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Woord Vooraf 
 
 

Vier jaar geleden kon ik mij niet voorstellen, hoe persoonlijk dit onderzoek zou 
worden. Een verhaal uit lang vervlogen tijden over immigranten, allochtonen, vreemdelingen 
of simpel gezegd, iemand die ‘niet-van-hier’ is; een verhaal over mensen, die door een 
spelling van het lot in een nieuwe omgeving kwamen. Zij probeerden deze omgeving zich 
eigen te maken en zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, maar toch poogden ze 
ook vooral zichzelf te blijven. Dat alles was voor mij, nu tien jaar in Nederland woonachtig, 
zeer herkenbaar. Hoewel ik een Russische in Nederland ben en mijn personages Nederlanders 
in Rusland waren en er ook nog een eeuw tijdsverschil was, kon ik veel leren van hun 
ervaringen en hun belevenissen vergelijken met mij eigen. Zo leerde ik, bijvoorbeeld, mij niet 
te ergeren aan commentaren over mijn Russische (niet-van-hier) identiteit, zelfs als die soms 
kwetsend waren, maar om ze als compliment te ervaren. Vroeger stond ik versteld van een 
opmerking van een over het winterweer klagende Nederlander, die trillend van de kou in een 
veel te dun jasje en met een paar rubber laarzen in de sneeuw staand, opmerkte: ‘ Ach, ja… Je 
bent eraan gewend. Je bent toch een Russische’. Mijn reactie daarop was: ‘Waarom kleed jij 
je niet warm aan, man’. Dankzij Egbert Engberts weet ik nu een beter antwoord: ‘Juist 
daarom ben ik er gevoeliger voor.’ 

Dit werk was een bijzonder ervaring en bleef tot aan het eind prikkelend, hopelijk 
werd mijn verhaal dat ook. 

Hierbij wil ik mijn dankwoord uitspreken aan een ieder, die mij bij dit werk zeer 
behulpzaam was. Allereerst mijn promotoren voor hun begeleiding: Prof. dr. J.J. van Baak, 
Prof. dr. M.G.J. Duijvendak en de directeur van NCA dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge.  

Daarnaast gaat mijn hartelijke dank naar de nazaten van Petersburgse Nederlanders, 
die hun familiearchieven en eigen kennis voor mij beschikbaar stelden. Ik dank mw. E.H. van 
den Brink-de Bruyne uit Baarn, mw.C.A.J. Reesink-Leering uit Zwolle, mr. J.C.F. Pons uit 
Amstelveen, mr. B.M.H.J. de Valk-Esders uit Zeist, mr. B.W. Hartong van Ark uit 
Leidschendam, alsmede de medewerkers van het Historisch Museum Vriezenveen en de heer 
J.Hosmar uit Vriezenveen. 

En tot slot mijn speciale dank voor mijn man Rients, mijn kinderen, mijn ouders en 
mijn schoonouders voor hun volledige begrip, geduld en ondersteuning: Спасибо вам всем! 
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Inleiding 
 
 

Situatieschets 
 

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

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

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

 
 

Vraagstelling 
 

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

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

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

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

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

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

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

Het proces van sociale integratie door de Petersburgse Nederlanders werd abrupt 
afgebroken door de Oktoberrevolutie van 1917, toen de meerderheid van de Nederlandse 
kolonie moest vluchten. Daarom kan dit onderzoek niet een eindoordeel geven over de al dan 
niet volledige assimilatie, daar het eindresultaat van dit integratieproces slechts met behulp 
van veronderstellingen bepaald kan worden. Bovendien was de groep Nederlanders niet 
homogeen, doordat er telkens nieuwe leden bijkwamen en sommigen na een lang verblijf 
                                           
7 htt://www.vng.nl/Documenten/extranet/Sez/WI/2003minderhedenscp.pdf 
 Rapportage minderheden 2003. Onderwijs, arbeid en sociaal-culturele integratie. Sociaal en Cultureel 
planbureau. Den Haag, oktober 2003. 
8 M. Busch, Deutsche in St. Petersburg 1865-1914 (Essen 1995) 11. 
9 P. Brasse en W. van Schelven, Assimilatie van vooroorlogse immigranten ( ’s-Gravenhage 1980) 5. 
10 Ibidem, 6. Sommige wetenschappers erkennen het zogenaamde Drie-Fasen-Model, waarin pas de derde 
generatie van immigranten geassimileerd kan worden genoemd. Zie: Ina-Maria Greverus, Der territoriale 
Mensch (Frankfurt am Main 1972) 43; Busch, Deutsche, 10;  Beda Claes, De sociale integratie van de Italiaanse 
en Poolse immigranten in Belgisch-Limburg  (Hasselt 1962) 55. 
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weer terug naar Nederland gingen. In hoeverre de Nederlanders geïntegreerd waren moet 
daarom vastgesteld worden aan de hand van de twee al eerder genoemde dimensies, namelijk 
de sociaal-economische en de sociaal-culturele. De sociaal-economische positie wordt 
bepaald aan de hand van het niveau van het onderwijs en positie op de Petersburgse 
arbeidsmarkt, inkomenspositie en huisvestiging. De sociaal-culturele positie wordt bepaald 
door de mate van overname en aanvaarding van materiële cultuuruitingen en immateriële 
cultuurwaarden, normen en morele gedragingen van de Russische samenleving, de 
uitgebreidheid en het karakter van de relaties met Russen en door het zelfbeeld van het 
individu: het bewustzijn al dan niet te behoren tot de Russische maatschappij. De religieuze 
integratie wordt bepaald door het wel of niet aanhouden van de oorspronkelijke 
geloofsovertuiging.  

Het proces van sociale integratie van een etnische minderheid wordt hoofdzakelijk 
door twee factoren beïnvloed: door de interesses en de sociale en culturele ontwikkeling van 
de minderheid zelf en door de houding van de ontvangende samenleving tegenover de 
vreemde minderheid.11 Binnen een samenleving onderscheidt men twee niveaus: een 
institutioneel en een informeel.12 Onder het eerste valt de Russische autocratie, de Russische 
overheidsinstellingen en de Russisch-Orthodoxe kerk. Daar wordt een eventueel beleid ten 
aanzien van de buitenlanders geformuleerd en in de praktijk gebracht. Het tweede niveau 
wordt gevormd door de individuele leden van de samenleving. Onder hen vindt 
meningsvorming plaats ten aanzien van de immigranten en zij spreiden een bepaald gedrag 
ten toon tegenover de nieuwkomers. Beide niveaus beïnvloeden elkaar en bepalen samen de 
absorptiebereidheid van een samenleving.13

De Nederlandse kolonie als een etnische groep werd gevormd door Nederlandse 
onderdanen, die in Sint-Petersburg tijdelijk of permanent woonden. De etnische identiteit van 
deze groep werd niet alleen gekenmerkt door nationaliteit, maar ook nog door twee andere 
criteria: de eigen taal en een andere geloofsovertuiging dan bij de dominante omgeving. Voor 
de bepaling van de mate van iemands integratie, dat wil zeggen in hoeverre iemand 
‘verrussischt’ kan worden genoemd, dient men de verandering van deze drie criteria in 
aanmerking te nemen.   

In dit onderzoek wordt met de dominante omgeving de Russische autochtone 
bevolking bedoeld, met het Russisch als moedertaal en de orthodoxie als geloofsovertuiging. 
Veelal wordt de dominante omgeving synoniem gebruikt met de ontvangende samenleving. In 
het geval van Sint-Petersburg is dit echter gecompliceerder, daar de bevolking van Sint-
Petersburg multicultureel was en de Petersburgse samenleving dus niet als homogeen 
bestempeld kan worden. Hier wordt onder de ontvangende samenleving dan ook de 
multiculturele bevolking van Sint-Petersburg verstaan. De grootste niet-Russische etnische 
groep in de Russische hoofdstad tot aan het einde van de 19e eeuw was de Duitse groep. De 
Nederlander E. Engberts, die 40 jaar in Sint-Petersburg heeft doorgebracht, schreef in zijn 
herinneringen: ‘Op straat, in de tram, in de cafés, overal kunt u Duits horen spreken, en met 
alleen Duits kunt u in Sint-Petersburg best terecht. Aan het hoofd van de meeste bedrijven, 
handelsondernemingen en banken te Sint-Petersburg stonden Duitsers: Rijksduitsers of 
Baltische Duitsers. Op vele Russische fabriekskantoren heerste een Duitse geest, en zelfs in 
de vanouds inechte Russische nijverheid, zoals looierijen en zeepziederijen bekleedden 
Duitsers de technische functies. Duitse directeuren hadden de leiding over de wapen- en 
munitiefabrieken tot vlak voor de grote oorlog (…) Sint-Petersburg gaf scheeps- en 
importlijsten in de Duitse taal uit. Tal van wetenschappelijke werken verschenen vanwege de 

                                           
11 Busch, Deutsche, 11. 
12 Brasse, Assimilatie, 6. 
13 Ibidem, 6-7. 
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Academie te Sint-Petersburg in de Duitse taal. Bijna alle directeuren van wetenschappelijke 
inrichtingen, met name de musea der drie natuurrijken, alsmede van de beroemde botanische 
tuin (de Hortus) waren Duiters (…) Firmanten, agenten en makelaars onderhielden zich in het 
Duits, en echte Russische firma’s verzochten de agenten van de buitenlandse huizen hun 
koopbrieven in het Duits af te leveren’.14

De Duitse kolonie werd gevormd door Rijksduitsers en Duitsers uit de Oostzee-
provincies. Deze gebieden waren na de vrede van Nystad in 1721 deel van het Russische Rijk 
geworden en hun bevolking werd Russisch onderdaan. Gedurende de 18e eeuw lag het aantal 
Duitsers rond de 10.000, zo’n 5 tot 8% van de totale Petersburgse bevolking. In de eerste helft 
van de 19e eeuw groeide het naar 30.000 à 40.000 en in de tweede helft tot aan het begin van 
de Eerste Wereldoorlog tot 45.000, wat in 1869 nog 7% van de stadsbevolking betekende, 
maar in 1910 nog slechts 2,5%. Afgaand op de geboorteplaats waren de Petersburgse Duitsers 
aan het eind van de 19e eeuw voor 20-25% buitenlanders, 20% kwam uit de Oostzee-
provincies en rond de 50% was geboren in Sint-Petersburg.15 In de loop der tijd kreeg de 
Duitse kolonie steeds minder aanwas uit Duitsland, waardoor het percentage van in Sint-
Petersburg geboren Duitsers groeide.16 Het integratieniveau onder de Duitsers was hoog, zo 
waren de meeste nazaten van Duitse immigranten uit de tweede helft van de 18e eeuw, een 
eeuw later al vrijwel geheel verrussischt. In 1874 schreef V. Michnevitsj over de Petersburgse 
Duitsers: ‘(…) de Duitse familienamen zijn tegenwoordig niet langer aan te nemen als een 
aanwijzing voor de nationaliteit, omdat veel van degenen, die een Duitse familienaam dragen, 
al lang helemaal Russen zijn. Maar het is tegenwoordig ook geen zeldzaamheid een Duitser in 
Sint-Petersburg aan te treffen, die zelfs één van de vaste stadsinwoners is en die geen twee 
woorden in het Russisch kan zeggen’.17 Dankzij de mogelijkheid om onderwijs in de 
moedertaal te krijgen, konden de Duitsers generaties lang hun taal bewaren. Ook bleven zij 
trouw aan het geloof van hun voorouders. In de tweede helft van de 19e en begin 20e eeuw 
behoorde 90% van de Petersburgse Duitsers tot de Evangelisch-lutherse kerk.18 Dus de 
moedertaal, de confessie (in elk geval tot 1905) en de achternaam waren kenmerken voor de 
Duitsers als etnische groep en dienden als criteria voor de bepaling van de Duits-etnische 
identiteit. De nationaliteit kan niet altijd meegerekend worden, daar de Duitsers uit de 
Oostzee-provincies als Russisch onderdaan werden beschouwd. De Petersburgse Duitsers 
hadden zeer nauwe sociaal-economische en culturele banden met de Nederlandse kolonie. 

 
 

Onderzochte groepering 
 

De Nederlandse kolonie was een etnische groep, die op grond van herkomstland gevormd 
werd. Dus een Nederlander is voor dit onderzoek iedereen, die een Nederlands paspoort bezat. 
De Russische rechtsorde gaf buitenlanders de mogelijkheid om de oorspronkelijke 
nationaliteit te houden of Russisch onderdaan te worden. Voor elke Nederlander die zijn 
nationaliteit bewaarde was dit dus een bewuste keuze en hij voelde zich verbonden met de 
herkomstgroep, onafhankelijk van de periode die hij in Rusland verbleef. 

Nauwkeurige gegevens omtrent het aantal Nederlanders in Sint-Petersburg zijn niet 
voorhanden, zeker niet vóór 1869, toen de eerste volkstelling in Sint-Petersburg werd 

                                           
14 E. Engberts, Oude Tijden, 41-44. 
15 Mnogonatsional’nyj Peterburg. Istorija. Religii. Narody (Sint-Petersburg 2002) 84. 
16 Juchneva, Staryj Peterburg, 30. 
17 V. Michnevitsj, Peterburg ves’ na ladoni (Sint-Petereburg 1874) 261. 
18 Mnogonatsional’nyj Peterburg, 91. De overige 10% was katholiek en orthodox. Overigens riep de identiteit 
van de orthodoxe ‘Dutsers’ de nodige twijfels op bij zowel de Russen als de Duitsers. 
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uitgevoerd. Daarom is het gebruikelijk in de periode, die daaraan vooraf gaat, de Nederlandse 
kolonie te vereenzelvigen met de Nederlandse hervormde gemeente, die op het moment van 
haar ontstaan in 1717 36 leden telde. De ledenlijsten van de Nederlandse hervormde kerk te 
Sint-Petersburg geven een indicatie van de omvang van de Nederlandse aanwezigheid. Maar 
er zijn ook nog vermeldingen in andere bronnen te vinden. In de Beschrijving van Sint-
Petersburg van I.I. Pusjkarev uit 1842 staat het volgende vermeld: ‘De Nederlandse 
hervormde gemeente telde ongeveer 260 leden, die hoofdzakelijk kooplieden of onderwijzers 
waren’.19 B. Kruys in zijn gedenkboek over de Nederlandse hervormde gemeente te Sint-
Petersburg meldde, dat in 1850 de gemeente uit 249 leden bestond.20 Ook deze gegevens 
dienen met terughoudendheid te worden gebruikt, daar er tevens Duitsers, Fransen, Zwitsers 
en Belgen lid van de kerk waren. Helaas zijn er geen bronnen bekend over de aantallen 
Nederlanders die tot andere religies behoorden en mogelijkerwijze ook in Sint-Petersburg 
verbleven. We kunnen er slechts vanuit gaan dat hun aantal gering was. 

Een zeer nauwkeurige bron lijkt de eerste volkstelling van de stad Sint-Petersburg uit 
1869, maar ook hierbij moet een belangrijke kanttekening geplaatst worden. Voor deze 
gegevens geldt een niet onaanzienlijk probleem. Bij de telling werd de moedertaal als 
criterium voor iemands afkomst gebruikt. Volgens deze telling woonden er 148 
Nederlandstaligen in de Russische hoofdstad.21 Maar omdat de meeste Nederlanders in Sint-
Petersburg het Duits als voertaal gebruikten en hun kinderen naar de Duitse school gingen, 
was het zeker bij de latere generaties dus goed mogelijk iemand aan te treffen, die volgens 
zijn paspoort een Nederlander was, maar voor wie het Duits de eerste taal werd. Vele van 
oorsprong Nederlandse staatsburgers, werden bij deze telling dan ook waarschijnlijk als 
Duitser gerekend. Zo werden bijvoorbeeld ook vele Witrussen en Oekraïners als Rus geteld, 
omdat zij Russisch spraken. Bij latere tellingen gold naast de moedertaal ook de nationaliteit 
als criterium, waardoor de gegevens als meer betrouwbaar kunnen worden beschouwd. Zo 
werden in 1881 257 Nederlandse onderdanen geteld, in 1890 werden er 191 geteld, in 1897 
172, in 1900 kwam men op 184 en in 1910 tot slot 231.22 Verdere cijfers ontbreken, daar de 
volkstelling van de stad in 1918 niet voltooid werd. Over de precieze ontwikkeling van de 
Nederlandse kolonie volgt hierna meer informatie. Maar verondersteld mag worden dat in de 
laatste jaren voor de revolutie het aantal Nederlanders in Sint-Petersburg was toegenomen, 
dankzij de opening van steeds meer nieuwe Nederlandse bedrijfsvertegenwoordigingen. 

Wie waren de Nederlanders, die in Sint-Petersburg in de tweede helft van de 19e eeuw 
woonden? In de periode tussen 1850 en 1880 noemde men de Nederlandse kolonie veelal de 
Vriezenveense kolonie vanwege de grote vertegenwoordiging van leden die afkomstig waren 
uit het Nederlandse dorp Vriezenveen ten noorden van de Twentse stad Almelo. Deze 
Petersburgse Vriezenveners werden ook wel aangeduid als de Ruslui. Dit waren hoofdzakelijk 
kooplieden, die veelal linnen verhandelden, dat door de Almelose huisindustrie was 
vervaardigd. Daarnaast dreven zij handel in producten zoals tabak, wijn, koffie, cacao, haring, 
enz. De handel was opgezet via een systeem van compagnieschappen23, waarin verschillende 
familieleden samenwerkten. De nieuwe krachten werden daardoor eigenlijk altijd uit 
Vriezenveen gerekruteerd. De eerste melding over de Vriezenveners in Sint-Petersburg stamt 
uit 1743. Maar zij komen niet voor in de eerste jaren van het register van de hervormde 
                                           
19 I.I. Pusjkarev, ‘Opisanije Sankt-Peterburga i ujezdnych gorodov S.-Peterburgskoj gubernii 1839-1842’ in: 
Nikolajevskij Peterburg (Sint-Petersburg 2000) 227. 
20 B. Kruys, Nederlandsche hervormde gemeente te St.-Petersburg 1717-1898 (Sint-Petersburg 1898) 188. 
21 Sint-Petersburg po perepisi 1869 (Volkstelling SPb 1869). Vypusk 1 en 2 (Sint-Petersburg 1872). Vypusk 3 
(Sint-Petersburg 1875). Bevindt zich in de Nationale bibliotheek te Sint-Petersburg. 
22 Als criterium voor het Nederlanderschap werd het bezit van een Nederlands paspoort genomen. Volkstelling 
van Sint-Petersburg in 1869, 1881, 1890, 1900, 1910.   
23 Zie hoofdstuk III. 
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gemeente.24 Van 1775 tot 1790 was de eerste grote trek van de Vriezenveners naar Rusland. 
Het hoogtepunt van hun bedrijvigheid in Sint-Petersburg lag tussen 1850 en 1870. In die jaren 
werden er 14 winkels in Gostinyj Dvor25 door Vriezenveners gerund. Hoeveel Vriezenveners 
precies in Sint-Petersburg verbleven gedurende de onderzochte periode is moeilijk te zeggen, 
daar velen na een korter of langer verblijf weer terugkeerden naar Nederland, terwijl anderen 
zich definitief in de Russische hoofdstad vestigden. Een Nederlandse reiziger schatte in 1846 
in zijn reisverslag het aantal Vriezenveners op ongeveer 40 families.26 Vanaf de eerste 
melding uit 1743 tot 1917 moeten enkele honderden Vriezenveners in Sint-Petersburg 
vertoefd hebben. 

Tegen het einde 19e eeuw liep het percentage Vriezenveners binnen de Nederlandse 
kolonie sterk terug, deels doordat het aantal Vriezenveense zaken afnam, maar ook doordat 
het aantal Nederlanders uit andere streken toenam. Een aantal Nederlandse bedrijven opende 
in Sint-Petersburg agentschappen waar Nederlanders werkzaam waren, anderen werkten in de 
houthandel of bij banken. Ook vond een aantal Nederlanders emplooi bij buitenlandse 
bedrijven.27 Zo werd de Nederlandse kolonie uitgebreid door de vertegenwoordigers van het 
Nederlandse bedrijfsleven en hun gezinnen.  

 
 

Methodiek 
 

Om het historisch en sociologisch materiaal te verzamelen en de onderzoeksvragen te 
beantwoorden dient gebruik te worden gemaakt van drie methoden: literatuurstudie en 
archiefonderzoek in de eerste plaats, maar ook door interviews met nazaten van Petersburgse 
Nederlanders. De literatuurstudie betreft voornamelijk het onderzoek naar de religieuze 
politiek van de Russische overheid, wat reeds uitvoerig is onderzocht door enige Russische en 
westerse wetenschappers. Ook bij het onderzoek naar het ontstaan van de Nederlands-
hervormde kerk in Sint-Petersburg is dankbaar gebruik gemaakt van de bronnenpublicaties 
over dit onderwerp door de Theologische Universiteit van Kampen. De meeste Russischtalige 
literatuur is overigens alleen in de Nationale Bibliotheek van Sint-Petersburg te vinden.  

Voor het archiefonderzoek werd gebruik gemaakt van de database van het Nederlands-
Russisch Archiefcentrum van de Rijksuniversiteit Groningen (NRAC), waar zoveel mogelijk 
gegevens worden verzameld over materiaal betreffende de Nederlands-Russische 
betrekkingen, die in de Russische archieven worden bewaard; met name het Centraal Staats 
Historisch Archief te Sint-Petersburg (TsGIA SPb) en het Staatsarchief van de Russische 
Federatie te Moskou (GARF). Bij het verzamelen van materiaal voor de casestudies werd 
daarnaast gebruik gemaakt van gespecialiseerde archieven in Sint-Petersburg, zoals het 
archief van het Petersburgse conservatorium, het archief van de dierentuin in Sint-Petersburg 
en van particuliere archieven in Nederland.  

 
 

                                           
24 D.G. Harmsen, Vriezenveners in Rusland (Almen 1966) 29, 53, 64 en 121. In het eerste register stonden wel 
Nederlanders vermeld, maar dit waren kooplieden uit Moskou en Archangelsk, die samen met het Russische Hof 
naar Sint-Petersburg kwamen, en verder zeelui. 
25 Een groot winkelcomplex aan de Nevskij Prospekt, de hoofdstraat van Sint-Petersburg. 
26 H. Boom, Mijn reisportefeuille of omzwervingen door Overijssel in het najaar van 1846 (Zwolle 1932) 27. Dit 
aantal wordt globaal bevestigd door het feit, dat bij het jubileum van  het schoolhoofd Jan Kunst  in Vriezenveen 
in 1862, hem een ‘gouden album’ werd aangeboden van alle oud-leerlingen die in Sint-Petersburg verbleven. Er 
stonden 32 handtekeningen in dit album. J. de Vries, ‘De Ruslui-reünie in Vriezenveen’, De Mars 10-e jaargang 
1962, 243. 
27 Harmsen, Vriezenveners, 160. 
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Bronnen 
 

De gebruikte bronnen zijn gedrukte en handgeschreven stukken, die bewaard zijn gebleven in 
de Russische en de Nederlandse archieven. Het grootste deel van de gebruikte bronnen in de 
Russische archieven is pas recent ontsloten voor westerse onderzoekers. In Rusland zelf is het 
Centraal Staats Historisch Archief van Sint-Petersburg van groot belang. Daar bevindt zich 
onder andere het materiaal over de Nederlandse hervormde kerk (fond 40) en ook vele 
stukken over de buitenlandse ondernemingen in Sint-Petersburg. In Moskou geldt dit voor het 
Staatsarchief van de Russische Federatie (GARF). Daar bevindt zich het materiaal dat onder 
de communisten uit Sint-Petersburg was verplaatst. De Nationale bibliotheek te Sint-
Petersburg en de Bibliotheek van de Academie van Wetenschappen met haar collectie van 
Sint-Petersburgse kranten uit de onderzochte periode zijn ook van grote waarde gebleken voor 
dit onderzoek. In Nederland zijn het Nationale Archief (NA) te Den Haag, het Stadsarchief 
van Rotterdam, het Gemeentearchief Amsterdam, de Groninger Archieven, het archief van de 
Oudheidkamer van Vriezenveen en enkele particuliere archieven geraadpleegd.  

 
 

Rechtvaardiging 
 

Eerder onderzoek naar de Nederlandse aanwezigheid in Sint-Petersburg is hoofdzakelijk 
gedaan naar belangrijke gebeurtenissen en figuren in de achttiende eeuw. Over de 
Nederlandse kolonie in de negentiende eeuw zijn slechts enkele deelstudies verschenen. 
Tussen 1960 en 1980 zijn een genealogische onderzoek van D.G. Harmsen en talrijke 
publicaties van J. Hosmar verschenen over de handelsrelaties van enkele families uit het 
Twentse dorp Vriezenveen met Sint-Petersburg.28 De nadruk in deze werken lag vooral op de 
commerciële activiteiten van deze koopmansfamilies. Verder publiceerde de Theologische 
Universiteit van Kampen in 2001 een artikelenbundel over de Nederlandse hervormde kerk te 
Sint-Petersburg en in 2003-2005 een driedelige bronnenpublicatie met betrekking tot de 
Nederlandse hervormde gemeente in Sint-Petersburg. Maar tot op heden is er geen studie 
verricht naar de geschiedenis van Petersburgse Nederlanders, waarin wordt getracht een 
totaalbeeld te schetsen van alle aspecten van integratie van de Nederlanders als een etnische 
groep binnen de multinationale stadsgemeenschap van Sint-Petersburg. 

