
Hoofdstuk 2. Nederlands zijn en voelen: sociale en culturele elementen van 
integratieprocessen onder Nederlanders 

 
Bij sociaal-culturele integratie gaat het om de bepaling in hoeverre een etnische minderheid 
onderdeel is van de ontvangende samenleving of dat ze zich daar juist van onderscheidt. De 
afstand van de minderheid ten opzichte van de ontvangende samenleving kan worden bepaald 
aan de hand van een aantal indicatoren, bijvoorbeeld sociale contacten met autochtonen, het 
aanhangen van bepaalde culturele opvattingen, de beheersing en het gebruik van de taal van 
ontvangende samenleving, de oriëntatie op de eigen groep enz. 

 
 

Informele sociale contacten buiten en binnen de eigen groep 
 

De samenstelling van de kennissen- en vriendenkring. Een van de kenmerken van sociaal-
culturele integratie is de mate van informele contacten van een etnische minderheid met de 
ontvangende samenleving. Hierbij gaat het met name om het onderhouden van contacten in de 
vrije tijd en de wenselijkheid hiervan en niet om zakelijke contacten, die onvermijdbaar zijn. 
De intensiteit van deze informele contacten kan worden afgelezen aan gegevens over de 
etnische samenstelling van de vriendenkring. Deze vriendenkring kan uitsluitend of vooral 
bestaan uit contacten met allochtonen, deze kan gemengd zijn en deze kan uitsluitend of 
vooral bestaan uit contacten met autochtone vrienden; in dit geval etnisch Russische. Hierbij 
is de beheersing van de taal van het gastland en een steeds geringere kennis van de 
voorouderlijke taal een criterium van taalassimilatie; een rechtstreekse aanwijzing van 
vrijwillige inzet voor een verregaande sociaal-culturele integratie.  

De samenstelling van een kennissen- en vriendenkring is onder meer afhankelijk van 
de nabije omgeving, de buren en de wijkbewoners spelen daarbij dus een belangrijke rol. Uit 
gegevens van de volkstellingen blijkt dat de absolute meerderheid van Petersburgse 
Nederlanders maar in twee stadszones woonde: in het centrum en in de ambachts-
handelszone. Het centrum bestond uit de stadsgedeeltes en kwartalen: Admiraltejskaja I en II, 
Spasskaja I en gedeeltelijk II, Kazanskaja I, Kolomenskaja I, Vasiljevskaja I en gedeeltelijk 
II, III, Litejnaja I, II, III en IV. De ambachts- en handelszone lag tussen het centrum en 
buitenwijken en bestond uit Kazanskaja II en III, Spasskaja II, III en IV, Moskovskaja I, II, 
III. (zie bijlage IX) Het grootste deel van de niet-Russische bevolking van de stad was 
woonachtig in bovengenoemde gedeeltes. De Duitsers vormden in 1869 14% en in 1881 11% 
van de gehele bevolking in deze stadszones, de Fransen, de Polen en de Finnen slechts 2 à 3 
%.1 In 1869 en 1881 woonden van alle Petersburgse Nederlanders resp. 77,7% en 78,9% in 
deze twee stadszones.2

De Kazanskaja en Spasskaja gedeeltes bevonden zich langs de Nevskij Prospekt en 
hier concentreerde zich de buitenlandse winkelhandel. Een ander punt voor de buitenlandse 
handel was het eiland Vasilevskij. Daar bevonden zich de Beurs, de Douane en de 
opslagplaatsen. Groothandelaren, makelaars en commissionairs vestigden hier hun kantoren 
en huizen.3 Deze gedeeltes werden bewoond door de hogere standen van de stadsbevolking en 
qua levenspeil: huizen, voorzieningen, hogere woonlasten enz., werden ze tot de de beste 
gerekend. De bewoners van dergelijke bourgeoisbuurten leefden op zichzelf, en gingen om 

                                           
1 N.V. Juchnjeva, Etnitsjeskij sostav i etnostsial’naja struktura naselenija Peterburga vo vtoroj polovine XIX 
natsjale XX vv (Leningrad 1984) 119. 
2 Deze percentages zijn samengesteld door de auteur dezes op basis van de gegevens uit de volkstellingen. 
3 Juchnjeva, Etnitsjeskij sostav, 117-122. 
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met kennissen uit eigen kring.4 Dus niet alleen door de zakelijke en de kerkelijke contacten, 
maar ook door de huisvesting waren de Nederlanders in Sint-Petersburg voor hun sociale 
informele contacten hoofdzakelijk aangewezen op de grote Duitse en andere buitenlandse 
kolonies.  

Dat de kennissenkring voor de leden van de Nederlandse kolonie te Sint-Petersburg 
qua samenstelling multi-etnisch was, bevestigde Egbert Engberts in zijn herinneringen over 
de privé contacten van zijn vader Gerhard Engberts. Deze laatste had het grootste deel van 
zijn leven in Sint-Petersburg doorgebracht en was aldaar overleden in 1911. Onder zijn 
vrienden en kennissen waren Duitse, Franse en Russische ambachtlieden, kooplieden en 
industriëlen. Met veel plezier bezocht Gerhard Engberts zijn Russische vrienden bij hun thuis, 
bijvoorbeeld voor een diner.5 De bedienden bij de familie Engberts waren bijna allemaal 
Russen. Hun schoenmaker was een Duitser en hun kleermaker was eerst een Nederlander, 
later een Rus. De herinneringen van Engberts wekken de indruk, dat de omgang met Russen 
niet onwenselijk was, maar dat toch uit gewoonte en het dagelijkse levenspatroon de 
kennissenkring hoofdzakelijk uit niet-Russen bestond. Dit beeld wordt onderstreept door 
opmerkingen van een zoon van de Nederlandse ondernemer en consul H. van Gilse van der 
Pals, Maximiliaan, die in 1885 in de Russische hoofdstad was geboren en daar is opgegroeid. 
Naar zijn mening waren de rijke buitenlanders afgesloten van de Russische samenleving, 
zeker de oudere generaties. De sociale omgang van zijn familie bestond bijna uitsluitend uit 
buitenlanders, meest Duitstaligen. De Petersburgse Duitsers waren bij hun thuis te gast bij 
diners en muziekavonden. Bij grote gelegenheden bij de familie Van der Pals thuis was de 
voertaal Duits of Frans.6 Ook van de familie Wertheim was de vriendenkring internationaal, 
waaronder ook welvarende families uit de Russische bourgeoisie. In 1919 toen de 
arrestatiegolf onder de buitenlanders in volle gang was, bood een van de Russische kennissen 
J. Wertheim onderdak in zijn huis aan.7  

Onder elkaar hadden de Petersburgse Nederlanders ook nauwe contacten. Voor de 
kinderen, hoofdzakelijk voor de jongens, was de school van de drie hervormde gemeentes een 
plaats, waar zij elkaar van jongs af aan leerden kennen. Meisjes mochten pas vanaf het begin 
van de 20e eeuw naar school. De belangrijkste ontmoetingsplaats was natuurlijk het 
kerkgebouw, waar de predikant een verenigende rol speelde, ook buiten de kerkdiensten. Zo 
herinnerde de zoon van predikant Kunst zich, dat er op zondagavonden wel eens 
gemeenteleden op visite kwamen bij zijn ouders, waarbij zijn moeder Duitse liedjes zong.8  

De Russische hoofdstad bood vele mogelijkheden voor het aangenaam doorbrengen 
van de vrije tijd: theaters, waar zowel Russische als Duitse en Franse acteurs optraden,  musea 
en concertzalen. Nederlanders maakten graag gebruik van dit aanbod. Daarnaast was de Sint-
Petersburgse Dierentuin in de zomermaanden een geliefde amusementsplaats voor de 
Nederlanders en hun kinderen. De Tuin stond bekend als het ontmoetingscentrum van de 
Duitsers. Voor Egbert Engberts waren dergelijke bezoeken de meest indrukwekkende 
herinneringen uit zijn kindertijd.9 Ook de volwassenen waren vaste gasten in de dierentuin, al 
bezochten zij daar vooral de restaurants en concerten. Kosten voor de entreekaartjes werden 
bijvoorbeeld meer dan eens door de vertegenwoordigers van houthandelfirma Meihuizen & 
                                           
4 W. Wertheim, Vier wendingen in ons bestaan. India verloren - Indonesië geboren (Breda 1991) 55. 
5 Engberts, Oude tijden, 101. 
6 Max H. van Gilse van der Pals, Levnadsminnen, Helsingfors 1965, 38. 
7 Wertheim, Vier wendingen in ons bestaan, 55. 
   J. Wertheim, Hollanders in de greep van de Tsjeka. Herinneringen van een slachtoffer, Haagsch maanblad. 
Deel XXIX №6 – juni 1938, 645-646. 
8 Herinneringen, geschreven door E. D. Kunst, de zoon van predikant J. Kunst, 12. Typoscript, ontvangen in het 
archief van J. Hosmar. 
9 Engberts, Oude Tijden, 16. 

 118



Zoon in het kassaboek van de firma genoteerd. Engberts schreef over het publiek van de Tuin: 
‘meestal waren het de niet - Russische elementen - Balten, Duitsers en anderen - die van de 
weinige, maar grote parken en tuinen wisten te genieten. Russen waren geen liefhebbers 
daarvan’.10 Ook bezochten de Petersburgse Nederlanders graag de Duitse restaurants, die 
minder duur waren dan de Franse, hoewel enkele dandy’s zich ook gaarne bij de Fransen 
vertoonden.11 Voor jonge ongetrouwde Nederlandse kooplieden was een bezoek aan een 
volksdanszaal op zich een vermaak. In de danszaal ‘Martsinkevitsj’ aan de Fontanka leerden 
de Petersburgers sans gêne dansen. In de zeventiger jaren van de 19e eeuw had dit 
uitgaanscentrum een pikante populariteit, omdat dankzij de verkoop van drank aan het buffet 
en de opwachting van lichtekooien, het gedrag van de dansers soms buiten de kaders van goed 
fatsoen ging.12 ‘Het gebeurde eens dat een paar jonge Twentenaren uitgenodigd was bij een 
dineetje van landgenoten. De soep moest geserveerd worden, maar het dienstmeisje verscheen 
niet. Na herhaaldelijk vergeefs gebeld te hebben begaf de huisvrouw zich naar de keuken om 
naar de oorzaak te vorsen van het onbegrijpelijke gedrag van het meisje. ‘O, mevrouw, ik durf 
niet, ik schaam me, ik heb gisteren met de heren bij ‘Martsinkevitsj’ gedanst’.13  

Over het algemeen kunnen de sociale contacten van de Petersburgse Nederlanders 
worden geclassificeerd als vooral contact met leden van de eigen groep tot gemengde 
vriendenkring, waarmee hoofdzakelijk Duitsers en andere Petersburgse buitenlanders bedoeld 
worden, maar ook een enkele Rus. De omgang met Russen werd derhalve niet als onwenselijk 
beschouwd, maar toch bestond de kennissenkring hoofdzakelijk uit niet-Russen. Dit 
weerspiegelde zich in de partnerkeuze.  

 
 

De beheersing van de Russische taal. Zoals reeds eerder (hoofdstuk I) is betoogd, was het 
leren van de Russische taal bij de Vriezenveense kooplieden vooral praktisch van aard. Zij 
hadden het nodig voor het uitoefenen van hun beroepsactiviteiten en de kennis van het 
Russisch ging vaak niet verder dan wat de beroepsactiviteiten vereisten. Aanvankelijk waren 
deze vereisten minimaal, daar de klantenkring uit de gegoede bevolkingsgroepen bestond, die 
vreemde talen, met name het Frans en het Duits, machtig waren. Het spreken van het Russisch 
werd beschouwd als iets voor de boerenstand. In de tweede helft van de 19e eeuw groeide het 
nationale aanzien van de Russische taal, eerst door de dwingende nationale politiek van 
Aleksander III en later, omstreeks de eeuwwisseling, dankzij de opbloei van de kunsten en de 
letteren. Het Russisch was niet langer de taal van het gewone volk, goede kennis ervan was 
noodzakelijk geworden voor het  maken van een aanzienlijke carrière in Rusland. Het 
(vrijwillig) aanleren van het Russisch was dus de inzet voor succesvolle economische 
integratie in de Russische samenleving. Ook vertegenwoordigers van het Nederlandse 
bedrijfsleven te Sint-Petersburg leerden het Russisch om zowel zakelijk als privé moeiteloos 
te kunnen communiceren.  

