
Deel II. De culturele oriëntaties van de Petersburgse Nederlanders  
 
 

Hoofdstuk 1. Het religieuze leven van de Nederlandse kolonie 
 
 

Het Protestantisme en de Russische ambivalentie 
 

In Rusland was sinds de 12e eeuw het orthodoxe geloof de enige toegestane confessie voor de 
Russen en het was hun verboden uit de Orthodoxe kerk te treden. Deze situatie bleef bestaan 
tot 1905. De Petersburgse Nederlanders daarentegen, waren voor het merendeel protestants, 
slechts een gering aantal was katholiek. (zie bijlage VI). Daarom waren zij in Russische ogen 
niet alleen buitenlanders, maar ook nog andersgelovigen. Feit is dat de buitenlandse 
andersgelovigen door de eeuwen heen getolereerd werden door de Russische autoriteiten: de 
vrijheid van het individuele geloof en de godsdienstuitoefening was hun gegarandeerd. Maar 
deze tolerantie kende ten eerste uitsluitend praktische overwegingen: Rusland had de 
buitenlandse specialisten, hun kennis en kapitaal nodig. Ten tweede was zij streng 
omgeschreven: elke vorm van bekering onder orthodoxen was verboden, slechts de 
Orthodoxe kerk had het recht van missie. Deze situatie zorgde voor een grote ambivalentie in 
de houding van de Russische overheid jegens buitenlandse andersgelovigen gedurende het 
gehele tsarentijdperk. Enerzijds was zij tolerant en stond zij geloofsvrijheid toe, anderzijds 
probeerde zij krampachtig het confessionele isolement van de Orthodoxie te bewaren.  

Tot de hervormingen van tsaar Peter de Grote aan het begin van de 18e eeuw kon dan 
ook niet gesproken worden van een Russisch bestuur of beleid ten aanzien van de 
buitenlandse confessies, slechts van een houding van de Russische overheid ten opzichte van 
deze confessies. Deze houding voorzag vanzelfsprekend in het beschermen van de Orthodoxie 
tegen buitenlandse invloeden en in de absolute niet-inmenging bij binnenkerkelijke 
aangelegenheden van buitenlandse andersgelovigen (in sacris). Of zoals een 
vertegenwoordiger van de tsaar, Fjodor Ivanovitsj (1584-1598), dit namens zijn tsaar 
verkondigde, dat ‘het geloof van vreemdelingen zijn zaak niet was’.1 Het eerste kenmerk 
bleef onveranderd tot aan het begin van de 20e eeuw: missie werd beschouwd als proselitisme 
door andersgelovigen en was streng verboden. Het tweede kenmerk werd in de loop der 
eeuwen steeds verder aangepast, naarmate de ontwikkeling en verspreiding van buitenlandse 
confessies, met inbegrip van het protestantisme, over Rusland toenamen. Het werd voor de 
autocratie belangrijker meer controle over de buitenlandse andersgelovigen te krijgen om 
zichzelf te kunnen beschermen tegen de bedreigingen van antimonarchistische en 
revolutionaire westerse denkbeelden.  

Als gevolg van deze steeds verdergaande bemoeienis van de Russische staat met de 
binnenkerkelijke zaken van de buitenlandse confessies, werden de buitenlandse kerken in de 
eerste helft van de 19e eeuw in de Russische wetgeving verankerd en kreeg het Russische 
bestuur over de buitenlandse confessies een eigen plaats binnen de Russische staatsstructuur. 
Dit gebeurde voor de protestanten in 1832 met de stichting van het Generale Evangelisch-
Lutherse Consistorie en voor de katholieken in 1847 door een overeenkomst met het 
Vaticaan.2  

                                           
1  “… государю нашему до  их веры дела нет ... ” In: Dm. Tsvetaev, Protestantstvo i protestanty v Rossii do 
epochi preobrazovanij: istoritsjeskoe issledovanie (Moskou 1890) 138. 
  
2 N.D. Kuznetsov, Upravlenije delami inostrantsev v Rossii (Yaroslavl 1898) 6. 
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Het Generale Consistorie werd het hoogste orgaan en het dagelijks bestuur der 
protestantse kerken in Rusland. De Hervormden kregen binnen het Consistorie hun eigen 
‘kamer’.3 Overigens heette dit een overlegorgaan te zijn op basis van gelijkheid, maar het 
hoofd van het Consistorie werd door de tsaar benoemd. De bevoegdheden van het Consistorie 
lagen op het gebied van kerkrechtelijke en administratieve kwesties, waarover het moest 
rapporteren aan respectievelijk de Senaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Aan het 
Ministerie legde het de rapporten en de staat van inkomsten en uitgaven voor. Zaken over 
afwijkingen van de Protestantse leer of kerkdiensten, moesten aan de tsaar worden 
voorgelegd.4 De kerkorde was van bovenaf opgelegd en deze staatsregeling heeft het eigen 
initiatief en het zelfbestuur van de gemeenteleden erg geremd.5   

Voor velen was het moeilijk om deze nieuwe regeling te aanvaarden, want hoewel 
deze wet de positie van protestanten in Rusland versterkte, werd de protestantse kerk 
onderworpen aan de staat en verloor zij veel van haar onafhankelijkheid. Volgens het statuut 
van 1832 ‘was het in geen enkel geval toegestaan noch in woord noch in daad 
andersgelovigen te stimuleren tot een bekering in het protestantse geloof. De predikanten 
waren verplicht om iedereen, die een ander geloof belijdde dat ook door de staat op dezelfde 
manier werd beschermd, te weerhouden vragen te stellen over de inwijding in lutherse 
dogma’s of over de verlening van religieuze plechtigheden en zeker over het opnemen in de 
protestantse gemeente’.6 Op proselitisme onder de orthodoxen stond een straf van minimaal 8 
maanden cel tot maximaal 10 jaar dwangarbeid met verlies van burgerrechten.7  

Niet alleen beschermde de Russische staat haar orthodoxe onderdanen tegen het 
protestantisme, maar ook nam zij de zorg op zich voor de zuiverheid van de protestantse leer 
door middel van het Consistorie en de wetgeving. Volgens de wet mocht niemand van de 
protestanten mondeling of schriftelijk meningen verspreiden, die niet in overeenstemming 
waren met de protestantse leer.8 De Russische overheid deed dit met name om te voorkomen 
dat een diversiteit aan sektes in Rusland een toevluchtsoord zou vinden. Zij meende ook dat 
geloofsleer verenigbaar moest zijn met de staatsmoraal en niet in tegenspraak kon zijn met 
principes en posities van de staats- en maatschappelijke orde.9 Het statuut en de wet bleven 
tot 1917 van kracht en alleen wat betreft het sluiten van gemengde huwelijken werden er 
tussentijds enige aanpassingen gemaakt.  

In de 19e eeuw prezen de conservatieve Russische kringen Rusland vaak als het land 
der religieuze tolerantie. De oberprokoeror 10 K.P. Pobedonostsev zelf noemde Rusland ‘het 
enige land ter wereld, waar de mensen hun geloofsovertuiging vrij kunnen uitoefenen’.11 
                                           
3 P.N. Holtrop, Hervormd in Sint-Petersburg 1717-1927 (Zoetermeer 1999) 91. 
4 T.I. Butkevitsj, Protestanstvo v Rossii (Charkov 1913) 219-220. 
5 Citaat uit J.A. Hebly, Protestanten in Rusland. De honderdjarige weg van strijd en lijden (Kampen 1973) 26. 
6 Butkevich, Protestanstvo, 11-12. Svod zakonov. Deel XI, hoofdstuk I, art.779. Ustav inostrannych ispovedanij.  
7 G. Simon, Konstantin Petrovic Pobedonoscev und die Kirchenpolitik des Heiligen Sinod 1880-1905 
(Gottingen) 165. Svod zakonov 1832. Deel XV. Ulozenije o nakazanijach. Art. 184, 187, 189, 196. 
8 N.A. Trofimtsjuk, Istorija religii (Moskou 2002) 328.  
9 M. Krasnozjen, Inovertsy na Rusi (Yurev 1910)  147. 
10 De hoogste ambtenaar, belast met de controle over werkzaamheden van de Heilige Synode. Een wereldlijk 
persoon en door de tsaar benoemd. Hij stond in rang gelijk aan een Minister. Deze functie bestond van 1722 t/m 
1917. 
11 Krasnozjen, 163. Alexander Dumas senior bezocht Sint-Petersburg in de zestiger jaren van de 19e eeuw, 
waarbij het hem opviel dat op Nevski Prospekt, toen al de hoofdstraat, een rij buitenlandse kerken stond. Om 
deze reden noemde hij Nevskij Prospekt de ‘straat der tolerantie’. Reactionaire Russische auteurs maakten graag 
gebruik van deze naam om de onbaatzuchtigheid van de Russische regering aan te tonen – ‘Kijk eens hoe 
vrijdenkend onze regering is, zij staat buitenlandse religies toe hun kerken te bouwen in de hoofdstraat, terwijl in 
het Westen kerken van andere religies dan de staatsreligie, verbannen worden naar de uithoeken.’ Uit de 
geschiedenis blijkt echter dat de buitenlandse kerken hun plaatsen op Nevskij Prospekt alleen kregen 
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Inderdaad hadden de meeste wereldreligies als gevolg van de tolerantiepolitiek een 
gebedshuis in Sint-Petersburg mogen bouwen, maar de buitenlandse andersgelovigen, die 
door de staat getolereerd en soms zelfs gefinancierd werden, voelden regelmatig de grenzen 
van de tolerantie van de Russische regering. De Hollandse agronoom en reiziger H. Dijkema, 
die in de jaren 40 van de 19e eeuw in Sint-Petersburg verbleef, beschreef in zijn Handboek 
van de kennis van Rusland wat de Russische autoriteiten onder religieuze tolerantie 
verstonden als volgt: ‘… de Leeraren ontvangen soms een wenk van ‘t Ministerie, hoe ze 
preken moeten, en die wijze is, dat hier le bon divin droit van ‘t Tsarisme en de Hooge 
Overheid op den voorgrond staat, en wat daar meer uit volgt, bij een strikt doorgevoerde 
redenering. Liberaliteit of filosofische leerstellingen moet een Preker hier niet uitkramen, zoo 
als b.v. van de oorspronkelijke gelijkheid der menschen, van de algemeene menschenliefde, 
als element der Christelijke godsdienst, enz. Zoodanigen vrijgeest zou men spoedig tot 
zwijgen brengen… en dikwijls gaan er Russische Geestelijke, of wetenschappelijke Russische 
spionnen ter kerk, of ze ook een of andere uitdrukkingen kunnen opvangen, die den grooten 
Tsaar niet behaagt’.12

Ook de bekende Russische jurist Anatolie Koni karakteriseerde de houding van de 
Russische autoriteiten treffend: ‘bij ons bestaat een formele geloofstolerantie, maar er is geen 
gewetensvrijheid’.13  

Desalniettemin was het belangrijkste gevolg van de Russische tolerantiepolitiek het 
feit, dat buitenlandse andersgelovigen, met inbegrip van Nederlanders, de mogelijkheid 
kregen hun eigen geloof uit te oefenen en een eigen kerk te bouwen. Wat op zich als een 
belemmering werkte voor de religieuze integratie naar de ontvangende maatschappij. De 
Nederlandse kolonie als etnische groep kon zich verenigen rond de eigen kerk en het 
lidmaatschap bleek een zeer sterk bindmiddel, waardoor de groep zich generaties lang kon 
handhaven. Uit de volkstellingen blijkt dat het aantal Nederlanders, dat naar de Russische 
orthodoxe kerk overstapte, daarmee werden de orthodoxen met als moedertaal Nederlands 
bedoeld, altijd gering was.14 (zie bijlage VI) Dus bleven de Petersburgse Nederlanders over 
het algemeen trouw aan het geloof van hun (voor)ouders. Het toebehoren aan een andere 
confessie, was één van de belangrijke kenmerken, die de Nederlanders als etnische groep van 
de Russen onderscheidde.  

 De strenge voorschriften voor een verblijf van buitenlandse andersgelovigen binnen 
de grenzen van het Russisch Rijk waren nooit een zwaar beletsel voor de protestantse 
Nederlanders. Aangezien missie door de protestanten niet als het hoogste doel werd gezien, 
was het gemakkelijk voor hen om een dergelijk verbod te eerbiedigen. Ook de totale controle 
door de autocratie en de orthodoxie over ideeën en daden van zowel de eigen onderdanen, als 
de immigranten, inclusief de buitenlandse andersgelovigen, viel hun niet zwaar, daar het niet 
in de Nederlandse aard lag, zich in het buitenland politiek actief op te stellen. De loyale 
houding van de Petersburgse Nederlanders ten opzichte van de Russische autoriteiten was 
duidelijk te merken uit de activiteiten van de Nederlandse hervormde gemeente te Sint-
Petersburg, zoals uit het volgende deel moge blijken.  