Internationaal zijn er wel enkele vergelijkbare studies verschenen over de geschiedenis 
van andere nationaliteiten in Sint-Petersburg in de 19e eeuw. Bijvoorbeeld over de Finnen, de 
Esten, de Polen en met name over de Duitsers, die de grootste nationale minderheidsgroep in 
Sint-Petersburg vormden. Belangrijke onderzoeken over de Petersburgse Duitsers zijn de 
werken van E. Amburger en de dissertatie van M. Busch.29 Van Russische zijde is hierover 
een driedelige Seminarbundel van de Russische Academie van Wetenschappen verschenen.30 
Verder zijn er nog de historisch-etnografische studie over multicultureel Sint-Petersburg van 
N.V. Juchneva31 en het onderzoek van N. Ivanova over de Petersburgse Duitsers.32  

                                           
28 D.G. Harmsen, Vriezenveners in Rusland ( Almen 1966) en J. Hosmar, Sint-Petersburg Stad van Hollandse 
kooplieden (Zaltbommel 2001), De Ruslandvaardigers (Zaltbommel 1986). 
29 M. Busch, Deutsche in St. Petersburg 1865-1914. Identität und Integration (Essen 1995). 
30 Die Deutschen in Russland. Petersburger Deutsche (Sint-Petersburg 1999), Russisch-Deutsche 
Wissenschaftliche und Kulturelle Beziehungen (Sint-Petersburg 2000) en Russisch-Deutscher Dialog (Sint-
Petersburg 2001). 
31 N.V. Juchneva, Staryj Peterburg (Leningrad 1982). 
32 N. Ivanova, Die Deutschen in St. Petersburg und Umgebung (Sint-Petersburg 1999). 
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Hoofdstukindeling 
 

Dit werk is opgebouwd in drie delen en vijf hoofdstukken. Het eerste deel is gewijd aan de 
economische inbreng van de Nederlanders in de Petersburgse bedrijvigheid. Om een zo 
compleet mogelijk beeld te krijgen is dit in twee hoofdstukken verdeeld: de Vriezenveense 
kooplieden en de Nederlandse bedrijfsvertegenwoordigers in Sint-Petersburg. Het eerste 
hoofdstuk betreft de kern van de Nederlandse kolonie in de tweede helft van de 19e eeuw: de 
zogenaamde Ruslui uit Vriezenveen. In het volgende hoofdstuk komen de overige 
Nederlandse ondernemingen in Sint-Petersburg aan bod, waarbij de nadruk ligt op het einde 
van de 19e en het begin van de 20e eeuw, toen de Vriezenveense invloed beduidend minder 
was geworden.  

Het tweede deel staat in het teken van het sociaal-culturele element van de 
integratieprocessen onder de Nederlanders in de Russische hoofdstad, waarbij de 
veranderingen in het patroon en in de inrichting van het dagelijks leven, de overname van de 
zeden, morele gedragingen en de verandering van de zelfidentificatie worden onderzocht. 
Hierbij krijgt het religieuze leven extra aandacht en wordt vanuit twee invalshoeken belicht: 
de houding van de Russische overheid ten opzichte van buitenlandse andersgelovigen en dan 
met name de religieuze politiek van de Russische tsaren betreffende de protestantse 
westerlingen. Vervolgens een historisch overzicht van de Nederlandse hervormde gemeente te 
Sint-Petersburg.  

Het derde deel ten slotte bestaat uit een aantal casestudies, die zijn opgezet als 
biografieën en een tweeledig doel dienen: als onderzoek naar integratie op individueel niveau 
en ter illustratie van de successen van de Nederlanders in de Petersburgse samenleving. 
Hierbij is gekozen voor de illustere Nederlandse predikant, Hendrik Gillot; de koopman en 
consul en waarschijnlijk rijkste Nederlander ooit in Sint-Petersburg, Hendrik van Gilse van 
der Pals, de koopvrouw en oprichtster van de dierentuin in Sint-Petersburg, Sophia ter Regen; 
de Nederlandse professor aan het Conservatorium van Sint-Petersburg, Karel van Ark en de 
Vriezenveense koopmansfamilie Smelt. 

Het werk wordt beëindigd met de slotconclusie, waar men de vraagstelling en de 
resultaten van dit onderzoek op hoofdlijnen nog eens bijeengebracht worden. 
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Deel I. De economische aanwezigheid van de Nederlanders in Sint-
Petersburg 

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

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

 
 

Hoofdstuk 1. De Vriezenveense kooplieden 
 
 

De opkomst van de Vriezenveners 
 
 De gemeenschappelijke groepsbelangen, de 

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

De Gostinyj Dvor en andere locaties 
 

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

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

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

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

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

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

textielwinkels in de Gostinyj Dvor. De oprichter was Derk Gerhardus (*1816 Vriezenveen - 
†1893 Vriezenveen), afkomstig uit een typische ‘Ruslui’ koopfamilie. De enige uitzondering 
was zijn vader, die in Nederland en niet in Rusland een linnenhandel dreef. Derk vertrok in 
1830 naar Sint-Petersburg. Na tijdens zijn tienjarig verblijf de fijne kneepjes van het vak 
geleerd te heben als leerling bij Jansen, Joost & Co., begon hij in 1840 een eigen zaak in de 
textielhandel onder de naam Harmsen & Co. en vestigde zich aan Gostinyj Dvor op nummer 
128. In datzelfde jaar werd hij in Sint-Petersburg ingeschreven als koopman van het tweede 
gilde.40 De zaken gingen goed en rond 1860 werden er nog twee panden gehuurd op nummer 
138 en 144. De twee broers van Derk en later ook zijn vijf zoons werden allen firmant in de 
zaak, waardoor er op een gegeven moment te veel firmanten aan het hoofd van de zaak 
kwamen te staan. Deze situatie resulteerde in een splitsing. De winkels op nummer 128 en 
138 gingen over naar de oudste zoon Jan,41 deze zaak heette Jan Harmsen & Co. Derk zelf 
behield pand op nummer 144 en huurde nog een pand nummer op 131. In 1867 kon Derk 
Gerhardus het pand op nummer 144 kopen voor Rb. 40.000, wat een goede investering bleek, 
want aan het einde 19e eeuw was de waarde van dit pand al verdubbeld.42 In 1874, na 34 jaar 
hard werken in de handel, keerde Derk met zijn vrouw en twee dochters terug naar 
                                           
40 N. Smirnov, Peterburg. Istorija torgovli (Sint-Petersburg 2003) deel 3, 77. Gilden: koopliedenstatus, 
opgericht door tsaar Peter I op basis van vermogen in drie standen: de eerste was de rijkste. In 1863 werd het 
door Alexander II opnieuw ingedeeld in twee standen naar aard van handel. De eerste gilde betrof de 
groothandel  en de tweede de detailhandel.   
41 Harmsen, Vriezenveners, 129. 
42 Bogdanov, Bolsjoj Gostinyj Dvor, 172. Harmsen, Vriezenveners, 159. 
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Vriezenveen en liet de zaak over aan zijn zonen. Derk’s derde zoon Leonard Johan (*1848 
Vriezenveen - †1915 Sint-Petersburg) werd vanaf 1885 de officiële eigenaar van de zaak en in 
1913 erfde Jan Johannes Hoek, kleinzoon van Derk (*1895 Brussel - †onbekend) de zaak.43 
Derk zelf kwam in 1890 voor het laatst naar Sint-Petersburg in verband met het 50-jarig 
jubileum van het bestaan van Harmsen & Co. Ook in de laatste decennia van de 19e en het 
begin van de volgende eeuw verliepen de zaken voorspoedig. In 1892 kreeg het pand op 
nummer 144 een geheel nieuwe façade en in 1914 werd de winkel uitgebreid met een derde 
verdieping om de afdeling lingerie en witgoed meer plaats te bieden.44 Het was zonder twijfel 
een van de voornaamste textielwinkels op de Surovskaja linija. De jaaromzet van Harmsen & 
Co. is niet bekend, maar bijvoorbeeld de Russische buurman van Harmsen & Co., V.A. 
Tatarin had met zijn vijf winkels een jaaromzet van Rb. 500.000.45 In 1918 werd de firma 
genationaliseerd door Sovjets. Uit de kaartenbank van de Vereniging van Nederlandse 
belangen in Rusland blijkt dat firma naar eigen zeggen op dat moment Rb. 813.307 aan 
leningen, aandelen etc. bezat en Rb. 566.967 aan goederen en dergelijke.46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

De Vriezenveners van hun hoogtepunt naar het einde 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

 
Prijslijst van Harmsen & Co. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de gemeente. 

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

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

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

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

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

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

Het handelsmerk van Java 

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

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

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

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

                                           
113 Hosmar, Vriezenveen, 82-83. 
114 St. Petersburger Zeitung 28-4(11-5) 1907. 
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bedoeld het handelen in een bepaald soort waren. De eigenaren werden in de telling verdeeld 
op basis van hun moedertaal. In totaal waren er 3.919 eigenaren, waarvan 3.570 of 91,09% 
Russischtaligen waren. Van de overige 349 waren er 180 ofwel 4,6% Duitstaligen.115 Volgens 
deze telling waren er 5 Nederlandstalige eigenaren van manufactuurwinkels, maar ook nog 5 
Nederlandstalige eigenaren van de winkels zonder specialisatie. (zie bijlage III) Deze 5 
manufactuurhandelaars vormden slechts 0,13% van het totale aantal. Maar omdat in deze 
volkstelling als criterium van iemands etnische afkomst alleen de moedertaal en niet het 
burgerschap werd genomen, bestaat er een grote kans dat de Duitssprekende Nederlanders bij 
de Duitstaligen werden gerekend. Toch bleef het aantal Nederlandse zaken marginaal, zeker 
in vergelijking met de Duitse. Maar de activiteiten van de Duitstalige kooplieden lieten geen 
vaste associaties na in de herinneringen van de Petersburgers, dit in tegenstelling tot de Duitse 
ambachtslieden, zoals bijvoorbeeld de Duitse broodbakkers en de Duitse worstenmakers. Het 
percentage kooplieden als beroepsgroep binnen beide kolonies was 31% (46 van de 148) voor 
de Nederlanders en 7,8% (3.355 van de 42.500) voor de Duitsers.116 Dit bevestigt de stelling 
dat de natuur en samenstelling van de Nederlandse kolonie nauw verbonden was met het 
aanvankelijk motief van de migratie: handel drijven. Bij de Duitsers speelden naast 
economische ook politieke en religieuze motieven vaak een belangrijke rol bij de migratie. 

  

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

 
 
 
 

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

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

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

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

 

                                           
117 Harmsen, Vriezenveners,  59. Hosmar, De Ruslandvaarders, 102-105. 
118 Engberts, Oude tijden, 136. 
119 NA, Toegangsnummer  2.05.10.15, Nederlands Gezantschap in Rusland, 1814-1890, Inv.nr. 35 en 36. 
120 De Hollandse, deel III, 261 en 317. 
121 Typoschrift door E.D. Kunst. Kopie uit archief van J. Hosmar. 
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De tweede groep. Egbert Engberts (*1875 Sint-Petersburg - †1955 Leiden) was 
vertegenwoordiger van de tweede generatie van vaste inwoners te Sint-Petersburg, maar zijn 
voorvaders, vijf generaties lang, handelden in de Russische hoofdstad. Na zijn schooltijd in de 
Duitse school van de drie hervormde gemeentes kwam hij niet in de zaak van zijn vader. Hij 
werd vertegenwoordiger van buitenlandse firma’s en had eigen kantoor. In 1902 trouwde hij 
met Sara Bréchet, een jonge vrouw van Zwitsers-Baltische afkomst. Zij kregen zes kinderen. 
In 1918 vluchtte hij met zijn gezin naar Nederland. Zij vestigden zich te Leiden. In 1929 
schreef hij zijn Herinneringen aan Sint-Petersburg. 

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

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

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

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

Wicher Kunst (*1858 Sint-Petersburg - †1936 Hilversum) wiens vader en ooms 
handelden in manufacturen in Gostinyj Dvor, was geboren in de Russische hoofdstad, maar 
opgegroeid in Vriezenveen. Direct na de geboorte van Wicher keerde het gezin, om 

                                           
122 Harmsen, Vriezenveners, 113. 
123 Waver ‘t Vjenne, kwartaalblad van de vereniging Oud Vriezenveen, 13 2006, 266.  
124 Harmsen, Vriezenveners,144. 
125 www.gencircles.com/users/vriezenveners/4/data/44174 
126 NA, Toegangsnummer 2.05.21, A-Dossiers 1919-1940, Inv.nr. 1660. Zie ook: Harmsen, Vriezenveners, 145. 
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gezondheidsredenen van de vader, terug naar Vriezenveen. Een aantal jaren later kwam 
Wicher weer naar zijn geboortestad en werkte een korte periode bij Jansen, Joost & Co. 
Daarna ging hij over naar de Duitse handelsfirma Wogau & Co., die in Sint-Petersburg een 
kantoor had. Hieraan gaf hij gedurende enkele jaren leiding. Hij huwde in 1883 met 
Wilhelmina Emilia Companjen, een nazaat uit een Vriezenveense familie te Sint-
Petersburg.127 Hij was waarschijnlijk één van de meest bemiddelden binnen de kolonie, 
getuige het feit, dat op een diner in 1901, dat door de Nederlanders ter ere van de trouwerij 
van de Koningin Wilhemina werd gehouden, de kosten flink hoger bleken dan was voorzien, 
de consul Hendrik van Gilse van der Pals en Wicher Kunst dit verschill voor hun beider 
rekening namen.128 Met zijn vrouw reisde Wicher af met de ‘Lingestroom’ in 1920 naar 
Nederland. 

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

 
 

Conclusie  
 

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

Voor het welslagen van hun beroepsactiviteiten moesten de Vriezenveners zich 
conformeren aan de economische voorwaarden, normen en rechtsorde van de ontvangende 
maatschappij. De Russische werkelijkheid onderscheidde zich duidelijk van de westerse 
realiteit; de houding van de Russische autoriteiten en samenleving ten opzichte van 
buitenlandse kooplieden was erg ambivalent. Zij waren welkom, maar vanaf de laatste 

                                           
127 De Hollandse, deel III, 267. 
128 Dagboek van H. Kruys. Bevindt zich in het Museum Oud Vriezenveen. 
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decennia in de 18e eeuw voerden de Russische autoriteiten een protectionistische politiek ten 
voordele van de Russische koopmansstand. Voor de buitenlandse handelaren restte een niche 
van import in exclusieve artikelen, waardoor de economische integratie van de Vriezenveense 
kooplieden toch succesvol bleek. Deze situatie bleef tot aan de laatste decennia van de 19e 
eeuw, toen de Russische economie sterk genoeg was geworden om de concurrentie met de 
buitenlanders aan te kunnen en het protectionisme naar de achtergrond verdween. In de jaren 
van modernisatie bracht discrepantie tussen de oude manier van zaken doen en de nieuwe 
eisen van de tijd, een groot deel van de Vriezenveense kooplieden tot het faillissement. De 
zaken die overbleven, opereerden 50, 70 en zelfs 85 jaar lang op de Russische markt, 
waardoor zij naast een economische ook een grote symbolische betekenis verkregen. In het 
collectieve geheugen van de Petersburgers zijn sommige begrippen tot op heden verbonden 
met de aanwezigheid van de Hollanders in de Russische hoofdstad.   

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

De samenstelling van de Nederlandse kolonie veranderde in de laatste decennia van de 
19e eeuw. Het was niet meer de ‘Vriezenveense kolonie’ van kooplieden. Er kwam een 
nieuwe grote groep: de vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven. 
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Hoofdstuk 2. De Nederlandse ondernemingen en hun werknemers 
 
 

De rol van het buitenlandse kapitaal in de modernisering van de Russische 
economie 

 
In de tweede helft van de 19e en het begin 20e eeuw verkeerde Rusland nog altijd in de 
onderste regionen van de Europese ranglijst wat betreft het nationale inkomen per hoofd van 
de bevolking. Desondanks was Rusland in die periode één van de snelst groeiende 
economieën in Europa en behoorde zij rond 1900 al tot één van de vijf grootste mogendheden 
ter wereld wat betreft de absolute omvang van de industrie. Het succes van de economische 
ontwikkeling in deze periode was onlosmakelijk verbonden met de activiteiten van 
buitenlandse ondernemingen in Rusland. Geldleningen uit het buitenland, buitenlandse 
investeringen en het gebruik van de modernste buitenlandse industriële en commerciële 
ervaringen bleken belangrijke factoren voor de economische groei van Rusland. 

Als gevolg van de liberale hervormingen van tsaar Alexander II in de jaren zestig en 
zeventig van de 19e eeuw begon in Rusland, als laatste van de grote mogendheden, de fase 
van industriële ontwikkeling. Nieuwe wetten (uit 1863 en 1865) garandeerden de 
rechtsgelijkheid tussen de Russische en de buitenlandse ondernemers en waren een conditio 
sine qua non voor de vrijheid in handels- en bedrijfsorganisatie.1 Echter, zoals zo vaak in 
Rusland, werden deze wetten niet altijd even consequent in de praktijk gebracht. Zo moesten 
buitenlandse ondernemers bijvoorbeeld aan de Russische regering goedkeuring vragen voor 
het opzetten van een bedrijf. Ook waren er beperkingen voor het aanschaffen van onroerend 
goed in sommige gebieden, met name in de grensstreken, al werden deze beperkingen 
regelmatig door de regering versoepeld.2 Hierbij voltrok zich weer het eeuwenoude ritueel: 
alles hing af van de willekeur van de tsaar.  

De eerste jaren van de modernisatie werden gekenmerkt door een vrije grootschalige 
import van machines en installaties. Maar met de opzet van een eigen industrie wilde de 
Russische regering juist de binnenlandse productie stimuleren en de buitenlandse import terug 
te dringen, dus al vrij snel kreeg de protectionistische politiek de overhand: de invoerrechten 
gingen vanaf eind jaren zeventig steeds verder omhoog. Om de Russische markt niet te 
verliezen zagen de buitenlandse ondernemers zich gedwongen bedrijven in Rusland op te 
zetten. Bovendien was er geen beperking voor de import van kapitaal. Dankzij de 
geldhervorming in 1897 door S. Witte werd de roebel converteerbaar, wat een grote stimulans 
bleek voor buitenlandse beleggingen in de Russische economie. Zo was in 1900 van het totaal 
van alle investeringen, die naar de industrie gingen, 2/3 gefinancierd met buitenlandse 
kapitaal. In 1890 was ongeveer een derde van alle aandelen in Rusland in buitenlandse handen 
en in 1900 was dat al bijna de helft.3 De westerse investeerders namen deel in de publieke 
schuld van Rusland (Russische staatsobligaties, door de staat gegarandeerde 
spoorwegleningen en leningen aan publieke lichamen zoals gemeenten) en in naamloze 
vennootschappen (industriële ondernemingen en handelsbanken). Nederland was na 
Duitsland, Engeland en Frankrijk de vierde in de rij van Russische crediteuren met ongeveer 

                                           
1 J.V. Potkina, ‘Zakonodatel’noje regulirovanije predprinimatel’skoj dejatel’nosti inostrantsev v Rossii. 1861-
1916’, Inostrannoje predprinimatel’stvo i zagranitsjnyje investitsii v Rossii (Moskou 1997) 21. 
Zie ook: http://humanities.edu.ru/db/msg/22497
N.P. Ionitsjev, Vnesjne ekonomitsjeskije svjazji Rossii (IX- natsjalo XX veka).   
2 Ibidem. 
3 Ibidem. Zie ook: V.I. Bovykin, Inostrannoje predprinimatel’stvo i zagranitsjnyje investitsii v Rossii (Moskou 
1997) 10. 
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Fl. 942 miljoen in 1917.4 Het grootste deel van de investeringen werd niet in door 
Nederlanders zelf opgezette ondernemingen gedaan, maar in reeds bestaande Russische 
consortia. De Nederlandse beleggers lieten zich vooral leiden door de gunstige voorwaarden 
die waren verbonden aan de Russische effecten, met name de hoge rentevergoedingen. Het 
overgrote deel van de Nederlandse beleggingen ging naar de Russische publieke schuld, met 
name de aanleg van de Russische spoorwegen was een zeer gewild object voor 
investeringen.5 De Vereniging voor Nederlandse belangen in Rusland becijferde in 1919, dat 
voor een bedrag van Fl. 150 à Fl. 200 miljoen verloren was gegaan aan onroerend goed, 
bezittingen en dergelijke, die tot 1917 in Nederlandse handen waren geweest.6

Een bijzondere periode in de ontwikkeling van het buitenlandse bedrijfswezen in 
Rusland was de periode van de Eerste Wereldoorlog. De verwachting was, dat de aanslag op 
de arbeid- en kapitaalreserves van de oorlogvoerende landen, het voor neutrale landen als 
Nederland na de vrede gemakkelijker zou maken de eigen positie op de Russische markt te 
versterken. Vele buitenlandse ondernemers, met inbegrip van de Nederlanders, bereiden zich 
voor om ondanks de moeilijke economische situatie in Rusland een bedrijf op te zetten of hun 
bedrijf uit te breiden met het oog op de naoorlogse toekomst. De mogelijkheden van de 
naoorlogse Russische markt werden als bijzonder gunstig ingeschat door het (tijdelijk) 
wegvallen van de Duitse concurrentie, de te verwachten economische herstel- en inhaalslag en 
de groeimogelijkheden van de Russische economie in het algemeen. Daarnaast was de koers 
van de roebel zeer laag, waardoor het investeringsklimaat relatief risicoloos was; er waren 
geen grote investeringen nodig. Gedurende de oorlogsjaren besloten veel Nederlandse 
ondernemers een kans te wagen door een bedrijf of vertegenwoordiging op te zetten, vaak in 
Sint-Petersburg of Moskou. 