Voor de tweede generatie, kinderen die in Sint-Petersburg waren geboren en getogen, 
werd het Russisch de tweede moedertaal, die vaak gelijk met de Duitse en niet de 
Nederlandse taal opging. E. Engberts bijvoorbeeld, een vertegenwoordiger van de tweede 
generatie vaste inwoners van Sint-Petersburg, kende werken van menige Russische schrijver 
en dichter. Ook las hij de Bijbel in het Russisch.14 In het Duits schreef hij gedichten met 
religieuze inhoud. Maar zijn Nederlands was ook dusdanig goed, dat hij en zijn kinderen na 

                                           
10 Ibidem, 61-62. 
11 Ibidem, 82-83. 
12 Ju. Aljanskij,  Uveselitelnyje zavedenija starogo Peterburga (Sint-Petersburg 1996) 303.   
13 Engberts, Oude Tijden,  83. 
14 T. Tellegen, De trein naar Pavlovsk en Oostvoorne (Amsterdam 2002) 7-9. 
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hun terugkeer in Nederland volledig konden participeren. Een andere Nederlander, W. 
Wertheim, schreef, dat hij met zijn broer drietalig opgevoed was: op school  in het Duits, thuis 
met de ouders in het Nederlands en met de Russische bedienden en oppas in het Russisch. 
Kinderen van de familie Van Gilse van der Pals leerden het Russisch van jongs af, maar zij 
gebruikten het niet in de familiekring. H. Kruys, die ongeveer 35 jaar heeft in Sint-Petersburg 
doorgebracht, schreef zijn dagboek in het Nederlands over Nederlandse kwesties en in het 
Russisch over de Russische omstandigheden.15 In de oorlogsjaren, toen het gebruik van het 
Duits verboden was, werden de gemeentevergaderingen van de Nederlandse hervormde kerk 
uitsluitend in het Nederlands gehouden, waarbij een Russische vertaling werd gegeven, 
aangezien niet iedereen het Nederlands voldoende beheerste, maar het Russisch klaarblijkelijk 
wel.16  

Kennis van de Russische taal is een van de criteria van de sociaal-culturele integratie 
van de Nederlanders in de Petersburgse samenleving. Steeds verdergaand en breder gebruik 
van het Russisch en daarbij steeds minder van het Nederlands kan een teken van integratie 
zijn. Echter hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de beheersing en het 
gebruik van de Russische taal. Want over het algemeen beheersten de Petersburgse 
Nederlanders deze taal wel maar voor in de thuissituatie gebruikten zij hem niet. Daardoor 
onderscheidden de Nederlanders zich als etnische groepering van de autochtone bevolking. 
Dat kan niet gezegd worden over de Nederlands-Russisch (orthodoxe) echtparen. Dan viel de 
keuze van omgangstaal vaak op het Russisch. Bijvoorbeeld in de familie van de Nederlandse 
professor van het Petersburgse conservatorium Van Ark en zijn Russische vrouw. Maar Van 
Ark beheerste ook het Nederlands en het Duits.17 Een ander voorbeeld, Leonid Scholl 
Engberts, zelf een nakomeling uit een gemengd huwelijk trouwde met een Russin en sprak 
eigenlijk alleen maar Russisch, Nederlands kende hij niet.18 Een zeldzame uitzondering op 
deze regel vormde de Russische vrouw van Bernardus Kruys, zij leerde het Nederlands in 
Sint-Petersburg en sprak het vloeiend met een licht accent, waardoor zij evenals haar man 
binnen de gemeente grote achting genoot.19

 
 

De organisatie van de Nederlandse nationale vereniging. Uit het bovenbeschreven relaas 
blijkt dat de Nederlanders in Sint-Petersburg vooral in eigen kring verkeerden. Een dergelijke 
sterke gerichtheid op de eigen groep en de vervreemding van het vaderland vanwege het 
langdurige verblijf in Rusland, had tot gevolg dat er behoefte aan een vereniging op basis van 
gemeenschappelijke afkomst groeide. Op zich was de Nederlandse hervormde gemeente ook 
een vereniging, alleen was deze op basis van religieuze overtuiging georganiseerd. Omdat niet 
alle Nederlanders in Sint-Petersburg protestants waren zou een burgerlijke vereniging een 
groter publiek onderdak kunnen bieden. Bovendien heersten in de gemeente al lange tijd 
heftige discussies tussen de Nederlandse en de Duitse gemeenteleden over het handhaven van 
het nationale karakter van de kerk.  

Uit overlevering blijkt, dat de gezamenlijke bijeenkomsten van de Petersburgse 
Nederlanders ter gelegenheid van een of ander gebeurtenis een vast deel van hun leven 
uitmaakten. Behalve de eigen verjaardagsfeesten en huwelijken hadden de Nederlanders in 
Sint-Petersburg een aantal feesten en vieringen met een uitgesproken nationaal karakter: de 

                                           
15 Dagboek bevindt zich in het Museum Oud Vriezenveen. 
16 De Hollandse Hervormde kerk, deel II, 722. 
17 Zie case-study 
18 NA, Toegangsnummer 2.05.21, A-Dossiers 1919-1940, Inv.nr. 1661.  
19 Harmsen, Vriezenveners,151. 
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troonsbestijging, het huwelijk van de koningin, en de geboorte van de kroonprinses en ook het 
Sinterklaasfeest werden gezamenlijk gevierd.  

Tot de tachtiger jaren van de 19e eeuw, toen de kolonie grotendeels uit Vriezenveners 
bestond, droegen zulke bijeenkomsten meer een huiselijk karakter. Met de aankomst in Sint-
Petersburg van een nieuwe groep Nederlanders, vertegenwoordigers van bedrijfsleven e.d., 
gingen zulke samenkomsten meer een bourgeois karakter dragen: men vierde het in een 
restaurant of in de kerkenzaal, waarbij balkleding werd gedragen. Zo werd bijvoorbeeld in 
1901, ter gelegenheid van de troonsbestijging van Koningin Wilhelmina, eerst in de 
Nederlandse kerk een gebedsdienst gehouden, daarna een receptie bij de gezant en ’s avonds 
in de Schuster club een diner voor 45 deelnemers, waarvan 12 vrouwelijke.20 Dergelijke 
informele bijeenkomsten hadden echter geen regelmaat en geen eigen plek. Op initiatief van 
een paar vooraanstaande landgenoten werd in 1904 een Hollandse club opgericht.21 De 
overlevering zegt, dat de oprichting in hoofdzaak aan het onvermoeide werken van Hendrik 
Smelt te danken was. Hij was een van de Vriezenveense nazaten en stond onder meer bekend 
als felle verdediger van het nationale karakter van de kerk. Aanvankelijk telde de club 50 
leden, vrouwen konden geen lid zijn, maar mochten wel op uitnodiging sommige 
bijeenkomsten bijwonen. In de eerste jaren werden de clubavonden in Hotel de France 
gehouden.22  

                                           
20 Dagboek van Hendrik Kruys. Bevindt zich in het museum Oud Vriezenveen.  
21 TsGIA SPb, fond 40, opis 1, delo 352. 
22 Harmsen, Vriezenveners, 160-161 
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De Nederlnadse kolonie in 1909 bij een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de geboorte van 
prinses Juliana 

Later werd er door bemoeienis van diezelfde Smelt de Nederlandse Vereniging tot 
stand gebracht. De eerste voorzitter van deze vereniging was Barend Harmsen, ook een 
Vriezenveense nakomeling en koopman, die later opgevolgd werd door Ir. M. Mohr. Deze 
laatste kwam samen met zijn gezin in de 90-er jaren naar Sint-Petersburg en werkte daar als 
een ingenieur bij de Petersburgse elektrische centrale. De Vereniging vroeg de kerkenraad om 
de toekenning van een lokaal in de kerkelijke gebouwen voor de samenkomsten. Maar 
inwilliging van dit verzoek werd als onmogelijk beschouwd en daarom kreeg de vereniging 
een tegemoetkoming, waarmee aan de Mojka 78 een lokaal werd gehuurd.23 De inrichting van 
dit lokaal werd gemeenschappelijk betaald, met een ruime bijdrage van de Nederlandse 
consul, Hendrik van Gilse van der Pals. Tijdens het bezoek, dat Prins Hendrik der 
Nederlanden in de zomer van 1914 met de HMS Zeeland aan Sint-Petersburg bracht, kon hij 
door de Nederlandse kolonie in dit eigen lokaal ontvangen worden. De vereniging telde toen 
100 leden en mocht zich in een levendige belangstelling van de hele kolonie verheugen. 

                                           
23 TsGIA SPb, fond 40, opis 1, delo  352, lijst 338. 
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Leden van de Hollandse club met een aantal bemanningsleden van de ‘HM Zeeland’ en met prins Hendrik 
(bovenste rij, tweede van links) 

‘Vooral de aanwezige jonge landgenoten vonden hier een hoogst welkom pied-a-terre, 
waarvan zij gaarne en veelvuldig gebruik maakten’ - schreef Harmsen in zijn boek.24 De 
positie van Nederlanders in de Sint-Petersburgse maatschappij begin 20e eeuw was blijkbaar 
zo wolkenloos, dat het feit dat de Vereniging geen wettelijk bestaansrecht had, niemand 
stoorde. Maar in 1915, met de verandering van de politieke situatie in Rusland door de 
oorlogsomstandigheden, durfden de verenigingsleden niet meer in hun eigen lokaal samen te 
komen en vroeg het verenigingsbestuur aan de kerkenraad om de vergaderingen in de 
kerkenzaal te mogen houden. De kerkenraad wilde zulk risico niet nemen en geen 
gelegenheid bieden tot een ongeoorloofde samenkomst.25 Daarom werd er spoedig het 
Reglement der Nederlandse Vereniging te Petrograd samengesteld en geviseerd in het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het Reglement werd in zowel het Nederlands als het 
Russisch gepubliceerd. Als doelstellingen van de Vereniging werden gesteld: a) te Petrograd 
wonende of tijdelijk aldaar vertoevende Nederlandse onderdanen naar vermogen en daad bij 
te staan, b) de kennis en het gebruik van de Nederlandse taal onder de leden van de 
Nederlandse kolonie aan te kweken, c) een vriendschappelijk verkeer onder hare leden te 
bevorderen, d) in het algemeen de belangen de Nederlandse kolonie te Petrograd te 
behartigen. De vereniging trachtte dit doel te bereiken door het verlenen van ondersteuning, 
het houden van samenkomsten, het verschaffen van Nederlandse lectuur en het organiseren 
van feestelijke bijeenkomsten.26 In principe was deze vereniging niet helemaal besloten, 
theoretisch gezien konden ook Russen of andere niet-Nederlanders lid van de vereniging 
worden, zo stond er in het Reglement geschreven dat ‘tot ereleden kunnen worden benoemd 
zij, die zich ten opzichte van de Nederlandse Vereniging, de Nederlandse kolonie te Petrograd 

                                           
24 Harmsen, Vriezenveners, 161.  
   Engberts, Oude Tijden, 116. 
25 TsGIA SPb, fond 40, opis 1, delo 352, lijst 358-359. 
26 Reglement der Nederlandse Vereniging te Petrograd (Petrograd 1917) 13. 
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of voor het Nederlandschap in het algemeen verdienstelijk hebben gemaakt’.27 Of er gebruik 
is gemaakt van deze mogelijkheid, is niet bekend. Gewone leden konden mannelijke 
Nederlandse onderdanen zijn, die de leeftijd van 18 jaar hadden bereikt. De vereniging bleef 
bestaan tot aan het begin van 1919.28 De Nederlanders zelf noemden het nog steeds de 
Hollandse club. De negentienjarige J. Jonker, die in 1916 naar Petrograd uit Vriezenveen 
kwam om voor Kunst & Co te werken, schreef in zijn brieven naar huis in de herfst van 1917: 
‘gisterenavond was er vergadering van de Hollandse club welke weer geopend zal worden. 
En tevens zouden de nieuwe leden aangenomen worden (…) er waren er 28. Ik was eigenlijk 
van plan nog geen lid te worden daar wij dachten dat de contributie nog al hoog zou 
wezen’.29 Zijn vrees over contributiekosten was terecht, maar in die moeilijke economische 
omstandigheden was het leven van Petersburgse Nederlanders blijkbaar nog steeds 
voorspoedig, want een maand later schreef hij: ‘Dinsdag was er vergadering van de 
Hollandse club en is de contributie op honderd roebel bepaald, dat lijkt enorm veel en toch is 
het eigenlijk niets voor lui die hier verdienen (…) Er waren rond 90 Hollanders en we werden 
op allerlei lekkere dingen onthaald, zelfs op twee glazen heerlijke champagne’.30 Het 
Sinterklaasfeest van 1917 werd ook in de Club gevierd.  