 
 

                                                                                                                                    
toegewezen, omdat Nevskij Prospekt [in het begin van de 18e eeuw geen hoofdstraat was, maar] een uithoek was. 
P.N. Stolpjanskij, Kak voznik, osnovalsja i ros Sankt-Peterburg (Sint-Petersburg 1918) 226.  
12 H. Dijkema, Handboek voor de kennis van Rusland (Groningen 1853) 342. 
13 A.F. Koni, Na ziznennom puti (Moskou 1914) deel I, 641. 
14 Of deze Hollandstallige orthodoxen ook de Russische onderdanen waren kan helaas niet uit de telling 
begrepen worden.  
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De Nederlands-hervormde gemeente in Sint-Petersburg: tussen 
oorspronkelijkheid en actualiteit 

 
De eerste steen van Sint-Petersburg werd gelegd in 1703 en al in 1708 stond op het binnenhof 
van het huis van Cornelis Cruys, de Nederlandse vice-admiraal van Noorse afkomst, een 
houten kerk, waar protestanten van verschillende nationaliteiten bijeenkwamen. De preken 
werden in het Duits en het Nederlands gehouden.15 Maar vrij snel ging deze internationale 
gemeente weer uit elkaar. Door de grote toestroom van buitenlanders hadden meerdere 
nationaliteiten al snel genoeg leden om een eigen gemeente te beginnen. Zo werd in 1717 de 
Nederlands-hervormde gemeente opgericht op verzoek van Hollandse kooplieden, op 
voorspraak van Jacob de Bie, gezant van de Staten-Generaal aan het Russische hof, en met 
goedkeuring van de classis van Amsterdam. 16 De eerste predikant van de nieuwe Nederlands-
hervormde kerk werd ds. H.G. Grube (1717-1724).17 De gemeente bleef voor haar diensten 
gebruik maken van de houten kapel in de tuin van Cornelis Cruys.18 Tot 1730 had de nieuwe 
gemeente geen eigen inkomsten en geen eigendom. In de onkosten voor de zondagsdiensten 
werd voorzien door de jaarlijkse bijdrage van de leden en belangstellenden, door de 
wekelijkse collectes, maar ook door verplichte belastinginning onder de opvarenden van 
schepen onder de Nederlandse vlag, die naar Kroonstadt of Sint-Petersburg kwamen.19  

In 1733 kreeg de kerkenraad tsaristische toestemming voor de aankoop van een huis 
met tuin op Nevskij Prospekt aan de ‘kleine rivier’ Mojka.20 In 1734 besloot de kerkenraad tot 
de bouw van een kerk op deze plek. Zij wendde zich tot de Nederlandse gezant, M. de Swart, 
om de Staten-Generaal te verzoeken hiervoor een collecte in Holland te mogen houden. Dit 
werd toegestaan en in de volgende jaren werden door de Classis van Amsterdam collectes 
gehouden. In juni 1736 brandde het huis aan de Mojka af. Een jaar later verzocht gezant De 
Swart de Staten-Generaal over te gaan tot uitbetaling van de collectegelden, ruim Fl. 5.200, 
zodat begonnen kon worden met de wederopbouw van de kerk, de pastorie en onderkomens 
voor de bedienden. De wederopbouw werd niet alleen bekostigd uit de collecte te Amsterdam 
en door de leden van de gemeente zelf, maar ook door tsarina Anna Ivanovna (1730-1740) 
werd Rb. 1.000 geschonken.21 In 1743 was de bouw van de nieuwe kerk voltooid. Zij zou 90 
jaar lang dienst doen. 

De financiële toestand van de gemeente was in die eerste periode altijd precair. In 
1744 wendde de kerkenraad zich tot de geheime raadsheer L’Estocg, een zeer invloedrijke 
ambtenaar in de regeerperiode van tsarina Elisabeth (1741-1761), voor financiële steun naar 
                                           
15 Holtrop, Hervormd in Sint-Petersburg, 12. 
16 De Hollandse Hervormde, deel I, 33-35. 
17 E. Amburger, Die Pastoren der evangelischen Kirchen Ruslands vom Ende des 16. Jarhunderts bis 1937. Ein 
biographischen Lexicon. (Erlangen/Luneburg) 174. 
18 Golandskaja reformatskaja tserkov’ v Sankt-Peterburge 1717-1727 (Sint-Petersburg 2001) 66. 
19 B. Kruys, De Nederlandsche Hervormde Gemeente te St.Petersburg 1717-1898 (Sint-Petersburg 1898) 10. B. 
Kruys (*Vriezenveen 26.11.1840 – † St. Petersburg 5.12.1911) baseerde zich enerzijds op het archief van de 
Kerk, maar kon zich daarnaast bedienen van de herinneringen en verhalen van tijdgenoten, wier families soms al 
generatielang in Sint-Petersburg gevestigd waren. Van 1891 tot 1905 vervulde hij de functie van vice-consul der 
Nederlanden. Uit Hervormd in St.-Petersburg, 57. 
20 De Hollandse Hervormde, 59-60. P.N. Stolpjanskij schrijft in 1918 over het ontstaan van Sint-Petersburg het 
volgende over de Nederlands-hervormde kerk: ‘Op 1 september 1733 kreeg de Nederlandse gezant, De Swart, 
toestemming om het huis en de bijbehorende grond op Admiraltejskaja Storona te kopen van generaal Lefort 
voor de Hollandse hervormde kerk in Sint-Petersburg, achter de Groene brug, waar Perspektiv [het latere Nevskij 
Prospekt – J.X.] begint. Toen de pastoren deze plaats kregen, bouwden ze daar huizen en exploiteerden deze. De 
inkomsten hiervan werden gebruikt voor de bouw van een nieuwe kerk’. Stolpjanskij, Kak voznik, osnovalsja i 
ros Sankt-Peterburg (Sint-Petersburg 1918) 227. 
21 De Hollandse Hervormde, 77-82. 

 98



het voorbeeld van andere buitenlandse kerken. Zo hadden de Franse, de Lutherse en de 
Rooms-katholieke kerken elk Rb. 1.000  gekregen.22 Ook dit verzoek werd gehonoreerd.  

De eerste predikant, H.G. Grube, werd in 1724 opgevolgd door G. Kramer. Deze 
laatste diende de gemeente 20 jaar tot zijn dood in 1744 en was erg geliefd onder de 
gemeenteleden. In die tijd bestond de gemeente uit ongeveer 300 leden, waarvan een groot 
deel Franstalig was.23 De Franse protestanten in Sint-Petersburg hadden nog geen eigen 
gemeente en de Nederlandse gemeente kon de financiële bijdrage van de vele extra leden 
goed gebruiken. Zowel dominee Grube als ook dominee Kramer wisten deze leden voor de 
gemeente te behouden, ondanks dat er in 1723 een Franse protestantse gemeente werd 
opgericht. Na de dood van dominee Kramer zocht de gemeente dan ook een predikant, die in 
twee talen kon preken: Nederlands en Frans. Het bleek echter niet eenvoudig een nieuwe 
predikant te vinden. Dit waarschijnlijk door het geringe salaris, dat de toen nog armlastige 
gemeente bood. In september 1745 werd de jonge dominee Carp aangesteld, maar deze was 
de Franse taal niet geheel machtig. Langzamerhand ontstond een groot conflict tussen Carp en 
de kerkenraad, wat uitmondde in het ontslag van Carp in 1749. Carp vocht echter zijn ontslag 
aan, waardoor deze kwestie zich voortsleepte tot 1761. In de tussentijd werd de gemeente 
afwisselend bediend door de Franse en de Duitse predikant. Er werden zelfs plannen gemaakt 
voor een vereniging van de Hollandse kerk met de Franse en Duitse hervormde kerken. Vele 
kapitaalkrachtige Franstalige leden verlieten door dit conflict de Nederlandse gemeente en 
sloten zich aan bij de Franse gemeente. De Duitstalige preken daarentegen trokken wel veel 
Duitsers naar de Hollandse kerk. Desondanks liep het ledental dramatisch terug tot slechts 89 
leden in 1749 en nog maar 22 leden in 1770.24  

In 1769 besloten de overgebleven leden van de Nederlandse gemeente om de 
Hollandse kerk toch niet verloren te laten gaan. Onder leiding van de nieuw benoemde 
ouderlingen, gezant J.I. de Swart en koopman J. Brouwer, werd de gemeente nieuw leven 
ingeblazen en ging zij op zoek naar een nieuwe predikant, die in twee talen moest kunnen 
preken; in het Nederlands en in het Frans of het Duits.25 De kerkenraad wilde met de tweede 
taal meer leden binnenhalen, omdat de groep Nederlandssprekenden in Sint-Petersburg alleen 
niet groot en vermogend genoeg was om de Hollandse kerk te kunnen financieren. Een 
dergelijke predikant bleek echter niet te vinden en in 1770 werd Jacobus Gargon (1770-1774) 
aangesteld, die alleen in het Nederlands kon preken. Voor de permanent in Sint-Petersburg 
wonende Nederlanders (hoofdzakelijk kooplieden) was in het dagelijks leven buitenshuis het 
Duits de voertaal geworden. In die tijd was tweederde van alle buitenlanders in Sint-
Petersburg Duitstalig.26 Contacten met de Duitse kolonie waren zeer nauw zowel zakelijk als 
privé (door onderlinge huwelijken), waarbij de overeenkomstige geloofsovertuiging een grote 
rol speelde. Daarnaast had de Nederlandse kolonie sinds het conflict met Carp zich geen 
Nederlands onderwijs meer kunnen veroorloven, waardoor de Nederlandse jeugd in Sint-
Petersburg aangewezen was op scholen van de Duitse gemeentes. Hierdoor verliep de 
taalassimilatie van Nederlanders in die tijd voornamelijk richting het Duits en niet naar het 
Russisch. Dit proces was al zover gevorderd, dat een deel van de Nederlanders de 
Nederlandstalige preken niet meer kon volgen en zich genoodzaakt zag naar een Duitse 
gemeente over te stappen. In het gedenkboek van de Nederlands-hervormde kerk te Sint-
                                           
22 Kruys, De Nederlandsche, 40. 
23 De Hollandse Hervormde, deel I, XIV, 83 en 143. 
24 Ibidem, 301. 
25 In eerste instantie werd gezocht naar een predikant, die ook de Franse taal machtig was. Toen dit onmogelijk 
bleek werd als tweede optie voor de Duitse taal gekozen. De Hollandse Hervormde, 253-264. 
26 In 1789 was de bevolking van Sint-Petersburg 217.948, waarvan 24.000 tot 27.000  waren uit Europa 
afkomstig. Het aantal Duitsers was rond 17.000. In: N.V. Yuchneva, Staryj Peterburg (Leningrad 1982) 26 
I. G. Gregori, Opisanije stolitsjnogo goroda Sankt-Peterburga (Sint-Petersburg 1794) 166. 
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Petersburg stond dit fenomeen als volgt beschreven: omdat de oude predikant alleen preekte 
in het Nederlands zijn ‘eenige der oudste en voornaamste leden der Kerk tot de Duitsche 
gemeente overgegaan. Daar de ouders hunne moedertaal vergeten hebben, leeren ook de 
kinderen geen Hollandsch’.27 Het overnemen van de Russische taal ging een stuk langzamer, 
omdat de Petersburgse Nederlanders daar weinig behoefte aan hadden in het dagelijks leven. 
Voor hun beroepsactiviteiten konden zij het Duits of het Frans gebruiken, daar hun klanten 
veelal mensen uit de gegoede maatschappelijke standen waren en deze vreemde talen 
beheersten. Deze situatie was vooral kenmerkend voor de periode van de 18e eeuw.  