Hoeveel Nederlandse ondernemingen in Rusland en met name in Sint-Petersburg 
zaken deden aan het einde van de 19e en in het begin van de 20e eeuw is niet exact vast te 
stellen. Om een beeld te krijgen welke Nederlandse bedrijven actief waren in de Russische 
hoofdstad en aldaar hun vertegenwoordiging hadden, is gebruik gemaakt van de gegevens van 
de Vereniging voor de Nederlandse belangen in Rusland. De vereniging, in 1919 in Nederland 
opgericht, was gevestigd te Amsterdam en had tot doel het bundelen van de belangen van 
Nederlandse particulieren en ondernemers die als gevolg van de Russische revolutie in 1917 
hun bezittingen aldaar hadden verloren en ook verdere schade hadden geleden. De ledenlijst 
van de Vereniging wordt in het museum Oud Vriezenveen bewaard. Helaas is de informatie 
van de Vereniging incompleet en diffuus; particulieren en bedrijven staan op deze lijst door 
elkaar en in veel gevallen is het niet mogelijk de gewenste selectie te maken. Daarnaast wordt 
niet in alle gevallen vermeld waar de onderneming gevestigd was: in Sint-Petersburg of elders 
in Rusland. Tot slot moet ook nog rekening gehouden worden met het feit dat sommige van 
deze ondernemingen slechts als exporteur optraden, terwijl anderen een filiaal, een agentschap 
of een vertegenwoordigingskantoor in Rusland hadden. Om de selectie nauwkeuriger te 
maken werden deze gegevens met andere bronnen vergeleken, zoals de lijst van rekening-
couranthouders van de Nederlandse bank van Russische handel te Sint-Petersburg.7 Ook het 
rapport van de directeur van de Nederlandse bank voor de Russische handel, C. Stuart, aan de 
Nederlandse Handel Maatschappij over zijn verblijf te Sint-Petersburg is in deze een 
                                           
4 N.A. van Horn, ‘Russische schulden aan Nederland na de revolutie’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de 
Geschiedenis der Nederlanden 108 (1993) 434 en 440. 
5 C.J.M. Scheerder, O Nederland, let op uw saeck! Of de geschiedenis van J.H. Cohen Stuart en de Nederlandse 
Bank voor Russische Handel te Sint-Petersburg 1915-1920, scriptie (RUG  2003) 21. Zie ook: 
http://humanities.edu.ru/db/msg/22497
N.P. Ionitsjev, Vnesjne ekonomitsjeskije svjazji Rossii (IX- natsjalo XX veka).   
6 N.A. van Horn, Bijdragen en Mededelingen, 441. 
7 RGIA SPb, fond 623, Nedrus, Opis 1. 
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belangrijke bron.8 Daarnaast zijn er nog de schriftelijke nalatenschappen van de Peterburgse 
Nederlanders, D.G. Harmsen en E. Engberts. Wanneer een bedrijfsnaam in twee of meer van 
deze bronnen voorkwam, is zij meegenomen in de selectie. Zo kan met zekerheid worden 
vastgesteld, dat volgende ondernemingen deel uit maakten van de economische wereld van 
Sint-Petersburg: 

                                           
8 NA, Toegangsnummer 2.20.01, NHM, Inv.nr. 5978. 
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Houthandels: 
G. van Calcar’s (Groningen) 
Cornelis Gips (Dordrecht) 
G.J. Horsting (Doetinchem) 
Jh.Joh’s. van der Made Dz & Zn. (Klundert) 
Meihuizen & Zn. (Wildervank) 
Wijlhuizen & Co., de Russische vertegenwoordiging van William Pont (Zaandam) 

 
Scheepvaart- en bouwfirma’s: 
Vinke & Co. (Amsterdam) 
Thomsen’s havenbedrijf (Rotterdam) 
Wm.H. Muller & Co. (Rotterdam) 
Werf Gusto. Ketelmakerij, Brug- en Kapconstructie Maison Renson & Cie (Schiedam, Grace-
Berleur bij Luik) 
Kromhout Motoren Fabriek (Amsterdam) 
H.W. Ackermans & H. van Haaren (Antwerpen - ’s-Gravenhage) 

 
Banken en Verzekeringsmaatschappijen: 
Algemene Maatschappij van Levensverzekering & Lijfrente (Amsterdam) 
Nederlandse bank voor de Russische handel (Amsterdam) 
Hollands-Russische bank (Rotterdam) 
 
Handelsbedrijven: 
Mode- en kledingwarenhuis Esders & Scheefhals (Wenen-Brussel-Rotterdam) 
Handelshuis en atelier Paul Carlson (Vriezenveen-Petersburg) 
Wijnhandel Jalta (Vriezenveen-Petersburg) 
Van Eeghen & Co. (Amsterdam) 
R.S. Stokvis & Zonen Ltd (Rotterdam -Londen) 

 
Bedrijfsvertegenwoordigingen:  
N.V. Philips’ Gloeilampen fabriek (Eindhoven) 
Amsterdamse Superfosfaatfabriek (Amsterdam) 
N.V. Ant. Jurgens Margarinefabrieken (Oss/Rotterdam) 
Koninklijke Beetwortelzaadcultuur Kuhn & Co. (Naarden)  
Kininefabriek (Amsterdam) 

 
Helaas zijn niet van al deze bedrijven archieven beschikbaar. Zo is er bijvoorbeeld 

weinig tot niets te vinden over de houthandel G. van Calcar’s of over de Koninklijke 
Beetwortelzaadcultuur Kuhn & Co. Van andere ondernemingen zijn alleen de algemene 
jaarverslagen bewaard gebleven, zoals bij Thomson’s havenbedrijf, de Amsterdamse 
Superfosfaat fabriek en de Kininefabriek. Helemaal anders is het met het archief van de 
handelsfirma Van Eeghen & Co. Het archief van deze firma is juist enorm groot (1767-1940) 
en bevindt zich in het gemeentearchief Amsterdam, maar is nooit geïnventariseerd. Er zijn 
dan ook geen aanwijzingen te vinden binnen dit archief naar Russische relaties van de firma. 
Van alle houthandels, die in Sint-Petersburg hun vertegenwoordiging hadden, worden er in dit 
onderzoek maar twee behandeld: William Pont als de grootste van Nederland en 
internationaal ook een grote speler en Meihuizen & Zoon als een kleine Nederlandse 
concurrent.  
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De houthandelsbedrijven 
 
De Nederlandse houthandels waren op verschillende plaatsen aanwezig in de Russische 
economie. Behalve in Sint-Petersburg en Kronstad bevonden zij zich ook in andere 
havensteden zoals Archangelsk, Riga en Narva. Hun entree op de Russische markt deden zij 
in de laatste jaren van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Daarvoor tot rond 1890 werden de 
houtladingen hoofdzakelijk vanuit Scandinavië naar Nederland gebracht. Het waren veelal 
ongezaagde boomstammen, de zogenaamde balken, die naar Nederland werden vervoerd. De 
aanvoer van balken naar Nederland was begonnen vanuit Noorwegen en later ook uit Zweden 
en Finland. Naargelang er aldaar steeds meer fabrieken gebouwd werden en men het hout zelf 
wenste te verwerken om het in de vorm van platen, baddings en delen te verkopen naar het 
buitenland, werden deze landen onaantrekkelijker voor de Nederlanders. Daar kwam nog bij 
dat door de voortgaande houtkap er in die landen geen goedkope lange stammen meer te 
krijgen waren. Juist naar dit lange hout bestond een grote vraag op de Nederlandse markt. Dus 
legden de Nederlandse houthandelaren contacten met producenten in Noord- en West-
Rusland. Hier waren nog voldoende grote bossen aanwezig, waarin wel lange boomstammen 
stonden. De hoogste exportcijfers werden in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog bereikt. Op 
de exportlijst van gezaagd en geschaafd hout uit Rusland nam Nederland in 1912 de derde 
plaats in met 140.000 standaards, op de tweede plaats Denemarken met 150.000 en op de 
eerste plaats stond Engeland met 680.000 standaards.9

De activiteiten van twee Nederlandse houtfirma’s te Sint-Petersburg worden hieronder 
nader beschreven: William Pont als de grootste Nederlandse houtexporteur en een felle 
concurrent, het kleine familiebedrijf Meihuizen & Zoon. 

 
 

De houthandel William Pont. Deze onderneming werd opgericht in 1844 te Zaandam door 
William Pont. De houthandel als economische branche was in de Zaanstreek al ontstaan aan 
het eind van de 16e begin 17e eeuw als leverancier van de scheepsbouw. In de 19e eeuw was 
de Zaanstreek in Nederland, maar ook internationaal, qua houthandel één van de 
toonaangevende gebieden.10  

In december 1910 werd de firma William Pont als een naamloze vennootschap 
opgezet met een startkapitaal van 7 miljoen gulden.11 De onderneming had tevens vestigingen 
in Duitsland te Duisburg en Memel. In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog groeide deze 
onderneming uit tot één van de grootste houthandels ter wereld met een eigen rederij.12 In die 
periode voer William Pont N.V. voornamelijk op Rusland. Deze houthandel werd in Rusland 
vertegenwoordigd door haar dochteronderneming, de firma Wijlhuizen & Co., die uitsluitend 
in Rusland werkte en kantoren had in Pernau, Narva, Riga, Archangelsk en Sint-Petersburg.13 
Haar taak was de aankoop, verwerking en vervoer van het hout. In de Russische hoofdstad 

                                           
9 A.G. Malcolm, De houthandel van Nederland (Amsterdam 1930) 25. Een standaard is gelijk 165 kubieke 
Engelse voet of 4,5 kubieke meter. 
10 Encyclopedie van de Zaanstreek (Wormerveer-Zaanstad 1991) deel I A-K, 340-341. 
11 Algemeene financiele courant. 04.05.1919. 45 jaargang № 6168. Het bedrijf bestaat nog altijd en heet 
tegenwoordig PontMeyer N.V. 
12 Encyclopedie van de Zaanstreek, deel II L-Z, 596. 
13 De Hollandsche revue, jr.16, № 8, 501-511. Interview met William Pont Jr. 
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had de firma als vestigingsadres Vasilevskij eiland, linija 15, huis 2. William Pont was in die 
tijd één van de grootste afnemers van Russisch hout.14

De handel met Rusland bracht goede resultaten. In de jaren voor de Eerste 
Wereldoorlog waren die zeer gunstig, vooral in 1912, toen een netto-winst werd behaald, die 
gelijk stond aan 15% over het hele kapitaal.15 Men exporteerde 120.000 standaards hout per 
jaar uit Rusland. Daarvoor kwamen ieder jaar rond de 120 stoomschepen te Zaandam binnen 
voor William Pont.16 Hoe goed het met de zaak ging, is te zien uit de winst- en 
verliesrekening van Wijlhuizen & Co. 

 
Uit de Winst – en Verlies rekening van Wijlhuizen & Co. in guldens.17

 
Jaar Winst in guldens  Inflatiecorrectie Winst in guldens van 1913 
1912 1.855.253     
1913 3.163.960 100 3.163.960 
1914 5.042.940 104 4.848.981 
1915 5.497.577 122 4.506.211 
1916 5.581.194 147 3.796.731 
1917 5.661.978 185 3.060.529 
1918 6.156.214 211 2.917.637 
 
De beginjaren van de Eerste Wereldoorlog bleken, ondanks de blokkade van de 

Oostzee, nog altijd winstgevend voor Wijlhuizen & Co. Pas de gevolgen van de Russische 
Revolutie, als ook de ineenstorting van de Duitse mark als betaalmiddel, betekenden voor 
Wijlhuizen & Co. de ondergang en waren voor de houthandel Pont niet minder dan een ramp. 
Wat in een lange reeks jaren langzaam was opgebouwd, ging vrijwel in één klap verloren. Al 
het geïnvesteerde geld, de enorme houtvoorraden, die opgestapeld lagen in de Russische 
havens en zagerijen, werden zonder enige schadevergoeding geconfisqueerd en alle sinds 
lange jaren bestaande relaties werden verbroken. ‘Van de houtwaren der firma Wijlhuizen & 
Co. werd een partij met een boekwaarde van circa Rb. 80.000 door de Bolsjewieken in beslag 
genomen. Over ons tegoed bij de verschillende Russische banken konden wij niet meer 
beschikken en in enkele van de aan ons toebehorende bossen werden onzen 
vertegenwoordigers de toegang ontzegd. Door het steeds dreigender optreden van 
Bolsjewieken werd het leven voor onze vertegenwoordigers te onzeker en zijn velen van hen 
naar Nederland teruggekeerd’- vertelde een vertegenwoordiger van de firma.18 Als gevolg van 
de confiscaties in Rusland, moest de William Pont N.V. de drie zeeschepen van haar 
dochteronderneming, de Vrachtmaatschappij ‘Edam’, verkopen om het verlies te 
compenseren.19  

Wijlhuizen & Co. had meerdere werknemers in het kantoor te Sint-Petersburg. In 1911 
gaf William Pont Jr., de toenmalige eigenaar van de firma en kleinzoon van de oprichter, een 
interview aan het blad Hollandsche Revue, waarin hij over zijn werknemers in Rusland het 
volgende vertelde: ‘Het zijn meestal Hollandse jongenlui. Russen zijn er niet voor te 
gebruiken. We hebben ’t met Russen geprobeerd, en met jongenlui uit andere landen ook, 
                                           
14 D.F. Pont, De firma William Pont thans N.V. houthandel v/h William Pont te Zaandam, 16. 
15 Algemeene financiele  courant. 04.05.1919.  
16 De Hollandsche revue, 509. Een standard is gelijk 165 kubieken Engelschen voet of 4,5 kubieken meter. 
17 Algemeene financiele courant. 04.05.1919. De indexcijfers komen uit Ronald van der Bie, ‘Een doorlopende 
groote roes’ De economische ontwikkeling van Nederland 1913/1921 (Amsterdam 1995) 216. 
18 Algemeene financiele courant. 04.05.1919.  
19 D.F. Pont, De firma William Pont thans N.V. houthandel v/h William Pont te Zaandam, 17. 
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maar na de opgedane ondervinding zijn we telkens weer tot de Hollandsche jongenlui 
teruggekeerd (…) ’t Is een heel moeilijke betrekking en opdracht, die deze jongenlui hebben 
(…) Ten eerste moeten ’t mensen van beschaving wezen, die zich in de beste kringen kunnen 
bewegen; dikwijls toch worden zij door de Russische grootgoedbezitters, bij wie zij komen 
kopen, op diners of avondpartijen gevraagd; en daar moeten zij zich thuis voelen, want dat is 
wel eens de voorbereiding tot den koop; ’t hangt er dus veel van af, of zij zich aangenaam 
weten te maken, of zij goede manieren hebben. Maar zij moeten er ook niet tegen opzien, om 
den volgenden dag met hoge vetlaarzen aan de boeren te gaan opzoeken, of eenige dagen lang 
in een open slee over de sneeuw het binnenland in te trekken (…) Zij moeten dus ook een 
groot uithoudingsvermogen en een goede gezondheid genieten (…) Maar dan komt ’t 
voornaamste: ’t moeten goede kooplui wezen, handig, en die ’t hout op stam moeten kunnen 
beoordelen, want ze moeten ook weten wat ze kopen (…) En dan: ze mogen niet corrupt 
wezen. Ze hebben in Rusland een handje van omkoperij, en daar moeten zij tegen bestand 
zijn; zij moeten volkomen zijn te vertrouwen (…) Er wordt heel wat van hen geëist; zij 
moeten in het bezit zijn van een combinatie van eigenschappen, die niet zoo heel dikwijls in 
een persoon worden aangetroffen. En nu pleit ’t wel voor onze Hollandsche jongenlui, dat wij 
ons altijd ’t best resultaten met hen hebben bereikt’.20 Hier moet nog aan toegevoegd worden 
dat al deze Nederlandse werknemers ook nog het Russisch moesten leren, daar de Russen in 
de provincie geen vreemde talen spraken. 

De directeur van de firma te Sint-Petersburg was Jan Uitentuis. Hij was ook vice-
consul van Nederland sinds 1916 tot 1918, was ongetrouwd, lid van de Nederlandse 
hervormde gemeente en keerde in 1918 terug naar Nederland.  

Leonard de Vries uit Zwolle werkte als vertegenwoordiger van de firma in de laatste 
jaren voor de revolutie in de Russische hoofdstad. Eerder was hij al werkzaam voor deze 
firma in Narva. Hij woonde op hetzelfde adres, als waar het kantoor was gevestigd. Zoals vele 
Nederlanders in Sint-Petersburg was hij lid van de Nederlandse hervormde gemeente en van 
de Nederlandse Vereniging. Zijn vrouw Wera Lucks kwam uit een verrussischte Duitse 
familie. De Vries keerde nog in 1917 naar Holland terug vanwege gezondheidsredenen en 
vestigde zich met zijn familie te Amsterdam. 

Eduard Herman Smelt, ook één van de Vriezenveense afstammelingen, was employé 
bij deze firma. Hij kwam terug naar Nederland met de ‘Lingestroom’ in mei 1920 en vestigde 
zich in Amsterdam.21

 Sjoerd Leering uit Hardenberg werkte ook voor deze houthandel. Hij ging in 1914 op 
22-jarige leeftijd naar Rusland. Sjoerd was timmerman van beroep en werd met enkele andere 
jonge mannen uit Hardenberg22 benaderd door de familie Vinke, die in Amsterdam en 
Rotterdam een cargadoorfirma had en in Sint-Petersburg haar vertegenwoordiging. Deze 
firma verscheepte hout naar Nederland en werkte nauw samen met de Nederlandse 
houthandelsfirma’s in Rusland. In zijn brieven naar huis schreef Sjoerd vaak over Mijnheer 
Vinke (Willem Jacob Vinke) en Roelof van der Sanden, de vertegenwoordigers van Vinke & 
Co. in Sint-Petersburg. De jonge Hardenbergers waren belast met het toezicht houden op de 
houtkap en op het vlotten van de boomstammen. Sjoerd bracht veel tijd door in het 
binnenland, waar de bossen werden gekapt, zo stond als verzendplaats op zijn brieven 
bijvoorbeeld het Koekas-meer in Kareliё en ook het Novgorod- en Olonets gouvernement. De 
eerste kennismaking met het leven in de Russische provincie was indrukwekend voor deze 
jongeman. Als leidinggevende had Sjoerd een geprivilegieerde positie in vergelijking met de 

                                           
20 De Hollandsche revue, 508-509. 
21 J. Hosmar, Sint-Petersburg. Stad van Hollandse kooplieden (Zaltbommel 2001) 51.  
22 Onder andere: Gerrit Jan Bouhuis, Rudger Frijling, G.W.E. Frijling en Jan W. Westhoff. Zie: G. Kuipers, E.J. 
Loor, Kent u ze nog… de Hardenbergers (Zaltbommel 1989) foto 24.   

 49



andere werkers, daar hij veelal bij de eigenaar van het bos in mocht wonen, dus bij een 
landheer. Over de levenswijze van de houthakkers schreef hij naar zijn moeder het volgende: 
‘ze slapen hier allemaal bij elkaar op de grond en dan kruipen ze maar in de pels, want 
dekens hebben ze ook niet, daar moest je eens even een kijkje kunnen nemen als ze aan het 
eten zijn; ze eten hier veel paddenstoelen en dan grijpen ze zoo maar met de handen in de 
schaal want borden hebben ze niet en vorken zie je ook niet, alleen van die ronde houten 
lepels. Stoelen hebben ze ook niet, die maken ze zelf en maar wat sterk, daar hoeven ze ook 
geen nieuwe matten op te maken, ze zagen zoo maar een klos van een boom af en dat zijn de 
stoelen. De andere dingen, bijvoorbeeld, zoutbakjes, peperbusjes enz maken ze van boombast, 
en zelfs schoenen in de zomer, dan lopen ze met de blote voeten in die schoenen van 
boombast. Met het vodka-drinken is het hier verschrikkelijk in die Russische dorpen, ze 
drinken het uit kommen of bierglazen, er gaat ook bijna geen dag voorbij of ik zie wel 
dronken mensen’.23 Om met de Russische houthakkers te kunnen communiceren, moest 
Sjoerd de Russische taal leren: ‘Met de taal leer ik ook aardig aan, maar voor ik goed 
Russisch spreek, dat duurt wel twee jaar, want het is me een brabbel taal, je hele gezicht moet 
je vertrekken om de woorden uit te spreken’.24 Voor de Russische boerenbevolking was de 
jonge Nederlandse timmerman een ‘heer’ en bijzondere verschijning in deze uithoek. ‘Het is 
hier nu in de hooitijd en ga ik nog wel eens mee hooi halen, dat vinden de mensen hier toch 
zoo gek, dat zoo’n (Mijnheer) zoo ze zeggen aan het hooien is. Laatst reed ik alleen met de 
hooiwagen door het dorp en alle mensen kwamen buiten om te kijken en een lol dat ze 
hadden’.25

Wanneer de werkzaamheden in het binnenland 
klaar waren, ging Sjoerd naar Sint-Petersburg om bij het 
inladen van het hout op de schepen mee te helpen. Dat 
was altijd een heel drukke tijd: ‘om vijf uur gingen wij de 
deur uit en kwamen ’s avonds om negen uur thuis’.26 Het 
leven in de Russische hoofdstad was helemaal anders dan 
in provincie. De jonge man genoot van het uitgaansleven 
in Sint-Petersburg en was verrukt van de heerlijke 
vissoorten, kaviaar, kreeft enz, die daar in de goede 
restaurants geserveerd werden en waarvan men in 
Hardenberg slechts de naam kende.27 Voor boodschappen 
ging Sjoerd met andere Nederlanders naar het Finse 
Wiborg, want daar was alles goedkoper dan in Sint-
Petersburg. Dit toenmalige autonome gebied vond hij 

‘heel mooi en veel netter dan in Rusland, daar zou ik best willen wonen’.28 Sjoerd ging een of 
twee keer per jaar met verlof naar Nederland. Zo ging het vier jaar lang tot aan de 
machtsovername door de Bolsjewieken. In 1918 kwam hij terug naar Nederland, geheel 
verzwakt door de slechte omstandigheden en belandde in het hospitaal te Zwolle.  

 
Sjoerd Leering 

Na de Russische Revolutie was de firma al haar Russische bezittingen kwijtgeraakt. 
Slechts de zagerij in het Estse Pernau kon in bedrijf blijven, daar Estland in 1918 zelfstandig 

                                           
23 Brief van Sioerd Leering van 31 maart 1914. Uit privé-collectie van mevr. C.A.J. Ressink-Leering, dochter 
van S. Leering te Zwolle. 
24 Ibidem. 
25 Brief van Sjoerd Leering van 10/23 juli 1915. Uit privé-collectie van mevr. C.A.J. Ressink-Leering. 
26 Brief van Sjoerd Leering van 20 mei 1914. Uit privé-collectie van mevr. C.A.J. Ressink-Leering. 
27 Herinneringen van mevr. C.A.J. Reesink-Leering over haar vader. 
28 Ibidem. 
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was geworden. In de jaren dertig heeft de firma William Pont N.V. met Rusland nieuwe 
handelsbetrekkingen aangeknoopt.29

 
 

De houthandel Meihuizen & Zoon. De houthandelsfirma Meihuizen & Zoon uit Wildervank 
kwam rond 1900 naar Rusland. De oprichter van deze onderneming was Jan Melchert 
Meihuizen, die een houthandel dreef aan het Oosterdiep te Wildervank sinds de jaren 30 van 
de 19e eeuw. In de zestiger jaren van die eeuw waren ook zijn zoon Melchior Jans en zijn 
schoonzoon Everhard Derk Everts werkzaam in de firma, waardoor de onderneming werd 
omgevormd tot een vennootschap. En aan het eind van de 19e eeuw werden ook de 
kleinkinderen in de vennootschap opgenomen: de zoons van Melchior Jans Meihuizen, Jan 
Melchior en Hendrik Klaas Meihuizen en enkele jaren later de zoons van Everhard Derk 
Everts, Dirk Everhard en Jan Melchior Everts. De jonge firmanten Dirk Everhard en Jan 
Melchior Everts trokken begin 20e eeuw naar Rusland om zaken te doen en openden in Sint-
Petersburg een eigen kantoor voor de houtfirma Meihuizen & Zoon. 30   

De firma kocht het ruwe hout, dat vervolgens door het bedrijf gezaagd en verhandeld 
werd. Uit Rusland importeerde de firma voornamelijk kapbalken31 die naar Wildervank 
verscheept werden om daar gezaagd te worden.32 De balken of meestal gewoon complete 
bossen werden op openbare verkopingen van de Russische regering of van de bosbezitters 
gekocht. Daarom moesten de firmanten veel reizen door heel Rusland om de bossen ter 
plaatse te bekijken en de kap te regelen. 

 
Het kappen van bomen door de firma Meihuizen & Zoon.

Het omhakken van de bomen gebeurde hoofdzakelijk in de winter- of de 
zomermaanden, daar de lente- en herfstregens de bossen ontoegankelijk maakte. Vervolgens 
werd het hout naar de dichtst bijzijnde rivier gebracht. Daar werden de stammen gemerkt, tot 
vlotten samengebonden en afgevlot naar Sint-Petersburg. De vlotten werden door mensen van 
de firma begeleid. Deze reizen gingen vaak over honderden kilometers en duurden weken 
lang. Eenmaal in Sint-Petersburg werden de vlotten naar het Morskoj kanal achter de 

                                           
29 D.F. Pont, De firma William Pont thans N.V. houthandel v/h William Pont te Zaandam, 18. 
30 RHC Groninger Archieven, Houthandel Meihuizen & Zoon, Toegangnummer 1865, Inv.nr. 2350.  
31 Kapbalken zijn ongezaagde boomstammen van geselecteerd naaldhout. 
32 RHC Groninger Archieven, Inventaris van het archief van de houthandel J.M. Meihuizen & Zoon door W.E. 
Goelema. 
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Nikolaevskij brug gevoerd, waar de firma een opslagplaats had. Daar werd het hout op de 
schepen naar Nederland geladen. 

Aanvankelijk kende deze export van kapbalken vele moeilijkheden. Zo schreef Dirk 
Everts aan zijn moeder in juni 1901 uit Sint-Petersburg: ‘…ik heb het echter steeds nog meer 
geprobeerd, doch nu geef ik den moed op, ik ga beslist niet weer naar Rusland toe en verlang 
naar het ogenblik dat de laatste balk op de stoomboot gaat’.33 De onbekendheid met de 
omstandigheden, de gebruiken van het land, de moeilijkheden bij het vinden van goede 
houthakkers, het transport van de balken en de concurrentie met andere firma’s maakte dat het 
meerdere jaren duurde, voordat de export goed draaide en lonend werd. Bijzonder moeilijk 
hadden deze Nederlanders het, wanneer zij naar bossen in het Russische binnenland gingen. 
‘Het eten is hier niet bijzonders goed om je honger te stillen doch van toebereiden geen 
sprake…brood is hier goed…af en toe schieten wij een eend of korhoen en braden wij dat’ – 
schreef Dirk in februari 1900 en een maand later: ‘Hier is het de grote vasten, zodat je slechts 
vis mag eten en dan nog oude gezouten’.34 Waarschijnlijk een nog groter probleem dan het 
zich aanpassen aan het Russische levenspatroon, was voor de firmanten Meihuizen het vinden 
van geschoold personeel. Volgens de volkstelling uit 1869 was 99% van de Russische 
bevolking analfabeet. Voor de stad Sint-Petersburg was dit percentage veel lager, slechts 
39,7%, maar dit gold niet voor haar omstreken.35 Uit een brief van Jan: ‘…ik heb natuurlijk 
wel overal gezegd, dat ze de balken wat netter moesten afzagen, doch de lui kunnen dat hier 
niet doen, de meesten begrijpen daar niets van en dan is het moeilijk hun het een of het ander 
aan het verstand te brengen’.36  

 
Houttransport op de Neva. 