Na de revolutie verminderde het aantal leden snel, de steeds slechter wordende 
toestand deed in de loop van 1918 velen repatriëren. Echter, herinnerde Harmsen zich, werden 
er ook in de zomer 1918 nog bijeenkomsten op de club gehouden: ‘Ook al tengevolge van de 
rust gaan wij veel uit. Meestal natuurlijk naar de Hollandse club, en dientengevolge worden er 
als vanzelf weer afspraken gemaakt voor theaters en dergelijke’.31 In deze onzekere tijden 
werd het etnische karakter van de vereniging nog meer benadrukt, daar zochten de 
Nederlanders emotionele ondersteuning onder elkaar: ‘wij hebben,’ - schreef Harmsen naar 
huis - toen de plunderingen op zijn ergst waren een prachtig geslaagd en druk bezocht 
Sinterklaasfeest gehad op de club, waaraan ook verschillende dames hebben deelgenomen, en 
waar tot over tweeën gedanst werd. Op de terugweg zijn verschillenden aan den lijve 
onderzocht of zij ook wijn bij zich hadden, maar dat had verder niets te betekenen’.32 Ook de 
zaken werden daar besproken. Toen C. Scheefhals, de directeur van het warenhuis Esder & 
Scheefhals een document van de Opperste Raad van de Volkshuishouding had gekregen, dat 
vanaf volgende dag de actieve leiding van de zaak werd overgenomen door het 
bediendencomité, werd op de Club besloten een protest in te dienen met verwijzing naar de 
handelsconventie tussen Rusland en Nederland.33 Het protest werd door de overheid in beraad 
genomen, waarmee de directeur van het warenhuis wat tijd kon winnen.  

In het begin van 1919 besloten de overgebleven leden de club te sluiten. Het meubilair 
werd tot het aanbreken van betere tijden opgeslagen in de benedenruimten der Nederlandse 
hervormde kerk. 

De oprichting van de Vereniging was ontstaan door de wens van de Petersburgse 
Nederlanders een eigen wereldje te creëren, met als doel het bewaren van de nationale cultuur 
en het behartigen van de belangen van kolonie te Sint-Petersburg. Met andere woorden: het 
zich afzonderen van de omgeving. Op zich is de niet aflatende interesse voor een eigen 
vereniging nog geen criterium voor segregatie. Het lid zijn van een eigen etnische vereniging 
hoeft de integratie niet in de weg te staan, wanneer de immigranten ook thuis zijn in het 

                                           
27 Ibidem, 14. 
28 Harmsen, Vriezenveners, 161. 
29 Museum Oud Vriezenveen, Inv.nr. A 130/5, Map 347/5. Brief van 19/2 september 1917. 
30 Ibidem, Brief van 20/2 oktober en van 9/22 oktober 1917. 
31 Harmsen, Vriezenveners, 169. 
32 Ibidem, 165. 
33 Ibidem, 170. 
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verenigingsleven van de autochtonen. Maar tijdens dit onderzoek is nauwelijks materiaal 
gevonden over de participatie van Petersburgse Nederlanders in Russische verenigingen. Wel 
is bekend dat vooraanstaande leden van de kolonie, zoals de consul Van der Pals en predikant 
Gillot, ereleden of bestuursleden waren van meerdere liefdadigheidsstichtingen.34  

 
 

Contacten met het vaderland. De frequentie van de contacten met het vaderland geldt niet als 
criterium, maar wel als een indicator voor de mate van integratie. Het feit dat deze contacten 
plaatsvinden sluit integratetie niet uit, terwijl als ze afnemen dit wel een aanduiding is voor 
een verwijdering van de immigranten en hun nakomelingen met hun land van herkomst.  

De eerste generatie van Vriezenveense kooplieden kwam bijna uitsluitend zonder 
gezin naar Sint-Petersburg. Na een aantal maanden in de Russische hoofdstad ging de 
koopman terug naar zijn familie in Vriezenveen om na een korte vakantie weer te vertrekken. 
Banden met het land van herkomst waren sterk en na afloop van de werkzame periode 
keerden de kooplieden weer definitief terug naar hun geboortedorp. De spoorwegverbinding 
tussen Sint-Petersburg en West-Europa maakte vanaf 1863 het reizen een stuk makkelijker en 
stimuleerde de overkomst  van vrouwen en kinderen naar de standplaats van de 
gezinshoofden. Met hun vestiging in de stad werd het blijven of terugkeren in elk familie 
afzonderlijk besloten. In zijn Herinneringen merkte Engberts op: ‘Verreweg de meeste 
Hollanders gingen naar hun vaderland terug, doch enkelen trouwden in Rusland met Duitse of 
Russische meisjes. Enkele Vriezenveense families ‘verrusten’ zodoende helemaal en de derde 
generatie wist vaak nauwelijks nog iets van het grote Overijsselse dorp van hun vaderen’.35 
Ook uit andere bronnen, bijvoorbeeld de herinneringen van Harmsen en het geboorte- en 
overlijdensregister van de Nederlandse hervormde kerk, blijkt dat tot aan het begin van de 20e 
eeuw er kooplieden waren, die samen met hun gezinnen in de Russische hoofdstad woonden 
en kooplieden, die hun gezinnen in Vriezenveen lieten en heen en weer reisden.  

Toch in de laatste twee decennia van de 19e eeuw werden kinderen van de kolonie 
meestal in Sint-Petersburg geboren en brachten de volwassenen er hun oude dag door. Tot die 
tijd gingen vele kooplieden vaak na 20, 30 of zelfs 40 jaar dienst te Sint-Petersburg terug naar 
Vriezenveen. Zij brachten het grootste deel van hun leven in de Russische hoofdstad door, 
maar werden geboren en zijn overleden in Vriezenveen. Zoals bijvoorbeeld de familie Jansen, 
een van de eersten, die naar Sint-Petersburg kwam, begin tweede helft van de 18e eeuw. Haar 
leden vertegenwoordigden begin 20e eeuw de zesde generatie in de Russische hoofdstad, maar 
slechts de laatste twee generaties waren in Sint-Petersburg geboren.36 Dezelfde situatie is te 
zien bij de nazaten van familie Engberts. Zes generaties lang dreven zij handel in Sint-
Petersburg, maar slechts de laatste twee waren in de Russische stad geboren en opgegroeid.37 
Daarom is het slechts mogelijk om in figuurlijke zin te spreken over de vierde, vijfde of zesde 
generatie van Vriezenveners in Sint-Petersburg. Dit alles wil zeggen dat de banden met het 
geboorteland heel sterk bleven en dat de integratieprocessen in sommige families slechts bij 
de laatste twee of drie generaties ononderbroken voort gingen. 

B. Harmsen herinnerde zich, dat na 1900 er nog slechts enkele Vriezenveense families 
waren, die regelmatig contact met het geboortedorp onderhielden: de familie Harmsen, H. 
Kruys-Boom, Engels en Engberts vertoefden nog een- of tweemaal per jaar korte tijd in 

                                           
34 Zie voor verdere informatie hierover de casestudies over Van Gilse van der Pals en Gillot. 
35 Engberts, Oude Tijden, 69. 
36 Harmsen, Vriezenveners, 88-90. 
    Zie ook: www.gencircles.com/users/vriezenveners/4/data/14584   
37 http://www.gencircles.com/users/vriezenveners/4/data/14330

 125

http://www.gencircles.com/users/vriezenveners/4/data/14584
http://www.gencircles.com/users/vriezenveners/4/data/14330


Vriezenveen.38 Het doel van de reis was vakantie houden bij familie in Holland. E. Engberts 
schreef daarover, dat ‘een reis naar het oude vaderland voor de Russische Hollander, die het 
heimwee van zijn voorouders misschien onbewust in zich droeg, een buitengewoon grote 
aantrekkelijkheid had’.39 Beter bemiddelde Nederlanders, bijvoorbeeld de familie Van Gilse 
van der Pals, gingen in meerdere landen van Europa met vakantie, waaraan soms ook een 
bezoek aan familieleden in Nederland werd vastgeknoopt. Wim Wertheim, die met zijn 
ouders meer dan 10 jaar in Rusland heeft doorgebracht, herinnerde zich dat zijn ouders voor 
de oorlog enige keren met vakantie naar Holland waren geweest, maar hadden hem en zijn 
broer dan bij vrienden uitbesteed.40 Een andere aanleiding voor een bezoek aan het vaderland 
was om daar een opleiding te volgen. Dit kwam niet vaak voor. Gezien deze feiten is het 
aantal latere generatieleden, dat uit eigen beweging nog steeds bezoeken aan Nederland bracht 
wel zeer laag geworden. Hierbij moet natuurlijk niet vergeten worden dat een dergelijke reis 
naar het vaderland duur was.  

 
 

Het vasthouden aan de moedertaal. Wanneer kennis van de moedertaal samengaat met een 
geringe kennis van de taal van de ontvangende maatschappij, wordt dit beschouwd als een 
indicatie van het niet-geassimileerd zijn. Anderzijds, wanneer de tweede of derde generatie de 
taal van de ontvangende maatschappij goed beheerst en steeds minder de taal van hun 
(groot)ouders beheerst, is dit een aanwijzing voor taalassimilatie. Hieruit kan worden 
afgeleid, dat de afwezigheid van de mogelijkheid voor onderwijs in de moedertaal altijd een 
snelle taalassimilatie tot gevolg zal hebben. 

De kwestie van het onderwijs in de moedertaal aan de jonge generatie Petersburgse 
Nederlanders leidde verscheidene keren tot felle discussies in de Nederlandse hervormde 
gemeente. ‘Enkele vurige patriotten, - schreef E. Engberts in zijn herinneringen, - 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’.41

In het najaar van 1719, dus twee jaar na de oprichting van de Nederlandse hervormde 
gemeente, werd door de kerkenraad via enkele zakelijke relaties van de Petersburgse 
Nederlanders in Amsterdam een schoolmeester gezocht en aangenomen om in Sint-Petersburg 
les te gaan geven. Dit werd Jacobus van der Schaff.42 Men verwachtte hem nog in de herfst te 
Russische hoofdstad, maar het schip, waarmee Van der Schaff ging, liep bij Reval averij op 
en moest de haven binnenlopen, alwaar de leraar bleef overwinteren.43 Voor de nieuwe 
schoolmeester werd een huis gekocht.44 Een deel van dit huis werd ingericht als klaslokaal, 
het andere deel als woning voor de schoolmeester. Voor de school maakte men tafels, banken 
en een stoel voor de leraar, waarna de lessen in juli 1720 begonnen met 15 leerlingen. In de 
daaropvolgende jaren zakte het aantal leerlingen tot gemiddeld zes, hoewel de lesgelden voor 
onvermogende leerlingen uit de gemeentekas werden betaald. Door de geringe bezoldiging 

                                           
38 Harmsen, Vriezenveners, 80. 
39 Engberts, Oude Tijden, 125. 
40 Wertheim, Vier wendingen in ons bestaan, 61. 
41 Engberts, Oude Tijden, 74-75. 
42 Kruys, De Nederlandsch Hervormde gemeente, 12. 
43 Ibidem, 12. 
44 Het feit dat dit huis gekocht werd, zegt alleen maar Kruys, documenten in archief van de  kerk zijn niet 
aangetroffen. Hoogwaarschijnlijk was dit huis en tuin na een paar jaar eerst gedeeltelijk en later helemaal 
verkocht. Zie in: B. Kruys, De Nederlandsch Hervormde gemeente,  12-14. 
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wisselden de onderwijzers in de eerste jaren van het bestaan van de school vaak jaarlijks. In 
maart 1721 werd Van der Schaff opgevolgd door de ‘onderwijzer der jeugd’ Leendert Janson 
Hermanides. Zeven maanden later, in november 1721, kwam Abraham Maas. Meester Maas 
bekleedde zijn betrekking tot september 1723.  