Met het aangekondigde vertrek van Cargon in 1774 begon de kerkenraad haar 
zoektocht naar een nieuwe predikant.28 Onder de leden van de kerk werd een enquête 
gehouden, waaruit bleek dat de meerderheid voor een tweetalige predikant koos.29 Toch 
waren er ook felle tegenstanders, die met protestbrieven eerst aan de kerkenraad en later aan 
de Classis in Amsterdam de komst van een tweetalige predikant probeerden te voorkomen, 
omdat zij vonden dat de Nederlanders in hun kerk in hun eigen taal bediend moesten worden, 
net als bij de Fransen en de Duitsers.30 Deze taalkwestie zou tot aan het begin van de Eerste 
Wereldoorlog de leden van de Hollandse kerk blijven verdelen. Desondanks werd in 1776 
predikant Reuter (1776-1798) aangesteld. In zijn contract stond bepaald dat hij de ene zondag 
in het Nederlands zou preken en de daarop volgende in het Duits.31 In 1793 werd een nieuw 
kerkreglement van kracht, waarin onder andere de taalkwestie opnieuw werd herzien. Er werd 
bepaald, dat de predikant in de zomerperiode - wanneer de kooplieden en de zeelui in de stad 
waren - in het Nederlands preekte en in de winterperiode in het Duits.32  

Aan het eind van de 18e eeuw werd de financiële positie van de gemeente gunstiger. 
Dankzij een zeer gedegen financieel beleid van de kerkenraad, bleef sinds 1769 elk jaar een 
positief saldo over, mede door de verhuur van de huizen op de kerkelijke grond en door 
beleggingen.33 Zo bleek er in 1791 al een positief saldo te zijn, waardoor Rb. 6.000 belegd 
kon worden tegen 5% in de Keizerlijke Leenbank.34 In 1794 bezat de gemeente een kapitaal 
van Rb. 11.122. 

In 1798 vaardigde de tsaar Paul I (1796-1801) een oekaze35 uit, die de installatie van 
een nieuwe predikant uit het buitenland verbood.36 Desalniettemin deed de kerkenraad in 
1798 een verzoek aan het Justitie-College om toestemming te krijgen in de Bataafse 
Republiek een nieuwe predikant te mogen zoeken. Het antwoord was negatief: ‘men was vrij 
in Rusland een leraar te zoeken’.37 Uiteraard was dit zo goed als onmogelijk. Daarom deed de 
kerkenraad in 1799 een poging om toch iemand in Holland te vinden, ‘die den godsdienst in 
de Nederlandsche en Hoogduitsche taal verrigten konde, en die op avontuur hier naartoe 
wilde gaan’.38 Deze zoekactie bleef echter zonder resultaat. Kennelijk was door de Franse 
                                           
27 Kruys, De Nederlandsche, 74. 
28 Ibidem, 70. 
29 De Hollandse Hervormde, 317. 
30 Ibidem, 302 en 323. De brief was ondertekend door 52 gemeenteleden. Dit waren echter allemaal leden, die 
niet permanent in Sint-Petersburg woonden. Hoofdzakelijk zeelui en reizende Vriezenveners.  
31 Ibidem, 353. 
32 Kruys, De Nederlandsche, 92. 
33 De Hollandse Hervormde, 505.   
34 Ook wel Lombard genoemd. Kruys, De Nederlandsche, 84. 
35 Oekaze: de Russische naam voor een normatieve of individuele akte, die door het staatshoofd (president of 
monarch) werd uitgevaardigd. Deze benaming wordt gebruikt in de landen met Slavische talen, in andere landen 
worden voor vergelijkbare akten benamingen gebruikt als: decreet, ordonnantie enz. 
36 De Hollandse Hervormde, 383-384. 
37 Kruys, De Nederlandsche, 98. 
38 Ibidem,100. 
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bezetting van Nederland en de Russische steun aan de Coalitiëoorlogen tegen Frankrijk dit 
‘avontuur’ te riskant. Tot de herfst van 1801 had de gemeente geen predikant. Een maand na 
de dood van tsaar Paul I werd opnieuw een poging ondernomen om toestemming te krijgen. 
Deze keer was het wel succesvol. In het gedenkboek staan geen redenen voor het succes 
beschreven, maar waarschijnlijk wilde de kerkenraad een kans wagen bij de nieuwe tsaar 
Alexander I (1801-1825). In Rusland heerste immers de willekeur van de tsaar.39  

Het leven van de kleine Nederlandse gemeente in Sint-Petersburg was uiteraard nauw 
verbonden met de gebeurtenissen in de Russische en wereldgeschiedenis. Op initiatief van 
vorst en oberprokoeror A.N. Golitsyn riep dominee D.J. Janssen (1809-1814) de leden van de 
gemeente op om geld te doneren voor de slachtoffers van de oorlog tegen Napoleon. Er werd 
maar liefst Rb. 5.000 ingezameld. In 1812 werd op verzoek van de kerkenraad besloten, dat 
de plaats die voor de vertegenwoordigers van Staten-Generaal was bedoeld, gebruikt mocht 
worden door de oudste leden van de gemeente. De Nederlandse staat was door Napoleon in 
1810 omgevormd tot een Franse provincie. Na de val van Napoleon en met het opnieuw 
aangaan van diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Rusland werd in 1816 deze 
plaats teruggegeven aan de vertegenwoordigers van het Koninkrijk der Nederlanden en 
versierd met het Nederlandse wapen.40

In 1819 werd dominee E.A.J. Tamling de nieuwe predikant in Sint-Petersburg. De 
kerkenraad besloot toen, dat de preken van mei tot november in het Nederlands gehouden 
moesten worden en vanaf november tot mei in het Duits. Dit was ten gunste van de 
Nederlandse taal, die vroeger slechts vijf maanden per jaar werd gebruikt en nu zes. Predikant 
Tamling voerde gedurende zijn periode in Rusland een briefwisseling met zijn oud-docent 
professor Lucas Suringar te Leiden. Dankzij deze correspondentie is veel bekend over de 
religieuze politiek van de Russische regering, over de invloed van deze politiek op de positie 
van buitenlandse confessies en over het leven van de Nederlandse gemeente geworden, zoals 
Tamling het zag. Het beviel Tamling goed ‘op deze heerlijke plaats’. ‘De omgang is bij 
uitstek aangenaam, zonder lastige ceremoniën en met bezoeken zonder genoodigt te zijn. De 
gemeente is naar mijn zin, de Hollandse leden komen vlijtig ter kerke, de Duitsche zijn nog 
buiten in de zomerwoningen’.41 Maar niet alles was even rooskleurig. Al in zijn eerste brieven 
waarschuwde hij de noodzakelijke voorzichtigheid in acht te nemen, omdat de brieven werden 
gecensureerd. Daarom probeerde hij zijn brieven aan iemand mee te geven, die naar 
Nederland ging, hetzij een zeeman, hetzij iemand van zijn eigen gemeente. Tamling schreef in 
1821 over de Russische religieuze tolerantie: ‘treurige toestanden hier (…) Voor ons 
protestantse leeraars is het gevaarlijk in de kerk heldere inzichten mee te delen, al ben ik tot 
hiertoe met rust gelaten. Soms ben ik verlegen met mijn preken, ik kan niet tot rekkelijkheid 
besluiten en de klare waarheid aan de droomen van het enthousiasme offeren (…) Een luthers 
predikant kreeg de aanzegging, dat hij zekere woorden in zijne preek niet meer gebruiken 
zou; een Engelsch leeraar vroeg men zijne preek af’.42 Tamling zelf was op een dankdag voor 
de gelukkige bevalling van een grootvorstin nauwelijks thuis (van zijn kerkdienst-sch.), of de 
politie kwam aan de kerk vragen, of de gehele dienst volbracht was? Het is niet precies 
bekend, wat de Russische politie wilde weten, maar het is duidelijk, dat de predikant onder 

                                           
39 Hiervan getuigd ook de Fransman, marquis Astolphe de Custine, die Rusland in 1839 bezocht: ‘Het dulden 
van niet-orthodoxe confessies in Rusland wordt noch door de publieke opinie, noch door de staatswetten 
gegarandeerd. Dit is net als alles een genade, die door een mens wordt verleend en die morgen weer kan 
ontnemen wat hij vandaag heeft verleend’. Uit Marquis de Custine, Nikolajevskaja Rossija (Moskou 1990) 82.  
40 Kruys, De Nederlandsche, 120. 
41 Knappert, E.A.J. Tamling, 33. 
42 W. Kahle, ‘Die St. Peterburger Briefe des reformierten Pastors E. A. J. Tamling’, in: Kyrios. 
Vierteljarhesschrift für Geistesgeschiechte Osteuropas. (Berlin 1963) 140. 
    Zie ook: Knappert, E.A.J. Tamling, 30.   
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controle stond. Hieruit bleek nog maar eens de ambivalentie van de Russische overheid, aan 
de ene kant werd tolerantie gepredikt, aan de andere kant stond deze ‘tolerantie’ zeer 
nauwkeurig omschreven en op bijna dictatoriale wijze gecontroleerd. 

In 1825 werd tsaar Nicolaas I (1825-1855) gekroond, wat door de Nederlandse 
gemeente werd gevierd met de plaatsing van een grote illuminatie op het hekwerk langs de 
Nevskij Prospekt, waarvoor Rb. 1.478 werd betaald.43 Nicolaas bleek een echte autocraat met 
een grote voorliefde voor orde en discipline. Hij beschouwde zijn heerschappij als een militair 
commando en in het Europa van die dagen gold zijn Rusland als de politiestaat bij uitstek.44 
Een gevolg hiervan was een strenge censuur, waardoor er een groot gebrek aan buitenlandse 
boeken ontstond. In zijn boekennood vroeg Tamling zijn promotor professor Suringar of hij 
hem Nederlandse lectuur zou kunnen doen toekomen via zijn bekenden, die naar Rusland 
gingen.  

Maar wat betreft het leven van de gemeente meldde Tamling in 1828 dat ‘bij deze 
hervormden alom goede orde heerscht, dat van de minste klachten inkomen, ook minder 
echtscheidingen plaats hebben, voor het overige in het kerkelijke alles gerust en wel, hier 
heerscht geen stelselzucht, geen separatisten drijven hun wezen, vreedzame denkbeelden 
hebben den boventoon, alles bedoeld als tegenstelling met Holland’.45 De gemeente telde 160 
leden en tot 130 belangstellenden per preek, waaronder ook Russen. Hoewel Tamling het 
moeilijk vond met het reactionisme van de nieuwe tsaar om te gaan en de regels van het 
Generale Consistorie te accepteren, stond hij toch niet onder zware druk, daar binnen de 
Hollandse gemeente geen onenigheid bestond wat leer en liturgie betrof. De gemeente nam 
aan dit Russische overlegorgaan dan ook slechts deel voor de uiterlijke schijn, dus ging men 
alleen naar zittingen van het Consistorie en het Justitie-College, wanneer het de eigen 
gemeentezaken betrof.46

In 1830 vatte de kerkenraad het plan op om een nieuw kerkcomplex te bouwen. Daar 
de gemeente niet voldoende eigen kapitaal bezat, besloot men een lening te vragen bij de 
tsaar. De tsaar keurde het project goed en verstrekte een lening van Rb. 300.000 voor een 
periode van 26 jaar met uitstel van afbetaling voor de eerste drie jaren. Hierbij gaf hij wel de 
wens te kennen, dat ‘het front der kerk wat sierlijker zoude zijn’.47 De bouw startte in maart 
1831. Gedurende de bouw besloot de kerkenraad nog een lening aan te vragen voor Rb. 
100.000. Ook deze werd door de tsaar verleend. De inzegening van de nieuwe kerk vond 
plaats op 14 januari 1834 in aanwezigheid van twee Nederlandse prinsen, de toekomstige 
koningen Willem II en Willem III, en ook vertegenwoordigers van de Russische overheid 
waren aanwezig. Dominee Tamling leidde de inwijdingsplechtigheid. In de ‘aanspraken, 
zegenwenschen en andere bijzonderheden’ stond Tamling allereerst stil bij de goedheid van 
de tsaar Nikolaas I, aan wiens bijstand de gemeente bij de bouw van het nieuwe kerkgebouw 
zoveel te danken had. Verder volgden er zegenwensen voor de Koning der Nederlanden en 
diens oudste zoon, voor de gezant aan het keizerlijke hof, voor de aanwezige leden van de 
consistories, voor de leden van de kerkenraad en tenslotte voor de gemeente zelf. Als 
afsluiting van de dienst werd het lied ‘Gij allen dankt nu God’ gezongen. Dit lied was door 
Tamling voor deze gelegenheid vanuit het Hoogduits in het Nederlands vertaald.48 Dankzij de 

