
Slotconclusies 
  

Het doel van dit onderzoek was de beantwoording van de vraag wat de maatschappelijke 
positie van de Nederlandse kolonie als minderheidsgroep in Sint-Petersburgse samenleving 
was en hoe zij zich ontwikkelde in economisch, sociaal-cultureel en religieus opzicht? In 
hoeverre waren de in Sint-Petersburg wonende Nederlanders geïntegreerd in de Russische 
samenleving?  

Voor de bepaling van de mate van de sociaal-economische integratie was de 
Nederlandse kolonie in dit onderzoek naar beroepspositie in twee groepen verdeeld: de 
kooplieden uit Vriezenveen en de vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven. 
Deze twee groepen onderscheidden zich van elkaar ten eerste qua migratieredenen en ten 
tweede qua verblijfsperiode en verblijfsduur. 

De belangrijkste reden voor migratie van de Vriezenveners naar Rusland had een 
economisch karakter. De eerste generatie beschouwde haar verblijf als tijdelijk. Een 
dergelijke motivatie resulteerde in een bereidheid om zich alleen op sociaal-economisch 
niveau en niet op cultureel niveau te integreren. Niet meer dus dan wat de beroepsactiviteit in 
het ontvangende land vereiste. Uit zakelijke overwegingen werd langzamerhand het tijdelijke 
karakter van het verblijf ingeruild voor een meer permanente aanwezigheid. De 
Vriezenveners hadden een eigen niche van import in exclusieve artikelen weten te creëren in 
de Petersburgse economie, waardoor zij naast een economische ook een grote symbolische 
betekenis verkregen. In het collectieve geheugen van de Petersburgers zijn sommige 
begrippen tot op het heden verbonden met de aanwezigheid van de Hollanders in de 
Russische hoofdstad. Als etnische groep bleven de Nederlandse kooplieden in Russische ogen 
een gesloten gemeenschap met eigen gebruiken in de Petersburgse levenswijze, zeker tot aan 
de laatste decennia van de 19e eeuw. De sterke gerichtheid op de eigen groep bleek voor de 
sociaal-economische integratie van de Vriezenveners weinig uit te maken.   

De vertegenwoordigers van latere generaties van de Vriezenveense kooplieden 
verkregen, dankzij een betere opleiding, in vergelijking met hun ouders betere plaatsen op de 
arbeidsmarkt en een hogere inkomenspositie, waardoor ook hun status werd verhoogd. Zo 
ontgroeiden ze de koopmansstand en zochten veelal emplooi bij de grote Russische en 
buitenlandse ondernemingen. Ook trouwden ze vaker met Russen, waardoor de banden met 
de ontvangende samenleving steeds sterker werden. Het waren duidelijke kenmerken van niet 
alleen gevorderde sociaal-economische, maar ook van de sociaal-culturele integratie onder de 
Vriezenveners in de latere generaties. Toch waren er tot aan het einde van de onderzochte 
periode verschillenden, die voor terugkeer naar hun geboorteplaats kozen en de zaken 
overdroegen aan hun nazaten, terwijl andere kooplieden waarschijnlijk nooit meer naar 
Nederland terug hadden willen gaan, als ze daartoe niet door de Oktoberrevolutie waren 
gedwongen. Integratie op individueel niveau verliep onder de Vriezenveners in een 
verschillend tempo.  

Terwijl de Vriezenveense kooplieden, ondanks hun kleine aantal, zich met de 
traditionele Hollandse goederen een vaste plaats hadden weten te veroveren op de 
Petersburgse markt en in de beeldvorming van de Petersburgers, konden de Nederlandse 
bedrijfsvertegenwoordigingen zich daarop niet beroemen, ondanks het feit dat hun financiële 
betekenis veel groter was dan die van de Vriezenveners. Dankzij hun goede opleiding, 
beroepspositie en verdiensten, werden de Nederlandse ondernemers door de Russische 
bevolking vaak als voorname heren gezien. Een dergelijke overstap naar een hogere 
maatschappelijke stand, maakte het voor Nederlanders mogelijk om te verkeren in de 
vooraanstaande kringen van Sint-Petersburg. Deze aanzienlijke positie binnen de Russische 
samenleving konden zij verkrijgen, zonder dat ze hun eigen culturele oriëntaties grondig 
hoefden aan te passen. Echter, was voor veel ondernemers de tijd van hun verblijf veel te kort 
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om hun verwachtingen en plannen voor de toekomst te bepalen. Mede daardoor was de 
omvang van de totale directe Nederlandse investeringen in Sint-Petersburgse economie 
bescheiden, zodat het beter is te spreken van Nederlandse economische aanwezigheid dan van 
inbreng. 