Daarna bleef deze betrekking een halfjaar onvervuld. De financiële situatie van de 
kerk was niet erg gunstig en het aantal leerlingen was niet groot. Dus zocht de kerkenraad een 
schoolmeester tevens voorzanger, waarbij men naast de bezoldiging gratis huisvesting bood 
en ‘ten zijnen profijte hetgeen hij verdiend door het onderwijs der kinderen, die hij buiten de 
kinderen der gemeente aanneemt te instrueren, alsook avondschool en alle extra instructie, die 
hij zelve door vlijt en neerstigheid in zijne vrije uren zich toe moge appliceren, de voordelen 
daarvan komen te zijnen behoeve’.45 Voor de aangeboden bezoldiging van Fl. 300 per jaar 
konden zij niemand verkrijgen. De kerkenraad erkende dat deze som klein was, maar zij kon 
niet meer geven. Wat met de school in de daarop volgende drie jaar gebeurde is onbekend, 
maar waarschijnlijk niets. Wel is bekend dat in die tijd de gemeente een financiële 
vooruitgang boekte.46  

In april 1727 ondernam de kerkenraad een nieuwe poging via de zakelijke relaties te 
Amsterdam ‘een bekwaam schoolmeester en voorzanger aan te nemen’.47 Hierop werd 
Hendrik Kok als schoolmeester aangenomen met een bezoldiging van Fl. 600. Een woning, 
tevens school werd gehuurd van een gemeentelid. Deze meester bleef in zijn functie tot 1736. 
Hij gaf onderwijs aan gemiddeld 7 leerlingen per jaar. Na de brand van 1736, ‘wanneer het 
huis, waar school en woning van de schoolmeester zich bevonden, werd verwoest  werd er 
geen schoolonderwijs meer gegeven’.48 Pas 100 jaar later werden de lessen in de Nederlandse 
taal weer hervat door een, door gemeente aangenomen, leraar. In de tussentijd kwam de 
onderwijskwestie af en toe ter sprake en werden er enkele pogingen gedaan om toch de lessen 
in de Nederlandse taal voort te zetten, maar door de omstandigheden waren deze pogingen bij 
voorbaat tot mislukken gedoemd. Zo verzocht de kerkenraad in 1746 de gemeente te Broek in 
Nederland om financiële ondersteuning. Men wilde dit geld onder andere gebruiken ‘voor de 
bouw van een woning voor een schoolmeester’. Een gift werd ontvangen, maar tot de bouw 
van een school of onderwijzerwoning kwam men echter niet.49  

In de daaropvolgende jaren, met eerst de ongelukkige dienstperiode van predikant 
Carp, waardoor de gemeente uit elkaar viel en daarna de predikantloze tijd, werden geen 
Nederlandse lessen gegeven. Dit had tot gevolg dat in 1770, na de aanstelling van een nieuwe 
predikant en de voortzetting van preken in het Nederlands, vele gemeenteleden deze preken 
niet meer konden verstaan. Hun Nederlands was ook niet goed genoeg om catechesatie in het 
Nederlands te volgen, dus genoten zij dit onderricht in het Duits van een Duitse predikant.50 
In 1774 ontstond een duidelijke tweedeling tussen de gemeenteleden over bediening in twee 
talen. Voor het eerst leidde deze situatie ook tot heftige discussie. De voorstanders van het 
gebruik van alleen de Nederlandse taal tijdens de kerkdiensten wezen erop dat: ‘De 
Hollanders alhier die hunne landtaale niet verstaan konnen in andere kerken gaan, of 
Hollandsch leeren, hetgeene vrij wat gevoegelijker zou staan. Het doet ons leed dat de 
Hollandsche taal minder gerekend word bij eenige Hollanderen alhier, als andere taalen. Wie 
zijne taal verliest, verliest niet zelden de goede gezindheid tot zijne natie. Ware het niet beter 
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48 Kruys, De Nederlandsche,  36. 
49 Ibidem, 42. 
50 Ibidem, 64. 
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dat, in plaats van zulke nieuwigheden te opperen men zorge droeg, dat hier eene Hollandsche 
school was, waarin men Hollandsch leezen en schrijven leerde. Als men zijne kinderen al 
geen Hollandsch meer wil laten leeren, wat zal er dan eindelijk van de Hollandsche kerk 
worden, dan ist zij gantsch niet nodig’.51 Het resultaat was de beroeping van een tweetalige 
predikant.  

In januari 1817 bood de predikant De Clercq aan de kerkenraad als bewijs van 
‘opgewekte dankbaarheid’ in verband met een verhoging van zijn traktement ‘aan ieder, die 
tot deze Gemeente kan gerekend worden te behoren, en welke des verkiest, viermaal ’s weeks 
gratis onderwijs te geven in onze schone Nederlandse taal’.52 De kerkenraad beloofde 
iedereen op de hoogte te stellen. Wat hiervan geworden is, blijft onbekend, aangezien de 
predikant al in de zomermaanden ongeneselijk ziek werd, waardoor het vinden van een 
nieuwe predikant de voornaamste taak voor de kerkenraad werd.  

Tegelijkertijd in de herfst van 1817 besloten de drie hervormde gemeenten te Sint-
Petersburg gezamenlijk ‘eine Knabenschule’ op te richtten. In de Hollandse gemeente werd 
gecollecteerd, ‘mits hierbij verzoekende, om zo het mogelijk ware ook een onderwijzer in de 
Hollandse taal te engageren’.53 De school werd het daarop volgende jaar geopend en heette 
aanvankelijk ‘de school van de Franse en Duitse gemeente’. Pas vanaf 1849 ging zij de naam 
school van de drie hervormde gemeentes dragen. Tot 1914 bevond deze school zich op de 
Mojka 38, links om de hoek van het Nederlandse kerkenhuis. Later verhuisde zij naar de 
Matveev steeg 1.  

In 1864 kreeg de school de status van gymnasium. In totaal zaten er in 1886 al 360 
jongens op school.54 Meisjes werden pas in 1904 tot de school toegelaten, zij het in aparte 
klassen.55 Het Duitstalige onderwijs bleef bestaan tot 1927, toen de school werd omgevormd 
tot een gewone Russische middelbare leerinstelling. In de onderzochte periode was deze 
school een van de populairste (schoolinstellingen) van de stad. Menig Nederlandse jongen 
kreeg daar zijn basisopleiding. Er werd les gegeven in het Duits en in het Russisch. De 
leerlingen waren Duitse, Nederlandse, Letse en Russische jongens en ook de samenstelling 
van de lerarengroep was internationaal. Een zoon van predikant Kunst, die deze school in de 
jaren 1860 bezocht, herinnerde dat, ‘de leraar Duits was een Balt, Gerdak genaamd. Russisch 
kregen zij van de Rus Lebedkin. De Zwitser Hartmann gaf aardrijkskunde, een Fransman, 
Lausière genaamd, doceerde zijn moedertaal en Bock, een organist, gaf zangles. De 
godsdienstlessen voor de protestanten werden door een dominee gegeven en die voor de 
orthodoxen door een Russische geestelijke’.56 De school bood de mogelijkheid een goede 
opleiding te krijgen en was eigenlijk een beter alternatief voor de permanent in Sint-
Petersburg wonende Nederlanders, dan het onderwijs in het Nederlands. Want de kinderen 
konden niet alleen het Duits en het Russisch leren, de twee voornaamste talen in de 
Petersburgse omgeving, maar ook het Frans en het Engels. Op de school zaten jongens van 
allerlei nationaliteiten, zo leerden zij wat de Petersburgse samenleving inhield. Daarbij droeg 
deze leerinstelling door de talrijke aanwezigheid van buitenlandse kinderen geen Russisch 
karakter, wat weer een gevoel van exclusiviteit gaf en het niet behoren tot de Russische 
dominante omgeving.  

                                           
51 De Hollandse hervormde kerk, deel I, 302. 
52 Ibidem, deel I, 501. 
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Terugkerend naar het onderwijs in de Nederlandse taal te Sint-Petersburg; in 1836 
dienden 27 gemeenteleden een verzoekschrift bij de kerkenraad in ‘om uit Holland een 
onderwijzer te laten komen, voor het onderrichten in de moedertaal en verdere vakken van het 
lager onderwijs’. De kerkenraad antwoordde dat ‘hoewel zij overtuigd was van de behoefte 
aan zulk een onderwijzer, zij de tijd daarvoor nog niet gekomen achtte. Voorlopig moeten nog 
alle belangrijke uitgaven worden vermeden, (de kerk moest haar leningen voor de bouw van 
het nieuwe ‘kerkenhuis’ nog aflossen - sch.) de kerk kan daarom bezwaarlijk de kosten 
dragen, die aan de aanstelling van een onderwijzer zijn verbonden’.57 Enige maanden later in 
januari 1837 kwam de onderwijskwestie opnieuw ter sprake. Daar de gemeente op dat 
moment ook op zoek moest naar een nieuwe organist, werd besloten ‘een geschikte organist 
uit Holland te beroepen, die grondig onderwijs kan geven in de Hollandse taal’.58 In de 
gemeentevergadering stemden 68 leden voor dit voorstel; wat ongeveer de helft van alle 
gemeenteleden betekende, waarvan 33 in Holland en 25 te Petersburg geboren waren, die 
allen Nederlandse onderdaan waren, en 10 niet-Nederlandse onderdanen(!).59 De enige 
Nederlander die tegen stemde was Jan Hendrik Heijneman, een Vriezenveense nazaat. Zijn 
bezwaren waren economisch van aard. Hij vond dat extra uitgaven onwenselijk zouden zijn 
voor de kerk gezien haar financiële situatie en dat de beroeping van een Hollandse 
onderwijzer kon wachten. Hij was een interessant geval, een sprekend voorbeeld van iemand 
die uitsluitend door eigen grote belangstelling zijn moedertaal wist te handhaven. J.H. 
Heijneman was geboren in Sint-Petersburg drie jaar nadat zijn vader met zijn vrouw en 
kinderen naar Sint-Petersburg was gekomen. Ofschoon hij de stad nooit had verlaten en geen 
onderricht had ontvangen in de Nederlandse taal, was hij zijn moedertaal machtig zowel 
mondeling als schriftelijk. Zijn kennis van Hollandse taal deed hij waarschijnlijk op in de 
familiekring.60

De gewenste onderwijzer en organist werd gevonden in de hoedanigheid van Karel 
van Ark, die in oktober 1837 naar Sint-Petersburg kwam. Hij zou elke maandag, dinsdag en 
vrijdag van 11.00 tot 13.00 les geven in de Nederlandse taal en bij verschillende kerkelijke 
gelegenheden als organist optreden. Uit de notities van de kerkenraadvergaderingen bleek dat 
de heer Van Ark zeker tot 1857 Nederlandse lessen bleef geven, maar het aantal leerlingen 
was altijd heel gering.61 In 1855 bijvoorbeeld, ging het om drie kwekelingen (weeskinderen) 
van de kerk. Daarna werden er weer enige tijd geen lessen meer gegeven. Hierbij speelde zich 
telkens hetzelfde scenario af. Op een bepaald moment kwam iemand met het voorstel een 
leraar Nederlands aan te stellen. Hierop volgden heftige discussies, waarbij pro’s en contra’s 
met veel omhaal van woorden werden besproken. Daarop werd dan vaak op een halfslachtige 
wijze iemand aangesteld om deze lessen te geven, veelal aan slechts een handjevol leerlingen. 
Binnen een paar jaar bloedde het initiatief dood, waarna het weer een tijd stil was. Totdat de 
kwestie weer opnieuw aan de orde werd gesteld en de hele cyclus zich herhaalde. 

In januari 1876 kwam de Vriezenvener E.E. Smelt met het voorstel een eigen school 
voor ‘onze gemeente in te richten’, maar hierop werd niet enthousiast gereageerd. Pas in 
november kwam deze kwestie weer ter sprake. De heer Engberts, ook een Vriezenveense 
nazaat, vroeg of het niet goed zou zijn een poging te ondernemen om een schoolmeester te 
regelen. De voorzitter (Gillot - sch.) deelde mede, dat ‘hij gedurende zijn vakantieverblijf in 
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Holland met verscheidene vakmannen over deze zaak had geconfereerd en dat 
overeenkomstig de mening van allen, zijne overtuiging versterkt was, dat de benoeming van 
een onderwijzer in de Hollandse taal alleen, het doel - het geven van zodanig onderwijs, dat 
onze kinderen tot Hollanders gevormd worden - niet nader zal brengen. Daarvoor kon alleen 
het stichten van een zuiver Hollandse school een afdoende maatregel wezen. De eerste vraag 
is natuurlijk deze: of er kinderen zijn, die van een zodanige school zouden kunnen en willen 
gebruik maken en of hun aantal de vrij grote uitgave doen wettigen’.62 De voorzitter belooft, 
voor zover dat mogelijk is, daaromtrent een onderzoek in te stellen. Er werden drie 
mogelijkheden bekeken. De eerste optie was een school, waar de kinderen zover werden 
opgeleid, dat zij naar de derde klas van de Duitse school konden overgaan. De tweede optie 
was een school voor het lagere onderwijs. Als derde optie werd een privé-onderwijzer 
genoemd. Sommigen meenden dat een Hollandse school in de toekomst volkomen nutteloos 
zou blijken te zijn.  

In april 1877 werd tijdens een gemeenschappelijke vergadering van de Nederlandse en 
Duitse gemeente besloten, dat de schoolraad van de school van de drie hervormde gemeentes 
aan de kerkenraad van Nederlandse gemeente het recht verleende vanuit Nederland een 
onderwijzer te beroepen, aan ‘wie bij zijne komst alhier de gelegenheid zal worden 
aangehouden gedurende 10-15 uren onderwijs te geven in geschiedenis, aardrijkskunde of 
Hoog-Duits, zullende hem daarvoor dezelfde rechten worden gegeven als welke de anderen 
onderwijzers genieten’.63 Tevens moest hij les kunnen geven in de Nederlandse taal aan 
jongens van de Nederlandse gemeente. De uitvoering van dit besluit werd echter met meer 
dan een jaar uitgesteld, mede vanwege financiële voorwaarden: ze zochten in Holland een 
ongehuwde onderwijzer, daar een gehuwde onderwijzer met vrouw en gezin voor te hoge 
kosten zou zorgen. Toen een jaar later een geschikte kandidaat ter plaatse uit de 
gemeenteleden werd gevonden, die aan de functie-eisen voldeed, werd besloten om eerst 
alleen met de lessen in de Nederlandse taal te beginnen en geen gebruik te maken van het 
recht om een leraar in de school van de drie hervormde gemeentes aan te stellen. Het contract 
werd slechts voor een jaar afgesloten van september 1879 tot september 1880.64 Blijkbaar 
genoot het besluit geen groot draagvlak binnen de gemeente en zag men het meer als een 
proef. Een verlenging van het contract werd niet noodzakelijk geacht, omdat de reeds bij 
aanvang de kleine groep leerlingen steeds verder uitdunde.65 Opnieuw brak een periode van 
stilte aan tot de volgende verbale oprisping. 