                                           
43 Kruys, De Nederlandsche, 148. 
44 Bezemer, Een geschiedenis, 151-153.  
45 Knappert, E.A.J. Tamling , 34-35.  
   Zie ook: Kahle, Die St. Peterburger, 145. 
46 Knappert, E.A.J. Tamling , 28. 
47 Kruys, De Nederlandsche, 158.  
   Zie ook: Gollandskaja reformatskaja tserkov, 158. 
48 Holtrop, Hervormd in Sint-Petersburg, 77-78. 
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gunstige ligging van het nieuwe kerkcomplex bracht de verhuur van ruimtes veel op. Op die 
manier was de gemeente niet alleen eigenaar geworden van een mooi gebouwencomplex, 
maar ook van een permanente bron van inkomsten.49  

In 1842, na 23 dienstjaren in Sint-Petersburg, ging dominee Tamling met pensioen en 
keerde hij met zijn gezin weer terug naar Holland. Op de ontstane vacature, geplaatst in 
verschillende Hollandse bladen, reageerden maar liefst 54 mensen. Drie van hen werden 
uitgenodigd om naar Sint-Petersburg te komen voor een proefdienst. De meeste stemmen 
kreeg dominee W.L. Welter (1842-1867). In juni 1842 vroeg de kerkenraad het Consistorie 
om toestemming tot de benoeming van Welter. Maar volgens een wet, die in mei 1842 van 
kracht was geworden, moest de predikant de Russische nationaliteit aannemen om zijn 
aanstelling te kunnen aanvaarden. Dit zou voor Welter betekenen, dat hij na afloop van zijn 
contract in Sint-Petersburg, niet meer in Holland zijn beroep zou kunnen krijgen.50 En de 
‘Heer Welter wenschte niet zich aan deze wet te onderwerpen’.51 De kerkenraad besloot 
hierop de tsaar om een uitzondering te vragen en wendde zich tot de Nederlandse gezant, 
Willem Baron Mollerus, voor bemiddeling. Deze laatste wendde zich tot de Russische 
minister van Buitenlandse Zaken, graaf Nesselrode. Na 12 dagen kreeg de gezant het 
antwoord, dat de tsaar akkoord ging met het idee de Nederlands hervormde kerk de status van 
gezantschapskerk te geven. Als reden voor deze uitzondering werd opgegeven dat de 
ambtelijke werkzaamheden van de predikant alleen bedoeld waren voor de 
godsdienstoefening van de buitenlanders, en derhalve niet onderworpen hoefden te zijn aan de 
algemene wettelijke verplichtingen voor de protestantse geestelijkheid in het Rijk.52 Hierdoor 
werd voortaan het kerkgebouw als Nederlands grondgebied beschouwd, waarmee de kerk niet 
langer onder de controle van het Consistorie viel. De kerk kon zich op deze manier onttrekken 
aan de Russische staatsstructuur. Daarnaast had het Consistorie ook niet langer meer 
medezeggenschap in de administratie der goederen van de ‘zoo rijke kerk’.53 Ook als 
gezantschapskerk bleef de kerk het recht houden om de huwelijkssluiting te voltrekken. 
Hierover later meer. 

                                           
49 Het complex bestond uit een middenstuk, de eigenlijke kerk, met aan weerszijden daarvan een aangebouwde 
vleugel van elk ongeveer 35 meter frontlengte langs de Nevsky, waarin zich zakenpanden en woonruimten 
bevonden. Het middenstuk werd gevormd door een galerij van 4 zware opgaande zuilen, die als steun dienen 
voor een lichtelijk overstekende gevel. Deze gevel was voorzien van plastische figuren en droeg het opschrift 
“Deo et Servatori Sacrum”. Onder de gevel voerden enkele treden vanaf de straat naar een monumentale deur, 
die toegang gaf tot het inwendige van het kerkgebouw. Na het passeren van de deur trof men links en rechts 
brede opgaande stenen trappen aan, die naar een verhoging van het interieur van de kerk leidden.  

Dit interieur was rond van vorm met een doorsnede van ongeveer 56 voet. Zuilen van lichtgroen 
marmer steunden de ronde koepel. De wanden boven de betimmeringen waren in gelijke kleur geschilderd. 
Tegenover de ingang bevond zich de kansel. Langs de zijwanden waren betimmeringen aangebracht, waarin 
enkele banken voor officiële personen, zoals de Nederlandse gezant, waren verwerkt. De overige banken waren 
in het centrum geplaatst met 2 zijgangen. In totaal waren er 372 zitplaatsen. De zware toegangsdeuren, de 
betimmeringen, onder andere van de doorgang onder het orgel, de kansel en alle banken waren van kostbaar 
mahoniehout. Dit, benevens de marmeren zuilen, de wit marmeren, met zware lopers belegde vloer en de 
vergulde bronzen kroon, gaven aan het geheel een weelderig aanzien. Boven de ingang was een orgel 
aangebracht. Tussen de beide opgangen, onder de kerk, lag de toegang naar de vergaderzaal van de kerkenraad; 
verder een kamer voor de predikant met een directe opgang naar de kansel, en een rouwkamer. De beide vleugels 
werden verhuurd en bestonden uit een kelderverdieping en 3 etages. Op de begane grond bevonden zich 
winkelpanden, op de beide daarboven gelegen etages appartementen en kantoorruimten. In: D.G. Harmsen, 
Vriezenveeners in Rusland, 71-73. 
50 Holtrop, Hervormd in St.-Petersburg, 92. 
51 Kruys, De Nederlandsche , 184.  
52 RGIA SPb, fond 821, opis 5, delo 937. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan tsaar Nicolaas I, 
augustus 1842. 
53 J. Hosmar, De Ruslandvaarders (Zaltbommel 1986) 161. 
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Een kerkenraadsverslag uit 1850 gaf een statistisch overzicht van de nationale 
samenstelling van gemeente. (zie bijlage VII) De gemeente telde 249 leden, waarvan 148 
(59%) de Nederlandse nationaliteit bezaten. Meer dan de helft dus. Van alle Nederlandse 
onderdanen waren er 68 in Nederland geboren en 80 (54%) in Rusland. Dientengevolge was 
meer dan de helft van Petersburgse Nederlanders vertegenwoordiger van de tweede of latere 
generaties, die de nationaliteit van hun (voor)ouders hadden behouden. Het aantal 
Nederlanders, dat hun Nederlandse burgerschap voor het Russische hebben ingeruild is niet 
bekend. De Duitse deel van gemeente bestond uit 101 leden: Duitsers en ‘zoodanigen, die 
weliswaar oorspronkelijk uit Hollandse families zijn ontsproten, doch wier ouders reeds geene 
Hollanders meer waren en die alzoo eveneens tot de Duitsers moeten worden gerekend’. 
Helaas stond in het verslag niet vermeld welke nationaliteit die ‘Hollandse Duitsers’ bezaten: 
de Russische of de Duitse.54

De laatste jaren van de regeerperiode van Nikolaas I stonden in het teken van de 
Krimoorlog (1853-1856). Gedurende deze oorlogsjaren zamelde de gemeente geld in voor de 
gewonde soldaten, in totaal Rb. 1.100. De Krimoorlog bracht een zware slag toe aan 
Rusland’s reputatie van Europese grootmacht en bedwinger van Napoleon. Opnieuw begon 
een periode in de Russische geschiedenis, waarin met man en macht de achterstand op het 
Westen moest worden ingelopen.  

Wat de Nederlandse hervormde kerk in Sint-Petersburg betreft werd de situatie steeds 
beter. Nadat in 1859 de laatste termijn van de lening voor de bouw van het kerkcomplex aan 
de tsaar was afbetaald, beoordeelde de kerkenraad de financiële situatie dusdanig gunstig, dat 
zij besloot de liefdadigheidactiviteiten uit te breiden. In de daar op volgende jaren werd onder 
meer financiële steun verleend aan ‘het opvoedingsgesticht ‘Mettray’, het Evangelisch 
hospitaal, het nieuwe kerkgebouw der Duitsche hervormde gemeente, het Magdalena 
instituut, voor eene school voor Israëlieten, een extra bijdrage voor de Gereformeerde 
kerkschool, een ondersteuning ten behoeven van de nagelaten kinderen van de brand in 
winkelcomplex Apraksin dwor te Sint-Petersburg en van de brand te Enschede, van een 
misgewas in Finland enz’.55

Na de eerste moordpoging op Alexander II in 1866, besloot de kerkenraad ter ere van 
de redding van de tsaar, het sedert 1844 bestaande opvoedingsgesticht van Mevrouw 
Schroeder voor rekening van de kerk over te nemen. ‘Nachdem am 4 April 1866 der Anslag 
auf das Leben Sr. Majesteit des Kaisers verübt war kam der Kirchenraht der niederländsche 
Gemeinde am 16 April der selbiger Jahres zusammen um zu berathen in welcher Weise man 
am besten den Beweis liefern konnte, wie dankbar auch die Mitglieder dieser Gemeinde 
wären dahin, das der geplante Mordanschlag mislungen sei’.56 In dit opvoedingsgesticht 
werden maximaal 12 Evangelische weesmeisjes tot hun achttiende jaar opgevoed. De 
kerkenraad verzocht de Nederlandse gezant, baron Gevers, de nodige stappen te doen om 
goedkeuring van de tsaar voor dit plan te krijgen. Al na enige weken deelde baron Gevers de 
kerkenraad mee, dat ‘Zijne Majesteit zeer getroffen was door het nobele plan en de gevraagde 
machtiging verleende’.57

In de lente van 1867 kreeg dominee Welter na 25 jaar dienst in Sint-Petersburg op 
eigen verzoek eervol ontslag. Opnieuw werden er drie kandidaten uitgenodigd voor een 
proefpreek in Sint-Petersburg. De meeste stemmen kreeg dominee J. Kunst (1867-1872).58 
Een Vriezenvener van geboorte en voor velen een bekende, omdat zijn vader schoolmeester in 

                                           
54 De Hollandse Hervormde, deel II, 348. Kerkenraadprotocol, 26 januari 1850. 
55 Kruys, De Nederlandsche, 192. 
56 TsGIA SPb, fond 40, opis 1, delo 44. 
57 Kruys, De Nederlandsche ,194. 
58 Ibidem, 196. 
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Vriezenveen was geweest en zijn broers handel dreven in de Russische hoofdstad. Hij ‘moest 
nu zielsherder worden voor personen, met wie hij vroeger gespeeld en kattenkwaad uitgehaald 
had. Een bijna onmogelijke taak’.59 Helaas werd hij in de winter van 1871 ernstig ziek, 
waardoor hij zijn ambt niet meer kon waarnemen. In april 1872 kreeg dominee Kunst eervol 
ontslag met de toekenning van een pensioen ‘bij overlijden overgaande op de weduwe en 
kinderen, tot het jongste kind de ouderdom van 20 jaren zal bereikt hebben’.60 Deze zeer 
ruimhartige regeling toonde nogmaals de welvaart van de gemeente aan. Uit het gedenkboek 
bleek dat de gemeente ook contacten bleef onderhouden met oud-leden van de gemeente, die 
teruggekeerd waren naar het vaderland. Zo gaf de kerkenraad een bijdrage voor de bouw van 
een kerk in Vriezenveen en riep ze in 1872 de hulp in van oud-leden bij de zoektocht naar een 
nieuwe predikant, na het vertrek van dominee Kunst.61 De commissie ter beroeping van een 
nieuwe predikant voor de Nederlandse hervormde kerk te Sint-Petersburg schreef aan de 
heren F. Tutertien, E. Kunst en J.J. Engberts of ze bereid waren als commissie in Almelo de 
opdracht tot het zoeken van een predikant te accepteren. De advertenties werden in 
Nederlandse kranten geplaatst. Uit alle kandidaten werd een drietal gekozen. De commissie te 
Almelo bracht vervolgens verslag uit van haar werkzaamheden en gaf advies voor de 
beroepsvoorwaarden.62 Alle drie kandidaten werden naar Sint-Petersburg uitgenodigd om 
proefpreek te geven.  