Om zaken in Rusland te kunnen doen leerden Dirk en Jan de Russische taal en 
beheersten haar na verloop van tijd zowel mondeling als schriftelijk. Ondanks de vele 
moeilijkheden werd de handel doorgezet en hun artikelen vonden in Nederland goede afzet. 

                                           
33 RHC Groninger Archieven, Familie Meihuizen-Everts, Toegangnummer 554, Inv.nr. 48. 
34 Ibidem, Inv.nr. 29. 
35 V. Michnevich, Peterburg, 355. 
36 RHC Groninger Archieven, Toegangnummer 1865, Inv.nr. 2189. Brief aan Dirk Everts van 22.02.1904. 

 52



Zo werden er, bijvoorbeeld, in 1902 32.395 balken geïmporteerd.37 Het hoogste aantal, dat in 
één jaar werd gehaald was 100.000 balken.38 In de jaren 1905 tot 1914 was de export van 
kapbalken uit Rusland en de verkoop daarvan in Nederland het belangrijkste onderdeel van 
het bedrijf. Om zich een eigen positie op de Russische houtmarkt te verzekeren kocht de firma 
een groot bos in het gouvernement Novgorod. Deze bossen werden aangekocht als reserve, 
wanneer het niet mogelijk bleek om op de openbare verkopingen balken of bossen te kopen. 
Maar het eigen bos werd zoveel mogelijk gespaard. Helaas heeft de firma van deze bossen 
niet veel profijt gehad, daar alles na de revolutie verloren is gegaan.39  

Er bestond een heftige concurrentie met de andere houtfirma’s in Rusland. Een 
briefwisseling tussen Dirk en Jan uit Rusland met het hoofdkantoor te Wildervank getuigt 
hiervan. Opvallend is het feit, dat de concurrenten geen Russische bedrijven waren, maar 
Nederlandse. De firma Meihuizen & Zoon werkte vaak samen met het Groningse G. van 
Calcar’s en haar grootste concurrent was houthandel William Pont en haar dochtersfirma 
Wijlhuizen & Co. ‘Pas dus op – schreef E. Everts aan zijn zoon Dirk in augustus 1902 - dat jij 
door Pont of Wijlhuizen niet de wetten laat stellen, in dit geval in Petersburg moet het 
andersom zijn en zou jij het moeten doen en anders moet je je eigen gang maar gaan en kopen 
zoo voordelig mogelijk’ en verder ‘Wat betreft het engageren van jou door Pont, ze doen 
dunkt mij alleen om alles in hun handen te krijgen en als hun dat gelukt is dan geven ze jou 
toch de bons en met die De Vries zou ik mij ook niet te veel inlaten, dat is immers maar een 
knecht van Pont en wil jou ook al onder den duim houden’.40 Dit onderlinge gekrakeel leidde 
ook tot uitbarstingen. Over zo’n gevalletje vertelde Dirk in zijn brief van augustus 1904 aan 
heren van Meihuizen & Zoon te Wildervank: ‘Wij hebben hier met de firma Wijlhuizen & Co. 
ook een aardig gevalletje, waaruit onze verstandhouding wel zeer duidelijk uitkomt. De oever 
waar wij werken bleek door Wijlhuizen gehuurd te zijn, zonder dat wij daar iets van wisten. 
Toen wij bijna onze partij uitgewerkt hadden, dus na 7 weken kwam opeens de politie om 
proces verbaal op te maken wegens eigenmachtig gebruik maken van een anders grond en 
werden de 100 Roebel schade vergoeding plus de gerechtsonkosten. Ik nam echter geen 
proces verbaal aan doch verplichtte mij de oever binnen 4 dagen vrij te maken. Ik werd echter 
den volgenden dag voor het gerecht gedaagd en ging er persoonlijk heen, zij hadden een 
advocaat gezonden. Ik maakte den rechter alles duidelijk en zei dat ik de oever den volgenden 
dag ter hunner beschikking zou stellen. Toen kwam de advocaat aan het woord, die beweerde 
dat zij 100 Roebel schade hadden en de gerechtskosten. Wat ik echter wel weerleggen kon 
daar zij absoluut geen schade hadden. Het oordeel was dan ook dat ik zorgen moest dat de 
oever vrij werd en wat die schade aanging moesten zij maar met mij maken, vorderen konden 
ze niets. Ik heb er verder niets van gehoord doch zouden ze komen om 100 Roebel dan kan het 
wel wezen dat zij vierkant de trap afgeflikkerd worden. Toch nette lui, maar dan waren ze als 
goede kennissen gekomen en mij er op gewezen dat het toch niet aanging hun oever zoo maar 
in beslag te nemen, dan had ik er niets op tegen gehad hun tegemoet te komen nu moeten ze 
den advocaat ook nog betalen en zo’n kerel reist ook niet vergeefs met een hoge hoed een 
paar keer naar Schusselburg’.41 Uiteindelijk kwamen de firma’s tot een overeenkomst, om 
het inkoopgebied te verdelen, waarbij Meihuizen & Zoon zich verplichtte niet langer 
zelfstandig in het gebied van Narva balken te kopen maar deze volgens overeengekomen 
voorwaarden van Pont af te nemen. Deze overeenkomst was van 1907 tot 1915 van kracht.42  

                                           
37 Ibidem, Inv.nr. 2211. 
38 Ibidem, Inv.nr. 2350. 
39 Ibidem, Inv.nr. 2350. 
40 Ibidem, Inv.nr. 2190. 
41 RHC Groninger Archieven, Houthandel Meihuizen & Zoon, Toegangsnumer 1865, Inv.nr. 2189. 
42 Ibidem, Inv.nr. 2211. 
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Het was hard werken. Doordat de firmanten vele reizen in Rusland moesten maken en 
steeds weer terugkeerden naar Nederland, brachten zij in Sint-Petersburg weinig tijd door en 
hadden er in de eerste jaren geen permanent onderkomen. Zo was in 1901 het adres van Dirk 
Everts Litejnyj Prospekt 51/12 en in 1902 Malaja Morskaja 13/20.43 Pas in de laatste jaren 
voor de Eerste Wereldoorlog had hij een vast adres: Vasilevskij eiland, linija 13, app. 20. Het 
verblijf in Rusland had voor Dirk Everts puur een zakelijk en tijdelijk karakter. Zijn vrouw 
bleef in Nederland en Dirk schreef in zijn brieven, dat hij zo snel als de zaken dat toestonden, 
naar huis wilde gaan. Rusland werd door hem nooit beschouwd als eventuele woonplaats. 
Ondanks zijn kortstondige verblijven in de Russische hoofdstad had Dirk veelzijdige 
contacten met de Nederlandse kolonie. Hij bezocht de diensten van de Nederlandse 
hervormde gemeente en kende vele Petersburgse Nederlanders persoonlijk. Zo verzocht hij 
zijn correspondenten tijdens zijn afwezigheid in Sint-Petersburg naar het adres van de winkel 
Jansen, Joost & Co. op Nevskij Prospekt 20 – het complex van de Nederlandse kerk - te 
schrijven. Ook op zakelijk gebied waren zijn contacten hem behulpzaam, blijkens een briefje 
uit 1902 van de Vriezenvener Hendrik Kruys: ‘wanneer komt u een ogenblik bij mij hier in 
den winkel? Ik ontvang daar juist een brief van een klant van mij, die mij een bos aan biedt te 
kopen’.44 In zijn vrije tijd ging Dirk Everts vaak met andere firmanten naar de Nederlandse 
Vereniging, getuige de afschriften van de onkosten in de grootboeken van de firma.45 Ook 
bezochten zij de Zoölogische tuin, die bekend stond als de bijeenkomstplaats voor de 
Petersburgse Duitsers.46 Sint-Petersburg zelf maakte op Dirk Everts een gunstige indruk: ‘hier 
merk je niet dat je in Rusland bent’ - schreef hij nog in 1900 aan zijn moeder.47  

In de laatste jaren voor de revolutie verbleven de gebroeders Everts steeds meer te 
Wildervank, terwijl de zaken in Sint-Petersburg aan Harm Pieter van Timmeren en Frans 
Nagelsmith, twee medewerkers en aandeelhouders van de firma, werden toevertrouwd. Van 
Timmeren woonde in Sint-Petersburg met zijn Russische vrouw en was lid van de 
Nederlandse hervormde gemeente en van de Nederlandse Vereniging. Hij was de laatste van 
de firmanten, die Rusland in oktober 1918 heeft verlaten.48 Een paar jaar na de revolutie 
opende de firma een kantoor in Helsinki met heel Noord-Europa als het werkterrein. 

 
 

De scheepvaart- en bouwbedrijven 
 

Sinds Peter de Grote bestond tussen Nederland en Rusland altijd een warme band op het 
gebied van de scheepsvaart, scheepsbouw en waterbouw. In de handel met Rusland speelde de 
export per schip naar Nederland een dominante rol. In de laatste twee decennia van de 19e 
eeuw groeide de Russische export snel. In het jaar 1880 voerde Nederland voor een Fl. 50 
miljoen uit Rusland in. Vijftien jaar later was die invoer gestegen tot een waarde van Fl. 200 
miljoen en in de volgende vijftien jaar verdubbelde dit bedrag nogmaals. Rusland werd een 
belangrijke leverancier van hout, graan, vlas, hennep en oliezaden.49 De toename van 
verscheepte vrachten was nauw verbonden met de ontwikkeling van het spoorwegennet in 
Rusland, de goederen konden nu snel naar Sint-Petersburg of andere Oostzeehavens worden 
vervoerd en andersom werden de goederen verder via de spoorweg naar Moskou en andere 

                                           
43 RHC Groninger Archieven, Houthandel Meihuizen & Zoon, Toegangsnumer 1865, Inv.nr. 218. 
44 Ibidem, Inv.nr. 2189. 
45 Ibidem, Inv.nr. 2194 en 2195. 
46 Daarover zie meer in de case-study over Sophia ter Hegen. 
47 RHC Groninger Archieven, Familie Meihuizen-Everts, Toegangsnummer 554, Inv.nr. 29. 
48 RHC Groninger Archieven, Houthandel Meihuizen& Zoon, Toegangsnummer 1865, Inv. nr. 2196. 
49 G.H. Knap, Gekroonde koopvaart 1856-1956 (Amsterdam 1956) 63. 
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steden getransporteerd. Er was niet alleen een Nederlandse vracht-, maar ook een 
passagierslijndienst van en naar Sint-Petersburg. Daarnaast werden de Nederlandse 
waterbouwkundige bedrijven volop gecontracteerd voor grote werken in Rusland. De 
Nederlandse baggeraars waren al sinds middeleeuwen bekend in het Oostzee gebied. Vele 
havens, kanalen en andere waterwegen werden met behulp van de Nederlandse bedrijven 
voltooid. Enkele belangrijke bedrijven worden hieronder besproken. 

 
 

Het cargadoors- en rederijbedrijf Vinke & Co. Deze Amsterdamse firma stamt uit 1837. Haar 
oprichters kwamen uit Heemse bij Hardenberg in de provincie Overijssel. In het 
bovengenoemde jaar richtten twee neven, Jan Vinke en Jannes Vinke, een zaak op onder 
naam J. & J. Vinke aan de Geldersekade 8 te Amsterdam.50 Het was een 
scheepsvictualienwinkel. In 1854 werd nog een neef uit Heemse naar Amsterdam geroepen, 
Albertus Vinke. Deze voelde meer voor cargadoorszaken en stichtte in 1860 een eigen firma 
genaamd Vinke & Co. met als vestigingplaats Geldersekade 10.51 De uitbreiding van de 
scheepvaartmarkt zorgde voor de ontwikkeling van de cargadoor als beroep. Omdat de 
omvang van de scheepvaart toenam, was het voor een reder niet meer mogelijk om zelf eigen 
schepen te bevrachten. Dus hij maakte gebruik van agenten in het buitenland, die contacten 
legden met aanbieders en afnemers van lading. Een cargadoor was zodanig een makelaar in 
lading, een bemiddelaar tussen reders enerzijds en aanbieders en afnemers van lading 
anderzijds. Een cargadoor moest goede kennis hebben van de markt, van aanbieders en 
afnemers van producten, de goedkoopste manier van verschepen, op de hoogte zijn van de 
eigenschappen van de schepen, eisen van het vervoer van producten en de bijzonderheden van 
de bestemmingshavens. De cargadoorskantoren richtten zich op bepaalde soorten goederen, 
handelspatronen en bestemmingen. Vinke & Co. specialiseerde zich in houtbevrachtingen 
vanuit Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland. 52 De houtvaart vereiste veel specialistische 
kennis, zowel van de bevrachter als van de rederij en de bemanning. Ook de geografische 
ligging van de bestemmingshaven vroeg aparte aandacht. Zo waren bijvoorbeeld de havens 
aan de Witte Zee en de Oostzee  alleen van mei tot december bereikbaar, de rest van het jaar 
waren ze dichtgevroren. Dus elk jaar moest bepaald worden wanneer de laatste reis 
ondernomen kon worden. De ellende was niet te overzien als te veel risico genomen werd en 
het schip een hele winter vast kwam te zitten in een dichtgevroren haven met alle bijkomende 
kosten van dien.53  

In 1889 kwam Gerrit Warnderink Vinke, de oudste zoon van Albertus, in de firma van 
zijn vader werken. Zijn taak werd het aanleggen van goede betrekkingen met de grote 
houtkopers. De belangrijkste klanten van de firma werden de houthandels William Pont en 

                                           
50 M. Dendermonde, Een eeuw door weer en wind, (Wormerveer 1960) 13-14. 
51 H.J.A. Dessens en G.J. van Dijk, Vinke & Co 1860-1985 (Alkmaar 1996) 6. 
52 Ibidem, 7-8. Zie ook: G. Warnderink Vinke, 1860 herinneringen firma Vinke & Co. 1920, 6-7. Typoscript 
bevindt zich in de bibliotheek van het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.  
53 Van grote ongevallen bleven wij verschoond tot in November, toen plotseling vorst in de Oostzee intrad, 
terwijl twee onzer schepen de ‘Farmsum’ en de ‘Ootmarsum’ nog in Sint-Petersburg moesten laden; de 
Ootmarsum moest door het vele ijs nagenoeg zonder lading van Sint-Petersburg vluchten, terwijl de ‘Farmsum’ 
den 8sten November op de reede van Kronstadt arriveerde met gebroken circulatie - en ballastpompen en 
absoluut niet in staat was om met eigen kracht verder te stoomen; door de hevige vorst liep het schip groot 
gevaar om te Kronstad in te vriezen en besloten wij in overleg met assuradeuren de boot te laten wegslepen naar 
Amsterdam. Na veel moeite kregen wij twee sleepboten, die dit werk wilden uitvoeren en na een moeilijke en 
gevaarlijke reis, waarbij het schip in de Oostzee gedurende een zwaren storm de sleepboten verloor doch 
gelukkig zonder ongeval Karlskrona binnenkwam, arriveerde hetzelfde alhier op den 4den december. Uit het 
Jaarverslag van de Stoomvaart-Maatschappij ‘Oostzee’ over 1908. Het Jaarverslag bevindt zich in de bibliotheek 
van het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. 
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Wessem & Co. uit Zaandam, maar ook houthandel Altius & Co. uit Amsterdam en van P. 
Stoffel Czn. uit Deventer.54. Het hoogtepunt van de houtbevrachtingen voor Vinke & Co. lag 
tussen 1900 en 1910.  

Vaak gingen de cargadoors over tot de oprichting van eigen rederijen. ‘Ik had zo’n 
voorgevoel - schreef Gerrit Warnderink Vinke in zijn herinneringen - dat de positie van den 
cargadoor hoe langer hoe meer in de verdrukking zou geraken, tenzij de cargadoor tevens 
een rederij had. Trouwens, verscheidene Duitsche en Engelsche booten maakten volstrekt 
geen slechte zaken met het varen van de Oostzee naar Holland en waarom zouden wij 
Hollanders dit niet evengoed kunnen doen?’.55 Zo richtte de firma Vinke & Co. rond de 
eeuwwisseling drie rederijen op, waarover zij de directie en het beheer voerde: in 1897 de 
N.V. Stoomvaart - Maatschappijen ‘Oostzee’, in 1905 de ‘Hillegersberg’ en de ‘Houtvaart’ in 
1910. Eén van de commissarissen van de ‘Oostzee’ was houthandelaar J.C. van Wessem en 
van de ‘Hillegersberg’ houthandelaar William Pont Jr.56 Bij de aankoop van schepen voor de 
‘Oostzee’ werd er speciaal gelet op de geschiktheid voor de houtvaart. De schepen haalden in 
de zomer en herfst hout uit Archangelsk aan de Witte Zee en uit Sint-Petersburg en Kronstadt 
aan de Oostzee, met op de heenreis vaak een lading Engelse kolen. De grote schepen van de 
maatschappij maakten ook transatlantische vaarten. De jaren 1900-1912 vertoonden 
voorzichtige groei, zonder dat een eindejaars dividend kon worden uitbetaald. Pas 1911 bracht 
positieve resultaten. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog leverde aanvankelijk een 
nadeel op. Diverse schepen lagen vast in havens aan de Witte Zee, omdat ze niet werden 
doorgelaten door de Russische regering en anders werden ze wegens mijngevaar in de havens 
gehouden. Maar door de oorlog stegen de vrachttarieven buitengewoon, wat een hoge winst 
bracht aan de rederijen. De dividendpercentages van de ‘Oostzee’ waren in 1915, 1916, 1917 
en 1918 respectievelijk 66, 60, 30 en 50 procent. Voor de ‘Hillegersberg’ en de ‘Houtvaart’ 
gold hetzelfde.  

Na de vrede in 1919 waren de bevrachtingen met een Russische lading geheel 
verdwenen; de aanvoer vanuit Rusland geschiedde daarna uitsluitend op c.i.f.-basis met 
Russische schepen, waartoe de Sovjethandelsvloot enorm werd uitgebreid of met door de 
Russen in timecharter genomen of gewoon gecharterde schepen.57  

Als vertegenwoordigers van de firma Vinke & Co. in Sint-Petersburg traden Willem 
Jacob Vinke en Roelof van der Sanden op. Hierbij speelden de hechte familiebanden een rol: 
de moeder van Roelof, Grietje Mulder, was in haar eerste huwelijk gehuwd geweest met een 
Vinke. In 1913 kwam Willem naar Sint-Petersburg samen met zijn Russisch-Duitse vrouw 
Leocadia Kulikovski uit Amsterdam. Zij werden beiden lid van de Nederlandse hervormde 
gemeente. Ook in het jaar 1913 ging Roelof van der Sanden uit Hardenberg naar de Russische 
hoofdstad. Hij hield zich bezig met de houtladingen en stond in nauw contact met de 
houthakkers van de firma Wijlhuizen & Co. In 1915 werd hij door belijdenis ook lid van de 
gemeente. In de herfst van 1918 vertrokken allen naar Nederland.  

 
 

De werf Gusto. De werf Gusto uit Schiedam was een voortzetting van de door A.F. Smulders 
in 1862 gestichte kleine stoommachinefabriek.58 Er werden stoomboten voor kanaal- en 
riviervaart, stoommachines, locomobielen, locomotieven, spoorwegmateriaal en bruggen 
vervaardigd. In 1896 leverde dit bedrijf zijn eerste zeewaardige baggermolen af en al in het 

                                           
54 Gemeente Archief Amsterdam. Archief van de Cargadoors Vinke & Co. Toegangsnummer 801. Inv.nr. 1. 
55 Gerrit Warnderink Vinke, Herinneringen, 29.  
56 H.J.A. Dessens, Vinke, 19. 
57 Gerrit Warnderink Vinke, Herinneringen, 24. 
58 http://www.alexdenouden.nl/artikelen/gusto01.htm 
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volgende jaar kwam er een bestelling voor een dergelijk vaartuig vanuit Rusland en ook nog 
voor een hopperzuiger. Het jaar daarop werd er weer een hopperzuiger besteld. In de jaren 
1914 en 1915 waren er bij de werf Gusto zeven elektrisch gedreven drijvende torenkranen in 
aanbouw. Hun hefvermogen varieerde van 80 tot 200 ton. Ze waren bestemd voor België, 
Argentinië, Engeland en Rusland.59 De werf Gusto maakte daarnaast op bestelling van 
verschillende bedrijven baggermateriaal, kranen en schepen van specialistische types. Zo 
bijvoorbeeld, bouwde zij een self-discharging barge (zie foto) voor de Belgische firma 
Ackermans & van Haaren. Deze firma had haar vertegenwoordiging in Nederland te ’s-
Gravenhage en voerde bagger werkzaamheden uit in Rusland te Reval (het tegenwoordige 
Tallin). De Vriezenveense koopman, D.G. Harmsen, schreef in zijn boek, dat de Nederlandse 
ondernemers baggerwerken verrichten in de vaargeul naar Kronstadt.60 Of hij deze firma 
bedoelde is niet met zekerheid vast te stellen, maar wel zeer waarschijnlijk. De Nederlandse 
consul in Reval, Arie van den Bosch, was een aannemer in de waterbouw en werkte 
waarschijnlijk samen of in opdracht van Ackermans & Van Haren. Enkele van zijn 
baggermolens voerden werkzaamheden uit in de Petersburgse haven. Van den Bosch was lid 
van de Nederlandse hervormde gemeente in Sint-Petersburg, waarin hij door belijdenis in 
1905 werd opgenomen.61 Hij was getrouwd met Elisabeth de Jongh, wier oudste zus weer de 
vrouw van Anton Philips was. Toen Anton Philips in 1922 naar Rusland ging om met de 
Sovjets te onderhandelen, nam hij Arie mee vanwege zijn kennis van het Russisch. Arie wilde 
zijn baggermolen terugkrijgen of de samenwerking doorzetten. Ze bereikten echter niets.62  

 

                                           
59 M. Dendermonde, De som der delen/Gusto 1862-1962 (Wormerveer 1962) 70. 
60 D.G. Harmsen, Vriezenveners, 160. 
61 De Hollandse Hervormde, deel III, 96. 
62 M. Metze, Ze zullen weten wie ze voor zich hebben. Anton Philips 1874-1951 (Amersfoort 2004) 157, 160, 
164 en 166.  
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De self-discharging barge van de firma Ackermans & Van Haren actief in de haven van Reval. 

 
De werf Gusto had meerdere werkplaatsen in Nederland en in het buitenland. Zo 

exploiteerde zij sinds de jaren negentig de gespecialiseerde stoomketelfabriek Maison Renson 
& Cie., te Grace-Berleur bij Luik. In Sint-Petersburg bevond zich een vertegenwoordiger van 
deze fabriek, de Délégué des affaires Russes des Chartiers Gusto, J. de Kannegiesser. Zijn 
adres in Sint-Petersburg was Sapernyj pereulok 10. In februari 1920 schreef de directeur van 
de werf Gusto aan het Ministerie van de Buitenlandse Zaken over de mogelijkheid om met 
zijn vertegenwoordiger in contact te treden, of te vernemen of deze heer nog in leven was, 
aangezien Nederland op dat moment geen betrekkingen met Rusland had en de laatste brief 
van De Kannegiesser dateerde van 10 augustus 1918.63 Het is niet bekend wat er van hem 
geworden is.  