In 1898 kwam de schooloprichting opnieuw ter sprake als een doel wat de kerk zou 
kunnen doen op filantropisch gebied ter gelegenheid van de viering van de troonbesteding van 
Koningin Wilhelmina. Opnieuw kwam het initiatief van Smelt: ‘een Nederlandse school, bij 
de Nederlandse kerk te Sint-Petersburg, ten behoeve van de Nederlandse jeugd aldaar, 
totnogtoe verstoken van onderwijs in de moedertaal’.66 Opnieuw werd het voorstel 
afgewezen, deze keer met het argument dat de oprichting van een school door de Russische 
regering verboden was. Bovendien was het voorstel van Smelt in het Nederlands gedaan, een 
voor vele stemgerechtigde leden, Nederlandse en Russische onderdanen, onverstaanbare taal, 
zij begrepen alleen de Duitse taal, en daarom was het voorstel niet geschikt om in stemming 
gebracht te worden.67 Deze mededeling in het protocol maakt duidelijk, dat er gemeenteleden 
waren, die weliswaar hun Nederlandse nationaliteit hadden bewaard, maar die hun moedertaal 
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waren verleerd en op het Duits waren overgestapt. Of dit ook voor het Russisch gold, valt 
hieruit niet te concluderen. 

In april 1903 deelde de predikant mee dat het Nederlandse deel van de kerkenraad de 
aanstelling van een lerares in de Nederlandse taal ten behoeve van gemeenteleden wenselijk 
achtte. Dit maal werd de wens verhoord. Een geschikte kandidaat werd ter plaatse gevonden 
in de hoedanigheid van mejuffrouw L. Martin, die reeds als gouvernante in Sint-Petersburg 
werkzaam was. Zij kreeg een contract voor opbepaalde tijd en ging gratis onderwijs geven aan 
de niet geconfirmeerde leden van de gemeente, voorzover daar behoefte aan was. De 
geconfirmeerde leden konden les krijgen tegen betaling van 1 roebel per les. De lessen 
werden gegeven bij de leerlingen thuis en waren voor zowel de kinderen, als ook voor 
volwassenen. Desondanks was het aantal leerlingen weer niet groot. In het schooljaar 1903-
1904 volgden 8 leerlingen Nederlandse les, 6 kinderen en 2 volwassen vrouwen.68  

Uit de achternamen van de leerlingen kan afgeleid worden, dat zowel kinderen van 
Vriezenveense nazaten, als kinderen van vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven, 
belangstelling voor het Nederlands toonden, als ook enkele echtgenotes van 
Nederlandssprekende gemeenteleden. In 1905 gaf de onderwijzeres van de gemeente 
mejuffrouw Van Aller, die in september 1904 mejuffrouw Martin vervangen had, les aan 1 
volwassene en 7 kinderen, ieder voor 2 uren per week. Feitelijk was dit geen onderwijs in de 
moedertaal, maar het leren van een vreemde taal. Tussen 1906 en 1914 gaf mejuffrouw Van 
Aller onderwijs aan gemiddeld 8 kinderen.  

In 1914 toen in verband met de oorlog het onderwijs in de Duitse taal op de school van 
de drie hervormde gemeentes werd opgeschort, alsmede de kerkdiensten in het Duits, steeg de 
belangstelling voor de Nederlandse taal aanzienlijk en besloot de kerkenraad: 1) de 
onderwijzeres is verplicht, op verzoek van leden van de gemeente, aan hun kinderen kosteloos 
onderwijs te geven in de volgende vakken: A) Nederlandse taal, B) Lezen, C) geschiedenis en 
D) aardrijkskunde, beide van Nederland; 2) Dit onderwijs wordt kosteloos gegeven gedurende 
de schooljaren van de kinderen, dus ongeveer van hun zesde tot hun achttiende jaar; 3)de 
lessen worden zoveel mogelijk ten huize van de leerlingen gegeven, of, op verlangen van de 
kerkenraad, in de school van de drie hervormde gemeentes. Elke leerling krijgt 2 lesuren per 
week.69 Dat allemaal voor onbepaalde tijd.  

Op zich was dit een echte hervatting van het onderwijs in de moedertaal, zoals dat 
voor het laatst in 1736 had plaats gevonden. Alleen waren de Nederlanders hiertoe nu 
gedwongen door omstandigheden van buitenaf en niet uit eigen grote belangstelling. In 1915 
gaf de Nederlandse onderwijzeres les aan 17 leerlingen. In hetzelfde jaar gaf predikant Schim 
van der Loeff godsdienstonderwijs aan 13 leerlingen: in het Nederlands aan 10 kinderen en 3 
volwassenen en in het Duits aan 3 kinderen en aan 1 volwassen.70 Dit was een aanzienlijke 
vooruitgang in de betekenis van de Nederlandse taal voor de Petersburgse Nederlanders, zoals 
ook blijkt uit het Tweede kerkenraadverslag van 1916: ‘Het Nederlandse onderwijs van de 
gemeente heeft in de afgelopen winter een tot dusver ongekende vlucht genomen; een niet 
geringe voldoening voor de lerares, mevr. Harff-Martin, wier met grote toewijding gegeven 
onderwijs zeer goede resultaten heeft. In de afgelopen cursus volgden 19 kinderen (elk 2 uren 
per week) het onderwijs, en hoewel de leerlingen zooveel mogelijk in klassen verenigd 
werden, had de lerares toch wekelijks 28 lesuren te geven, dat is meer dan het door den 
kerkenraad voor haar vastgesteld maximum. Dat om deze reden de aanvragen van volwassen, 
die Nederlandse onderwijs wensen te ontvangen, moesten worden afgewezen, behoeft geen 
betoog. Dit klemt temeer, daar voor de komende jaren nog een toename van het aantal 
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leerlingen te verwachten is. Een en ander deed de kerkenraad besluiten over te gaan tot de 
aanstelling van een hulponderwijzeres naast de tegenwoordige lerares; aan haar zal het 
voorbereidend onderwijs worden opgedragen van de kleintjes, en van de ouderen die nog in 
het geheel geen Hollands spreken; het ligt in de bedoeling, dat zij aan alle leerlingen onze 
Hollandse liedjes zal leren’. Mejuffrouw M. Schaafsma werd als hulponderwijzeres 
aangesteld vanaf september 1916. Engberts denkend aan deze maatregelen door de 
kerkenraad schreef over de batige gevolgen daarvan na de revolutietijd: ‘In de laatste jaren 
was er vanwege de Nederlandse gemeente ook een leerkracht verbonden voor het onderwijs in 
de Nederlandse taal. Dat werd menig jongelingen ten zegen, die thuis geen Hollands meer 
hoorde en later door de communistische omwenteling in het oude vaderland belandde’.71

Uit het Tweede verslag van de kerkenraad volgde ook, dat van de 116 gemeenteleden 
met de Nederlandse nationaliteit 74% (86) de Nederlandse taal beheersten en dat 26% (30) 
hun moedertaal waren verleerd. Slechts 67 van de 116 Petersburgse Nederlanders waren in 
Nederland geboren. Aannemende dat zij allemaal het Nederlands machtig waren, was de rest 
van de Nederlandssprekende gemeenteleden 19 (86-67) in Rusland geboren en een 
vertegenwoordiger van de tweede of latere generatie te Sint-Petersburg, die de taal van hun 
(voor)ouders hebben bewaard. De beheersing van de ouderlijke taal was voor deze groep 
wellicht een uiting van grote belangstelling voor de nationale cultuur, maar het kon ook een 
gevolg zijn van een lang vastgehouden wens tot terugkeer bij de eerste generatie. 

Het verschil in percentages van taalbeheersing tussen de mannelijke en de vrouwelijke 
gemeenteleden was groot. Van de 82 mannelijke gemeenteleden beheerste 85% (70 van 82) 
de Nederlandse taal. Van de 34 Nederlandse vrouwelijke gemeenteleden beheerste slechts 
47% (16 van 34) de taal. Het waren dus meestal Nederlandse mannen die naar Rusland gingen 
voor hun beroepsactiviteiten, terwijl de vrouwen met de Nederlandse nationaliteit anno 1916 
in meerderheid in Rusland geboren waren.  

Het percentage Nederlandssprekenden onder de leden van de Nederlandse hervormde 
gemeente (74%) was hoger dan in de gehele kolonie (gemiddeld 50%). Daarvan getuige de 
volgende tabel.72

  1869 1881 1890 1897 1900 1910  
Hollandstaligen 148 135 77 93 106 112  
Nederlanderschap   257 191 172 184 231  
Taalbeheersing   52,5% 40,3% 54% 57,6% 48,4%  

Echter te beweren dat de Nederlandse katholieken degenen waren, die het Nederlands 
hadden verleerd, valt te betwisten, want zoals uit het kerkarchief bleek, gaf de onderwijzeres 
ook les aan kinderen van niet-gemeenteleden. Over het algemeen was ongeveer de helft van 
de Nederlandse onderdanen te Sint-Petersburg hun moedertaal niet machtig.  

Het is interessant, dat de gemeenteleden werden onderverdeeld in Nederlands en niet-
Nederlands sprekend. Wat was de eerste taal van de niet-Nederlandssprekenden: het Russisch 
of het Duits? De volgende commentaren uit het kerkarchief geven het antwoord. In januari 
1917, toen het Duits nog steeds in ongenade bij de Russische maatschappij lag, werd op een 
gemeentevergadering besloten de gesprekken in het Nederlands te voeren, echter met een 
Russische vertaling daarbij: ‘de voorzitter wees erop dat hij noodwendig voor iedereen 
verstaanbaar moet zijn en dat hij, wanneer zijn woorden niet vertaald worden, gedwongen zal 
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zijn Duits te spreken’.73 Bij een volgende bijeenkomst voelt de heer F. Schmitt, zelf 
Nederlands onderdaan, zich gedwongen in tegenwoordigheid van een nieuw gekozen lid, 
rekenschap te geven waarom hij in deze vergadering Duits spreekt. Hij voelt zich Hollander, 
zeker niet minder dan menigeen die al degenen welke de Nederlandse taal niet machtig zijn 
als ‘Duitsers’ kwalificeren; hij verstaat en leest Hollands, maar beheerst de taal niet 
voldoende om zich daarin gemakkelijk uit te drukken.74 Hieruit volgt, dat de meerderheid van 
de gemeenteleden anno 1917 zowel het Russisch als het Duits verstond. Met het Nederlands 
hadden ze beduidend meer moeite.  

Het oprichten van een eigen school was niet eenvoudig, niet alleen voor de 
Nederlandse kolonie, maar ook menig andere buitenlandse kolonie te Sint-Petersburg 
(uitgezonderd de grote Duitse kolonie): het kostte veel geld en dus was een grote 
belangstelling voor een dergelijke opleiding noodzakelijk. Elke kolonie loste dit probleem op 
haar eigen manier op. De Duitsers kregen vanwege hun grote aantal en vanwege het 
veelvuldige gebruik van de Duitse taal in het Peterburgse zakenleven de beste mogelijkheden. 
Sint-Petersburg telde vier Duitse scholen, die tot de beste leerinstellingen van de hoofdstad 
behoorden. Het waren Russische leerinstellingen, waar de lessen in het Russisch en in het 
Duits werden gegeven. Drie van deze scholen werden gefinancierd door de drie Duitse 
evangelisch - lutherse gemeenten. De vierde was de school van de drie hervormde gemeentes. 
Deze scholen werden niet alleen door de buitenlandse kinderen bezocht, maar zij werden ook 
door ‘zeer vele verstandige Russen, vooral uit de koopmanskringen, verkozen boven de vele 
Russische scholen’.75 De Engelsen bezaten geen eigen school. ‘Zij achtten dit of no use, want 
verreweg de meeste Engelsen stuurden hun in Rusland geboren kinderen op hun twaalfde of 
dertiende jaar naar Engeland. De kinderen hadden dan thuis wat onderwijs gehad en konden 
natuurlijk vrij goed Russisch. Na vijf of meer jaar in Engeland vertoefd te hebben, kwamen zij 
als true English terug,  haalden hun vroegere kennis van het Russisch spoedig weer op en 
kregen baantjes bij hun vaders en landgenoten op hun fabrieken en kantoren. Zo wist de 
Engelsman tot in de verste generaties de eigen nationaliteit in stand te houden en zijn isolation 
te handhaven. De Fransen hadden ook geen eigen school. Zij stuurden hun kinderen bij 
voorkeur niet naar de Russische, maar naar de Duitse scholen. Opvallend was bij de Fransen, 
dat behalve op zakelijk gebied, zij geen contact hadden met de overige bevolking, hieruit 
bleek hun geringe kennis van de Russische taal, ook al waren zij twintig jaar of langer in 
Rusland’.76 De Polen hadden wel een school bij de eigen katholieke gemeente, maar de lessen 
daar werden in het Russisch gegeven, waardoor hun taalassimilatie erg snel ging.77

De beheersing van de taal van de ouders en de organisatie van etnische verenigingen 
zijn net als de contacten met het vaderland geen directe criteria voor integratie maar slechts 
indicatoren. Het feit dat ze nog steeds voor komen, sluit integratie niet uit, terwijl een sterke 
afname ervan wel een aanduiding voor voortgaande integratie is. Wat betreft de beheersing 
van het Nederlands kan geconcludeerd worden, dat die steeds verder afnam en dat er dus 
sprake was van taalassimilatie. De bezoeken aan het vaderland werden ook steeds geringer, 
wat duidt op een verdergaande acceptatie van de Russische leefomgeving. Echter de sterke 
interesse voor het eigen verenigingsleven refereert aan een grote belangstelling voor de 
nationale cultuur en contacten tussen landgenoten. Zo creëerden de Nederlanders in Sint-
Petersburg een eigen wereldje, waarmee zij zich nog steeds van de Russen onderscheidden. 
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Hoewel er sprake was van individuele integratie, behield de kolonie als etnische groep een 
eigen plaats.  