Uit het drietal werd H.A. Gillot (1873-1902) met meerderheid van stemmen gekozen. 
In de herinneringen van Egbert Engberts lezen wij over dominee Gillot het volgende: ‘(…) de 
liberale stroming in de zestiger jaren deed zich ook in Sint-Petersburg voelen, en het jonge 
geslacht meende met het positivisme te moeten breken, en er werd een moderne predikant 
benoemd (…) Gillot was een grootse, bijna geniale natuur, bezat een nobel hart en deed 
ontzaggelijk veel goeds, vroeg nooit naar stand of geloof: hij kende alleen de mens (…) Gillot 
was een begaafde, vurige spreker en trok volle kerken. Onder zijn geregelde toehoorders telde 
hij ook beroemde en vooraanstaande Russische ambtsdragers en geleerden’.63 Gedurende zijn 
dienstjaren is de kennissenkring van Gillot vele malen groter geworden dan de omvang van de 
Nederlandse gemeente. Zo voerde hij uitgebreide briefwisselingen met prinsen en prinsessen, 
generaals en senatoren, wetenschappers en kunstenaars, maar ook met gewone soldaten.64

Bij het begin van de Russisch-Turkse oorlog (1877-1878) in april 1877 besloot de 
kerkenraad met steun van de gemeente een Nederlands-Russische Veldlazaret op te richten in 
de Kaukasus, vlakbij het front. Voor de voorbereidingen en het uitvoeren van de plannen 
werd er een comité in het leven geroepen onder voorzitterschap van dominee Gillot.65 De 
gemeente stelde Rb. 1.500 beschikbaar voor het plan, maar Gillot wist zoveel 
maatschappelijke aandacht en daarmee investeringen voor dit project op te wekken, dat het 
Veldlazaret in plaats van de oorspronkelijk geplande 12 bedden uiteindelijk maar liefst 40 
bedden zou omvatten. Met name het Nederlandse Rode Kruis leverde een grote financiële 
bijdrage (Rb. 10.933), maar ook particulieren en bedrijven uit Sint-Petersburg droegen 
ruimhartig bij; in totaal werd er Rb. 38.336,93 ingezameld.66  
                                           
59 Herinneringen, geschreven door E. D. Kunst, de zoon van predikant J. Kunst, 6. Typoscript, ontvangen in het 
archief van J. Hosmar. 
60 Kruys, De Nederlandsche, 198. 
61 Ibidem, 192 en 200.  
62 TsGIA SPb, fond 40, opis 1, delo 193. 
63 Engberts, Oude Tijden, 71-74. 
64 Deze schriftelijke nalatenschap van H.A. Gillot bevindt zich in Centraal Historisch Archief te St.-Peterburg 
(TsGIA SPb) fond 2110. Er zijn niet alleen veel brieven  maar ook talrijke documenten over het leven van 
dominee Gillot bewaard gebleven. 
65 Kruys, De Nederlandsche, 206-208. 
66 Bericht des Comités des Niederlandisch-Russischen Feldlazareths 1877-1878 (St.-Petersburg 1878) 26. 

 105



Hoewel de vrees om het Nederlandse karakter van de kerk te verliezen zeer 
nadrukkelijk aanwezig was, stelde het leven in Sint-Petersburg haar eigen eisen. De 
bovengenoemde Engberts schreef in zijn herinneringen: ‘Van lieverlede smolt het 
Nederlandssprekende element tot een heel kleine schaar (…) de Duitsche preken, vooral 
onder de geestdriftige Ds. Gillot, werden door zeer velen bijgewoond. Ook door niet-leden 
der gemeente, terwijl de opkomst bij de Hollandse diensten geleidelijk terugliep en dikwijls 
allertreurigst werd. Soms verschenen er maar drie of vier man en dan werd besloten met de 
predikant een wandeling te maken: de zeereerwaarde mocht toch niet voor stoelen en banken 
preken’.67 Het onderwijs in de Nederlandse taal aan de jonge generatie was meerdere keren 
een punt van heftige discussie in de gemeente. ‘Enkele vurige patriotten trachtten het van het 
kerkbestuur gedaan te krijgen om dit onderwijs verplicht te verklaren voor alle leden der 
gemeente. Hoe sympathiek het voorstel op zichzelf ook mocht zijn, toch moest het uit de aard 
der zaak op grote bezwaren stuiten van de kant de Duitssprekende leden van de kerk’.68  

In 1875 werd besloten een nieuw statuut aan te nemen. Tot grote meningsverschillen 
binnen de gemeente leidde het artikel, dat kinderen, voortspruitende uit het huwelijk van 
vrouwelijke Nederlandse leden met vreemden, het recht gaf stemgerechtigde leden te worden. 
In die tijd was de man de dominante factor binnen het gezinsleven en werd een vrouw na haar 
huwelijk door de familie van haar echtgenoot opgenomen, waardoor zij in veel gevallen haar 
nationale wortels snel ontgroeide. Ook haar kinderen kregen vaak weinig mee van hun 
moeders kant.69 Dit betrof met name kinderen uit Duits-Nederlandse huwelijken met een 
Nederlandse moeder en een Duitse vader, waarvan de Duitsers vaak zeer verrussischt waren. 
Door dit artikel waren de verdedigers van het Nederlandse karakter van de kerk bang, dat het 
‘Duitse’ deel van gemeente in de loop der tijd een dominante rol zou krijgen, daar het aantal 
Duits-Nederlandse huwelijken alle andere domineerde. Toch werd het voorstel aangenomen 
met 30 voor en 24 tegen. Tegenstemmers waren de Vriezenveners. Voor stemden de overige 
15 ‘Nederlanders’ en de 15 ‘Duitsers’. De predikant en consul stonden ook aan de ‘Duitse’ 
kant. Tegenstanders probeerden het besluit aan te vechten en schreven aan de gezant en de 
gemeenteleden, echter zonder resultaat.70 Dergelijke discussies, die soms tot ware ruzies 
leidden, vonden hun weerspiegeling in de verslagen van de kerkenraad en zelfs in de 
Nederlandse pers.71  

Na de moordaanslag op Alexander II in 1881, besteeg zijn zoon Alexander III (1881-
1894) de troon. Opnieuw brak een reactionaire periode aan, waarin de eerste raadsman van de 
tsaar en oberprokoeror van de Heilige Synode, K.P. Pobedonostsev, naam maakte als harde 
uitvoerder van de russificatiepolitiek. Dankzij haar unieke positie bleef de Nederlandse kerk 
in Sint-Petersburg grotendeels gevrijwaard van de gevolgen van deze politiek. Getuige het 
volgende citaat uit Engbert’s herinneringen: ‘Een bijzonder voorrecht bezat de Nederlandse 
kerk door niet onderworpen te zijn aan het Consistorium met zijn dwingende, dogmatische 
bepalingen, een vrijheid die zij alleen nog maar met de Engelse kerk deelde. Nochtans werd 
zij van tijd tot tijd door Lutherse en Russische synodale afgunst bestookt. Zij wist zich echter 
als draagster der vrijzinnige kerken ten volle te handhaven, dankzij vooral de bekwaamheid 
en het beleid van haar predikant [Gillot-sch.]’.72 Wat het dagelijks leven betreft was de 

                                           
67 Engberts, Oude tijden, 75. 
68 Ibidem, 74-75. 
69 Zo bijvoorbeeld werden kinderen uit gemengd huwelijken, waarbij het ging om een Nederlandse vader en een 
Duitse moeder, door de kerkenraad beschouwd als Nederlandse nazaten. In: De Hollandse Hervormde, deel II, 
348. Kerkenraadprotocol van 26 januari 1850. 
70 De Hollandse Hervormde, deel II, 460-463. 
71 Twentsche Courant. 31 maart 1875 Nr. 26.  
72 Engberts, Oude tijden, 75. 
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russificatiepolitiek wel duidelijk te merken voor de Nederlandse gemeenschap. ‘Sint-
Petersburg bezat vier Duitse scholen, die tot de beste leerinstellingen van de hoofdstad 
behoorden. Een van deze vier was de school van de drie Hervormde gemeenten. Behalve 
Russisch, geschiedenis en aardrijkskunde van Rusland werden alle vakken in het Duits 
onderwezen. Toch waren er perioden, dat de scholen genoodzaakt werden alle vakken in het 
Russisch te geven; dat hing geheel af van de minister van onderwijs. Dergelijke perioden 
waren voor die scholen fataal. Zo moesten dan de hoogste klassen, die in zes of acht jaar alle 
vakken in het Duits hadden gevolgd, ineens het eindexamen in het Russisch afleggen. De 
scholen hadden vooral een moeilijke periode onder de beruchte oberprokoeror van de 
Synode, Pobedonostsev’.73

Nadat dominee Gillot in 1902 na ruim dertig dienstjaren met emeritaat was gegaan, 
liet men meer dan een jaar om de veertien dagen een predikant overkomen uit het vaderland 
om vervolgens uit deze reeks sprekers een keuze te maken, een luxe die de gemeente zich kon 
veroorloven.74 Uiteindelijk werd het dominee F.C.A. Pantekoek (1902-1912). Tijdens een van 
de eerste zittingen van de kerkenraad na de aanstelling van Ds. Pantekoek werd de kwestie 
van de diensten in de Nederlandse taal weer aan de orde gesteld, vooral door de toestroom van 
de nieuwe groep Nederlanders in het begin van de 20e eeuw. Volgens artikel 32 van het 
Reglement voor de Nederlandse hervormde gemeente te Sint-Petersburg uit 1875 moesten de 
godsdienstoefeningen respectievelijk een halfjaar in het Nederlands en een halfjaar in het 
Duits worden gehouden. De predikant wees erop: ‘hoe stiefmoederlijk in de practijk de 
Nederlandsche taal er in onze godsdienstoefeningen van afkomt. De 6 maanden in art. 32a 
genoemd, zijn er hoogstens maar drie’. Hij stelde voor de godsdienstoefeningen voortaan om 
en om in de Nederlandse en in de Hoog-Duitse taal te zullen houden.75 Het voorstel lokte een 
heftige discussie uit en een beslissing werd uitgesteld tot de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering. Op 14 november 1902 werd besloten, ‘dat op nieuwsjaardag in ‘t 
Hollandsch zal worden aangevangen en dat het jaar in het Duits zal worden besloten en dat 
voortaan geregeld de taal der godsdienstoefening op zondag wisselen zal, de ene week in het 
Nederlands en de volgende in het Duits. Met Kerstmis, op Sylvesteravond en op de beide 
zondagen voor Paaschen zal in de Duitse taal worden gepredikt’.76  

In deze periode werd de Russische samenleving gekenmerkt door grote sociale onrust. 
Tsaar Nicolaas II (1894-1917) werd geconfronteerd met massale stakingen en moest 
accepteren dat Rusland in 1905 een constitutionele monarchie werd. In dat zelfde jaar 
ondertekende hij een oekaze over de religieuze tolerantie. Deze oekaze betekende een grote 
uitbreiding van de geloofsvrijheid in Rusland. Russen konden nu zonder angst voor 
vervolging de Orthodoxe kerk verlaten en een ander geloof aannemen. Vanaf dat moment was 
bijvoorbeeld het protestantisme in Russische ogen niet langer meer uitsluitend iets van 
buitenlanders, maar was er ook sprake van Russische protestanten. Maar ook nu kwam de 
ambivalentie van de overheid weer nadrukkelijk naar voren. Het recht om nieuwe leden te 
werven werd nog altijd geïnterpreteerd als een exclusief recht van de Orthodoxe kerk. 
Propaganda onder Orthodoxen werd verboden en religies, die actief zielen wonnen onder 
Orthodoxen, werden zeer hard door de overheid aangepakt, terwijl religies, die dit niet deden, 
met rust werden gelaten.77 Voor de Nederlandse hervormde kerk waren deze religieuze 
hervormingen niet van grote invloed. Theoretisch gezien was het vanaf dit moment mogelijk 
voor orthodoxe echtgenotes uit gemengde huwelijken en voor hun kinderen, die volgens de 

                                           
73 Ibidem, 71.  
74 Engberts, Oude tijden, 75. 
75 De Hollandse Hervormde, deel II, 575-577. Kerkenraadnotulen 25-10-1902. 
76 TsGIA SPb, fond 40.42. Protocol van de Gemeentevergadering 14-11-1902.  
77 J. Chrisostomus, Zur Frage der religiosen Toleranz in Russland vor 1917, 298 en 304. 
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Russische wetten orthodox gedoopt moesten worden, om over te stappen op het protestantse 
geloof. Maar het aantal gemengde Russisch(orthodox)-Nederlandse huwelijken was gering. 
Toch zijn er zeker drie gevallen bekend van personen die wilden overstappen van de 
Orthodoxe kerk naar de Nederlandse Hervormde kerk.78 Daarnaast was het in de praktijk al 
sinds de vorige eeuw toegestaan, zij het met de persoonlijke toestemming van de tsaar, 
kinderen uit gemengde huwelijken niet orthodox te dopen.79  

