongste broer Jan (*1879 Sint-Petersburg - †1957 Almelo) studeerde in 
Darmstadt en verkreeg een graad als elektrotechnisch ingenieur. Hij was werkzaam bij 
Siemens Schückert te Sint-Petersburg en was getrouwd met een Vriezenveense. Na de 
revolutie migreerde het gezin naar Vriezenveen.122  

Jan Harmsen (*1859 Vriezenveen - †1919 Sint-Petersburg) stamde uit een grote 
Ruslui-familie, hoewel zijn vader slechts kort in Sint-Petersburg werkzaam was geweest en 
zijn grootvader een linnenhandel in Nederland had. Jan Harmsen maakte carrière via 
verschillende zaken en bekleedde van 1908 tot 1917 de positie van commercieel directeur van 
de Baltische Wagonfabriek. Hij was getrouwd met een Vriezenveense en uit dit huwelijk is in 
elk geval een dochter bekend. Hij overleed te Sint-Petersburg, zijn dochter repatrieerde niet.  

Jan Cornelis Harmsen (*1869 Sint-Petersburg - †1949 Hilversum) was ook een 
afstammeling van deze koopmansfamilie, net als zijn neef Jan Harmsen. Hij trad in dienst van 
de firma A.W. Rothermund, die in het zuidwesten van Rusland een suikerfabriek had. In de 
jaren voor de revolutie werd hij directeur van het kantoor van deze firma in Sint-Petersburg. 
In 1879 trouwde hij met Wilhelmine Sophie Lang, dochter van een verrussischte Duitse 
leerfabrikant.123 Na de revolutie vluchtte hij met zijn gezin naar Nederland. Zijn broer 
Cornelis Herman Harmsen (*1873 Sint-Petersburg - †1927 Berlijn) was employé van het 
bankiershuis Gebr. Meyer & Co. te Sint-Petersburg. In 1898 trouwde Cornelis Herman met de 
Duitse Emma Catherine Bosse. De gezin migreerde in 1920 naar Nederland en vestigde zich 
in Hilversum, later verhuisde zij naar Berlijn.124

Wicher Cornelis Harmsen (*1878 Sint-Petersburg - †1941 Parijs)125 was bij het begin 
van de Eerste Wereldoorlog bewindvoerder van het Petersburgse filiaal van de Zweedse 
Nobelfabriek. Hij werd door de bolsjewieken gevangen gezet; eerst voor drie weken, maar 
vlak daarna voor vijf jaar. In 1923 kreeg hij de mogelijkheid samen met zijn Russische vrouw 
te emigreren. Twee zussen van hem, waarvan een met een Rus was getrouwd, migreerden 
niet.126

Wicher Kunst (*1858 Sint-Petersburg - †1936 Hilversum) wiens vader en ooms 
handelden in manufacturen in Gostinyj Dvor, was geboren in de Russische hoofdstad, maar 
opgegroeid in Vriezenveen. Direct na de geboorte van Wicher keerde het gezin, om 
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gezondheidsredenen van de vader, terug naar Vriezenveen. Een aantal jaren later kwam 
Wicher weer naar zijn geboortestad en werkte een korte periode bij Jansen, Joost & Co. 
Daarna ging hij over naar de Duitse handelsfirma Wogau & Co., die in Sint-Petersburg een 
kantoor had. Hieraan gaf hij gedurende enkele jaren leiding. Hij huwde in 1883 met 
Wilhelmina Emilia Companjen, een nazaat uit een Vriezenveense familie te Sint-
Petersburg.127 Hij was waarschijnlijk één van de meest bemiddelden binnen de kolonie, 
getuige het feit, dat op een diner in 1901, dat door de Nederlanders ter ere van de trouwerij 
van de Koningin Wilhemina werd gehouden, de kosten flink hoger bleken dan was voorzien, 
de consul Hendrik van Gilse van der Pals en Wicher Kunst dit verschill voor hun beider 
rekening namen.128 Met zijn vrouw reisde Wicher af met de ‘Lingestroom’ in 1920 naar 
Nederland. 

Deze laatste groep was een duidelijk teken van de tijd. Ten eerste kende de 
koopmansstand in de laatste decennia van de 19e eeuw geen groot carrièreperspectief meer. 
Daarnaast wilden de Nederlandse ouders dat hun kinderen, die in Sint-Petersburg waren 
geboren, een aanzienelijke positie zouden krijgen in de Petersburgse samenleving, derhalve 
stuurden zij hun kinderen naar de hoogst mogelijke opleidingen, zowel in Rusland als in het 
buitenland. Op die manier ontgroeiden de kinderen de koopmansstand en zochten veelal 
emplooi bij de grote Russische en buitenlandse ondernemingen. Steeds vaker ook trouwden 
zij met een Russische partner, wat de integratie nog verder versterkte. Zulke gevallen kwamen 
begin 20e eeuw in elke Ruslui-familie voor.  