 
 

De verandering van de culturele oriëntaties  
 

De overname van materiële cultuuruitingen: voedsel, voedselbereiding, kleding, huisvesting 
enz. Bij de sociaal-culturele integratie gaat het naast de sociale contacten, die immigranten 
onderhouden met de ontvangende samenleving, ook om de culturele aanpassing aan deze 
samenleving. Binnen integratieprocessen wordt een onderscheid gemaakt tussen objectieve 
sociaal-culturele processen en subjectieve perceptie binnen de minderheid. In objectieve zin 
gaat het om de mate waarin een groep zich qua gewoonten, normen, waarden en taal 
onderscheidt van de ontvangende samenleving en om het informele contactenpatroon. De 
subjectieve kant van sociaal-culturele integratie heeft betrekking op de identificatie met de 
eigen groep. Elke integratie begint met aanpassingen. In het begin past de immigrant zich aan 
en neemt hij vooral de taal over om te kunnen communiceren en elementen van de materiële 
cultuur, zoals de wijze van huisvesting, kleding, voeding, enz. Zonder dergelijke 
aanpassingen is overleven in een vreemd land onmogelijk. Langs een groeiende kennis van de 
taal van het ontvangstland, zal de immigrant doordringen tot de meer immateriële 
cultuurwaarden van de ontvangende maatschappij.  

In het aanpassingspatroon van de Vriezenveense kooplieden, die van oorsprong 
dorpelingen waren, en de Nederlandse ondernemers, die meestal uit een stedelijke milieu 
kwamen, zat enig verschil. Het Sint-Petersburg van de tweede helft van de 19e eeuw was een 
wereldstad, terwijl Vriezenveen een plattelandsgemeenschap was. De uiterlijke kenmerken 
van het dagelijks leven van de Vriezenveners ondergingen grote wijzigingen. Het was een 
overstap van de boerenstand naar de herenstand. De echtgenote van de Vriezenveense 
koopman Herman Kunst, Margaretha Jansen (vaak Grietje genaamd) schreef in een brief aan 
haar ouders over de eerste indrukken van Sint-Petersburg in de herfst van 1855: ‘er is geen 

avondpartij die voor 1 uur eindigt, meestal wordt het twee of drie 
uur eer men scheidt (…) die bals, dat gaat hier maar onophoudelijk 
voort, ik kan niet begrijpen hoe die mensen lust hebben daar telkens 
aan te beginnen, woensdag waren wij allen op een bal bij J. 
Engberts, zondag bij Madame Bramer, en alsof al die springpartijen 
nog niet genoeg waren gaan Lucas en consorten nog tussen beide 
eens naar de club om zich met dansen te amuseren’ en even verder: 
‘In Sint-Petersburg was het eenen nog mooier dan het andere, met 
mijn gewone mantel kon ik niet gaan en voor mijn pels was het nog 
te warm, en de dames hier gaan niet dan in de schoonste zijde 
japonnen uit’.78 Zelfs kleine en zeer bescheiden gezinnen in Sint-
Petersburg hadden ten minste één dienstbode, terwijl gewone 
burgergezinnen er twee of drie op na hielden. ‘Precies het 
tegenoverstelde van ons land’ - schreef E. Engberts.79

 
Grietje Kunst 

Ook het eetpatroon van de Nederlanders in de Russische hoofdstad veranderde door 
een andere flora en fauna; door de afwezigheid van sommige soorten bessen, fruit, vis en de 
overvloed van andere, voor Nederlanders onbekende soorten. Bramen, bijvoorbeeld, kwamen 
in Sint-Petersburg niet voor, maar zalm was goedkoop en werd daarom veel gegeten.80 
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Dezelfde Grietje vertelde ook in haar brieven over het Russische voedsel en de plaatselijke 
manier van bereiding: ‘Wij eten gewoon twee, drie keer in de week soep, deze is oneindig 
veel krachtiger als bij ons, men kookt bouillon, met of zonder rijst naar verkiezen, ik verkies 
echter met rijst. De groenten bestaan voornamelijk in de gewone koolsoorten, gedroogde 
bonen, schorseneren enz. De spinazie stooft men hier zonder zuring maar met boter, melk en 
een weinig meel, dat heel lekker smaakt, rode kool stooft men met een weinig rode wijn 
waardoor zij een mooie kleur krijgt en geurig wordt, ook soms wel met appelen welke dan in 
vieren gesneden er op liggen’.81 Ook E. Engberts schreef in zijn herinneringen over de 
overname van het Russische eetpatroon. ‘De vreemdeling vond in het begin steeds dat de Rus 
er een wansmaak op nahield. Doch na een paar jaar onder de Russen geleefd te hebben 
adopteerde hij hun smaak en zelfs zo, dat menigeen, later naar zijn vaderland teruggekeerd, 
het niet buiten de Russische kost en finesses doen kon’.82

Het Russische klimaat vroeg ook om de nodige aanpassingen. ‘Bij tien graden of meer 
zou je in Sint-Petersburg waarachtig niet in je demi rondlopen, maar op zijn minst in een 
dikke, gewatteerde mantel met een zachte, warme bontkraag, en met een warme pelsmuts op, 
en met zware overschoenen aan, en je zou niet achter een dun, tochtig raam in een 
onverwarmde kamer bij verscheidene graden vorst slapen’.83 Het verhuizen van een dorp naar 
een stad betekende ook het gaan wonen in een flat in plaats van in een dorps huis en het 
huishouden moest aangepast worden aan de klimatologische omstandigheden en plaatselijke 
gewoonten. De Russische hoofdstad bestond begin 20e eeuw voor 90% uit grote 
woonkazernes, met vele afzonderlijke appartementen en gemeenschappelijke trappen. Alle 
kamers en gangen werden verwarmd en men woonde achter dubbele ramen die bijna 
luchtdicht werden gemaakt met stopverf en watten. De winterramen werden er tegen half 
oktober in gezet, en tegen april weer naar zolder gebracht. Het inzetten en uitnemen waren 
twee gebeurtenissen voor de Petersburger en betekenden de opening en sluiting van het 
winterseizoen, en van het mondaine leven. Alle kamers hadden vaste tegelkachels die met 
hout werden gestookt. ‘Onze kachels, turf en kolen, herinnerde E. Engberts, kende men in 
Petersburg in de huishouding niet. Je moest een houtvoorraad hebben en de meest voordelige 
tijd voor zijn aankoop weten, ook moet je weten de kwaliteiten van verschillende soorten 
hout’.84 Ook andere Petersburgse Nederlanders hadden vergelijkbare woonomstandigheden. 
Wim Wertheim, zoon van een directielid van de verzekeringsmaatschappij ‘De Algemene’ 
vertelde: ‘Wij hadden een stuk of zes nogal ruime kamers, die zich van een Hollandse woning 
eigenlijk vooral onderscheidden doordat werd gestookt met een soort haard, een ingebouwde 
hoge stenen ‘kamin’. Met het oog op de kou hadden de kamers dubbele ramen, die in de 
winter dichtgingen met watten ertussen. Alleen het bovenraampje, de ‘fortotsjka’, kon 
geopend worden’.85  

In de zomermaanden gingen de Nederlanders net als andere bemiddelde inwoners van 
de stad naar hun buitenhuis, de datsja. Het datsja-leven behoorde tot de typische 
verschijnselen van het Petersburgse leven en is vermoedelijk ontstaan door de lange, drie 
maanden durende schoolvakanties.86 Voor kinderen was het leven buiten de stad dolle pret. 
Wim Wertheim denkend aan zijn kindertijd schreef: ‘In de zomervakanties buiten Petersburg 
merkten we wel iets van het plattelandsleven’.87 Vaak werden zulke datsja’s gehuurd. Uit 
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overlevering blijkt dat Lucas Jan Scholl Engberts, eigenaar van ‘Paul Carlson’ meerdere 
landhuizen bezat in Lesnoj, een voorstad van Sint-Petersburg, en deze verhuurde aan zijn 
landgenoten.88 De meer bemiddelden, zoals consul Gilse van der Pals, hadden een eigen 
buitenhuis. In de laatste jaren voor de revolutie trokken de rijken bijna uitsluitend naar 
Finland: dat was het moderne zomerverblijf.89  

Sommige aanpassingen die het verblijf betroffen waren niet allen wenselijk, maar van 
levensbelang, want ‘er kwamen ook epidemieën voor van ziekten, die in Nederland 
nauwelijks meer bekend kwamen. Dat waren vooral tyfus, pokken en bij tijden cholera. 
Voorzichtigheid bij het drinken van ongekookt water was geboden. Alle voor consumptie 
bestemd water werd dan ook zorgvuldig gekookt’.90 Door lichtzinnigheid kwamen twee 
kinderen van predikant Pantekoek om het leven, omdat zij ongewassen fruit hadden gegeten, 
raakten zij dodelijk besmet met cholera. 

 
 

De overname van immateriële cultuurelementen: waarden, normen en houdingen. Na 
noodzakelijke aanpassingen en overname van elementen van de materiele cultuur en door een 
groeiende kennis van de taal van de ontvangende maatschappij, zal de immigrant doordringen 
tot de meer immateriële cultuurwaarden. Culturele integratie zou dan tot uiting komen in de 
mate waarin normen, waarden en houdingen die kenmerkend zijn voor de autochtone 
bevolking, worden overgenomen door immigranten. Normen geven aan wat ongewenst of 
onjuist is, wat niet mag, en vormen richtlijnen voor gedrag. Bij normen horen waarden, die 
formuleren wat wenselijk is. In autocratische landen, zoals het Rusland van de tsaren, worden 
de opvattingen over het gewenste gedrag van mensen bepaald door godsdienstige 
voorschriften, groepsbanden en sekse en gecontroleerd door scherp politietoezicht. Wanneer 
de maatschappelijke houding ten opzichte van de positie van man en vrouw in de Nederlandse 
en Russische samenleving eind 19e begin 20e eeuw wordt vergeleken, ziet men weinig 
verschil: de positie van de man was bepalend, een vrouw werd vooral gezien als een 
huisvrouw en moeder. Begin 20e eeuw ontstond de eerste vrouwenemancipatie, zowel in 
Rusland als in Nederland. Dit betrof in Rusland hoofdzakelijk de mogelijkheid tot beter 
onderwijs en de toegankelijkheid van betaalde beroepen. In Nederland was al sprake van 
veranderingen in de juridische status van de vrouw. 

In de onderzochte periode kenden beide maatschappijen een verdeling in 
maatschappelijke standen. In Rusland werd de indeling hoofdzakelijk bepaald door de 
afkomst, of je behoorde tot de adel en dan stonden alle carrièrekansen voor je open, of je 
behoorde tot de boerenstand91 en dan was goede scholing vaak nog niet eens mogelijk. 
Rusland was in die tijd een agrarisch land met voornamelijk een boerenbevolking. In 1897, 
bijvoorbeeld, vormden de boeren 59% van de gehele bevolking van Sint-Petersburg.92 Van 
een middenstand was in het autocratische Rusland dan ook nauwelijks sprake. De sociale 
grenzen tussen de maatschappelijke standen in Rusland waren scherp afgebakend en het 
verschil in levensstijl was erg groot. In Nederland met een meerderheid van stedelijke 
bevolking en een goed ontwikkelde middenstand, verliep de maatschappelijke indeling vooral 
naar beroep en inkomen. Maar in beide maatschappijen waren de groepsbanden sterk: men 

                                           
88 Harmsen, Vriezenveners, 111-112. 
89 Engberts, Oude Tijden, 32-33. 
90 Ibidem, 130. 
91 Hiermee wordt een maatschappelijke stand bedoeld, waaraan een bepaalde juridische status was verbonden 
met economische en sociale gevolgen: boeren mochten bijvoorbeeld niet naar de universiteit, ook mochten zij 
bijvoorbeeld geen groothandel bedrijven. Het wordt dus niet bedoeld als beroepsgroep. 
92 Juchneva, Etnitsjeskij sostav i etnosotsial’naja struktura, 37. 
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ging bijna uitsluitend om met mensen uit dezelfde stand. Door het ontbreken van een 
middenstand in Rusland betekende de verhuizing naar Sint-Petersburg voor vele Nederlanders 
een vaak niet onaangename overgang naar een hogere maatschappelijk stand. Niet zozeer 
doordat ze door de Russische adel werden gezien als gelijken, maar meer doordat de arme 
Russische bevolking hen als ‘heren’ behandelde. 