In 1912 verzocht dominee Pantekoek om eervol ontslag, officieel om 
gezondheidsredenen. Uit het archief van Hollandse Hervormde kerk te Sint-Petersburg bleek 
echter, dat hij dit deed op dringend verzoek van de kerkenraad en tot zijn ‘diepe smart’.80 
Hem werd een goed pensioen toebedeeld en op het bezwaar, dat zijn vrouw geen afscheid 
wilde nemen van de graven van haar kinderen in Sint-Petersburg, werd toegezegd, dat de 
kerkenraad de kosten van de herbegrafenis zou dragen. Het is onduidelijk waarom na 10 jaar 
dienst de kerkenraad dominee Pantekoek weg wilde hebben. Het gevolg was wel, dat de 
gemeente de daarop volgende twee jaar het zonder vaste predikant moest doen. Pas in 1914 
werd dominee H.P. Schim van der Loeff aangesteld, die de laatste predikant van de 
Nederlandse hervormde gemeente te Sint-Peterburg zou blijken.81

Ondertussen kabbelde het leven van de Nederlandse gemeente rustig voort. De 
uitbarstingen van sociale onrust in de Russische samenleving belemmerden niet of nauwelijks 
de dagelijkse gang van zaken. Op de algemene ledenvergaderingen werden opnieuw felle 
discussies gevoerd omtrent de taalkwestie. Zo werd art. 32 van het reglement in 1913 weer 
aangepast.82 Deze aanpassingen waren gericht op het oplossen van het aloude dilemma: hoe 
kun je het Nederlandse karakter van de kerk bewaren, wanneer steeds meer leden van de 
gemeente de Nederlandse taal niet machtig zijn? Dit werd geprobeerd door steeds meer details 
in het reglement aan te brengen. Zo werd vastgelegd, dat bij persoonlijke gebeurtenissen, 
zoals de doop en het huwelijk, de belanghebbenden zelf de taal mochten kiezen. Een nieuwe 
regel die aan reglement werd toegevoegd bepaalde, dat kerkelijke diensten ter gelegenheid 
van belangrijke gebeurtenissen in het vaderland in de Nederlandse taal gehouden moesten 
worden.83 De voorgenomen maatregelen beoogden het nationale karakter van de kerk te 
bewaren. Desalniettemin konden zij de assimilatieprocessen slechts remmen maar niet tegen 
houden.  

                                           
78 Er waren twee gevallen in 1907:  
1) Wera Andres kwam over uit de Russische Orthodoxe kerk na haar huwelijk met een Duitstalig lid van de 
Nederlandse gemeente, R. Becker.  
2) Boris Popow was een kind uit het gemengde huwelijk tussen E. Heyneman, een vrouwelijke nazaat uit een 
Vriezenveense familie en lid van de Nederlandse kerk, en een Rus, genaamd Popow. Hij werd gedoopt in 
Orthodoxe kerk. In 1907 trouwde hij met zijn nichtje, ook een E. Heyneman, die ook lid was van de Nederlandse 
kerk. Hij stapte hij over naar de kerk van zijn vrouw. In: De Hollandse Hervormde, deel III, 96. 
3) Dan was er ook nog mevrouw N.A. Donat uit Narva. Ze trouwde in 1912 met C. Becker, lid van de 
Nederlandse kerk en verzocht de burgemeester van Sint-Petersburg om toestemming, zodat zij van het orthodoxe 
geloof naar het Hollands hervormde zou kunnen overgaan. TsGIA SPb, fond 40, delo 352. Zie ook: De 
Hollandse Hervormde, deel III, 65. 
79 Er zijn twee gevallen bekend in de geschiedenis van de Nederlandse gemeente uit 1853 en 1854, wanneer 
Nederlandse onderdanen (mannen) met persoonlijke toestemming van de tsaar met Russische vrouwen mochten 
gaan trouwen en de kinderen uit deze huwelijken hoefden niet in Orthodoxe kerk gedoopt worden. TsGIA SPb, 
fond 40, delo 195. 
80 TsGIA SPb, fond 40, delo 352. Verslag van de kerkenraad 3-5-1912. Verzoek van F.C.A. Pantekoek. 4-5-
1912. 
81 Voor de aanstelling van H.P. Schim van der Loeff moest het Kerkreglement veranderd worden omdat hij een 
Remonstrant was. Terwijl het Reglement slechts voorzag in een Hervormde predikant. 
82 De Hollandse Hervormde, deel II, 630-633. Protocol van de gemeentevergadering 10-04-1913 en 18-04 1913.  
83 Ibidem, 633. 
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Het begin van de Eerste Wereldoorlog bracht ingrijpende veranderingen in het 
voorspoedige leven van de Nederlandse kolonie. Rusland was in oorlog met het Duitse Rijk 
en bij de bevolking groeide snel een heftig anti-Duits sentiment. Zelfs de naam Sint-
Petersburg werd veranderd in Petrograd, omdat Sint-Petersburg te Duits klonk. In de Duitse 
scholen werd het lesgeven in de Duitse taal stopgezet. Hoewel Nederland neutraal was in deze 
oorlog, werden de Nederlanders in Sint-Petersburg door hun nauwe contacten met de Duitsers 
in Sint-Petersburg ook getroffen door de anti-Duitse maatregelen. De angst om als Duitser te 
worden gezien zat er goed in bij de Nederlanders. Onder deze omstandigheden besloot de 
gemeente om gedurende de oorlogstijd de kerkdiensten uitsluitend in het Nederlands te 
houden.84 Dat deze angst niet onterecht was bleek onder meer uit het volgende voorval: ‘De 
oudste zoon van de in Sint-Petersburg geboren Vriezenveners Lucas Jansen en Caroline 
Engels, Herman Willem, had een zaak in Moskou. Hij was gehuwd met Emilie Stolle, een 
Duitse uit Silezië. Zijn zuster Concordia woonde bij hem in. Bij woelingen tegen de Duitsers 
aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, in 1915, werden beide dames van een brug over de 
Moskwa in het water geworpen, en kwamen daarbij jammerlijk om het leven’.85

Al vrij snel na het begin van de Eerste Wereldoorlog besloot de gemeente net als bij 
eerdere oorlogen de Russische militairen te helpen door middel van het opzetten van een 
lazaret. De drijvende kracht achter deze onderneming was de Nederlandse consul Van Gilse 
van der Pals. Hij stelde een groot deel van zijn villa beschikbaar voor het lazaret. De 
gemeente ondersteunde het initiatief financieel met een toelage van Rb. 10.000 voor de 
inrichting en maandelijks Rb. 5.000 gedurende een periode van 6 maanden. Een aantal 
Nederlandse vrouwen was in dit lazaret als vrijwilliger werkzaam. De instelling kreeg de 
naam ‘Russisch-Hollands lazaret’ en bood plaats aan 40 gewonde officieren. Later werd nog 
een tweede lazaret geopend bij Tsarskoe Selo (een plaats net buiten de stad) voor 20 
soldaten.86

Op voorstel van dominee Schim van der Loeff besloot de kerkenraad om voortaan 
ieder jaar een jaarverslag te publiceren over het reilen en zeilen van de gemeente. Het eerste 
verslag betrof het tijdvak 1914-1915. Helaas is hiervan op dit moment geen enkel exemplaar 
bekend. Het tweede verslag liep van juli 1915-juli 1916 en is wel bewaard gebleven in het 
Centraal Staats Historisch Archief te Sint-Petersburg. Het derde verslag werd weliswaar 
voorbereid, maar is door de verwarrende omstandigheden van Oktoberrevolutie 1917 nooit 
uitgekomen. 

Het tweede verslag betrof een boekwerkje van 23 pagina’s met zeer gedetailleerde 
informatie, waardoor een tamelijk compleet beeld van de gemeente kon worden gevormd. 
Hierbij zijn de statistische gegevens van groot belang. (zie bijlage VIII) Op 1 juli 1916 telde 
de gemeente 261 leden, 140 mannelijke en 121 vrouwelijke. Het aantal gemeenteleden met de 
Nederlandse nationaliteit kwam op 116, wat neerkwam op slecht 44% van alle leden. Anno 
1916 vormden de Nederlanders dus niet eens de helft van ‘Nederlandse’ gemeente. Voor de 
Nederlandse leden van de gemeente golden de volgende cijfers: 82 of 58% (82 van 140) 
mannelijke leden bezaten de Nederlandse nationaliteit en 56 daarvan waren in Nederland 
geboren. Dus 26 Nederlandse mannen of 32% (26 van 82) waren in Rusland geboren en 
dientengevolge vertegenwoordigers van een tweede of een latere generatie Nederlanders in 
Sint-Petersburg waren, die hun oorspronkelijke nationaliteit hadden bewaard. De nationaliteit 
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van de overige 58 mannelijke gemeenteleden was hoofdzakelijk de Russische 28,6% (40 van 
140). Van de overige 18 gemeenteleden was de nationaliteit divers en/of onbekend. 

Slechts 34 vrouwelijke gemeenteleden of 28% (34 van 121) bezaten de Nederlandse 
nationaliteit. Dat is opvallend weinig, maar hierbij moet echter in aanmerking worden 
genomen, dat in de regel bij het sluiten van een gemengde huwelijk in die tijd de vrouw de 
nationaliteit van haar echtgenoot overnam. Wat het aantal van dergelijke gevallen was, is 
helaas onbekend. Van alle vrouwelijke gemeenteleden waren 96 (84% van 121) in Rusland 
geboren en 98 (85% van 121) waren niet-Nederlands sprekende vrouwen. Deze cijfers geven 
aan dat de Nederlandse mannen niet langer meer naar Nederland gingen om een bruid te 
zoeken, maar veelal kozen voor een Duitse, Duits/Russische of Russische vrouw, zoals uit het 
namenregister blijkt. Van de 34 Nederlandse vrouwen waren er slechts 11 in Nederland 
geboren, dus 23 (68%) van deze vrouwen waren vertegenwoordigers van een tweede of latere 
generatie, die hun oorspronkelijke burgerschap hadden bewaard.  

In totaal waren er van de 116 Nederlandse onderdanen 49 (42%) in Rusland geboren, 
dientengevolge waren het nazaten, die de nationaliteit van hun (voor)ouders hadden bewaard, 
wat als het criterium voor niet-assimilatie zou worden genomen. Als wij dit vergelijken met 
de gegevens uit 1850, toen het Nederlandse deel van gemeente werd gevormd door 59% tegen 
44% in 1916 en de vertegenwoordigers van de tweede of volgende generaties, die de 
Nederlandse nationaliteit behielden, 54% in 1850 tegen 49% in 1916, kan worden 
geconcludeerd dat in die 56 jaar de integratieprocessen zich langzaam maar zeker hebben 
voortgezet.  

Een totaal aantal oorspronkelijke Nederlanders die het Nederlandse burgerschap 
hebben ingeruild voor het Russische, door huwelijk of om andere redenen, is niet voor 
handen. Een dergelijke stap zou kunnen betekenen dat Rusland als het eerste vaderland werd 
gezien en dat de immigrant zich meer Rus dan Nederlander beschouwde. In 1922, nadat alle 
mogelijkheden om Rusland te verlaten waren vervlogen, bleven er in Sint-Petersburg 46 
Nederlanders over, waarvan slechts 7 de Russische nationaliteit bezaten.87 Dit aantal zegt 
echter niet veel, want in de vijf jaar sinds de revolutie waren velen gearresteerd of 
omgekomen.  