Een Vriezenvener van de derde generatie, wiens familieleden in Sint-Petersburg zaken 
deden, Julius Smelt, werkte volgens de overlevering als vertegenwoordiger van een Belgische 
metaalgieterij. De naam van deze gieterij is niet bekend, maar aangezien hij zich na zijn 
terugkeer naar Nederland met de ‘Lingestroom’ in 1920, vestigde te Luik om daar te werken 
voor het moederbedrijf, moet dat Maison Renson & Cie. geweest zijn. Enkele jaren later is hij 
ook in Luik overleden.64

 
 

Het cargadoors-, expeditie en rederijbedrijf Wm.H. Muller & Co. De oorspronkelijke firma 
Wm.H. Muller & Co werd opgericht in 1876 te Düsseldorf door de heren Wm. H. Muller en 
F.E.H. Neese. Het doel was een agentuur- en commissiehandel alsmede het doen van eigen 
zaken in de mijnbouw- en hoogovenproducten. In 1878 verhuisde de firma naar Rotterdam en 
werd omgevormd tot een Nederlandse onderneming. Ze hield zich bezig vooral met de 
levering en het vervoer van ertsen naar het Duitse achterland. In de daarop volgende jaren 
                                           
63 NA, Ministerie van BZ, A-Dossiers 1919-1940, Toegangsnummer 2.05.21, Inv. nr. 1661. 
64 http://www.gencircles.com/users/vriezenveners/4/data/36627. Zie ook: D.G. Harmsen, 
Vriezenveners, 120. 
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werd het arbeidsterrein uitgebreid tot een cargadoors-, expeditie en rederijbedrijf. De 
scheepvaartbelangen namen een grote vlucht in de activiteiten van deze onderneming, met 
name de graanoverslag voor Duitsland speelde daarbij een belangrijke rol. In de Russische 
hoofdstad trad H.H. Roeper op als vertegenwoordiger van Wm.H. Muller & Co. Aanvankelijk 
was hij ook een van de directieleden van Hollands-Russische bank te Petrograd.65

 
 

De Kromhout Motoren Fabriek. Deze fabriek was een voortzetting van de firma Gebr. 
Goedkoop. Als familiezaak bestond het al langer, maar op 1 februari 1842 werd het een firma. 
Zij hield zich bezig met het uitrusten en provianderen van schepen en leverde onder meer 
kettingen, ankers, geschut, touwwerk en andere scheepsbehoeften. Daarnaast opereerde ze 
ook als aannemersbedrijf. Later zou de sleepvaart en sleepbootrederij de kern van 
onderneming gaan uitmaken. In 1867 kocht zij de werf ’t Kromhout’ aan de Hooge Kadijk.66 
Begin jaren negentig van de 19e eeuw bouwde de werf hoofdzakelijk motorboten, waarvoor 
door andere bedrijven petroleummotoren werden aangeleverd, die vervolgens op de werf in de 
schepen werden gemonteerd. Dit bracht bepaalde moeilijkheden met zich mee en er werd 
besloten zelf motoren te gaan bouwen. Dit besluit, in 1901 genomen, vormde het begin van de 
Kromhout-Motorenfabriek. De fabriek groeide snel en vanaf begin 1909 werd alles in eigen 
huis gefabriceerd. In 1910 leverden ze het eerste schip aan Rusland. Het was een klein 

zeescheepje, de Rybak, voorzien van 
een 38 P.K. petroleummotor, dat op 
eigen kracht over de zee naar Sint-
Petersburg en vervolgens naar 
Astrachan voer. Hiervoor werd een 
Nederlandse bemanning ingehuurd via 
het bureau Wijsmuller. Kapitein 
Wijsmuller vond deze reis zo 
interessant, dat hij zelf meeging. Na 
aankomst in Sint-Petersburg werd door 
Wijsmuller een Russische bemanning 
opgeleid, die vervolgens het scheepje 

overnam.67  

 
De Rybak van de Kromhout Motoren Fabriek. 

De Kromhoutwerf kende in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog een aanzienlijke 
uitbreiding van de verkooporganisatie over de gehele wereld. In veel landen werd een netwerk 
van agentschappen voor verkoop en service opgezet. Zo werden in 1912 in Rusland te 
Novorossisk en in 1914 te Odessa agenten aangesteld. 68 In Sint-Petersburg had deze 
Nederlandse onderneming ook haar vertegenwoordiger, dat vermeldt C. Stuart, directeur van 
de Nederlandse bank voor de Russische handel in zijn rapport aan de Nederlandse Handel 
Maatschappij, maar helaas vermeldde hij niet de naam van deze persoon.69

 
 

Thomsen’s havenbedrijf. De onderneming, die was opgericht in 1870, had naast het 
hoofdkantoor te Rotterdam nog vestingen in Amsterdam, Zaandam, Schiedam en in België, 
Duitsland. Haar algemene specialiteiten waren laad- en losdiensten: laden en lossen van 

                                           
65 Gemeentearchief Rotterdam (GAR), Toegangsnummer 355, Inv. nr. 3025. 
66 J.C. Westermann, Kagen, clippers, werven en motoren (Amsterdam 1942) 164. 
67 Hierover verscheen in de NRC zelfs een compleet artikel. N. Rott. Crt, 10.10.1910. 
68 J.C. Westermann, Kagen, clippers, werven en motoren (Amsterdam 1942) 244. 
69 NA, Toegangsnummer 2.20.01, NHM, Inv.nr. 5978. 
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bulkladingen, tellen en wegen, opslag, wegvervoer enz.70 In 1916 werd door de raad van 
commissarissen besloten te onderzoeken of er een mogelijkheid bestond voor het bedrijf om 
zich in het Havenbedrijf van Petrograd te interesseren. De bedoeling was om na de oorlog een 
modern havenbedrijf in Petrograd op te richten. De directeur van Thomsen’s J. Key bezocht 
de Petrogradse haven. Na zijn terugkeer werd besloten de oprichting van ‘eene afzonderlijke 
Vennootschap aldaar thans te voorbereiden’.71 Om vaste voet op de Russische grond te 
krijgen kocht Thomsen’s bedrijf in samenwerking met de Hollands-Russische bank voor 1.6 
miljoen niet-gegarandeerde effecten van de Petersburgse Graanelevators en Pakhuizen 
Maatschappij, waardoor het zich van de controle over deze Russische onderneming had 
verzekerd.72 Deze informatie komt uit het jaarverslag van 1916 van dit bedrijf. Het 
jaarverslag van 1917 ontbreekt helaas. Daarom is het onbekend hoe de zaken precies gingen. 
Hoogstwaarschijnlijk werd er besloten om gunstiger tijden af te wachten, want in het 
jaarverslag van 1918 staat geen woord vermeld over de Russische activiteiten van dit bedrijf. 
Wel komt de naam van de directeur Key voor op de ledenlijst voor vorderingen in Rusland 
van de Nederlandse Vereniging voor Russische belangen. 

 
 

Het bank- en verzekeringswezen 
 

De tegenwoordige grootste bank van Nederland, de ABN AMRO, plantte in 1916 zijn wortels 
in de Russische grond, toen in de Russische hoofdstad twee Nederlandse banken hun 
vertegenwoordigingen openden. 

De eerste, de Russisch-Hollandse Bank (HolRus), werd geopend op 28 april 1916. 
Haar stichters waren voor 55% de Rotterdamse Bankvereniging (RoBaVer), één van de 
voorlopers van de AMRO Bank, en voor 45% een groep van Russische ondernemers. De 
tweede, de Nederlandse Bank voor Russische Handel (NedRus), werd geopend op 14 januari 
1917. Haar grondleggers waren de Nederlandse Handel Maatschappij voor 24,2%; de 
Twentse Bankvereniging voor 18% (voorlopers van de ABN); H.W.A. Detering, president-
directeur van de Koninklijke Olie (het latere Shell) voor 10%, firma Hope & Co. (het latere 
MeesPierson en tegenwoordig Fortis) voor 7%; Lippmann, Rosenthal & Co. voor 7% en R. 
Mees & Zoonen (later ook MeesPierson) voor 4%. Op deze manier waren beide banken 
achteraf bezien voorlopers van de ABN AMRO, maar op het moment van opening waren het 
concurrenten, daar de Rotterdamse en Amsterdamse bankiers toen nog grote rivalen van 
elkaar waren.  

 
 

De Hollandsch-Russische Bank (de HolRus). Het initiatief om een bankinstelling in Rusland 
te openen kwam van de bestuurders van de Rotterdamse Bankvereniging. Zij gaven hun 
accountant, B. Gaastra, opdracht in de zomer 1915 naar Rusland te gaan om uit te zoeken 
welke mogelijkheden er waren voor Nederlandse deelname in een Russische bank.73 In Sint-
Petersburg ontmoette deze Gaastra ene Kagan, een rechtsdeskundige die van een groep 
Russische kooplieden opdracht had gekregen om de statuten voor een handelsbank op te 
zetten. Ze besloten om samen te werken en de Nederlandse en de Russische interessen te 

                                           
70 C. van Woerden, Thomsen’s havenbedrijf Rotterdam (Wageningen ). Bevindt zich in het Maritiem Museum te 
Rotterdam.  
71 Thomsen’s havenbedrijf. Vijfde jaarverslag 1jan.-31 dec. 1916. Bevindt zich in de UB Tilburg. 
72 NA, Toegangsnummer 2.20.01, NHM, Inv. nr. 5979. Brief van de directeuren van Holrus aan Commissarissen 
in Nederland van 11.05.1917. 
73 Scheerder, O Nederland, 43. 
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verenigen, waarbij de RoBaVer met 55% van het aandelenvermogen het meerderheidsbelang 
kreeg. In april 1916 werd er door de Rotterdamse Bankvereniging een Memorandum 
opgesteld inzake de oprichting van de bank, waarin de aanleiding tot de oprichting als volgt 
stond omschreven: ‘de talrijke en wijd vertakte betrekkingen, zowel op commercieel als 
financieel gebied, die tussen Rusland en Nederland bestaan, het groot vertrouwen, dat men in 
het recuperatief vermogen en de toekomstige ontwikkeling van een zoo uitgebreid en aan 
natuurproducten rijk land als Rusland stellen mag en ten slotte de oogenblikkelijk en naar wij 
vertrouwen tijdelijk zeer gedeprecieerde koers van den Roebel, gaven ons aanleiding de 
oprichting eener bankinstelling te dier plaatse niet langer uit te stellen’. Doordat de vestiging 
van een buitenlandse bankinstelling in Rusland wettelijk niet was toegestaan: slechts 
Russische bankinstellingen waren toegestaan, waarbij het College van Bestuur een wettelijk 
voorgeschreven Russische meerderheid moest hebben, bleek deze bank een echte 
samenvoeging van Russische en Nederlandse belangen.74 De oprichting en de 
werkzaamheden van de bank waren dan ook in de eerste plaats bedoeld ter bevordering van de 
handelsbetrekkingen tussen Nederland en Rusland.75  

Dat de opening plaats vond in de jaren van de Eerste Wereldoorlog lag, zoals eerder 
beschreven, geheel voor de hand. Voor de Nederlandse banken was de Eerste Wereldoorlog 
een periode van groei, doordat op dat moment de geldruimte in Nederland erg groot was. Ze 
zochten naar mogelijkheden om te investeren in het buitenland, mede omdat de 
investeringsmogelijkheden in eigen land onvoldoende aanwezig waren. Hierdoor en doordat 
de roebelkoers erg laag stond, was deze periode zeer gunstig om het aandelenkapitaal van een 
bank geplaatst te krijgen. De ontwikkeling van het Petersburgse bankwezen kende in deze 
jaren dan ook een ongehoord hoog tempo, zowel qua het aantal nieuw opgerichte banken, als 
door de snelle groei van het aandelenkapitaal van de reeds bestaande banken. Veel vaker dan 
vroeger ontstonden er ‘samengestelde’ banken, die volgens de Russische wetten handelden, 
maar waarin grote buitenlandse belangen zaten. Zo waren er in 1914 in Sint-Petersburg al 13 
handelsbanken en tijdens de drie oorlogsjaren, 1915-1917, kwamen daar nog eens 10 bij. 
Naast de grote kapitaalstroom uit het buitenland, waren er nog andere redenen waarom de 
Petersburgse banken in deze periode een grote groei doormaakte: ten eerste door de opkomst 
van nieuwe rijken, die hun vermogen verdienden aan militaire leveranties in de eerste jaren 
van de oorlog en ten tweede door de opgewektheid op de markt van waardepapieren rond 
1916.76  

Bij de oprichting van HolRus was het Nederlandse belang 55%, waarmee RoBaVer de 
meerderheid van de aandelen had en voldoende vertegenwoordiging van Nederlanders in de 
Directie om genoeg invloed op de bedrijfsvoering te kunnen uitoefenen wat betreft het beheer 
en de bestemming van het geïnvesteerde Nederlandse kapitaal. De bank werd opgericht met 
een kapitaal van Rb. 5.000.000, daar een groter aanvangskapitaal een heel lange 
goedkeuringsprocedure vergde. Het was echter de bedoeling om na een korte tijd het 

                                           
74 GAR, Toegangsnummer 355, Stokvis & Co., Inv. nr. 3025. 
Om een bank te mogen openen moesten de statuten van de bank door de Minister van Financiën goedgekeurd 
worden. Aan de statuten stelde de Russische wetgeving bepaalde eisen, die in Nederland niet in gebruik waren: 
bijvoorbeeld dat de commissarissen lijfelijk ter vergadering aanwezig moeten zijn. De commissarissen in 
Nederland mochten geen plaatsvervangers aanwijzen bij de vergaderingen van de raad van toezicht, die 
gemiddeld een keer per maand zouden plaatsvinden. De Russische bankwet schreef voor dat een vergadering van 
de raad van commissarissen een quorum kende van vijf personen. Voor een bank met buitenlandse belang en 
buitenlandse commissarissen was zoiets moeilijk, dan moesten de commissarissen in Rusland verblijven en/of 
Russisch zijn. 
75 Financieel jaarboek voor (Amsterdam 1917) 53. 
76  S.G. Beljaev, ‘Petrogradskije kommertsjeskije banki v gody pervoj mirovoj vojny’, Peterburgskije tsjtenija 
96 (Sint-Peterburg 1996) 140. 
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aanvangskapitaal te verdubbelen en bijkantoren te openen in Moskou en Riga.77 De HolRus 
vestigde haar kantoor op Nevskij Prospekt 21. De in Sint-Petersburg wonende Egbert 
Engberts beschreef deze straat als volgt: ‘Langs de deftige Nevskij Prospekt was er bijna in 
ieder huis of een bank of een onderlinge creditvereniging of een bankiersfirma gevestigd. De 
oude banken hadden prachtige gebouwen, door de eerste en beroemdste architecten gecreëerd 
en er was als het ware een wedstrijd onder de banken wie het mooiste gebouw zou doen 
verrijzen. In de jaren van de oorlog ontstonden er ook nog tal van buitenlandse banken. Zo 
had men een Franse, een Amerikaanse en een Chinese bank en zelfs twee Hollandse 
banken’.78

De diensten van de bank concentreerden zich op het wissel- en depositobedrijf, de 
kredietmarkt en het effectenbedrijf.79 Een belangrijk deel van de effectenzaken van de bank 
vond plaats vooruitlopend op de omvangrijke Nederlandse investeringen in de Russische 
landbouw en transportsector welke HolRus na het einde van de oorlog hoopte te realiseren in 
samenwerking met verschillende Nederlandse firma’s. Bijvoorbeeld het gemeenschappelijke 
aandeel van HolRus en Thomsen’s havenbedrijf uit Rotterdam in de Petersburgse 
Graanelevators en Pakhuizenmaatschappij. Of door met de Koninklijke Beetwortelcultuur 
firma Kuhn & Co. uit Naarden een gemeenschappelijke handelskantoor in Kiev te openen.80 
In dit opzicht had de HolRus nauwe banden met Nederlandse ondernemingen te Petersburg.  

Na een jaar werd in april 1917 het kapitaal vergroot van Rb. 5 naar 10 miljoen en werd 
een tweede filiaal geopend in Moskou. Het Handboek over de banken in Rusland in 1917 
vermeldt, dat de netto winst van HolRus over het jaar 1916 Rb. 71.212,68 bedroeg bij een 
bruto-opbrengst van Rb. 451.938,39. De totale omzet over 1916 was Rb. 480.432.368,10.81 
Tevens werd in 1917 de directie uitgebreid tot 8 man, waarvan er vijf Nederlanders waren: 
J.D. de Man Lapidoth, Jhr.F.W. van Spengler, N.A. Jansohn en in Moskou F. Will en H.C.J. 
de Vaynes van Brakell Buys. Verder was de president-directeur van Russische afkomst en 
waren de overgebleven twee directieleden Russen van Duitse afkomst. Van de 12 
procuratiehouders waren er drie Nederlanders: N. Croon, N.F. Hous en A.W. Pons, 6 waren 
Russen en de overige 3 waren Russen van Joods-Duitse origine.82 Helaas is niet bekend 
hoeveel Nederlanders in het middenkader voor de bank werkzaam waren in Sint-Petersburg. 

Op 27 december 1917 werd door de Sovjets per decreet het bankbedrijf tot 
staatsmonopolie verheven. Alle bestaande banken werden genationaliseerd en moesten 
opgaan in een staatsbank genaamd de Volksbank. De Nederlandse gezant te Sint-Petersburg, 
Oudendijk, protesteerde heftig tegen de nationalisatie van de HolRus, waarvan het grootse 
deel van het kapitaal niet-Russisch was. Het balanstotaal bedroeg op 31 december Rb. 1917 
54.359.250, waarvan in ieder geval Rb. 15 miljoen aan Nederlandse crediteuren toebehoorde 
en Rb. 5 miljoen aan Nederlandse aandeelhouders.83 Daarnaast bezat de HolRus voor Rb. 30 
miljoen aandelen in Nederlandse bedrijven te Sint-Petersburg.84 Maar in november 1918 na 
het vertrek van de Nederlandse gezant en consul werden alle bankdocumenten in beslag 
genomen en werden de medewerkers gedwongen naar Nederland terug te keren. 

 

                                           
77 GAR, Toegangsnummer 355, Inv.nr. 3025. 
78 Engberts, Herinneringen, 186. 
79 Smirnov, Istorija torgovli, deel 3, 83. 
80 Scheerder, O Nederland,  84. 
81 Russkije banki v 1917 godu. Spravotsjnyje svedenija o bankach (Petrograd 1918) 74-75. Bevindt zich in 
Nationaal bibliotheek te Sint-Petersburg. 
82 GAR, Toegangsnummer 355, Inv. nr. 3030. 
83 Smirnov, Istorija torgovli, deel 3, 83. 
84 Scheerder, O Nederland, 113. 
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De Nederlandsche bank voor Russische handel (de NedRus). Deze bank werd een half jaar 
later dan de HolRus geopend. Maar het idee om de Nederlands-Russische economische 
betrekkingen een nieuwe impuls te geven werd in de Amsterdamse bank- en handelskringen 
ook in de zomer 1915 besproken. In augustus van dat jaar verscheen een boekje genaamd Een 
Nederlands-Russische Handelsmaatschappij, waarin geprobeerd werd de te verwachten 
situatie in Rusland na afloop van de oorlog in kaart te brengen en in te schatten welke kansen 
er lagen voor een nieuw op te richten handelsmaatschappij.  

In opdracht van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) ging J.H. Cohen 
Stuart, één van de auteurs van het boekje, in de winter 1915-1916 naar Rusland om te 
onderzoeken wat de mogelijkheden waren voor de opening van een Nederlandse handelsbank. 
Het was zijn tweede reis naar Rusland. De eerste keer was in 1901, waar hij aanvankelijk in 
Moskou werkte bij het filiaal van de Franse bank Crédit Lyonnais. In 1902 ging hij in Sint-
Petersburg werken voor de Banque Russo-Chinoise.85 Na een driejarig verblijf in Rusland 
vertrok Cohen Stuart naar een andere vestiging van deze bank in Calcutta. In 1914 keerde hij 
in Nederland terug. Toen de directie van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in 1915 met 
het idee kwam om een Nederlandse handelsinstelling in Rusland op te zetten, zag zij in deze 
man met zijn kennis van het internationale en Russische bankwezen, de Russische taal en de 
Russische omstandigheden, de aangewezen persoon om een haalbaarheidsonderzoek voor 
haar plannen te doen. Zijn tweede verblijf in Rusland duurde drie maanden en Cohen Stuart 
bezocht naast Moskou en Sint-Petersburg ook Charkov, Kiev en Odessa. Na zijn terugkeer in 
Nederland schreef hij een rapport over de het Russische bankwezen en de economische en 
politieke vooruitzichten in Rusland. Naar zijn mening was ‘de levensvatbaarheid van eener 
Nederlandsen bank in Rusland mogelijk’. Minder overtuigd was hij van het feit of dat nu het 
juiste moment was om bank op te richten, en of het niet verstandiger was af te wachten tot de 
oorlog voorbij was. 86

Terwijl men in Amsterdam zat na te denken over alle voors en tegens maakte de 
Nieuwe Rotterdamse Courant eind maart 1916 bekend dat in Sint-Petersburg de Russisch-
Hollandse Bank werd geopend. Dit hakte voor de Amsterdammers de knoop door.  

Net als HolRus was NedRus een Russische handelsbank volgens de statuten, maar met 
een belangrijk deel van het aandelenkapitaal in Nederlandse handen. Waarmee NHM de 
mogelijkheid had zelf mensen te benoemen in de directies en toezichtraden van de bank en 
daarmee de Russische invloed op de bedrijfsvoering tot een minimum te beperken. 80% van 
het aandelenvermogen kwam in de handen van NHM en andere geïnteresseerden te 
Nederland. In Rusland werd iets meer dan een miljoen (1.027.500) van het aandelenkapitaal 
geplaatst, waarvan 313.000 in handen was van de in Sint-Petersburg wonende Nederlanders.87 
De reacties van de Russische pers op de opening van NedRus verschilden van de oproep tot 
de waakzaamheid omdat achter de belangen van neutrale landen die van Duitsland schuil 

                                           
85 Ibidem, 25- 26. 
86 Ibidem, 39. 
87 NA, Toegangsnummer 2.20.01, NHM, Inv. nr. 5975. H. van Gilse van der Pals consul, directielid van 
Rubberfabriek 195.500; W. Lagro, directeur van Nedrus 12.500; J.H. Cohen Stuart, directeur van Nedrus 12.500; 
M. van Gilse van der Pals, zoon van consul, econoom 5.000; C.L. Cool, directeur van de Russische filiaal van 
De Algemene 5.000; M. Mohr, ingenieur van S.-Petersburgse elektroncentrale 2.500; J.C. Harmsen, directeur 
van het Petersburgse kantoor van de handelsfirma A.W.Rothermundt & Co. 25.000; J.M Wertheim, directielid 
van het Russische filial van De Algemene 2.500; Mevr. A.L. Dorn  25.000; A. Jonker, directeur van de Russian 
Equipment Company  25.000; R. van der Sanden, vertegenwoordiger van de rederij Vinke & Co. 2.500. 
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gingen, tot gevleide gevoelens van de Russen door de verhoogde belangstelling van 
Nederlandse investeerders.88

Het Nederlandse karakter van de bank kwam ook tot uitdrukking in de samenstelling 
van het bestuur van de bank. Van de drie directieleden waren er twee Nederlanders, J.H. 
Cohen Stuart en W. Lagro, de derde was een Rus van Duitse afkomst en was slechts 
raadgevend directeur. Daarnaast was M. van Gilse van der Pals, een zoon van Nederlandse 
consul, als commissaris aangesteld. De Petersburgse Nederlanders, C.L. Cool en M. Mohr 
zaten in het Revisiecomité en J.C. Harmsen en J.M. Wertheim zaten in het Discontocomité. Er 
werkten nog meer Nederlandse employés: R.I. Schimmelpenninck als directiesecretaris, A.M. 
Verhof als secretaris, J.A. Jansen Werff als chef afdeling buitenland en D.A. Harmens als 
secretaris. Een behoorlijk percentage Nederlanders gezien het geringe aantal van de 
Nederlandse kolonie in Sint-Petersburg. De grote deelname van personeel van Nederlandse en 
niet-Russische afkomst kwam niet alleen door het streven van de Nederlandse kant om een 
controlerende positie te krijgen, maar ook door het gebrek aan goed opgeleid Russisch 
bankpersoneel, wat door de oorlog nog erger was geworden.89 Het Russische personeel 
werkte hoofdzakelijk als koeriers en dienstbodes. Het aantal rekeninghouders bereikte 144. 
Ongeveer 24% (36 van 144) van rekening-couranthouders waren leden van de Nederlandse 
kolonie en vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven te Sint-Petersburg. 90

De bank was gehuisvest in het kerkgebouw van de Nederlandse hervormde gemeente 
op Nevskij Prospekt 20, wat het Nederlandse karakter van de bank nog eens extra 
onderstreepte. Deze locatie was ook bijna recht tegenover de Rotterdamse rivaal, die aan 
andere kant van de straat op nummer 21 zat. De meeste werkzaamheden werden door de 
afdeling binnenland uitgevoerd. De afdeling buitenland stond zo goed als stil, want door het 
tekort aan kapitaal, dat door de oorlogsuitgaven en door de tekorten op de betalingsbalans van 
Rusland was veroorzaakt, was het aan alle banken in Rusland verboden om zonder 
toestemming van de Kredietkanselarij valutabetalingen aan het buitenland te verrichten. Maar 
ook met toestemming waren betalingen nauwelijks mogelijk door een gebrek aan vreemde 
valuta en goede post- en telegraafverbindingen. Dit blijkt uit de correspondentie tussen de 
bank en zijn Nederlandse klanten, onder andere Stokvis & Co. Ook de effectenafdeling van de 
bank werkte maar op halve kracht om geen langlopende verplichtingen aan te gaan vanwege 
de onzekere omstandigheden.  