Het grootste verschil voor de Nederlanders vormden de voorschriften van gedrag en 
levenswijze door de geloofsovertuiging van de Russen. Normen en waarden van de Russische 
samenleving waren onlosmakelijk verbonden met de orthodoxie. In die zin onderscheidden zij 
zich van de Nederlanders, wier mentaliteit op een protestantse basis berustte. Het 
protestantisme onderscheidde zich van de orthodoxie al qua beginsels, ten eerste qua het 
individuele pragmatisme: de verheerlijking van God door te doen wat God geboden had; en 
‘omdat God wilde dat het maatschappelijk leven efficiënt georganiseerd werd, conform aan 
zijn gebod, diende men zich toe te leggen op sociale activiteit; de vervulling van de plicht in 
een wereldlijk beroep de hoogste vorm is die de morele activiteit van het individu kon 
aannemen’.93 Orthodoxie kende dit niet. Het orthodoxe ‘pragmatisme’ is het gezamenlijk 
bidden om verlossing voor iedereen en de volbrenging van kerkelijke voorschriften wat 
betreft het vasten, doop-, trouw-, uitvaart- en herdenkingsrituelen.  

Het tweede beginsel van het protestantisme is het pluralisme, gekenmerkt door de 
bijna afwezigheid van kerkelijke hiërarchie, de erkenning van de heiligheid van elke gelovige, 
de gelijkwaardigheid van allen in de zondigheid voor God, de verkiesbaarheid van 
predikanten en bestuursorganen, de gelijkheid tussen gemeenteleden en predikanten, enz. De 
Russisch Orthodoxe kerk kende de ‘sobornost’94 (gezamenlijkheid): een bovenindividuele 
algemeenheid van kerk en volk. In deze gezamenlijkheid is iedereen, niet als individu, maar 
als lid van een gemeenschap, volk, klasse, kerk, enz. gelijkwaardig voor God, echter in de 
aanspreking van Hem bestaat een strenge hiërarchie: alleen de priesters bidden voor 
verlossing van allen, want de priesters staan dichter bij God en kerkgangers kunnen hun 
verlossing alleen via de priesters krijgen. Het kerkinstituut kende een getrapte hiërarchie met 
een supranationale autoriteit aan de top: de Metropoliet van heel Rusland, die sinds Peter I tot 
aan 1917 werd vertegenwoordigd in de hoedanigheid van tsaar. Hierop baseerde de 
patriarchale levenswijze van het Russisch leven zich; het nationale idee en de autocratie.  

Zoals uit statistische gegevens en overleveringen valt af te leiden, bleven de 
Nederlandse protestanten hun geloof trouw: ten eerste omdat zij hun eigen geloofsovertuiging 
mochten bewaren en ten tweede omdat zij de orthodoxie hoogstwaarschijnlijk niet erg 
aansprekend vonden. Een Nederlander schreef over de invloed van het geloof op de 
mentaliteit van de Russen het volgende: ‘men zondigde immers zelf ook niet weinig en 
daarom legde de hemel je van tijd tot tijd een gevoelige straf op. Daartegen zich verzetten 
betekende de Almachtige te tarten en zo’n zonde zou nog veel zwaarder bestraft kunnen 
worden! Door een dergelijke mentaliteit zijn veel dingen te verklaren die zich hebben 
voorgedaan en zich nog voordoen…in Rusland’.95

Uit het bovenstaande bleek reeds dat de buitenlandse protestanten de missionaire druk 
van de Russische orthodoxe kerk bespaard bleef, maar wel ondervonden zij controles van hun 
kerkdiensten, bijvoorbeeld wat betreft het uitdragen van liberale en ongewenste filosofische 
ideeën. In het dagelijkse leven merkten de Nederlanders alleen de uiterlijke verschijnselen van 
de orthodoxe invloed op de Russische samenleving. Bijvoorbeeld tijdens de Russische 
nationale feestdagen, kerkelijke of keizerlijke: in Rusland werden de dagen van de grote 
                                           
93 M. Weber, De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme (Amersfoort 1990) 24 en 35. 
94 De Kerk werd als geestelijke organisme verstaan, de coherent  geestdragende realiteit, daarom zijn alle leden 
van de Kerk organisch(innerlijk) met elkaar gebonden, maar binnen deze eenheid handhaaft iedereen zijn 
individualiteit en vrijheid, wat mogelijk is alleen wanneer deze eenheid op de onbaatzuchtige liefde berust. 
95 Engberts, Oude Tijden, 25. 
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Heiligen van de Orthodoxe kerk gevierd, alsmede de verjaar- en naamdagen van de leden van 
de keizerlijke familie, moesten de openingstijden van de winkels, ook van die van 
Nederlanders, worden aangepast. Met Kerstmis, Pasen en Pinksteren werden de winkels 
gesloten en met andere feestdagen mochten zij pas om 12 uur geopend worden.96 De Russisch 
orthodoxe kerk houdt de Juliaanse kalender aan, de feesten vallen dus zelden samen. Elke 
nieuwe zaak en onderneming, ook een buitenlandse, moest naar Russische gewoonte 
ingezegend worden door orthodoxe priesters.   

De orthodoxe feesten vierden Nederlanders niet mee, maar ze gingen graag kijken. 
‘Paasnacht maakte een diepe indruk ook op de niet-Rus’ - schreef Egbert Engberts. Op de 
Paaszondag namen de Nederlanders felicitaties van hun Russische buren of werknemers in 
ontvangst: de gekleurde eieren en een drievoudige kus onder het vermelden van de spreuk: 
‘Christus is verrezen’.97 Tijdens het Russische Pinksteren staken de vreemdelingen even 
gaarne de berkjes aan de balkonen van zijn datsja als de Rus. Op dit feest werden huizen, 
hekken, wegen en putten, wagens en paarden versierd met berkentakken’.98 In de boterweek, 
de week voorafgaand aan de grote vastentijd voor Pasen, maakte de Nederlanders gaarne alles 
mee wat tot de vreugde en geneugten dezer wereld behoort en waren niet wars van Weika-
ritjes, noch van troika-uitstapjes, van bliny, kaviaar en wat dies meer zij.99 Dat allemaal deden 
de Nederlanders voor hun eigen plezier en uit respect voor hun Russische vrienden en 
kennissen.  

Tegelijkertijd werden de Petersburgse Nederlanders geconfronteerd met opvattingen, 
die tot uiting kwamen door specifieke eigenschappen van een tegenstrijdige Russische 
mentaliteit, maar die echter geen directe verbinding met het orthodoxe geloof hadden. ‘Die 
‘natsjaj’ (fooi) in het groot en in het klein, domineerde het hele Russische leven. En waar de 
natsjaj niet vrijwillig neerkwam namen de dingen een keer, die in de meeste gevallen terstond 
de verwachte natsjaj uitlokte. De natsjaj groot of klein was dan ook zo doodsnatuurlijk en 
vanzelfsprekend dat men zich er niet in het minst over verwonderde. Neen, juist andersom, 
men stond versteld als hij niet gevraagd of gegeven werd’.100 Dr. M.W.R. van Vollenhoven, 
die vijf jaar in dienst van de Nederlandse Legatie te Sint-Petersburg heeft doorgebracht, 
herinnerde zich dat op Kerstdag steeds een kolonel van de politie kwam om de diplomaten 
zijn gelukwensen aan te bieden, wat heel beleefd scheen. Het was echter de gewoonte, hem 
aan het eind van het bezoek een fooi van drie roebel te geven.101 De directeur van de 
Nederlandse verzekeringsmaatschappij, Van Schevichaven, schreef ook over deze gewoonte 
in zijn brieven aan de directie naar Amsterdam. Dergelijke op het eerste gezicht onschuldige 
gebruiken zijn wellicht de basis geweest voor totale omkoperij. ‘Nemen’ deed in Rusland 
bijna iedereen. Het ging gepaard met de bureaucratische ambtenarij. Van Vollenhoven 
beweerde, dat in zijn gesprek met Graaf Witte, de laatste zei dat tweederde van de inkomsten 
van den Staat in de zakken van ambtenaren verdween, die daar in het geheel geen recht op 
hadden.102 E. Engberts echter haast zich te zeggen: ‘Doch ik wil mijn geliefde Heimat 
(Rusland - sch.) niet slechter maken dan zij was, en er dadelijk aan toevoegen dat er ook 
genoeg eerlijke, niets ‘nemende’ ambtenaren waren te vinden’.103  

                                           
96 Ibidem, 88. 
97 Ibidem, 95. 
98 Ibidem, 96. 
99 Ibidem, 32. Weika en troika zijn twee aparte soorten rijtuigen. 
100 Ibidem, 36. 
101 M.W.R. van Vollenhoven, Memoires: beschouwingen, belevenissen, reizen en anecdotes (Amsterdam 1946) 
195.   
102 Ibidem, 194. 
103 Engberts, Oude Tijden, 38. 
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Nederlanders waren goed op de hoogte van dergelijke Russische praktijken en bleven 
attent. Zo, bijvoorbeeld, kreeg de kerkenraad een mondeling verzoek van de wijkpolitie om 
een bijdrage voor een nieuwe uitrusting. De kerkeraad besloot een schriftelijk verzoek af te 
wachten. 

 Een ander groot probleem van de Russische maatschappij, wat voor Nederlanders 
ongewoon was, was het drankmisbruik. ‘De Rus drinkt onmiddellijk voor de maaltijd’ - 
herinnerde E. Engberts. ‘Ons bitteruurtje is hem geheel vreemd’. De gewoonte voor de lunch 
een een stevig glas wodka te nuttigen werd meestal ook door vreemdelingen heel spoedig 
nagevolgd. ‘Zo deed ook vader Claas’ - zegt Engberts over zijn eigen vader. ‘Nu en dan nam 
hij er ook wel twee, doch wilde dat liefst voor anderen niet weten’.104

Zonder overname van bepaalde ‘slechte gebruiken’ was succes in de Russische 
zakenwereld bijna onmogelijk voor Nederlanders. ‘Nederlandse eerlijkheid is anders dan de 
Russische. In het oude Rusland zou het ondenkbaar zijn geweest om een getekende kwitantie 
uit handen te geven, voordat men het geld had ontvangen, zoals dit bij ons gebruikelijk is’, 
noteerde E. Engberts, ‘de teleurstellingen zouden niet te tellen zijn geweest’.105 Dezelfde 
Engberts getuigde: ‘het verkopen van ongebanderolleerde sigaretten was officieel streng 
verboden. Er stonden geldboetes en gevangenisstraf op. Ook ene Onkel Carl, die een zaak in 
tabak dreef, de deftigheid en deugdzaamheid in persoon, althans naar buiten, hield er deze 
liefhebberij op na. Evenals vele zijner collega-concurrenten vreesde hij weinig betrapt te 
worden’.106 Van Vollenhoven vertelde in zijn ‘Memoires’ over de situatie, hoe een 
Nederlandse grootindustrieel, leverancier van het Russische leger, alles in het werk had 
gesteld om een belangrijke opdracht te verkrijgen, wat maar niet wilde lukken. Op een diner 
bij deze industrieel maakte een gast, een invloedrijkste hoofdambtenaar van het Ministerie 
van Oorlog, een compliment over de Havanasigaren van de gastheer. Waarop de Nederlander 
zei, dat hij hem een paar kistjes zou zenden. Voor dat hij ze aan zijn woning liet bezorgen, 
had hij in elk kistje biljetten van Rb. 500 gedaan. Een week later bezocht hij den ambtenaar 
op het Ministerie en vroeg hem, of hij hem iets omtrent de opdracht kon zeggen. Deze 
antwoordde, dat de zaak in orde was, maar dat de sigaren naar zijn smaak iets te licht waren. 
Toen de industrieel hem daarop nog een paar kistjes met de nodige bankbiljetten had 
gezonden, werd hem de begeerde opdracht verleend.107 Vollenhoven noemde de naam van 
deze Nederlandse industrieel niet, maar het kan eigenlijk niemand anders zijn dan H. van 
Gilse van der Pals. 