In het kerkelijk jaarverslag kregen twee geschilpunten de grootste aandacht. Te weten 
de herziening van het reglement en het bewaren van het Nederlandse karakter van de kerk. In 
het verslag wordt uitvoerig op dit punt ingegaan: daar ‘onze gemeente niet louter uit 
Nederlandsch sprekende Nederlanders bestaat, maar tal van vreemde elementen bevat: In de 
eerste plaats hen die, van oorsprong geen Nederlanders en van huis uit leden eener ander kerk, 
tot de onze zijn overgekomen; daarnaast hen die, schoon van Nederlandschen stam, door een 
geslachtenlang verblijf hier te lande den band met het vaderland voelden verslappen, ja 
breken. Scherper bepaald: het geschilpunt wordt veroorzaakt door de vrees dat onze gemeente 
gaandeweg haar Nederlandsch karakter zou kunnen verliezen: haar taal, haar eigenaardig 
nationale kerkelijke en godsdienstige opvattingen’.88

Binnen deze kwestie met betrekking tot het aanhouden van het eigen etnische karakter 
kwamen nog twee knelpunten aan bod in dit verslag. Zo was er de kwestie of de niet-
Nederlandse leden stemrecht behoorden te hebben. Sinds de reglementwijziging van 1875 
hadden ook de niet-Nederlandse leden stemrecht. Omdat hun aantal steeds verder toenam 
gingen er stemmen onder de Nederlanders op om dit weer in te perken uit angst de 
meerderheid te verliezen. Er gingen zelfs stemmen op om een volgende generatie het 
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lidmaatschap geheel te weigeren. Echter predikant Schim van der Loeff hield dit tegen en 
verwoordde zijn bezwaar aldus: ‘Wanneer aan kinderen van niet stemhebbende leden 
onmogelijk maakt tot de gemeente toe te treden, en de kerkelijke wetten derhalve de leden 
van een zelfde gezin dwingen zich bij verschillende gemeenten aan te sluiten (…) dan wordt 
hier wel degelijk een godsdienstig belang geschaad’.89 Het tweede knelpunt betrof de 
samenstelling van de kerkenraad. Het reglement van 1875 schreef  voor, dat de kerkenraad 
naast de predikant drie Nederlandse leden en drie Duitse leden moest hebben. In 1914 werd 
dit nog aangescherpt met de bepaling, dat minstens drie leden de Nederlandse taal in woord 
en geschrift machtig moesten zijn.90 Al deze problemen trokken een zware wissel op de 
gemeente. Schim van der Loeff vreesde zelfs voor het voortbestaan van de kerk, getuige het 
volgende citaat: ‘Mogen anderen gelukkiger zijn in hun pogingen om een uitweg te vinden uit 
de impasse waarin we zijn geraakt. Zal deze uitweg tot den zoo gewenschten vrede voeren, 
dan zullen van verschillende zijden concessies moeten worden gedaan. Wanneer niet 
voldoende rekening wordt gehouden met de wenschen van een der groepen, welke dan ook, 
zou hierin de kiem liggen van een nieuwen strijd’.91

Dankzij de sterke anti-Duitse stemming in de Russische samenleving groeide 
overigens wel de belangstelling voor de Nederlandse taal bij de niet-Nederlandssprekende 
leden van de gemeente. In de winter van 1915-1916 was er zoveel vraag naar onderwijs in het 
Nederlands, dat de lerares van de gemeente alleen nog maar kinderen kon lesgeven en niet 
aan de volwassenen. Er werd besloten om per september 1916 een hulponderwijzeres in 
dienst te nemen.92  

De oorlogsjaren hadden een verwoestend effect op de Russische economie, wat ook de 
Nederlandse kolonie raakte. De inflatiecijfers schoten omhoog en er ontstond een tekort aan 
levensmiddelen. Onder deze omstandigheden besloot de kerkenraad de liefdadigheidsgiften 
drastisch in te perken. Zo werd de bijdrage aan het lazaret van Rb. 5.000 naar Rb. 1.500 
verlaagd. De inrichting voor kindervoeding, die 10 jaar bestaan had dankzij de vrijgevigheid 
van de gemeente werd zelfs tijdelijk gesloten. Desondanks bleek uit het archief van de 
Nederlands-hervormde kerk, dat de kerk in de jaren tijdens de oorlog en zelfs in de eerste 
jaren na de revolutie van 1917 vele particulieren heeft geholpen met haar liefdadigheid. 

In februari 1917 mondde het broodoproer in Petrograd uit in de Februarirevolutie. Dit 
resulteerde in de abdicatie van de tsaar, waarmee een einde kwam aan de monarchie in 
Rusland. In de zomermaanden werd de situatie steeds onrustiger in de stad. Plunderingen en 
straatgevechten waren aan de orde van de dag. De laatste Nederlandse gezant, W.J. 
Oudendijk, beschreef deze situatie als volgt: ‘Als ik mij de laatste dagen van Petrograd voor 
de Bolsjewistische Revolutie voor de geest haal, zie ik lange rijen van soms wel meer dan 6 
uur voor de bakkerwinkels staan en vaak zelfs tevergeefs, ik zie ‘s avonds alle lichten gedoofd 
uit angst voor Duitse aanvallen, ik denk aan de vele nachtelijke overvallen en moorden, ik 
herinner mij de rapporten over de misstanden in de provincies, waar miljoenen deserteurs van 
het front rondzwierven; het verwoesten van oogsten en bossen, het stelen van vee van 
landgoederen en het plunderen van buitenhuizen’.93 Deze omstandigheden ondervonden de 
bewoners van het kerkbouw aan het Nevskij Prospekt aan den lijve: in het kerkenraadprotocol 
van 3 juni 1917 werd aangetekend, dat ‘ten 10.30 bericht inkwam dat er straatgevechten 

                                           
89  De Hollandse Hervormde, deel II, 674. Kerkenraadprotocol 13-2-1915.  
90 Tweede verslag, 14-15. 
91 Ibidem, 16. 
92 Ibidem, 6. 
93 W.J. Oudendijk, Ways and by-ways in diplomaty (Londen 1939). 
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gaande waren. De vergaderden gaven er de voorkeur aan eerst de zaken af te doen, alvorens 
bescherming te zoeken binnen de muren van hun huizen’.94  

Met de Oktoberrevolutie kwam er een definitief einde aan het voorspoedige bestaan 
van de Nederlandse gemeente en Nederlandse kolonie. De Sovjets confisqueerden meteen na 
het Nationalisatie-decreet van 1918 al het onroerend goed en de bankrekeningen van de kerk. 
Ook de rijke leden van de gemeente raakten al hun bezittingen in een klap kwijt. Bovendien 
verbrak de Nederlandse regering in 1918 alle diplomatieke betrekkingen met Rusland en riep 
haar ambassadeur terug naar Nederland. Met hem vertrok ook de consul Van Gilse van der 
Pals uit Sint-Petersburg. In deze periode ontvluchtte het merendeel van de Nederlanders 
Rusland. In 1919 werd dominee Schim van der Loeff door de Sovjets gearresteerd. En pas in 
1920 werd hij samen met de overige buitenlanders op het schip de ‘Lingestroom’ het land 
uitgestuurd. Na zijn arrestatie vonden er geen zondagsdiensten meer plaats. 

In juni 1922 waren er nog ongeveer 50 leden van de Nederlandse kolonie 
overgebleven in Sint-Petersburg.95 De voorzitter van de kerkenraad de heer Schmitt probeerde 
met een beroep op de status van gezantschapskerk, die de kerk in 1842 had ontvangen, het 
kerkgebouw voor de Nederlanders te bewaren. Hij kreeg hierbij zelfs de steun van de 
Nederlandse regering, maar op 15 januari 1923 werd hij gedwongen een verklaring te 
ondertekenen, waarmee de kerk Russisch staatseigendom werd.96 Van Schmitt werd na de 
zomer 1924 niets meer vernomen. In augustus 1927 kwam er een laatste bericht van een 
kerkenraadslid, de heer F. Groes. Hij meldde, dat de Nederlandse kerk enige maanden geleden 
gesloten moest worden wegens gebrek aan middelen en vooral wegens gebrek aan leden. ‘Het 
kleine hoopje overgebleven gemeenteleden heeft negen jaar lang getracht de kerk in stand te 
houden, doch dat is ten slotte niet meer mogelijk geweest’.97 In 1927 kwam er een definitief 
einde aan het religieuze karakter van het gebouw. De Sovjets stelden het gebouw beschikbaar 
aan een poppentheater. Vandaag de dag staat het gebouw nog altijd op Nevskij Prospekt  20. 
Het doet nu dienst als partituurbibliotheek. 

De betekenis van de Nederlandse hervormde kerk voor de Nederlandse kolonie mag 
niet onderschat worden. Omdat het merendeel van de Nederlandse kolonie te Sint-Petersburg 
het protestantisme beleed was de Hervormde kerk niet alleen het religieuze maar ook het 
culturele centrum geworden, met een uitgesproken nationaal karakter. Desondanks bleek het 
bewaren van het nationale karakter een probleem, dat door de verblijfomstandigheden nauw 
verbonden was met de processen van taalassimilatie onder de Nederlanders. De overname van 
een taal is de eerste stap waarmee het integratieproces begint: mensen moeten kunnen 
communiceren. Niet alleen de anderstalige omgeving, maar ook de onmogelijkheid om in de 
moedertaal onderwijs te krijgen leidde onvermijdelijk tot taalassimilatie. Maar voor de 
Petersburgse Nederlanders verliep het proces niet volgens de geijkte patronen, omdat hun 
taalassimilatie in twee richtingen ging: naar het Duits en naar het Russisch. De overgang naar 
het Duits was een aanpassing aan de nieuwe omgeving op de makkelijkste manier. Een 
dergelijke overstap was namelijk veel eenvoudiger voor een Nederlander dan overstap naar 
het Russisch. De keuze voor het Duits lag echter niet alleen bij de verwantschap van de talen, 
maar ook bij de omringende omgeving. Deze keuze weerhield de Nederlanders ervan de 
Russische taal te leren. Een dergelijke situatie was niet bevorderlijk voor een snelle integratie 
in de Russische omgeving. Bij latere generaties kwam het Russisch steeds meer in gebruik, 
zodat vele Nederlandse nazaten twee of drietalig werden opgevoed, waarbij de kennis van het 
Nederlands nog slechts een symbolische en geen praktische betekenis meer had.  

                                           
94 De Hollandse Hervormde, deel II, 737 
95 Ibidem, 770-771. 
96 NA, Toegangsnummer  2.05.21, A-dossier, Inv. nr. 1663, dossier 3. 
97 De Hollandse Hervormde, deel II, 796. 
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Doordat steeds minder gemeenteleden de Nederlandse taal machtig waren ontstond de 
vrees, dat de kerk het nationale karakter langzamerhand helemaal dreigde te verliezen. Om dit 
te voorkomen werden steeds meer details in het reglement gebracht, zodat het 
Nederlandstalige deel een meerderheid gewaarborgd bleef. Vele Petersburgse Nederlanders 
hadden sterke emotionele banden met het vaderland en hechtten daarom zeer veel waarde aan 
het lidmaatschap van de kerk en de bediening in de eigen taal. Voor hen betekende het 
behoren tot de Nederlandse kerk hun garantie voor het bewaren van de eigen etnische 
identiteit. De historische ontwikkelingen brachten aan het einde van de onderzochte periode 
een onverwachte correctie aan in de natuurlijke gang van de processen van de taalassimilatie: 
de anti-Duitse stemmingen onder de Russische bevolking dwongen de Nederlanders weer 
meer belangstelling voor hun moedertaal te tonen. 

 
 

De religieuze voorwaarden van de gemengde huwelijk 
 

Daar Rusland tot 1918 geen burgerlijke huwelijken kende, droeg de kwestie van het sluiten 
van gemengde huwelijken een religieus en geen wereldlijk karakter. Van oudsher waren 
huwelijken met andersgelovigen in Rusland verboden. Als een andersgelovige met een 
orthodoxe partner wilde trouwen, moest hij zich eerst bekeren tot de orthodoxie en daarbij 
vaak ook nog herdoopt worden, d.w.z. zijn oude geloof afzweren. De orthodoxe kerk was van 
mening dat religie een grote invloed had op het huwelijk: in het geval dat de beide 
echtgenoten tot verschillende religies behoorden kon men niet de volledige geestelijke 
harmonie tussen hen verwachten, geen eenheid in gevoelens en ideeën, en in het bijzonder 
geen eenheid in de opvoeding van kinderen.98 Bovendien behoorde het huwelijk tot de heilige 
sacramenten van de orthodoxe kerk, volgens haar kon iemand niet deelnemen aan dit 
sacrament als hij geen lid van de orthodoxe kerk was. 