                                           
88 Petrogradskaja gazeta № 349 19.12.1916; Birzjevoj koer’er № 38 16.12.1916. Bevinden zich in de NB te 
Sint-Petersburg. 
89 Ibidem, 68. 
90 RGIA SPb, fond 623, Nedrus, opis 1, lijst van de salaris- en premie-uitkering aan de werknemers van de bank. 
Zie ook: C.J.M. Scheerde, O Nederland, 88. 1. Petroleum Handelmaatschappij Mazout (van Rb. 12.000.000  
aandelenvermogen 5.000.000 behoorden aan N.V. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van 
Petroliumbronnen in Nederlandsch-Indie); 2. Houthandelfirma Wijlhuizen & Co.; 3. J.H. Cohen Stuart, 
directielid van de bank; 4.Verzekeringsmaatschappij De Algemene; 5. W. Lagro, directielid van de bank; 6. 
D.F.K. van Eendenburg, vertegenwoordiger van Philips Gloeilampenfabriek; 7. Handelshuis A.W. Rothermundt, 
directeur van het Petersburgse kantoor J.C. Harmsen; 8. Philips Gloeilampenfabriek; 9. D.E. Everts, firmant van 
houthandel Meihuizen & Zonen; 10. H.P. van Timmeren, firmant van Meihuizen & Zonen; 11. E. Engberts 
G.J.Ezn, Vriezenvener, vertegenwoordiger van buitenlandse firma’s; 12. H.I. Oostervink, lid van de gemeente; 
13. J.A.A. Hartland, houthandelaar; 14. A.I. Verhof, secretaris van de bank; 15. Nederlandse Hervormde kerk; 
16. I.V. Fransen van de Putte; 17. H.P. Franssen van de Putte, verpleegster; 18. A.S. Franssen van de Putte; 19. 
Petersburgse Centrale Elektriciteitsmaatschappij, waar ingenieur M. Mohr was; 20. Handelshuis Kunst & Co.; 
21. Technisch Bureau van Eendenburg; 22. J. Jansen Werff, chef afdeling binnenland van de bank; 23. H. van 
Gilse van der Pals, consul; 24. Hollandsche Mij. ter  exploitatie van Zoutmijnen; 25. A.I. Schmidt, gemeentelid; 
26. D.A. Harmens, secretaris van de bank; 27. K. Brink; 28. R.E. Witt; 29. A.I. Jonkers; 30. Handelshuis 
Harmsen & Co.; 31. A.I. de Graan, gemeentelid; 32. Kramer, emplooi bij Stokvis & Co.; 33. Firma H.W. 
Ackermans & H. van Haren; 34. R.J. Schimmelpenninck, secretaris bij de bank; 35. E.K. Schmidt; 36. J. Jonker, 
kooplid Gostinyj Dvor №7. 
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Over de bedrijfsresultaten van de NedRus zegt het Handboek over de banken in 
Rusland in 1917 helemaal niets. Wel werd de bank genoemd.91 De winst – en verliesrekening 
meldt een verlies van Rb. 230.132  en de bruto-opbrengst 714.782,91.92 Het verlies was 
slechts 5% van het eigen vermogen van de bank. Gezien de extreme Russische 
omstandigheden was dit niet veel, bovendien werden de opstartkosten al direct in het eerste 
jaar afgeschreven. Uitgaande van de bruto-opbrengst leek NedRus het zelfs iets beter te doen 
dan HolRus in haar eerste jaar, maar door het gebrek aan cijfers van HolRus over 1917 is dat 
niet met zekerheid vast te stellen.  

Na de Oktoberrevolutie werd, net als bij HolRus, dankzij de inmenging van gezant 
Oudendijk, de nationalisatie van de bank tijdelijk opgeschort op basis van een verklaring dat 
het kapitaal van de bank voor 90% in handen van niet-Russen was. De bank bleef 
functioneren tot 17 februari 1919, toen alle boeken, kasgelden en waardepapieren in beslag 
werden genomen.93

De Russische wortels van ABN AMRO kregen pas in 1979 weer nieuwe uitlopers toen 
in Moskou een vertegenwoordiging van de AMRO Bank werd geopend. Vanwege de 
politieke ontwikkelingen werden deze activiteiten in 1980 al weer stilgelegd. Met 
Gorbatsjev’s hervormingen deed de AMRO Bank in 1985 opnieuw haar deuren openen voor 
Russische klanten. In 1991 vond de fusie tussen ABN en AMRO tot ABNAMRO plaats en 
opende zij een groot kantoor in Moskou. Pas in 1998 werd weer een (bij)kantoor te Sint-
Petersburg geopend.94  

 
De Algemene maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente 

 Het is buitengewoon druk en vrolijk op straat, 
aan geld schijnt geen gebrek te zijn. Ik hoor dat 
handel en industrie bloeien…Geloof me, Rusland 
is het land der toekomst… 
Uit een brief van J. van Schevichaven, directeur van de 
Russische vertegenwoordiging aan de Directie der 
Algemene, april 1907. 

 
 
 
 
 
 

 
Deze maatschappij werd opgericht per Koninklijk Besluit №28 van 1 November 1880 en 
gevestigde zich te Amsterdam aan het Damrak 74-76. Zij had onder meer 
vertegenwoordigingen in Centraal- en Zuid-Europa, het Verre Oosten en Zuid-Afrika. Ook in 
Rusland was zij actief met 18 bijkantoren in verschillende Russische steden en met een 
hoofdkantoor te Sint-Petersburg, Nevskij Prospekt 23.95

                                           
91 Russkije banki, 25. 
92 Scheerder, O Nederland, 82. 
93 Smirnov, Istorija torgovli, deel 3, 83. 
94 Ibidem, 85. 
95 Gemeentearchief Amsterdam (GAA), Toegangsnummer 580, Inv. nr. 8856.  
Jacob (Jaap) Schevichaven werd in latere jaren ook bekend als schrijver van detective-romans onder het 
pseudoniem Ivans. 
GAA, Toegangsnummer 580, Inv. nr. 8893. 
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Het gebouw van de verzekeringsmaatschappij De Algemeene op Nevskij Prospekt № 23. 

De ontwikkeling van het Russische verzekeringswezen verliep anders dan in Europa 
en vooral veel later. De eerste verzekeraar in Rusland, Russische Naamloze Vennootschap 
Verzekering Maatschappij, werd opgericht in 1827 en verzekerde tegen brand. Dit was 
logisch, daar Rusland in die tijd een agrarisch land was met veel houten gebouwen. De 
landheren verzekerden hun landgoed samen met hun boeren. In totaal waren er in Rusland in 
de eerste helft van de 19e eeuw slechts vijf verzekeringsmaatschappijen, die allen tegen brand 
verzekerden, maar de omvang van hun operaties was gering. Pas met de afschaffing van het 
lijfeigenschap in 1861 begon de verzekeringsmarkt zich actief te ontwikkelen. Tegen het eind 
van de 19e eeuw was het aantal verzekeringsmaatschappijen, dat opereerde als naamloze 
vennootschap gestegen naar 15 en in 1914 was dit  aantal 22 (19 Russische en 3 
buitenlandse).96 De meest verkochte verzekering bleef de brandverzekering. Hierin hadden de 
Russische maatschappijen een vaste positie en werkten ze sinds 1874 volgens een conventie 
met algemene tarieven. Op de tweede plaats kwam de transportverzekering, met name 
verzekeringen van schepen en hun vrachten. Levensverzekeringen en verzekeringen tegen 
ongelukken waren nog niet erg gebruikelijk. Slechts 0,25% van de bevolking maakte hiervan 
gebruik. Toch werden deze verzekeringen aangeboden door 11 Russische en 3 buitenlandse 
maatschappijen.97   

Buitenlandse maatschappijen werden pas rond 1880 toegelaten in Rusland. Om in 
Rusland te mogen werken, moesten deze maatschappijen een concessie van de tsaar krijgen. 
Daarnaast werden ze verplicht deel te nemen aan een verzekeringsfonds, om de nakoming van 
de verplichtingen door de buitenlandse maatschappijen jegens de Russische klanten te 
garanderen. Ze moesten hun bijdrage in Russische staats- of door de staat gegarandeerde 
waardepapieren aan de Staatsbank in bewaring afgeven. Tot slot moesten ze hun financiële 
jaarverslagen publiceren en aan de Russische regering voorleggen, waarbij de regering het 

                                           
96 P.N. Vasin. http://www.sib-insur.ru/info02-1.htm&text=%  
97 Ibidem. 
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recht behield om ‘op elk moment de werkzaamheden van maatschappij stop te zetten zonder 
verklaring van redenen’.98  

De eerste stappen voor de oprichting van een Russische afdeling werden door de 
Algemene maatschappij van levensverzekering en lijfrente in 1897 ondernomen. De directie 
van de maatschappij zocht iemand in Rusland, die in staat en bereid was ‘alle nodige stappen 
te doen, overlegging van stukken te bewerkstellingen en verklaringen af te leggen bij het 
Gouvernement van Zijne Majesteit den Keizer aller Russen ter ondersteuning van het verzoek 
om vergunning voor de De Algemene om in Rusland haar bedrijf uit te oefenen en er een 
Directie te vestigen voor het gehele Russische Rijk’.99 Via eigen vertegenwoordiging in Parijs 
kwam de directie in contact met ene Alexander Wolff, een koopman van het tweede gilde van 
Sint-Petersburg. Hij dreef een familiebedrijf in boeken en aanverwante zaken, was redacteur 
van een tijdschrift en commissaris bij een bank van lening. Omdat de boekhandel niet genoeg 
winst bracht, zocht hij een nieuwe werkkring. Wolff meende, dat de vooruitzichten voor de 
verzekeringsmarkt in Rusland zeer gunstig waren en dat de kans, dat de maatschappij zou 
slagen zo groot was, dat ‘hij zelfs genegen zouden zijn om de zaak te entameren zonder 
bepaald fixe als salaris maar alleen eene commissie & reiskosten’.100 In maart 1898 
verklaarden directieleden van De Algemene, bij hun notaris te Amsterdam, de heer A. Wolff 
tot hun gemachtigde.101 Na aan alle verplichte regelingen te hebben voldaan, werd op 11 juni 
1899 de goedkeuring van de tsaar verkregen. Het doel van de maatschappij was het sluiten 
van verzekeringen van kapitalen en lijfrente op het leven in het gehele gebied van het 
Russische Keizerrijk. Het verzekeren was niet de enige activiteit van deze onderneming. De 
binnengekomen premiegelden werden belegd en de voorkeur ging onder andere naar 
Russische staatsobligaties. Als oprichters stonden drie Russen in de documenten en de 
uitvoerende directeur was Wolff, waardoor de maatschappij gold als een Russische 
maatschappij, maar de grootste aandeelhoudster was De Algemene en op grond daarvan dus 
ook de eigenares.102 De maatschappij kreeg de naam Generalnoje obsjtsjestvo strachovanija 
zjizni i pozjiznennych dochodov en werd gevestigd op Nevskij Prospekt 23. De heren J. van 
Schevichaven, E.W. Scott en J.F.L. Blankenberg, Nederlandse directieleden van het 
Russische hoofdkantoor wisselden elkaar af in Sint-Petersburg en schreven bijna dagelijks 
naar Amsterdam over alles wat er zich voordeed. 

Van Schevichaven beschreef in een van zijn brieven het hoofdkantoor als volgt: ‘Het 
kantoor ziet er van buiten netjes uit, helder wit en zindelijk. Ook de entree is net  en het 
trappenhuis is niet meer te herkenen. Het is geheel wit geschilderd; de trappen zijn met lopers 

belegd en overal is elektrisch licht.  
Ziet hier de platten grond: a is de ingang, x 

zijn duren, F is het voorportaal, waar stoelen en 
banken staan en men gemakkelijk zitten kan, G is 
de gang, A en B zijn kleine spreekkamers, waar 
lessenaars staan en Linjeff zit te werken; C is de 
Directiekamer, d.w.z. een vergaderzaaltje dat er 
keurig uitziet. D is de kamer van Wolff en E het 
algemeen bediende kantoor; □ zijn tafels, b is een 
                                           

98 V.V. Akimova en V.N. Borzych, Vzaimnoje strachovanije; mirovoj i rossijskij opyt. 
htt://www.insur.ru/foreign.htm. Deze laatste voorwaarde werd begin 20e eeuw ingetrokken onder invloed van de 
internationale conventies over de juridische bescherming van N.V. 

 
De plattegrond van het kantoor van De 
Algemeene. 

99 GAA, Toegangsnummer 580, Inv. nr. 8741, lijst 160. 
100. Ibidem, Inv. nr. 8741, lijst 8. Brief van de directie van de vertegenwoordiging te Parijs aan de Directie der 
Algemene. 17.09.1897.  
101 Ibidem, Inv. nr. 8741, lijst 160. 
102 Ibidem, Inv. nr. 8873. 
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glaswand met loketten. Boven zitten de boekhouder en de vertaler’.103 Volgens de Russische 
traditie werd de nieuwe onderneming ingezegend door een geestelijke van de Russische 
Orthodoxe kerk: ‘de gewoonte hier brengt mede - schreef Van Schevichaven - dat het kantoor 
van een nieuwe zaak begonnen wordt, gewijdt wordt door een Priester(Pope). Zoo’n heer 
komt dan met handlanger alles met wijwater bespatten, eenige gebeden prevelen en om het 
kruis voor te houden om het te zegenen. Wolff beweert dat wij niet van die gewoonte kunnen 
afwijken’.104 Na de eerste aanvaarding van en aanpassing aan de Russische omstandigheden 
kwamen er meer: ‘Eergisteren (verjaardag van keizerin) kwam de politie zeggen, dat Wolff 
den naam der Maatschappij met vlaggen moet versieren en illumineren. Wolff antwoordde, 
dat zulke uitgaven niet in ons budget waren opgenomen en daarmede nam men ‘voor deze 
keer’ genoegen’.105 Met eigen ogen kregen Nederlanders de enorme invloed van de 
Orthodoxe kerk op de Russisch levenswijze te zien: de overheid in de hoedanigheid van de 
politie lette op de uitvoering van de kerkelijke voorschriften. Ook het Petersburgse klimaat 
stelde de Nederlanders op proef: ‘…buikgriep – zuchtte Van Schevichaven in een van zijn 
brieven - …het is de gewoonste ontsteldheid  van vreemdelingen, die in dit seizoen hier 
komen, wordt grotendeels veroorzaakt door het rijen in de open ritjes. Buik warm houden is 
het eerste voorschrift’.106   

Al bij aanvang waren er meningsverschillen tussen de Nederlandse directie en Wolff. 
Zo was Wolff van mening, dat het goed mogelijk was veel levensverzekeringen te verkopen 
zonder de tussenkomst van agenten. Of dit een kenmerk van het verzekeringswezen in 
Rusland was, die Nederlanders niet kenden of de wens van Wolff om zoveel mogelijk zelf te 
verdienen, is moeilijk te zeggen. Want naast de gebruikelijke 2% commissie (1% voor de 
directie en 1% voor de agenten), was het in Rusland de gewoonte om agenten een zogenaamd 
‘handgeld’ te geven. De verzekeringsnemer betaalde de agent dit handgeld om zeker te zijn 
van een gunstige resultaat. Deze gewoonte was zo wijdverbreid in Rusland, dat er zelfs 
wetgeving voor was: het handgeld mocht nooit meer dan 1% van het verzekeringsgeld zijn. 
De agent moest dit geld direct opsturen naar de maatschappij. Bij weigering van een 
verzekering door de verzekeringsmaatschappij kreeg de klant zijn geld terug van de 
maatschappij en niet van de agent.107 Helaas waren de agenten lang niet altijd eerlijk en 
behielden zij dit geld of een deel ervan; zo werden er tussen 1899 en 1905 21 agenten van 
Generaljnoje ontslagen wegens fraude.108 Misschien wilde Wolff hierom niet met agenten 
werken. 

Aanvankelijk merkte de Nederlandse directie op hoe hard Wolff werkte, al vond ze 
wel dat hij te veel zelf wilde doen, maar dat werd gezien als groot enthousiasme van Wolff. 
Enige tijd later echter werd duidelijk dat Wolff een sterke neiging had om een almachtige 
heerser te zijn. Deze situatie kabbelde voort totdat in het jaarverslag van 1906 een grote 
verlies van Rb. 367.000 moest worden geboekt; het eigenlijke verlies was nog groter, maar 
werd gemaskeerd door een schuld van Wolff van Rb. 613.000 aan de Maatschappij aan de 
debiteurenzijde op te voeren.109 Het nieuwe directielid C.L. Cool, die eerder in de kantoren te 
Odessa en Moskou had gewerkt en in deze periode in Sint-Petersburg was gestationeerd, had 
een uitgesproken mening over de Russische Algemene: ‘… naar mijne mening is het door en 
door rot en ik verklaar het ten eerste door de buitengewoon slechtste reputatie der 

                                           
103 Ibidem, Inv. nr. 8856. Brief van Van Schevichaven aan de directie van De Algemene van 8.05.1900. 
104 Ibidem, Inv. nr. 8741, lijst 223. Brief van Van Schevichaven aan Scott van 27.08.1899. 
105 Ibidem, Inv. nr. 8856. Brief van Van Schevichaven van 8.05.1900. 
106 Ibidem, Inv. nr. 8741, lijst 256. Brief van Van Schevichaven aan Scott en Blankenberg van 13.09.1899. 
107 Ibidem, Inv. nr. 8856. Brief van Van Schevichaven van 8.05.1900. 
108 Ibidem.,Inv. nr. 8933. 
109 Ibidem, Inv. nr. 8906. Segodnja 14 juni 1907.  
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Maatschappij ( vertraging en moeilijkheden van verzekerde bedragen, afkoopsommen, 
beleeningen en agentenprovisies en in het algemeen ordeloze en sloffe behandelingen van 
gewichtige aangelegenheden) en verder door de veel te hoge uitgaven’.110  

Daarnaast werd de directie door besturende directeur Wolff in kennis gebracht van een 
achterstallige uitbetaling van Rb. 203.000 op sterfgevallen. Hij had een gedeelte van de 
sterfgevallen voor 1902, 1903, 1904 en 1905 noch in zijn maandelijkse noch in zijn jaarlijkse 
afrekeningen vermeld en die sterfgevallen voor zover mogelijk zelf betaald.111 Directielid 
Cool schreef in zijn brief aan de directie van De Algemene: ‘Voortdurend pijnig ik mezelf met 
de vraag, welke toch eigenlijk de beweegredenen van den Heer Wolff geweest kunnen zijn tot 
het verzwijgen van een zoo groot aantal sterfgevallen. Dat hij dat uitsluitend gedaan zou 
hebben uit vrees voor de concurrentie, wil er bij mij niet recht in. Een groot aantal 
royementen toch is voor de concurrentie een veel scherper wapen dan eene groot aantal 
uitbetalingen, vooral in Rusland, waar men zelfs met zijne uitbetalingen reclame maakt(…) 
Waarom dan heeft hij niet liever de royementen verzwegen? Kan hierbij niet een rol gespeeld 
hebben de vrees, dat de Directie, afgeschrikt door eene groote sterfte, zou besluiten, van het 
doen van verdere zaken in Rusland af te zien?(…) De Heer Wolff nadat hij zijn gehele 
vermogen in onze Maatschappij gestoken had en in de toekomst verwachtende, dat hij alles 
dubbel en dwars terug zou ontvangen, den moed voelde zinken toen deze toekomst minder 
rooskleurig begon te worden(…) In de eerste jaren was het dus voor hem van het allerhoogste 
belang, dat de Directie niet aan terugtreden zou denken en daarom heeft hij niets ongelaten 
om alles te verdrijven, wat tot die gedachte zou kunnen leiden: hij heeft alle kosten betaald 
om voor het oog der Directie ene kleine sterfte te hebben en nu ziet hij, dat zijne 
verwachtingen te hoog gespannen waren en hij geen uitweg meer ziet, bekent hij kleur en 
tracht zich zoo goed mogelijk eruit te redden’.112   

Daar de jaarverslagen van verzekeringsmaatschappijen gepubliceerd moesten worden, 
kwam de hele stand van zaken ook naar buiten. De maatschappij werd onder controle van de 
Minister van Binnenlandse zaken gesteld en de concurrentie begon in de pers een campagne 
tegen de Generaljnoje, waarbij er ingespeeld werd op de onwetendheid van het grote publiek 
over het verzekeringswezen. Toch zag men zelfs in deze onmogelijke tijden kans om door te 
zetten. ‘Onze tarieven - schreef Cool aan de directie van De Algemene - behoeven de 
concurrentie der andere Maatschappijen niet te vreezen; onze verzekeringsvoorwaarden zijn 
eerder voordeliger dan die der concurrenten dan het omgekeerde; de commissie, welke wij 
onzen vertegenwoordigers kunnen aanbieden doet ook niet onder voor die der 
zustermaatschappijen; waarom zouden wij dan niet kunnen werken en florisseeren? Zeker, er 
zijn fouten gemaakt en de gevolgen daarvan zullen nog tijd hunne werking doen gevoelen, 
maar wij zijn gekeerd op het verderfelijke pad en ik  geloof, dat het daartoe nog niet te laat 
was’.113  

De maatschappij stelde snel orde op zaken; in april 1907 werd er door de 
aandeelhouders bijna Rb. 500.000 bijgestort tot aanvulling der reserves, wat het verlies van 
1906 bijna volledig dekte. Verder kwamen er bezuinigen: bijna alle bijkantoren werden 
gesloten, vanwege de enorme uitgave voor onderhoud en lage productiviteit. Veel personeel 
werd ontslagen en de Petersburgse directie verhuisde naar een nieuwe kleinere vestiging op 
Nevskij Prospekt 28. Wolff werd aanvankelijk in dienst gehouden, weliswaar met de 
noodzakelijke wijzingen in zijn contract, maar toen echter bekend werd, dat hij voor Rb. 

                                           
110 GAA, Toegangsnummer 580, Inv. nr. 8856. Brief van C.L. Cool aan de directie van De Algemene van 
3.11.1906. 
111 Ibidem, Inv. nr. 8856. Brief van C.L. Cool aan de directie van de Algemene van 3.11.1906. 
112 Ibidem, Inv. nr. 8856. 
113 Ibidem, Inv. nr. 8856. Brief van C.L. Cool aan de directie van De Algemene van 31.10.1906. 
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1.700.000 aan wissels had uitgegeven, wat tot veel geruchten in de Petersburgse pers en 
samenleving leidde, werd hij uit zijn functie ontheven. Na al deze toestanden belandde A.M. 
Wolff in een psychiatrische kliniek.114 De nieuwe directie van het Petersburgse kantoor werd 
gevormd door C.L. Cool, door J.M. Wertheim van het kantoor te Odessa en door M. San 
Galli, een Rus van Italiaanse afkomst en lid van de eerste directie. Cool woonde in Sint-
Petersburg met zijn vrouw aan het Alexandrovskij Prospekt 8/2, app. 24 en Wertheim woonde 
met zijn vrouw en twee zonen op het Vasilevskij eiland, 2 linija, 21-6.115 Dankzij hun snelle 
promotie behoorden deze Nederlanders tot de vooraanstaande families van de Nederlandse 
kolonie in de Russische hoofdstad. De heer Cool en het echtpaar Wertheim waren ook leden 
van de Nederlandse hervormde gemeente te Sint-Petersburg.  

De algehele toestand in de Russische verzekeringswereld was in deze periode niet 
best, maar de redenen hiervoor lagen vooral in de algemene economische situatie. De 
Russische pers schreef daarover het volgende: ‘ongunstige situatie van ons 
verzekeringswezen, dat nog niet zo lang geleden zich succesvol ontwikkelde, is een direct 
gevolg van de moeilijke economische toestand van het land. Het idee van het verzekeren valt 
bij ons zeer snel in smaak en het ontstaan van verschillende vormen van verzekering bij ons 
bevestigde dat op zeer overtuigende wijze. Alleen vanwege onze armoede en beperkte 
financiële middelen vinden de transacties bij ons geen grote aftrek. De inkomsten zijn uiterst 
klein en na de bevrediging van de eerste levensbehoeften blijven er veel te weinig vrije 
financiële middelen over om over het verzekeren en lijfrente voor je gezin na te denken. De 
relatief kleine groei van spaargeld en kapitalen in Rusland is hier een sprekend bewijs van. 
Het duurder worden van de producten voor de eerste levensbehoeften in de laatste jaren 
verminderde in nog grotere maten het vroegere inkomen en het mag ons niet verbazen, dat het 
verzekeringswezen bij ons is vertraagd in zijn ontwikkeling’.116

Een jaar later stonden de zaken van de Generaljnoje er al weer beter voor. ‘Uit door 
ons - schreef een Russische krant - bij de Afdeling Verzekering van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken ingewonnen inlichtingen blijkt, dat ofschoon de zaken der Generaljnoe 
zich nog in een vrijwel onzekere toestand bevinden, er toch kansen bestaan op de 
mogelijkheid om activiteiten van de maatschappij voort te zetten. De revisie van de toestand 
van de maatschappij, die door de Afdeling Verzekering was uitgevoerd, heeft vrij gunstige 
resultaten opgeleverd, waardoor onze hoop werd versterkt’.117 In juli 1908 werd de controle 
over de maatschappij door de Ministerie van Binnenlandse Zaken opgeheven.118 Uit het 
winstregister over de jaren 1907-1912 blijkt, dat de maatschappij verder geen verlies meer 
leed, dan het dekkingsverlies voor  de periode 1903-1906. 