 
 

Conclusie  
 

De belangrijkste redenen voor migratie van Vriezenveners naar Rusland was van 
economische aard. De eerste Vriezenveense kooplieden gingen naar de hoofdstad van het 
Russische Rijk met als doel fortuin te maken, dan terug te keren naar Nederland, een villa te 
bouwen en rentenier te worden. Een dergelijke motivatie resulteerde in een bereidheid om 
zich alleen op de sociaal-economisch en niet cultureel niveau te integreren, niet meer dus dan 
wat de beroepsactiviteit in het ontvangende land vereiste. Naargelang de Vriezenveense 
kooplieden echter, door de goede gang van zaken en het overbrengen van hun gezinnen naar 
Rusland of door gemengde huwelijken ter plaatse, steeds dieper geworteld raakten in de 
Russische samenleving, veranderden ook hun motivaties. Het tijdelijke karakter van hun 
verblijf werd ingeruild voor een meer permanente aanwezigheid. Rusland werd een tweede 
vaderland. Statistische gegevens over dit fenomeen zijn niet voorhanden, waardoor dit 
onderzoek aangewezen blijft op tekstanalyse; zo blijkt onder meer uit de verschillende 
levensverhalen van Vriezenveners, dat er tot aan 1917 kooplieden waren, die voor een 
terugkeer naar hun geboorteplaats kozen en de zaken overdroegen aan hun nazaten, terwijl 
andere kooplieden waarschijnlijk nooit meer naar Nederland terug waren gegaan, als ze 
daartoe niet door de Oktoberrevolutie waren gedwongen. In de eerste helft van de 19e eeuw 
waren de permanent gebleven kooplieden eerder een uitzondering, terwijl zij in de laatste 
decennia van de 19e eeuw en begin 20e eeuw de absolute meerderheid vormden.  

Voor het welslagen van hun beroepsactiviteiten moesten de Vriezenveners zich 
conformeren aan de economische voorwaarden, normen en rechtsorde van de ontvangende 
maatschappij. De Russische werkelijkheid onderscheidde zich duidelijk van de westerse 
realiteit; de houding van de Russische autoriteiten en samenleving ten opzichte van 
buitenlandse kooplieden was erg ambivalent. Zij waren welkom, maar vanaf de laatste 
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decennia in de 18e eeuw voerden de Russische autoriteiten een protectionistische politiek ten 
voordele van de Russische koopmansstand. Voor de buitenlandse handelaren restte een niche 
van import in exclusieve artikelen, waardoor de economische integratie van de Vriezenveense 
kooplieden toch succesvol bleek. Deze situatie bleef tot aan de laatste decennia van de 19e 
eeuw, toen de Russische economie sterk genoeg was geworden om de concurrentie met de 
buitenlanders aan te kunnen en het protectionisme naar de achtergrond verdween. In de jaren 
van modernisatie bracht discrepantie tussen de oude manier van zaken doen en de nieuwe 
eisen van de tijd, een groot deel van de Vriezenveense kooplieden tot het faillissement. De 
zaken die overbleven, opereerden 50, 70 en zelfs 85 jaar lang op de Russische markt, 
waardoor zij naast een economische ook een grote symbolische betekenis verkregen. In het 
collectieve geheugen van de Petersburgers zijn sommige begrippen tot op heden verbonden 
met de aanwezigheid van de Hollanders in de Russische hoofdstad.   

Latere generaties Vriezenveners in Sint-Petersburg volgden vaak niet hun vaders 
voetsporen. Dankzij een goede opleiding, verkregen zij in vergelijking met hun ouders betere 
plaatsen op de arbeidsmarkt en een hogere inkomenspositie, waardoor ook hun 
maatschappelijke status werd verhoogd. Zij maakten dezelfde en soms betere kansen op 
carrière en op economische vooruitgang dan de autochtone bevolking. Ook trouwden ze vaker 
met een Russische partner, waardoor de banden met de ontvangende samenleving steeds 
sterker werden. Al bleken zij in meerderheid nog steeds niet te behoren tot de Russische 
autochtone bevolking. De sterke gerichtheid op de eigen groep kwam ook tot uiting in het 
generaties lang bewaren van het oorspronkelijke burgerschap. Maar deze gerichtheid maakte 
voor de sociaal-economische integratie van de Petersburgse Nederlanders weinig uit. 
Concluderend is het antwoord op de vraag of buitenlandse afkomst belemmerend was voor de 
economische participatie en integratie van de Vriezenveners in Sint-Petersburg, ontkennend. 

De samenstelling van de Nederlandse kolonie veranderde in de laatste decennia van de 
19e eeuw. Het was niet meer de ‘Vriezenveense kolonie’ van kooplieden. Er kwam een 
nieuwe grote groep: de vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven. 
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