De breedte van de Russische ‘natuur’, nog een ander aspect van het Russische 
gedragspatroon, werd soms ook door de Nederlanders gekopieerd. ‘Onder een pond kocht 
niemand ooit iets’ - herinnerde Engberts zich. ‘Vader Claas was nu eenmaal wars van alles 
wat goedkoop was, laat staan van koopjes. Hij hield veel van spiering, maar deze moest 
minstens een dubbeltje kosten, anders lustte hij hem niet’.108 Een Nederlander, die lange tijd 
in Rusland had vertoefd (en terug keerde) ‘gaf een koetsier die hem zeven kilometer had 
gereden een fooi van een rijksdaalder, waardoor de brave man, die nooit meer dan een kwartje 
had ontvangen, haast de teugels uit de hand schoten’.109  

Russen zijn heel bijgelovig in tegenstelling tot Nederlanders. Desalniettemin namen de 
Petersburgse Nederlanders sommige handelingen over, die op het eerste gezicht belachelijk 
lijken voor een nuchtere Nederlander. Bij de Russische thuismedicatie was bijvoorbeeld het 
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bezweren in zwang. ‘Breuken en vooral ‘vuiltjes’ in het oog (gerstekorrels) werden op deze 
wijze behandeld. Wat het laatstgenoemde kwaaltje aangaat was het gebruikelijk met een 
gouden ring, van goed goud gemaakt, vandaar liefst een verlovingsring, driemaal over het 
korreltje heen te strijken, van rechts naar links, en natuurlijk met een of ander toverwoordje’ – 
memoreerde E. Engberts. ‘Nu, het toverwoordje kenden we niet, maar wel hebben we in 
huiselijke kring het overstrijken toegepast, en merkwaardig genoeg, steeds met volkomen 
succes. Nooit kwam het tot zweren van het korreltje. Een paar uur na de behandeling was het 
verdwenen’. Engberts realiseerde zich goed wat een Nederlander daarover zou kunnen denken 
en probeerde zijn Russische trekjes te verklaren: ‘Bestaat er wel een absoluut bijgeloof? En is 
dat wat wij bijgeloof noemen vaak misschien niets anders dan een in het volk sluimerende 
waarheid die ons geleerde brein nog niet heeft kunnen doorgronden? Daar heb je de Rus in de 
Hollander, hoor ik fluisteren’.110

In sommige gevallen resulteerde het blind volgen van de Russische gebruiken door de 
Nederlanders tot verwarring. Daarover schreef Van Vollenhoven: ‘Als een koetsier niet snel 
genoeg reed, gaf men een flinke vuistslag in den rug. Een Nederlandse predikant maakte eens 
met een zijner vrienden uit Den Haag een rijtoertje in de Russische hoofdstad. De predikant 
zei: ‘Let op, ik geef den koetsier een ferme vuistslag en dan gaan wij vlugger rijden’. Hij 
kwam echter van een koude kermis terug want hij had toevallig den eenigen koetsier in de 
stad getroffen, die niet van die heersende gewoonte gediend was, zich omdraaide en den 
Godsgezant zijn vuistslag teruggaf. De Haagse vriend merkte nu lachend op: ‘Met dit 
resultaat kunnen we hetzelfde in Den Haag doen. Daarvoor hoeft men niet naar Sint-
Petersburg te komen’.111

Concluderend kan worden verondersteld, dat de overname van basisnormen en 
waarden van de Russische samenleving door de Nederlanders niet erg ver ging. De verklaring 
hiervoor is een groot verschil in mentaliteit en levenswijze. De noodzakelijke aanpassingen in 
het dagelijks leven tastten de beginselen van de Nederlanders niet aan. Dergelijke 
aanpassingen hadden altijd een praktische bedoeling en soms werden zij verankerd in het 
dagelijkse levenspatroon, maar zij bleven Russisch en dus niet ‘eigen’ voor het Nederlandse 
bewustzijn. 

 
 

De zelfidentificatie van de Petersburgse Nederlanders 
 

De subjectieve kant van de sociaal-culturele integratie heeft betrekking op de identificatie met 
de eigen groep door de immigrant zelf. Voelt hij zich meer behorend bij het land van 
herkomst of van het ontvangstland? Beschouwt hij de ontvangende samenleving als zijn eigen 
samenleving? Voor de eerste generaties Vriezenveners kan deze vraag niet positief 
beantwoord worden. Zij zagen hun verblijf in Rusland aanvankelijk als tijdelijk en met hun 
fortuin keerden zij terug. Voor de tweede en derde generatie is het beeld ook niet eenduidig. 
Velen van hen hadden een tamelijk ambivalente houding tegenover Rusland. Zij voelden zich 
thuis in Sint-Petersburg, maar Rusland was voor hun ‘een extra vaderland’. Zij behielden hun 
Nederlandse nationaliteit en beschouwden zich niet als Russen. Een voorbeeld komt van de 
hand van W. Wertheim, die in Sint-Petersburg was geboren, lid van de tweede generatie: ‘Het 
rijtje tsaren van het Huis Romanov kon ik, met de bijbehorende jaartallen, vlot opzeggen; 
meer moeite had ik met de Graven van Holland en met de Stadhouders van de Verenigde 
Republiek’. Een ander voorbeeld van hem: ‘Beïnvloed door de sfeer op school identificeerde 
ik mij als vanzelf met Rusland, en beschouwde Duitsland als de grote vijand. Dit werd iets 
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anders toen ik een nieuw vriendje kreeg: Hans Schim van der Loeff, zoon van de pas uit 
Holland met zijn gezin in Petrograd beroepen predikant van de Hollandse kerk. Toen ik mij 
een keer nogal kras anti-Duits uitliet, zei hij heel nuchter: ‘Maar wij zijn toch neutraal’. Zo 
had ik het nog niet gezien’.112 Nog een mooie illustratie daarvoor geeft Egbert Engberts: ‘De 
rijke B. die op de voorgrond trad als een patriot, die iedereen zijn chauvinisme trachtte op te 
dringen, het zijn landgenoten op vergaderingen moeilijk maakte, veel Nederlandse boeken en 
kranten las, Hollandse gedichten en pamfletten vervaardigde, maar verder zijn Hollandse 
bezittingen verkocht en zijn veelgeprezen Nederland nooit bezocht’.113  

Egbert Engberts, zelf lid van tweede generatie vaste inwoners van deze familie in Sint-
Petersburg, denkend over zichzelf en zijn eigen kinderen maakte een zeer emotionele 
karakterbepaling van de eigen identificatie: ‘De kinderen van de emigranten hebben een ruim 
hart, het heeft twee grote liefden te bevatten: voor het land der vaderen en voor het land 
hunner geboorte, voor het Vaderland en voor de Heimat. En gelukkig het hart waarin beide 
gevoelens ongehinderd als twee trouwe vriendinnen naast elkaar kunnen wonen, en elkaar 
wederzijds opwekken en om beurten telkens verrijken, zonder dat het een het andere in iets 
tekort behoeft te doen. Maar ongelukkig het hart als het noodlot de twee gevoelens van 
elkander scheurt en ze dwingt als boze vijanden tegenover elkaar te staan’.114 De 
zelfidentificatie was waarschijnlijk een heel gevoelige kwestie voor vele Petersburgse 
Nederlanders: bepalen wie zij eigenlijk zijn? Dat was ook een reden voor langdurende 
discussies over het etnische karakter van de kerk onder de gemeenteleden te Sint-Petersburg. 
Het schijnt dat na vele jaren van verblijf en integratie, de immigrant zich psychologisch 
ongeveer even ver verwijderd voelde van zijn volksgenoten in het vaderland als van de 
autochtonen.  

Vaak werden de Petersburgse Nederlanders als een ‘out-group’ beschouwd, zowel 
door de Russische als de Nederlandse samenleving. Over de houding van beide 
samenlevingen beperkt zich dit onderzoek tot aanwijzingen via uitspraken van immigranten 
zelf. Zo blijkt dat voor de Russen de leden van de Nederlandse kolonie buitenstanders bleven. 
Als bevestiging daarvoor herinnerde E. Engberts zich een paar grappige situaties. Zo werden 
een keer zijn ouders door de directeur van de Botanische tuin in Sint-Petersburg aangezien 
voor de Beierse gezant met echtgenote, wier bezoek van tevoren was aangekondigd. 
Russische vrienden noemden Engberts’ vader spelenderwijze ‘Gollandets’ (Hollander).115 
Echter toen de familie terugkeerde naar Nederland in 1918, merkte E. Engberts op, dat hem 
telkens wordt voorgehouden: ‘U is toch een Rus’.116 Waarop hij verzuchtte, ‘een meer dan 
veertigjarig, vrijwel onafgebroken, verblijf aan de oevers van de Neva, van de ‘Rus’ toch geen 
echte Rus heeft kunnen maken’.117 Een Nederlander, die Sint-Petersburg in 1913 bezocht en 
aldaar E. Engberts ontmoette, karakteriseerde hem als ambivalent: ‘een Hollander, die 
verrussischt is’.118 ‘In Nederland is men een Rus en in Rusland een Hollander’ - concludeerde 
E. Engberts.119  

Uiteindelijk bepaalde de geboorteplaats of de beheersing van de taal van voorouders 
niet alles van de identiteit. Dit werd in grote mate bepaald door het eigen bewustzijn en in iets 
mindere mate door de beschouwing van de omgeving, mits er sprake was van normale 
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omstandigheden. Onder minder statische omstandigheden, zoals oorlog of revolutie, speelde 
de beschouwing van de omgeving een grotere rol. 
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Conclusie 
 

Het onderhouden van informele contacten met de ontvangende samenleving en veranderingen 
in de eigen cultuur bij Nederlanders in Sint-Petersburg verwijzen naar lopende 
integratieprocessen. Echter niet alle elementen van sociaal-culturele integratie waren in 
gelijke maten ontwikkeld. Zo onderhielden de Petersburgse Nederlanders weinig informele 
contacten met de Russische bevolking. De omgang met de Russen werd niet als onwenselijk 
beschouwd, maar toch uit gewoonte en levenspatroon bestond de kennis-vriendenkring 
hoofdzakelijk uit niet-Russen. Deze verhouding herhaalde zich ook in de keuze van 
huwelijkspartner. Het percentage van de Nederlands-Russisch(orthodoxe) huwelijken was 
laag. Echter de geringe mate van het onderhouden van sociale contacten met de Russische 
autochtone bevolking was geen gevolg van gebrekkige kennis van het Russisch. Nederlanders 
beheersten de taal wel, maar hun voorkeur lag bij het gebruik van het Duits en/of het 
Nederlands in huiselijke situaties, waardoor Nederlanders zich van de dominerende Russische 
omgeving onderscheidden. Toch nam de beheersing van de Nederlandse taal af en was er 
sprake van taalassimilatie onder de latere generaties.  

De sterke interesse voor het eigen verenigingsleven onder Nederlanders refereert aan 
een grote belangstelling voor de nationale cultuur en contacten tussen landgenoten. 
Tegelijkertijd namen de contacten met het herkomstland af. Dit leidde tot een steeds 
verdergaande acceptatie van de Russische leefomgeving door Nederlanders, waarbij de 
kolonie als etnische groep echter een eigen plaats behield in de multiculturele Petersburgse 
samenleving. De veranderingen in de eigen cultuur bij de Nederlanders betroffen 
hoofdzakelijk de overname van materiële cultuuruitingen. Het ging om aanpassingen aan 
klimaat, huishouding, kleding enz. Enige aanpassingen waren noodzakelijk om te overleven, 
maar andere waren graag gezocht door de Nederlanders zelf. Bijvoorbeeld zich modieus 
kleden of het bezoeken van theaters en andere evenementen, die bij het levenswijze in een 
grote moderne stad behoren. De toereikende middelen om een dergelijk leven te leiden, gaven 
het gevoel van het overstappen naar een hogere maatschappelijke stand. Maar deze 
aanpassingen in het dagelijks leven tastten de beginselen van de Nederlandse cultuur niet aan. 
Het delen van opvattingen, waarden en normen, die de basis voor het gedragspatroon 
vormden van de Russische samenleving door de Nederlanders was gering. De culturele 
oriëntatie op de ontvangende maatschappij ging vaak niet verder dan de beroepsactiviteiten 
vereisten of voor zover het leuk was. Hieruit volgt dat de bereidheid en wenselijkheid van de 
sociaal-culturele integratie bij de Nederlanders lager was dan van de sociaal-economische. 
Het feit dat het merendeel van de Nederlanders hun oorspronkelijke nationaliteit generaties 
lang behield en op die manier zich tot de herkomstgroep rekende zegt dat de identificatie met 
de eigen etnisch groep sterk bleef, ook bij vertegenwoordigers van latere generaties. Ook het 
beschouwen van de Petersburgse Nederlanders als buitenstanders, door de Russen, toont de 
afstand tussen de dominante Russische bevolking en de Petersburgse Nederlanders als 
etnische minderheid.  
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