De maatschappij bleef actief in Rusland tot haar liquidatie in 1919 door de Sovjets, dit 
lot trof ook alle overige verzekeringsmaatschappijen. De maatschappij raakte in één klap al 
haar bezittingen kwijt. Uit een inventarisatie van de Vereniging voor Nederlandse belangen in 
Rusland blijkt de Russische afdeling van De Algemene aanspraak te maken op een totaal 
bedrag van Fl.10.989.465,14½.119 Ook de Russische obligaties verloren hun waarde. Voor De 
Algemene, wiens beleggingspakket grotendeels bestond uit Russische staatspapieren was dit 
een onherstelbare klap, wat leidde tot het officieel opheffen van deze maatschappij in 1921.   

De Nederlandse leden van de directie bleven in Sint-Petersburg tot het allerlaatste 
moment; Cool samen met zijn vrouw en Wertheim kwamen pas in mei 1920 terug naar 

                                           
114 Ibidem, Inv. nr. 8906. St.Petersburger Zeitung №206 van 30.07.1907. 
115 TsGIA SPb, fond 40, opis 1, delo 75. 
116 GAA, Toegangsnummer 580, Inv nr. 8906. Rus’ № 35 5/18.02.1908. 
117 Ibidem, Inv. nr. 8906. Rus’ 4/17.03.1908. 
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Nederland met de ‘Lingestroom’. Wertheim had kans gezien om zijn vrouw en twee kinderen 
nog in de herfst 1918 via Stockholm naar Holland te sturen.120 Eén van zijn zonen schreef 
later in zijn boek over de laatste maanden te Sint-Petersburg: ‘In oktober 1918 kwamen ook 
mijn ouders tot de slotsom dat de tijd gekomen was - de komende winter liet zich nogal 
grimmig aanzien. Niet lang tevoren was er bij ons ‘s avonds aangebeld: huiszoeking. Mijn 
vader voelde goed aan dat de militieploeg niet erg doortastend optrad, en eiste dat hij het 
Nederlands gezantschap zou mogen opbellen om bij de huiszoeking aanwezig te zijn. Met 
moeite bereikte hij per telefoon de vice-consul, de heer Uitentuis, die gelukkig niet uit maar 
thuis was, en spoedig verscheen. Het liep deze keer goed af; achteraf bleek dat een ontslagen 
employé van de verzekeringsmaatschappij waarvan vader directeur was, anoniem had 
gerapporteerd dat er in ons huis goud verborgen was -waar niets van waar was’.121 Echter een 
half jaar later boden de consulaatpapieren al geen bescherming meer. In de zomer 1919 toen 
het Witte leger Petrograd dicht naderde, werden alle buitenlanders gearresteerd en naar 
Moskou over gebracht om als gijzelaars te worden vastgehouden, zo ook Cool. Wertheim wist 
hieraan te ontsnappen. Zijn onderduiking, ontsnapping van arrestatie, inschrijving als matroos 
bij Petrogradse haven en andere ongelooflijke avonturen beschreef hij in zijn Herinneringen 
van een slachtoffer. Hollanders in den greep van de Tsjeka.122

 
 

De handelsbedrijven 
 

Behalve Vriezenveense familiebedrijven waren er in Sint-Petersburg ook 
vertegenwoordigingen van  grotere Nederlandse handelsondernemingen. 

 
Het warenhuis Esders & Scheefhals123

Ik stond voor mama, en mama bekeek 
mij aandachtig. Daarop zuchtte zij: ‘Het 
wordt tijd, dat wij een echte gaan kopen.. 
Een lichtgrijze… Kleed je aan, wij gaan 
naar Mandel… O nee, naar Esders-
Scheefhals…’. ‘Naar Mandel?! - dacht ik 
- ik moest naar Mandel in 1911, toen 
papa nog hofraadsman was. Nu is hij 
staatsraadsman geworden en dat vraagt 
om Esders-Scheefhals bij de Rode brug’. 
L.V. Uspenskij. Zapiski starogo peterburzjtsa. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
120 Met dezelfde boot reisde ook de familie Scheefhals, behorende tot de Petersburgse textielmagnaten. (…) 
Vader Scheefhals, die zelf achterbleef, had in de mantel van zijn dochtertje, dat hij aan boord bracht, zonder dat 
ze het wist papieren geld in de voering laten naaien. Her werd ontdekt. We waren al bang dat het tot arrestaties 
zou leiden, en tot een verbod voor het hele gezelschap om te vertrekken. Maar gelukkig liep het goed af met 
alleen maar inbeslagneming van het gesmokkelde geld. Zie in: W. Wertheim, Vier wendingen in ons bestaan. 
India verloren  Indonesië geboren (Breda 1991) 62. 
121 W. Wertheim, Vier wendingen in ons bestaan. India verloren  Indonesië geboren (Breda 1991) 60. 
122 Haagsch maanblad. Deel XXIX №6 – juni 1938, deel XXX №1 – juli 1938, deel XXX №2 – augustus 1938, 
deel XXX №3 – september 1938, deel XXX №4 - oktober 1938. 
123 L.V. Uspenskij. Zapiski starogo peterburzjtsa. (Lenizdat 1970) 
http://lib.ru/PROZA/USPENSKIJ_L/peterburzhec.txt
L.V. Uspenskij was geboren in 1900 te Sint-Petersburg. 
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Het warenhuis Esders-Scheefhals werd geopend in 1907 en bevond zich op de hoek van 
Gorochovaja  en Mojka bij de Rode brug124 in Sint-Petersburg. Dit warenhuis maakte deel uit 
van een winkelketen, die door Stephan Esders was opgericht. Stephan Esders groeide op in 
een katholiek gezin in het Duitse Haren an der Ems, vlak over de grens bij Emmen. In de 
zeventiger jaren van de 19e eeuw, ten tijde van de stichting van het Duitse Keizerrijk, 
probeerden vele Duitse jongemannen de militaire dienstplicht te ontlopen door naar het 
buitenland te vluchten. Te meer daar de katholieke bevolking van Duitsland in het nieuwe 
Keizerrijk werd geconfronteerd met een golf van geloofsonderdrukking, wat ook in het leger 
duidelijk merkbaar was doordat de top van het leger volledig bestond uit protestantse 
Pruisische officieren.125 Ook Stephan Esders besloot Duitsland te ontvluchten en vertrok naar 
België.  

De eerste jaren van zijn verblijf in Brussel gebruikte hij om werkervaring in de handel 
op te doen en om de Franse taal te leren. Ook veranderde hij zijn Duitse voornaam Stephan in 
het Franse Etienne. Rond 1877 opende hij samen met een compagnon en dankzij financiële 
steun van een stoffenfabrikant zijn eerste kledingwinkel in Brussel. De zaken gingen goed en 
in 1890 kocht Esders een enorm pand op rue De La Vierge Noire, waarin hij een warenhuis 
opende onder de naam Esders. Onder diezelfde naam werden niet veel later warenhuizen 
geopend te Rotterdam (1894) in de Hoofdsteeg, te Wenen (1895) in de Maria Hilfer-Strasse, 
te Berlijn (1900) in Kaisar Wilhelmstrasse, te Breslau (1902) in G. Nagarstrasse en ook te 
Sint-Petersburg (1907).126 In de Russische hoofdstad kreeg de onderneming echter de naam 
Esders & Scheefhals, wat door familie- en zakelijke betrekkingen kwam. 

Stephan Esders was getrouwd met de Belgische Marie de Barsée127 en had vier 
kinderen. Zijn schoonzus Rosalie de Barsée was gehuwd met een Antwerpse boekhandelaar, 
Henricus Wilhelmus Scheefhals, een Nederlander van geboorte. Zijn familie kwam uit ’s-
Hertogenbosch.128 Uit dit huwelijk kwamen zeker drie kinderen voort: Jules, Charles en 
Maria. Zij hebben allen de volwassen leeftijd bereikt.129 Eén van de zonen van Henricus en 
Rosalie Scheefhals, Charles, met als doopnamen Carolus Wilhelmus Henricus Scheefhals, 
werd later door zijn oom, Stephan Esders als directeur van het warenhuis te Brussel 
aangesteld. Dit gebeurde omstreeks 1890.130 De handel zat deze families in het bloed, iets wat 
ook Charles Scheefhals volledig erfde. De zaken liepen voorspoedig en als directeur van de 
bloeiende onderneming in Brussel kreeg hij op 18 november 1898  van Paus Leo XIII zelfs 
een onderscheiding ‘Ridder van het Heilig Graf van Jeruzalem’ voor zijn verdiensten als 
sociaal werkgever.131

                                           
124 Er werden vier bruggen over de rivier Mojka vernoemd naar een kleur, namelijk: de Witte brug, de Blauwe 
brug, de Rode brug en de Groene brug. De Nederlandse hervormde kerk, bijvoorbeeld, bevindt zich op de hoek 
van Nevskij Prospekt en Mojka bij de Groene brug, die ook enige tijd de Politsejskij-brug werd genoemd. 
125 G.W.M. de Valk, Esders’ kledingmagazijnen Rotterdam N.V. 1894-1958. Inleiding en inventarisregister van 
restanten van het archief. (Gemeentearchief Rotterdam 2002) 1. 
126 Ibidem, 2-3. Zie ook:  interview met de Petersburgse Nederlander Johan Gramser in: J. Hosmar, De 
Ruslandvaarders (Zaltbommel 1986) 224-226. 
127 Haar achternaam wordt ook wel gespeld als Debarsé. 
128 Rosalie was de tweede vrouw van H.W. Scheefhals, zijn eerste vrouw was overleden en liet hem vijf 
kinderen na. 
129 Ongeïnventariseerd materiaal uit het familiearchief van Pons-Scheefhals. Juan Carlos Florencio Pons is de 
kleinzoon van Charles Scheefhals, woont te Amstelveen en is kenner van zijn familiegeschiedenis. Zie ook: 
CBG. Collectie familieadvertenties. Scheefhals 
130 J. Hosmar, De Ruslandvaarders, 226. 
131 Familiearchief Pons-Scheefhals. 
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Rond 1904 besloot Esders weer tot een verdere uitbreiding van zijn winkelketen, 
waarvoor hij in eerste instantie Kopenhagen op het oog had. Maar in Denemarken bestond in 
die tijd een wet, waardoor een buitenlander vijf jaar moest wachten voordat hij directeur kon 
worden van een (buitenlandse) onderneming. Dit wilde Esders niet en hij ging onderhandelen 
met de Russische autoriteiten.132 In tegenstelling tot Denemarken bood Rusland alle ruimte 
voor buitenlandse ondernemers, aldus viel de keuze op Sint-Petersburg.  

Vanwege zijn verdiensten in Brussel kreeg Charles Scheefhals dit project toegewezen 
van zijn oom. Hij werd niet alleen directeur van het nieuwe warenhuis, maar ook mede-
eigenaar en medenaamgever. De familie Esders werd in Sint-Petersburg vertegenwoordigd 
door één van de zonen van Stephan Esders, Bernard Esders. Dus de mede-eigenaren waren 
neven. Bernard Esders bleef echter in Wenen wonen, omdat hij als opvolger van zijn vader 
aan het hoofd stond van de gehele Esders-imperium. In december 1904 kochten de 
compagnons in Sint-Petersburg een oud pand op de hoek op Gorochovaja 15. Dit pand werd 
gesloopt en in de zomer van 1906 nam Charles Scheefhals deel aan de ceremoniële 
eerstesteenlegging van het toekomstige warenhuis. Bij deze gelegenheid werd de inzegening, 
in overeenstemming met de Russische traditie, voltrokken door vertegenwoordigers van de 
Russische Orthodoxe kerk. Het nieuwe ‘reuzengebouw’ verrees binnen een jaar.133 Er werd 
koortsachtig aan gewerkt door dag- en nachtploegen. En terwijl de werkzaamheden op 
Gorochovaja nog in volle gang waren, startte de nieuwe onderneming officieel vanaf 1 juli 
1906, eerst tijdelijk gevestigd op Mytninskaja naberezjnaja 3. Hiervan maakten Esders en 
Scheefhals melding in hun introductiebrieven, die in het Russisch en het Frans waren 
gesteld.134  

De opening van het nieuwe mode- en kledinghuis bij de Rode brug op de hoek van 
Gorochovaja en Mojka vond plaats in 1907. Het was een groot gebouw geworden met vijf 
verdiepingen, waarvan de begane grond en de eerste drie verdiepingen waren ingericht als 
warenhuis. De bovenste verdiepingen werden privé bewoond door de familie Scheefhals. Aan 
de voorkant van het gebouw waren zeven grote etalagevensters en van binnen was het als een 
vierkantgalerij ingericht en onderverdeeld in verschillende afdelingen, zoals: galanterie, 
chaussures, chapeaux, lingerie, fourrures, deux-pièces, enz. Het gebouw was een ontwerp van 
bekende architect V.A. Lipski (1869-1911), die onder meer verantwoordelijk was voor het 
ontwerp van bijna 50 woonhuizen en appartementcomplexen in Sint-Petersburg en omgeving. 
De architectuurstijl was in de zogenaamde rationalistische stroming van het modernisme: 
heldere rationaliteit, geometrie en zuivere vormen. Het warenhuis in Sint-Petersburg werd 
overigens net als alle andere Europese ondernemingen van Esders gebouwd in de vorm van 
driehoek met de hoofdingang op de hoek van twee straten. Boven op de hoek van het dak 
werd een torentje met een spits in een staal- en glasconstructie neergezet. Ook dit was een 
kenmerk van de warenhuizen van Esders.135  

                                           
132 Uit herinneringen van J.C.F. Pons te Amstelveen 16.10.2004. 
133 J. Hosmar, Sint-Petersburg. Stad van de Hollandse kooplieden (Zaltbommel 2001) 36-37. 
134 Familiearchief Pons-Scheefhals. 
135 Helaas was in de jaren 20 van de 20e eeuw het torentje op het Petersburgse gebouw afgebroken. Naar men zei 
vanwege de belemmering van het uitzicht naar de Admiraliteittoren. Zie: www.enlight.ru/camera/277/ 

 73



In de brochure van Esders en 
Scheefhals stond, dat het ‘het grootste mode- 
en kledinghuis in Rusland’ was. Het 
assortiment was bedoeld voor de hogere 
klassen. De kinderen van Scheefhals konden 
vanaf de hoogste galerij bijvoorbeeld zien 
hoe G. Rasputin, de ‘raadsman’ van de 
laatste keizerin Alexandra Fjodorovna, 
vrouw van Nikolaas II, zijn boodschappen 
deed.136

 
De warenhuizen van Esders 

Charles Scheefhals maakte van zijn 
warenhuis een bloeiende onderneming. Zo 
werden na aanvankelijke aanloopverliezen, al 
snel goede winsten gemaakt. De winst in de 
volgende jaren ging steeds omhoog. Maar de 
grootste winstcijfers werden behaald in de 
jaren van de Eerste Wereldoorlog, toen er in 
Rusland een tekort aan confectiegoederen 
ontstond, zo werd er in 1916 bijvoorbeeld 
een winst gemaakt van 452.158 gouden 
francs.137  

Dankzij de positie van Charles 
behoorde de familie Scheefhals tot de elite 
van de Nederlandse kolonie te Sint-
Petersburg, want ondanks het feit dat hij in 

België was geboren en opgegroeid, koesterde Charles zijn Nederlandse nationaliteit tot aan 
zijn dood. Zijn vrouw was ook van Nederlandse afkomst: Maria Florentina Kneepkens uit 
Weert. Al hun kinderen werden in Brussel geboren: Franz in 1893, Maria in 1897, Jeanne in 
1899 en Emma in 1904.138  

                                           
136 Uit herinneringen van J.C.F. Pons over zijn moeders verhalen over de tijd in Sint-Petersburg. 
137 Familiearchief Pons-Scheefhals. 
138 Ibidem. 
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De familie Scheefhals 

Rusland werd hun tweede vaderland, doordat de familie vanaf de opening van het 
warenhuis zich permanent in Sint-Petersburg vestigde. De kinderen werden er gedoopt in het 
katholieke geloof en de meisjes gingen naar de Franse katholieke school, waar zij ook de 
Russische taal leerden, zodat de kinderen Scheefhals de Russische taal, zowel mondeling als 
schriftelijk beheersten. Vader Scheefhals beheerste het Russisch ook goed. De man sprak 
namelijk zes talen vloeiend. Alleen voor mevrouw Scheefhals bleef het Frans als haar eerste 
taal.139 Omdat familie Scheefhals katholiek was, behoorden zij niet tot de Nederlandse 
hervormde gemeente te Sint-Petersburg, maar zij namen wel deel aan civiele bijeenkomsten 
van de Nederlandse kolonie, zoals de viering van de geboorte van prinses Juliana, dat 
plaatsvond in één van de zalen van de Hervormde kerk. Tevens waren vader en zoon 
Scheefhals lid van de Nederlandse Vereniging.140 Ook dames mochten de bijeenkomsten van 
de Vereniging bezoeken, maar alleen als donatrices. Op één van de bijeenkomsten van de club 
leerde Jeanne Scheefhals, een dochter van Charles, de Nederlander Arie Willem Pons kennen. 

Deze laatste kwam naar de Russische hoofdstad in 1916 vanwege zijn 
aanstelling bij de Russisch-Hollandse bank te Sint-Petersburg. Beide 
jonge mensen namen deel aan de muzikale optredens in de club, daar 
Jeanne viool speelde en Arie piano. 

 
Jeanne Scheefhals 

Op 20 augustus 1918 traden zij te Petrograd in het huwelijk in 
de katholieke kerk van St.Catharina op Nevskij Prospekt 32-34. Als 
getuige traden op H.C.J. de Vaynes van Buys, directeur van Hollands-
Russische bank, F.M. van Spengler, directeur van de Hollands-
Russische bank, Chr.H.J. van Niftrik, secretaris van het Nederlandse 
consulaat en L. Uriot, familielid en klerenmaker bij het warenhuis. Een 

                                           
139 Uit herinneringen van J.C.F. Pons. 
140 J. Hosmar, Sint-Petersburg, 66. 
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andere dochter uit de familie Scheefhals, Maria, werkte in 1914 bij het Russisch-Hollands 
lazaret, dat door de Nederlandse gemeente opgericht was en zich bevond in het huis van de 
Nederlandse consul Hendrik van Gilse van der Pals. Als erkenning voor haar werk ontving 
Maria een zilveren Faberge sigarettenkoker met opschrift. Deze koker wordt nog altijd 
zorgvuldig bewaard door de familie. Maria trouwde met de Belg Edmond Procureur op 21 
februari 1918 te Petrograd.141  

De Nederlanders in Sint-Petersburg vormden in die tijd onderling een hechte 
gemeenschap, waardoor de familiebanden vaak op vele fronten aanwezig waren. Zo werden 
als kleermakers voor het pas geopende mode- en kledinghuis neven van Charles Scheefhals 
aangesteld, namelijk de gebroeders Theo en Louis Uriot uit Amsterdam. Hun moeder was een 
Scheefhals van geboorte.142 Louis trouwde later met een Pools meisje, een schoolvriendin van 
Jeanne Scheefhals. 

Dat de familie Scheefhals niet van plan was om haar tweede vaderland te verlaten 
getuigen de grote investeringen in onroerend goed in de jaren 1917-1918. Zo werden de 
panden op Nevskij Prospekt 106 en op Novo Isaakijevskaja 14 aangeschaft. Daarnaast bezat 
de familie een buitenhuis in Jermolovka (niet ver van Sint-Petersburg). Maar na de revolutie 
van 1917 werd ook de familie Scheefhals alle bezittingen ontnomen en genationaliseerd. Haar 
bezit vertegenwoordigde een waarde van 13.201.127,61 in gouden francs op november 1918, 
inclusief 4,5 miljoen voor het pand van het warenhuis en bijna 2 miljoen voor de voorraad.143 
Begin herfst 1918 met de laatste scheepsgelegenheid ging de familie Scheefhals via 
Stockholm naar Holland. Om nog te redden wat er te redden viel bleef Charles Scheefhals 
alleen achter in Sint-Petersburg. Dit pakte echter niet goed uit, want hij werd in november 
1918 gevangen genomen. Na vier maanden gevangenis en na betaling van een enorme 
borgsom werd hij vrijgelaten,144 waarna het hem lukte om Rusland ontvluchten. De familie 

                                           
141 CBG. Collectie familieadvertenties. Scheefhals. 
142 Interview met mevrouw V. Uriot-Slosarski in: J. Hosmar, De Ruslandvaarders (Zaltbommel 1986) 199. Zie 
ook: CBG. Collectie familieadvertenties. Scheefhals. 
143 Documenten van de Vereniging voor Nederlandse Belangen in Rusland. De secretaris van deze Vereniging 
was A.W. Pons. Na zijn overlijden werd het archief door zijn weduwe Jeanne Pons-Scheefhals bewaard en 
vervolgens door hun zoon mr. J.C.F. Pons. Tegenwoordig berusten deze documenten in het museum Oud 
Vriezenveen. 
144 Auteur van deze ontving in oktober 2004 van de heer J.C.F. Pons een Russische boek uit de bibliotheek van 
zijn grootvader Chr. Scheefhals. Dat was Dvadtsatj sjestj tjurem i pobeg iz Solovkov van Ju. Bezsonov. Dit boek 
zijn de herinneringen van een officier uit het Tsaristische leger Ju. Bezsonov over zijn acht jaar als 
krijgsgevangene in de handen van de Tsjeka. Na zijn ontsnapping uit Solovkikamp vluchtte hij naar Parijs, waar 
hij in 1928 zijn boek publiceerde, waarin een episode aan zijn medegevangene Chr. Scheefhals is gewijd.  
‘Om onze kamer binnen te komen, moest men door  een kleine gang lopen, die naar de wc leidde en naar de trap, 
waarover de arrestanten werden gevoerd. Op een zekere avond stonden wij in de gang te praten. De deur ging 
open en er werd een netjes geklede man van middelbare leeftijd bij ons binnengebracht. 
Binnengekomen groette hij ons en zonder zijn bolhoed af te zetten ging hij bij de wand staan. Wij praatten 
verder. Zo ging er een minuut of twintig voorbij. Omdat ik zag, dat het nog geen doorgewinterde gevangene was, 
ging ik naar hem toe en stelde hem voor de kamer in te gaan en zich bij de kameroudste aan te melden. 
‘Nee, dank u’- antwoordde hij, ‘ik was net bij de rechercheur geweest en hij zei dat ik hier door een misverstand 
ben en hij beloofde, dat mijn zaak zo meteen wordt behandeld en dat ik straks zal worden vrijgelaten’. 
Ik heb hem gevraagd, waar zij zaak over ging. Hij antwoordde, dat zijn achternaam Scheefhals was en dat hij 
eigenaar van het warenhuis Esders & Scheefhals een uur of twee geleden op weg naar zijn dochter, die op 
Gorochovaja straat woont, de trap van haar huis opliep. Op dat moment kwam er uit een van de appartementen 
een arrestatieteam te voorschijn, die hem meenam en hier naartoe gebracht heeft. Scheefhals was absoluut 
overtuigd, dat hij direct zou worden vrijgelaten. 
In drie maanden tijd, dat ik al gevangen zat, heb ik veel van dat soort verhalen gehoord en wetende wat in de taal 
van de Tsjeka ‘gaat u maar zitten, uwe zaak wordt zo meteen onderzocht’ betekende, moest ik lachen en raadde 
hem aan zich toch maar bij de kameroudste aan te melden en zijn best te doen om slaapplaats te bemachtigen. 
Hij bedankte mij opnieuw, maar verkoos te blijven staan. 
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ging eerst naar België. Later verspreidden de familieleden zich over de hele wereld. Franz en 
Emma gingen met hun echtgenoten naar Canada. Maria en haar echtgenoot overleden in 1918 
in Stockholm aan de Spaanse griep. Jeanne ging met haar man Arie naar Argentinië, waar 
Arie een nieuwe aanstelling kreeg en in 1926 kwamen zij naar Nederland. Charles Scheefhals 
met zijn vrouw Florence vestigde zich eerst in Brussel, later in Weert en na het overlijden van 
zijn echtgenote ging Charles bij zijn dochter Jeanne te Amsterdam wonen.145 Bijna direct na 
terugkeer naar België sloot Charles Scheefhals met de familie Esders een overeenkomst, 
waarin hij al zijn bezittingen te Sint-Petersburg overdroeg aan deze familie. Hiervoor ontving 
hij een financiële compensatie, waarmee hij zich kon onderhouden. Maar de familie Esders 
zag nooit iets terug van haar Russische bezittingen.  

Na de revolutie werd in het warenhuis Esders & Scheefhals een naaifabriek gevestigd, 
waardoor vele decoratieve fragmenten werden vernield. Maar het gebouw is nog altijd te zien, 
alleen zonder torentje.   