In 1721 was Peter de Grote de eerste tsaar, die gemengde huwelijken toestond in 
Rusland. De directe aanleiding hiervoor vormden de Zweedse krijgsgevangenen uit de 
Noordse Oorlog, die in Siberië in de mijnbouw te werk waren gesteld. Omdat zij daar geen 
bruiden van hun eigen geloofsovertuiging konden vinden, mochten zij met orthodoxe 
vrouwen in het huwelijk treden onder twee voorwaarden: ten eerste moesten ze de Russische 
nationaliteit aannemen en ten tweede moesten zij schriftelijk beloven, dat de bruidegom zijn 
toekomstige kinderen in het orthodoxe geloof zou opvoeden en hij noch zijn vrouw noch zijn 
kinderen zou proberen te bekeren naar zijn geloof. Voor deze huwelijken gold overigens wel, 
dat ze alleen in Rusland geldig waren en bij een eventuele terugkeer van de buitenlandse 
echtgenoot naar zijn vaderland, moesten vrouw en kinderen in Rusland achterblijven.99 Dit 
was een overduidelijke russificatiepoging. Overigens was in de dagelijkse praktijk ook een 
gemengd huwelijk mogelijk, zonder dat de buitenlander een Russisch onderdaan moest 
worden en zonder de belofte om zijn kinderen orthodox op te voeden, maar alleen bij hoge 
uitzondering en uitsluitend met persoonlijke toestemming van de tsaar bij ieder afzonderlijk 
geval.100  

Deze wanverhouding tussen theorie en praktijk was kenmerkend voor de houding van 
de Russische overheid ten opzichte van de buitenlandse andersgelovigen. De tsaar was 
oppermachtig in het Russische Rijk en vele zaken werden besloten op basis van zijn 
willekeur, iets waarop de buitenlanders met regelmaat een beroep probeerden te doen. Pas 
ruim een eeuw later, vanaf 1833 mochten buitenlandse andersgelovige mannen met orthodoxe 

                                           
98 M. Krasnozjen, Inovertsy na Rusi. Polozenije pravoslavnych christian v Rossii (Yurev 1910) 50. 
99 Ibidem, 126-129. 
100 Ibidem, 130. 
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bruiden trouwen zonder Russisch onderdaan te worden, maar dit kon alleen met de 
persoonlijke toestemming van de hoogste plaatselijke orthodoxe priester. Rond 1840 werden 
ook de gewone parochiale priesters gevolmachtigd om een dergelijke toestemming te 
geven.101 In de omgekeerde situatie hoefden buitenlandse vrouwen geen enkele toestemming 
te vragen en mochten ze hun eigen geloof en nationaliteit gewoon behouden. Men 
veronderstelde dat een buitenlandse andersgelovige vrouw in de Russische familie werd 
opgenomen en ter plaatse zou blijven, terwijl de kans dat een buitenlandse man na verloop 
van tijd weer naar zijn vaderland zou terugkeren, groot werd geacht. Het werd ook toegestaan 
om een huwelijk tussen orthodoxen en andersgelovigen in beide kerken in te zegenen. De 
inzegening in de orthodoxe kerk moest weliswaar eerst plaatsvinden, maar daarna mocht dit 
huwelijk ook in een protestantse of katholieke kerk ingezegend worden. Zonder de orthodoxe 
inzegening was het huwelijk ongeldig.  

Vanaf 1833 werd het ook mogelijk, weliswaar alleen met toestemming van de tsaar, 
voor een orthodoxe vrouw en haar kinderen om met de buitenlandse echtgenoot naar zijn 
vaderland af te reizen.102 Maar de niet-orthodoxe partner moest nog steeds schriftelijk 
beloven dat hij zijn kinderen orthodox zou dopen en opvoeden en dat hij noch zijn vrouw 
noch zijn kinderen zou proberen te bekeren. Ook hier echter bestond de discrepantie tussen 
theorie en praktijk. In het archief van de Hollandse Hervormde kerk te Sint-Petersburg 
bevinden zich twee documenten, een uit 1853 en de ander uit 1854, waarin Nederlandse 
onderdanen (mannen) toestemming van de tsaar vragen om te trouwen met een Russische 
orthodoxe vrouw, waarbij de bruidegom geen Russisch onderdaan hoefde te worden en de 
kinderen hervormd zouden mogen worden gedoopt en opgevoed. Als argument werd 
aangevoerd dat deze Nederlander tijdelijk in Rusland was en dat zijn vaste woonplaats 
Vriezenveen in Holland was, waar het voor hem niet mogelijk zou zijn om zijn kinderen 
orthodox op te voeden. In beide gevallen werd door de tsaar toestemming verleend.103

De liberale veranderingen in de binnenlandse politiek tijdens de regeerperiode van 
tsaar Alexander II brachten een verdere versoepeling voor buitenlandse andersgelovigen in de 
kwestie van de gemengde huwelijken. In 1864 keurde de tsaar het voorstel van de Staatsraad 
goed om huwelijken tussen orthodoxen en buitenlandse andersgelovigen toe te staan zonder 
dat de bruidegom een Russisch onderdaan hoefde te worden en zonder dat daar nog langer 
toestemming voor nodig was.104 Maar het dopen van kinderen in het orthodoxe geloof bij 
gemengd huwelijk stond nog steeds vast. Men zou kunnen denken dat dit de toename van 
dergelijke huwelijken sterk zou belemmeren. Toch bleek dit niet zonder meer het geval, zoals 
de bekende Russische journalist en bellettrist Vladimir Michnevitsj in 1874 opmerkte: ‘In 
Sint-Petersburg komt men tegenwoordig hier en daar zo’n gezin tegen, waarvan de Russische 
man of vrouw gehuwd is met een Duitser of Duitse; onmerkbaar, vaak onbewust, maar snel en 
onomkeerbaar komen zij dichter bij elkaar en verbinden zich door het leren van de Russische 
taal, levenswijze en gedachtegoed’..105  

De plicht om kinderen uit gemengde huwelijken orthodox te dopen werd uiteindelijk 
afgeschaft in 1905, toen Nicolaas II zijn Tolerantie oekaze ondertekende, waarmee ook de 
uittreding uit de orthodoxe kerk en de vrije overgang naar een andere christelijke kerk 
mogelijk werd. 

De kwestie van het sluiten van gemengde huwelijken was voor de Nederlandse 
hervormde kerk te Sint-Petersburg ingewikkelder dan voor andere protestantse kerken, 
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103 TsGIA SPb, fond 40, opis 1, delo 195, 3-4 en 9. 
104 Krasnozjen, Inovertsy na Rusi, 131-132. 
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doordat zij in 1842 de status van gezantschapkerk had gekregen. Ook als gezantschapskerk 
bleef zij het recht houden om de huwelijkssluiting te voltrekken, maar de rechtsgeldigheid van 
deze huwelijken was juridisch aanvechtbaar. Theoretisch werd dit kerkelijk huwelijk volgens 
de Nederlandse wet niet erkend, omdat de predikant geen Nederlands ambtenaar was en 
volgens de Russische wet niet, omdat de predikant geen Russische geestelijke was. Rusland 
kende tot 1918 geen burgerlijke huwelijken. Desondanks accepteerden beide staten in de 
praktijk deze huwelijken. Voor de zekerheid registreerden sommige Nederlanders hun 
huwelijk zowel in het Nederlandse consulaat, als in de Russische en Nederlandse kerk.  

Het gemengde huwelijk is waarschijnlijk de kortste weg naar assimilatie binnen de 
ontvangende maatschappij, maar daarvoor moet aan twee belangrijke voorwaarden kunnen 
worden voldaan. Ten eerste moet de bestaande rechtsorde de mogelijkheid bieden tot het 
sluiten van gemengde huwelijken. Ten tweede moet een immigrant zelf bereid zijn om de 
culturele verschillen met zijn huwelijkspartner te doorstaan. Wat de eerste voorwaarde betreft 
bleef dit bijna tot aan het eind van de onderzochte periode een belemmerende factor, want 
ouders uit gemengde huwelijken konden de geloofsovertuiging voor hun kinderen niet zelf 
kiezen. De Nederlanders wisten echter een hoop problemen te omzeilen door gebruik te 
maken van de willekeur van de Russische tsaren. In het doopregister van de Nederlandse kerk 
te Sint-Petersburg komen meerdere gevallen voor, waarin kinderen uit het huwelijk tussen een 
Nederlandse bruidegom en een Russisch orthodoxe bruid hervormd gedoopt werden. De 
tweede voorwaarde was gebonden aan puur individuele karaktereigenschappen en 
doelstellingen en was van nog groter belang, want het aantal Russisch(orthodox)-Nederlandse 
huwelijken bleef erg gering, zoals uit onderstaande tabel blijkt.106  

 
Nederlandse gehuwden te Sint-Petersburg 1850-1883  
       
Nederlandse partners  (10 gehuwd te St.Petersburg en   22 
      12 gehuwd te Vriezenveen)     
Nederlands-Duitse         39 
         
Nederlands-Russische                      10 
         
Alle andere: Ned-Eng., Ned-Zwed., Ned-Pool., Ned-Port., enz     8 
              
Totaal            79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huwelijken met partners uit de dominante Russische omgeving kwamen in deze 
periode bijna net zo vaak voor als huwelijken met alle andere nationaliteiten in Sint-
Petersburg tezamen (de Duitsers uitgezonderd): 10 tegen 8. Russisch(orthodox)-Nederlandse 
huwelijken werden aangegaan door zowel vertegenwoordigers van de eerste, de tweede en 
volgende generaties in Sint-Petersburg wonende Nederlanders, als ook door ambtenaren, 
bijvoorbeeld van de Nederlandse legatie die voor hun dienst slechts tijdelijk in Sint-
Petersburg verbleven. Helaas beschikt dit onderzoek niet over het juiste aantal huwelijken na 
1883. Uit documenten van verschillende aard, lijkt het dat de Russisch-Nederlandse 
huwelijken ook in deze periode plaats vonden, zowel onder de Vriezenveense nazaten als 
onder de vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven. Maar hun aantal bleef altijd 
beperkt. 

                                           
106 De tabel is opgemaakt op basis van gegevens uit: ‘Trouwregister van de Nederlandse hervormde kerk te St. 
Petersburg’, De Hollandse Hervormde kerk in Sint-Petersburg 1713-1927, deel III (Kampen 2004); D.G. 
Harmsen, Vriezenveners in Rusland en  http://www.gencircles.com/ 
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De keuze voor een partner uit de eigen etnische kring lag voor de hand, toch was het 
aantal huwelijken, waarbij beide partners Nederlanders waren, niet het hoogste: 22 van 79. 
Door gebrek aan Nederlandse bruiden in de Russische hoofdstad moesten de Nederlandse 
mannen naar hun geboortestreek teruggaan om te trouwen. Dit vond vooral plaats tot aan het 
einde van de 19e eeuw, daarna kwam het nog maar zelden voor. Van 1850 t/m 1883 waren er 
12 van zulke gevallen en van 1884 t/m 1917 slechts 4.107 Dat wil zeggen dat de banden met 
het eigen land en de herkomstgroep aanvankelijk heel sterk waren, maar dat die 
langzamerhand toch aan kracht moesten inboeten. De gemeenteleden anno 1916, voor het 
merendeel geboren te Sint-Petersburg, kozen hun echtgenoten vaak buiten de eigen etnische 
groep.  

In de meeste gevallen kozen de Petersburgse Nederlanders voor een Duitse partner: 39 
van 79. Na de Nederlandse waren de Duitse vrouwen de meest nauw verwante 
huwelijkskandidaten in zowel cultureel als religieus en soms zelfs zakelijke opzicht. Vaak 
waren deze vrouwen Russische onderdanen en Russisch was hun eerste taal, maar ze bleven 
trouw aan het protestantse geloof en de cultuur van hun voorouders. Wat overeen kwam met 
de Nederlandse levenswijze. Na het sluiten van een dergelijk huwelijk kregen de vrouwen het 
Nederlandse paspoort en vaak stapten ze over naar de Nederlandse hervormde kerk en 
maakten deel uit van de Nederlandse kolonie. Kinderen uit zulke huwelijken werden door de 
kerkenraad als Nederlandse nazaten gezien. Het mag echter verondersteld worden dat latere 
generaties steeds zwakkere banden met het herkomstland van de man zouden krijgen.  

 
 

Conclusie 
 

Stond het protestantisme de Nederlanders in de weg naar een volwaardig plaats in de 
Russische samenleving? Het antwoord is niet eenduidig. Bij de integratie op economisch 
niveau, de belangrijkste migratiereden, vormde het protestantisme geen obstakel, daarbinnen 
participeerden de Nederlanders volwaardig. In het sociaal-culturele opzicht lag het 
ingewikkelder. Het belijden van het protestantisme gaf de Nederlanders het gevoel van het 
bewaren van hun eigen nationale karakter en van het niet opgaan in de Russische 
samenleving. Tegelijkertijd was het ontstaan van tweetaligheid binnen de Nederlandse groep 
een duidelijk teken van voortschrijdende taalassimilatieprocessen.  

  
 

                                           
107 Gegevens aan de hand van het boek van D.G. Harmsen, Vriezenveners in Rusland. 
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