Aan de bepaling van de sociaal-culturele positie van de Nederlanders en de 
verandering van het individuele zelfbewustzijn, is het tweede deel van dit onderzoek gewijd. 
Hoewel een steeds verdergaande acceptatie van de Russische leefomgeving door de 
Nederlanders plaatsvond, behield de kolonie als etnische groep een eigen plaats in de 
multiculturele Petersburgse samenleving. Nederlanders konden zich verenigen rond een eigen 
kerk en het lidmaatschap daarvan bleek een zeer sterk bindmiddel, waardoor de groep zich 
generaties lang kon handhaven. Ze bleven over het algemeen trouw aan het geloof van hun 
(voor)ouders. Het behoren tot een andere geloofsgemeenschap, was één van de belangrijke 
kenmerken, die de Nederlanders als etnische groep van de Russen onderscheidde. Het 
belijden van het protestantisme gaf de Nederlanders dan ook een gevoel van segregatie: het 
bewaren van hun eigen nationale karakter en het niet opgaan in de Russische samenleving. Bij 
de integratie op het economische niveau, de belangrijkste migratiereden, vormde het 
protestantisme geen enkel obstakel. 

De sterke interesse onder de Nederlanders voor het eigen verenigingsleven, zowel 
kerkelijk als wereldlijk, refereert aan een grote belangstelling voor de nationale cultuur en 
voor contacten met landgenoten. Zo creëerden de Nederlanders in Sint-Petersburg een eigen 
wereldje, waarmee zij zich bewust van de Russen onderscheidden. De omgang met Russen 
werd niet als onwenselijk beschouwd, maar toch bestond de kennissenkring hoofdzakelijk uit 
niet-Russen. De geringe mate van informele sociale contacten met de Russische autochtone 
bevolking was geen gevolg van een gebrekkige kennis van het Russisch. De Petersburgse 
Nederlanders waren de taal machtig. Het geringe aantal gemengde Russisch(orthodox)-
Nederlandse huwelijken betekende ook, dat de Nederlanders een sterke gerichtheid op de 
eigen etnische groep bleven houden, wat hun isolement weer versterkte. De keuze van de 
meeste Petersburgse Nederlanders voor een niet-Russische (niet orthodoxe) levenspartner, 
was een duidelijk gevolg van het toebehoren aan een andere confessie dan die van de 
bestaande Russische rechtsorde ten opzichte van andersgelovigen.  

De veranderingen in de eigen cultuur betroffen hoofdzakelijk het overnemen van 
materiële cultuuruitingen. Maar deze aanpassingen in het dagelijks leven tastten de beginselen 
van de Nederlandse cultuur niet aan. De mate van het delen door de Nederlanders van 
gangbare opvattingen, waarden en normen, die de basis voor het gedragspatroon vormden van 
de Russische samenleving, waren gering. De culturele oriëntatie op de ontvangende 
maatschappij ging vaak niet verder dan de beroepsactiviteiten vereisten of voor zover het leuk 
was. Hieruit volgde dat de bereidheid en wenselijkheid van de sociaal-culturele integratie bij 
de Nederlanders veel lager was, dan van de sociaal-economische integratie. Het feit dat het 
merendeel van de Nederlanders generaties lang hun oorspronkelijke nationaliteit behield en 
zich op die manier ook rekende tot de herkomstgroep, bewijst dat de identificatie met de eigen 
etnische groep sterk was gebleven, ook bij de vertegenwoordigers van latere generaties. 
Daarnaast toont het beschouwen van de Nederlanders door de Russen als buitenstanders een 
afstand aan tussen de dominante Russische bevolking en de Nederlanders als etnische 
minderheid.  

Tegelijkertijd namen de contacten van Nederlanders met het herkomstland en de 
beheersing van de Nederlandse taal toch af. Niet alleen de anderstalige omgeving, maar ook 
de onmogelijkheid om in de moedertaal onderwijs te krijgen, leidde onvermijdelijk tot 
taalassimilatie. Maar voor de Petersburgse Nederlanders verliep het proces niet volgens de 
geijkte patronen, omdat hun taalassimilatie in twee richtingen ging: naar het Duits en naar het 
Russisch. De overgang naar het Duits was een aanpassing aan de nieuwe omgeving op de 
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meest makkelijke manier. Een dergelijke situatie was niet bevorderlijk voor de integratie in de 
Russische omgeving. Pas bij latere generaties kwam het Russisch steeds meer in gebruik, 
zodat veel Nederlandse nazaten twee of drietalig werden opgevoed, waarbij de kennis van het 
Nederlands vaak eerder een symbolische dan een praktische betekenis had.  

Als ultiem criterium van iemands etnische identiteit werd in dit onderzoek het 
individueel zelfbewustzijn genomen en het moge duidelijk zijn dat de Petersburgse 
Nederlanders hun eigen etnische identiteit niet als een Russische identiteit beschouwden. 
Maar ook hun Nederlandse identiteit stond niet altijd als een paal boven water. Veel 
Petersburgse Nederlanders bevonden zich, zeker de latere generaties, op een soms 
onoverbrugbare afstand van hun oorspronkelijke etnische groep. Zij voelden zich eerder een 
wereldburger, zonder een vaste identificatie met Rusland of Nederland. Veranderingen in de 
eigen etnische identiteit kwamen door verschillende aspecten van integratie: de economische 
integratie, de taalassimilatie, de verandering van staatsburgerschap enz., wat bij ieder individu 
weer anders was. Hierdoor was een situatie ontstaan, waarin individuen in bepaalde aspecten 
soms wel ver geïntegreerd waren, terwijl de mate van integratie van de kolonie als groep laag 
getypeerd moest worden. 

De integratieprocessen onder de leden van andere buitenlandse kolonies verliepen op 
een vergelijkbare wijze. Zo behoorden de Duitsers net als de Nederlanders al tot de eerste 
buitenlandse stadbewoners, die op uitnodiging van de tsaar naar Rusland kwamen. Dankzij de 
Russische religieuze tolerantiepolitiek mochten de Duitsers, net als alle andere 
andersgelovigen, hun oorspronkelijke geloof blijven belijden, wat aldus één van de 
kenmerken van de Duitse etnische identiteit bleef. De mogelijkheid om onderwijs in de 
moedertaal te krijgen was bevorderlijk voor het generaties lang bewaren van de Duitse taal. 
Hierbij droeg de aanwezigheid van Duitstalige kranten en het prestige van de taal bij de 
autochtone bevolking nog verder toe. Terwijl het Frans de taal van het Russische hof was, 
werd het Duits de taal van de bemiddelde Russen: de technische intelligentsia, de handelaars 
enz. Een dergelijke voorsprong hadden andere buitenlandse kolonies niet. Derhalve vonden er 
taalassimilatieprocessen ook tussen de Petersburgse Duitsers plaats, mede dankzij de 
gemengde huwelijken. Volgens verslagen van ooggetuigen verliep de individuele integratie 
onder de leden van de Duitse kolonie in verschillende tempo’s, toch raakte deze etnische 
groep over het algemeen steeds verder verrussischt, ook omdat er vanaf eind 19e begin 20e 
eeuw steeds minder nieuw bloed binnen de kolonie kwam, waardoor het percentage van de in 
Sint-Petersburg geboren Duitsers flink toenam. Dat laatste in tegenstelling tot de Nederlandse 
kolonie, die juist vanaf de eeuwwisseling vele nieuwkomelingen mocht verwelkomen. 
Desalniettemin bleef de Duitse kolonie tot aan het einde van de 19e eeuw de grootste niet-
Russische etnische groep. Mede hierdoor en dankzij de hoge mate van sociaal-economische 
absorptie van de Duitsers was de economische en sociaal-culturele invloed van Duitse 
aanwezigheid op de Petersburgse samenleving enorm te noemen. De Duitse kolonie gaf de 
toon aan binnen de allochtone bevolking van de stad en deed dit tot aan het begin van de 
Eerste Wereldoorlog, waarna vele Duitsers uit Sint-Petersburg werden verbannen. Deze 
Duitse invloed had in zoverre effect op de integratieprocessen onder de Nederlanders, dat 
sommige van hun door de Russische autochtone bevolking als Duitsers werden gezien. 

Deze situatie bestond aan het begin van de 20e eeuw. Hoe de verdere ontwikkeling van 
de positie van de Nederlandsers in de Petersburgse samenleving was geweest als de 
Oktoberrevolutie niet had plaatsgevonden is moeilijk te zeggen, al zal een verdergaand 
integratieproces een logisch gevolg zijn geweest.  
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