 
 

Het handelshuis en atelier Paul Carlson. Paul Carlson (Pavel Karlson) was een linnen – en 
confectiebedrijf, dat op Bol’sjaja Morskaja 18 was gevestigd.146 Deze winkel werd in 1886 
gekocht door Lucas Jan Scholl Engberts, maar bestond al geruime tijd onder deze naam. Haar 
nieuwe eigenaar stamde af van een Vriezenveense familie, wiens mannelijke leden al 
generaties lang in Rusland zaken deden. De vader van Lucas, Jan Hendrik Scholl Engberts 
had ook een aantal jaren in de Russische hoofdstad gewerkt bij Smelt, Engberts & Co. Later 
ging hij terug naar Vriezenveen, waar hij in 1857 overleed. Geboren in 1842 te Almelo ging 
Lucas reeds op jonge leeftijd naar Sint-Petersburg. Net als vele jonge Vriezenveense knapen 
begon Lucas Scholl Engberts zijn carrière als hulpje bij een van de winkels in de Gostinyj 
Dvor. In zijn geval was dat bij Gebroeders Engberts & Co.147

De ‘Paul Carlson’ week van alle andere Vriezenveense winkels af, ten eerste omdat zij 
niet in de Gostinyj Dvor lag en ten tweede omdat zij flink groter was. Naast linnen en 
lingeries verkocht men hier blouses en andere damesconfectie, die men in de eigen 
werkplaatsen vervaardigde. De werkplaatsen bevonden zich aanvankelijk op Lesnoj, in het 
noordelijke deel van de stad. In 1890 kocht Lucas een huis van 4 verdiepingen op Peski, 
waarin ook het atelier werd gevestigd.148 Hij was een koopman van het tweede gilde en een 
vermogend man, die een paar landhuizen bezat op Lesnoj. Deze huizen verhuurde hij in de 
zomermaanden vaak aan Petersburgse Vriezenveners. 

Lucas was gehuwd met een Russische vrouw, Darja Semenovna Alekseeva. Een van 
hun kinderen, een zoon, was geboren in 1866 te Sint-Petersburg en heette net als zijn vader 
Lucas of op zijn Russisch: Loeka Loekitsj. Vader Lucas overleed in 1906, waarschijnlijk te 
Sint-Petersburg. Loeka Loekitsj nam de zaak over en bezat haar tot 1918, toen de winkel in 
beslag werd genomen door de Sovjets. Loeka Loekitsj was geen lid van de Nederlandse 
hervormde gemeente, wat doet vermoeden dat hij Orthodox was. De Nederlandse taal was hij 

                                                                                                                                    
Ik ging de kamer binnen, bleef daar ongeveer anderhalf uur en ging terug naar de gang. Scheefhals stond nog 
steeds. Wij raakten in gesprek en ik bood hem een weddenschap aan op een haring, dat terwijl zijn zaak 
onderzocht wordt hun ‘gaat u maar zitten’ niet minder dan een maand zou gaan duren en dat hij bovendien voor 
zijn vrijlating een hoge geldbedrag zal moeten betalen. 
Inderdaad duurde dit ‘gaat u maar zitten’ voor hem, die volkomen onschuldig was, vier maanden  en de Tsjeka 
klopte hem het geld letterlijk uit de zakken’. Citaat uit Ju. Bezsonov, Dvadtsatj sjestj tjurem i pobeg iz Solovkov 
(Parijs 1928) 25-26. 
145 Familiearchief Pons-Scheefhals. 
146 Smirnov, Peterburg. Istorija torgovli, deel 3, 81. 
147 Harmsen, Vriezenveners, 111. 
148 Ibidem, 55 en 112. 
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vermoedelijk niet machtig.149 Maar zijn Nederlandse paspoort behield hij wel. Hij komt met 
zijn familie voor op de lijst van de te Sint-Petersburg gebleven Nederlanders uit 1919.150 
Samen met zijn vrouw en zoon kwam hij in 1920 met de ‘Lingestroom’ naar Nederland. Maar 
omstreeks 1921 ging hij naar Berlijn, omdat hij niet aan het Nederlandse leven kon wennen. 
In Berlijn dreef hij een sigarenhandel. Vijf jaar later overleed hij daar.151

Dit levensverhaal is een voorbeeld van assimilatie in de derde generatie. De 
grootvader hield tijdelijk verblijf in de Russische hoofdstad, terwijl zijn familie in Nederland 
bleef en na afloop van zijn diensten bracht hij zijn laatste jaren door in Vriezenveen. De zoon, 
geboren nog in Vriezenveen, kwam op jonge leeftijd naar Rusland, trouwde met een Russin 
en overleed in Rusland. De kleinzoon, die door kennissen als een Rus werd beschouwd en die 
niet eens meer hervormd was, zou hoogst waarschijnlijk zonder de Russische revolutie nooit 
naar Nederland zijn teruggekeerd.  

 
 

De Wijnhandel Jalta. De oprichters van deze zaak waren twee broers: Jan Frederik Vos en 
Johannes Otto Vos. Hun ouders woonden de eerste jaren van hun huwelijk in Vriezenveen, 
omdat de moeder, Frederika Christina Meijer, een Vriezenveense was. De vader, Cornelis 
Johannes Vos, was afkomstig uit Zwolle.152 Later verhuisde het gezin, eerst naar Rijssen en 
nog later naar Deventer. Jan Frederik begon zijn loopbaan in Sint-Petersburg bij Jansen, Joost 
& Co. en Johannes bij de firma Ten Cate & Co.153 In 1880 (volgens andere berichten in 
1883)154 begonnen de gebroeders Vos een wijnwinkel genaamd Jalta op adres Karavannaja 
14. Zij handelden in wijn uit de Krim, vandaar de naam: Jalta is een beroemd kuuroord op de 
Krim, ook bekend vanwege haar wijngaarden. De zaken gingen voorspoedig en in 1885 werd 
nog een filiaal in Moskou geopend. Helaas werd Jan ernstig ziek en in 1886 overleed hij te 
Tsarskoje Selo155 aan een hartkwaal. In de zaak zat nog een derde compagnon: Dohnberg, een 
Duitser, maar Johannes kon niet goed met hem opschieten en deze twee gingen uit elkaar. 
Sinds 1889 stond Johannes het hoofd aan de zaak. Waarschijnlijk had hij een nieuwe 
compagnon gevonden, want de naam van de wijnhandel werd veranderd in Scheffer & Vos. 
Ook openden zij twee wijnkelders op Michajlovskaja 2 en Malaja Morskaja 6. Nadat in 1892 
zijn vroegere compagnon was overleden, trouwde Johannes met zijn weduwe Wilhelmine 
Dohnberg-Schwartz, wat in de Nederlandse kolonie enig opzien baarde.156 In 1907 werd de 
zaak gereorganiseerd en opgezet als een handelshuis met een kapitaal van Rb. 3.000, waarvan 
Rb. 1.500 aan Johannes behoorde en de andere Rb. 1.500 aan een onbekende belegger.157

                                           
149 Net als zijn broer Leonid Scholl Engberts. In de dossiers van Ministerie van Buitenlandse zaken bevind zich 
een brief aan Minister van BZ van W. Jansen uit Almelo, die als de request van Leonid optrad. Leonid schreef in 
het Frans (want het Nederlands was hij niet machtig) een verzoek aan de Nederlandse regering over de 
mogelijkheid om het Nederlandse burgerschap terug te krijgen. Leonid werd bij zijn geboorte bij het 
Nederlandse Consulaat als Nederlander ingeschreven, maar veranderde echter zijn nationaliteit toen hij als 
Inspecteur van arbeid in Russische staatsdienst trad. Leonid was met een Russische vrouw getrouwd en stond net 
als zijn broer niet op de ledenlijst van Nederlandse hervormde gemeente. NA, Ministerie Buitenlandse Zaken, A-
Dossiers 1919-1940, Toegangsnummer 2.05.21, Inv. nr. 1661.  
150 NA, Ministerie van Buitenlandse Zaken, A-Dossiers 1919-1940, Toegangsnummer 2.05.21, Inv. nr. 1661. 
151 Harmsen, Vriezenveners, 112. 
152 http://www.gencircles.com/users/vriezenveners/4/data/14701 
153 Harmsen, Vriezenveners, 130. 
154 Smirnov, Peterburg. Istorija torgovli, deel 3, 82. 
155 Een plaats buiten Sint-Petersburg. 
156 Harmsen, Vriezenveners, 130. 
157 Smirnov, Peterburg. Istorija torgovli, deel 3, 82. 
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Samen met zijn vrouw en twee dochters woonde Johannes Vos op Vasilevskij eiland, 
linija 11, huis 24. Het hele gezin was ingeschreven bij de Nederlandse hervormde kerk. Ook 
deze wijnzaak deelde het lot met alle andere Nederlandse ondernemingen. Zij werd 
genationaliseerd door de Sovjets en in 1920 kwam ook de familie Vos naar Nederland met de 
‘Lingestroom’. 

 
 

R.S. Stokvis & Zonen Ltd. Deze Rotterdamse firma was opgericht door Raphael Samuel 
Stokvis, een telg uit een koopmansfamilie. In 1844 begon R.S. Stokvis aan het Hang 437 een 
zaak in ijzerwaren, kachelornamenten, etc. De firmanaam stamt uit 1859, toen zijn twee zoons 
als firmanten in de zaak werden opgenomen. In de jaren zeventig werd er door de firma op 
grote schaal tin en oud-ijzer verhandeld, maar ook gereedschappen, spijkers, schroeven, 
daarnaast sanitair, asfaltdakbedekking, weegmachines, boormachines, etc. In tachtiger jaren 
van de 19e eeuw deed de derde generatie van Stokvis zijn intrede in het bedrijf. De groei van 
de zaken maakte differentiatie noodzakelijk. In 1890 werd de afdeling Rijwielen als eerste 
aparte commerciële activiteit opgezet. In 1902 volgde de afdeling Export in verband met de 
handel op Nederlands Indië en in 1904 volgden de afdelingen IJzer en staal, IJzerwaren en 
Gereedschappen, Gas en Water, Technisch I en Technisch II. In datzelfde jaar werd het 
bedrijf omgevormd tot een naamloze vennootschap. De familie was nog steeds de enige 
kapitaalverschaffer. 

     In 1907 vond een grote reorganisatie plaats. Nieuwe afdelingen werden afgesplitst 
van de bestaande om een slagvaardiger en deskundiger uitvoering der werkzaamheden te 
verkrijgen. De voortgaande bedrijfsuitbreiding ging de kapitaalkracht van de familie te boven. 
Omdat de firma geen gewenste ondersteuning op de Nederlandse kapitaalmarkt vond, richtte 
zij haar blik buiten de grenzen. Op de Britse kapitaalmarkt bestond wel de mogelijkheid 
fondsen aan te trekken, maar er mocht uitsluitend aan Britse ondernemingen worden geleend. 
Daarom werd besloten de firma om te vormen tot een Brits bedrijf met de juridische zetel in 
Londen en de feitelijke in Rotterdam. Zo ontstond er in 1908 R. S. Stokvis & Zonen Ltd. Dit 
functioneerde trouwens tot 1949, toen, vanwege de nieuwe economische situatie in zowel 
Engeland als Nederland, de onderneming weer tot een volledig Nederlandse vennootschap 
kon worden omgevormd. 

Ook deze Nederlandse firma had haar belangen in Rusland. In de zomer van 1915 
werd er besloten tot het oprichten van een zogenaamd ‘Russisch Syndicaat’.158 Deze werd 
gevormd door bemiddeling van de Rotterdamse Bank Vereniging (RoBaVer)en had een 
startkapitaal van Fl. 750.000. De firma Stokvis voerde de directie en het beheer. Het 
Syndicaat trad op als tussenhandel tussen de Amerikaanse en Engelse producenten van 
volautomatische machines en Russische afnemers. Zodra de oorlog voorbij was zou de handel 
uitgebreid worden met allerlei andere artikelen, behorende tot de branches van de firma.159 
Het kantoor van agentschap werd gevestigd te Petrograd op Kazanskaja plein 3. Als 
handelsagent van Stokvis in Rusland stelde de firma een Zweed aan: Per Johan Theodor 
Lundin.160 Hij was een goede technicus, maar geen echte zakenman, daarom vroeg Theo 
Stokvis, een directielid, zijn goede familiekennis en tennisvriend, Banke Gaastra, een 
Nederlandse accountant van de firma Van den Bergh’s Ltd. en agent van Robaver te Rusland 
om als adviserend directeur voor de Stokvis op te treden. Gaastra mocht zijn verplichtingen 
voor zijn eigen werkgever niet afstaan en moest deze aanstelling weigeren, maar hij bleef in 
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zijn privé-tijd de belangen van Stokvis behartigen. Hij deed voor de firma onderzoek naar de 
Russische zakelijke condities en gaf adviezen over de handelsvoorwaarden in dit land.161  

In de eerste tijd gingen de zaken voorspoedig, de vraag naar machines was groot en de 
firma kreeg zelfs orders van de Russische regering. Het grootste deel van de geïmporteerde 
machines werden via het kantoor van de firma in New York vanuit Amerika naar Archangelsk 
verscheept en niet naar Petrograd vanwege de oorlog. Vervolgens verliep de reis via de 
binnenlandse vracht naar de Russische hoofdstad en naar andere gouvernementen. De aanvoer 
via de haven van Archangelsk zorgde voor een traag transport via het binnenland naar Sint-
Petersburg: er was zeer weinig scheepsgelegenheid met hoge vrachtkosten tot gevolg. Ook 
waren er moeilijkheden met het regelen van in– en uitvoerdocumenten. De 
oorlogsomstandigheden tastten de Russische economie ernstig aan, wat onder meer leidde tot 
hoge belastingen door de Russische regering voor buitenlandse ondernemingen.162 Daarnaast 
daalde de koers van de roebel sterk en de Russische regering trof maatregelen om de roebel te 
beschermen en valutaspeculatie tegen te gaan. De officiële koers werd vast gesteld door de 
Kanselarij der Financiën, waaraan alle banken zich moesten houden. Deze wisselkoers lag 
gemiddeld 5% lager dan de buitenlandse koersen, wat dus zeer onvoordelig was voor 
deviezen export. Mede hierdoor was er ook een groot tekort aan vreemde valuta, waardoor het 
soms wel tot twee maanden kon duren voor het geld fysiek kon worden omgewisseld. 
Bovendien was de aanvrager van een wisseltransactie verplicht bij zijn verzoek de nodige 
bescheiden over te leggen; onder meer dat men het geld aan het buitenland werkelijk schuldig 
was en dat het een artikel betrof dat behoorde tot de dagelijkse behoeften of direct of indirect 
voor het leger bestemd was.163 Voor Stokvis betekende dit, dat het bijna ondoenlijk werd de 
ontvangen roebelbedragen om te zetten naar dollarremisen, terwijl de rekeningen wel in 
dollars betaald moesten worden. Op voorstel van Lapidoth, directeur van de Russisch-
Hollandse bank te Petrograd,  werd besloten dat de firma de roebels zou storten bij de 
Russisch-Hollandse bank, waarna deze bank de Rotterdamse bank telegrafeerde om voor 
ongeveer de tegenwaarde als voorschot aan dollars naar New York over te maken. Hierdoor 
kon de betaling plaatsvinden. Uiteraard ging dit gepaard met renteverlies en een percentage 
van het koersrisico, maar dat was beduidend minder dan 5%. Ondanks al deze moeilijkheden 
werd in Rusland door de firma een totale winst van Fl. 387.738,35½ bereikt in het jaar 
1916.164  

Onder dergelijke ingewikkelde economische omstandigheden werd het zakendoen 
voor buitenlandse ondernemers bijzonder lastig. De levensomstandigheden te Petrograd 
verslechterden met de dag: een groot tekort aan eerste levensbehoeften was er nog niet, maar 
de prijzen stegen razend snel. Eind 1916 diende Lundin een ontslagaanvraag in, waarbij hij 
verklaarde, dat hij het ‘hier alles behalve naar zijn zin had, wegens de grote moeilijkheden 
welke hij ondervindt in het verkrijgen van een behoorlijk appartement voor zijne familie, en 
nog vele anderen’. Lundin woonde in Sint-Petersburg met zijn familie, bestaande uit 4 
personen, op een kamer gelegen naast het kantoor. De huurprijzen waren zo hoog, dat iets 
beters niet betaalbaar was voor hem. Bovendien was één van zijn kinderen geruime tijd ziek 
geweest, zodat de familie enorm moest “scharrelen”.165 Desondanks wist de directie hem te 
overtuigen om te blijven, dat ‘hij de tanden nog een poosje op elkaar moest zetten en de 
toestand na de oorlog toch wel beter zou worden, dat hij toch zulk een schitterende toekomst 

                                           
161 GAR, Toegangsnummer 355, Inv. nr. 3027. Brief van Stokvis aan Gastra van 30.07.1915. Brief van Gaastra 
aan Stokvis van 7 april 1916. 
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voor zich had, hetgeen deze opoffering toch wel waard was. Zoovele vreemdelingen met hem 
leefden onder gelijke omstandigheden toch alleen de toekomst doet hen alle ongerief en 
onaangenaamheden trotseeren’.166 Verder werd hem aangeboden wat vakantie te nemen en 
naar Holland te komen. Begin april 1917 kwam Lundin naar Rotterdam. Zijn bezoek werd de 
aanleiding tot belangrijke besluiten door Stokvis en Robaver met het oog op de uitbreiding na 
de oorlog; besloten werd tot de vorming van de Internationale Industrie- en 
Handelsvereeniging (IIHV), een Hollandsche Vennootschap met een startkapitaal van Fl. 
10.000.000. De IIHV werd officieel opgericht op 30 mei 1917 en had als doel deel te nemen 
in productie- en handelsondernemingen. Haar eerste onderneming werd het overnemen van de 
‘Russische zaken’.   

Behalve Lundin werkten er op kantoor van Stokvis te Petrograd de heer Berg, een 
verkoper, de heer Kramer, een monteur en de heer R. Wiggers, administratief werker. De heer 
Berg werd na een half jaar al weer ontslagen, omdat Lundin ontevreden over hem was. Ook 
de heer Kramer werd gewaarschuwd, dit heerschap leed aan bevliegingen en was iemand die 
alleen onder druk kon werken. Daarnaast sprak deze man behalve Nederlands alleen maar 
Duits. Het Nederlands kon niemand verstaan in de Russische hoofdstad en het Duits was 
verboden. Hierdoor was hij niet in staat de werking van een machine uit te leggen aan 
afnemers. Reiner Wiggers was een onderofficier en moest daarom terug naar Nederland voor 
zijn dienstplicht.  

Stokvis zocht nieuwe werknemers voor de Petrogradse vertegenwoordiging. De firma 
was van plan om de zaak na de oorlog uit te breiden tot 20-25 werknemers. Ze vonden ene 
Henri H.I. Seveke. Deze Nederlander van rond de 35, had al 22 jaar van zijn leven in Rusland 
doorgebracht, eerst te Riga en later te Sint-Petersburg. Elf jaar voor de oorlog werkte hij voor 
een Duitse firma. Hij was getrouwd met een Russische, had twee kinderen. Samen met zijn 
vrouw was hij lid van de Nederlandse hervormde gemeente te Sint-Petersburg. Direct na het 
begin van de oorlog werd hij (naar later bleek onterecht) gearresteerd door de Russische 
autoriteiten. Na zijn vrijlating ging hij met zijn gezin naar Nederland. Maar toch wilde hij 
graag terug en zocht een nieuwe aanstelling bij een of ander Nederlandse firma in Rusland. 
Stokvis probeerde via de Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en ook de Russische 
commerciële attaché te Den Haag de toestemming van de Russische autoriteiten voor de heer 
Seveke te verkrijgen. Maar deze laatste bleek bezwaren te hebben. Tijdens het 
‘sollicitatiegesprek’ maakte Seveke ‘een allertreurigste indruk: in minder dan geen tijd begon 
hij (aan Lundin) te vertellen, hoe men als ‘grand seigneur’ te Petrograd moest leven’.167 Ook 
de directeur van Hollands-Russische bank, Lapidoth, die tegelijkertijd commissaris was van 
de IIHV, meldde dat Seveke niet geheel te vertrouwen was.168 Daarop ging deze aanstelling 
niet door. Met het oog op de kosten zocht de firma iemand, die ongetrouwd was. Zo gingen 
S.L. Wit, 26 jaar oud, als administratief werker en M.S. Haasjes, ook 26 jaar oud, naar 
Petrograd. Zij kwamen in het begin van de zomer in 1917 naar de Russische hoofdstad. Net 
als alle andere nieuwkomers werden zij verwelkomd door de Nederlandse Vereniging te 
Petrograd en al gauw waren zij vaste gasten op de Hollandse avonden. De onkosten van deze 
bezoeken stonden genoteerd in het kasboek. Wit was ook één van de laatste medewerkers, die 
Petrograd in september 1918 voorgoed heeft verlaten. Hij bracht aan de directie  rapport uit 
over de toestand in de laatste maanden. Hij schreef dat gedurende het jaar 1918 er aan zaken 
doen in Rusland weinig viel te denken. Eind december 1917 werden alle particuliere 
bankinstellingen afgeschaft en hun werkzaamheden werden overgedragen aan de Volksbank. 
De transacties van de Volksbank beperkten zich uitsluitend tot het uitbetalen van kleine 
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bedragen. Ter voldoening van uitstaande vorderingen kon men onder geen voorwaarde geld 
van de Volksbank krijgen. De medewerkers van Stokvis zagen zich genoodzaakt Petrograd te 
verlaten. Desalniettemin beëindigde Wit zijn rapport met het hoofdstuk ‘Vooruitzichten’: de 
hoop, dat de firma zou terug keren bleef. ‘En wanneer de fabrieken in Rusland wederom 
geregeld zullen kunnen werken, zal de vraag naar machines zeer zeker enorm zijn.’ Ook de 
kantoorhuur was reeds vooruitbetaald tot einde mei 1919.169 Maar de verwachtingen kwamen 
niet uit.  

  
 

Twee grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven in Sint-Petersburg 
 

N.V. Anton Jurgens Vereenigde Fabrieken. De ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van 
de Anton Jurgens’ Margarinefabrieken, de bakermat van de margarine industrie en thans 
Unilever, is lang en ingewikkeld en is het onderwerp van meerdere historische en 
economische studies. De relaties met het Tsaristische Rusland nemen maar een bescheiden 
plaats in deze geschiedenis. Het bleef beperkt tot slechts een enkele episode, dat zich aan de 
vooravond van de Eerste Wereldoorlog afspeelde. Toen in de herfst van 1913 de 
hoofdinspecteur van de N.V. Anton Jurgens Vereenigde Fabrieken, de heer A.W. de Lange, 
naar Rusland ging om de mogelijkheden voor de fabricage en verkoop van margarine te 
onderzoeken, was deze onderneming een bloeiende zaak met een volgestort kapitaal van 
twaalf miljoen gulden en eigen kantoren en filialen in Nederland, Engeland, Duitsland, 
België, Denemarken. De N.V. was sinds 1908 een samensmelting van twee Nederlandse 
concerns Ant. Jurgens en Sam van den Bergh.170 Beide families begonnen als boterhandelaren 
te Oss, maar toen in 1871 de firma Ant.Jurgens het eigendomsrecht van Mége-Mouriés, de 
uitvinder van de margarine, kocht en ’s werelds eerste margarinefabriek stichtte, volgde Van 
den Bergh dit voorbeeld en ging een jaar later hetzelfde product fabriceren.171 Vanaf die tijd 
waren deze zaken grote rivalen. De zakelijke rivaliteit verplaatste zich, zoals wel vaker 
gebeurde, ook naar de persoonlijke sfeer en werd benadrukt door de verschillende religieuze 
en culturele achtergronden van beide families. De familie Jurgens was rooms-katholiek en de 
familie Van den Bergh was joods. Jurgens nam geen ‘Israëlieten’ in dienst en in de 
correspondentie werd de firma Van den Bergh als ‘de Jood’ aangeduid.172 Maar de 
toenemende concurrentie in de margarinebranche maakte voor beide rivaliserende 
margarinedynastieën duidelijk, dat een fusie ‘kan nooit anders dan hun ten goede komen’.173 
Echter de samensmelting kon nog jaren lang de persoonlijke irritaties tussen de ex-
concurrenten niet wegnemen. Deze ‘etnische’ kwestie kwam op een merkwaardige wijze naar 
voren in de handelingen over Rusland. 

Voor de gedelegeerde naar Rusland, A.W. de Lange, werd als reisdoel gesteld, het 
uitvoeren van een marktonderzoek, waaruit opgemaakt zou kunnen worden of het überhaupt 
mogelijk was en lonend om margarine in Rusland te gaan produceren. Hierbij moest hij 
verschillende mogelijkheden bekijken: een eigen fabriek bouwen of een al bestaande fabriek 
overnemen of met een bestaande fabriek een samenwerking aangaan. 

                                           
169 GAR, Toegangsnummer 355, Inv. nr. 1305. 
170 W. Wennekes, De aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven (Amstel 2005) Negende 
druk, 240. 
171 Ibidem, 225. Zie ook: ‘De bakermat van de margarine-industrie. Ant.Jurgens’ margarine-fabrieken. Oss’ 
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Op 1 November 1913 kreeg De Lange zijn visum bij de Russische missie in Den Haag 
voor vrije verplaatsing in Rusland en hij werd door de fabrieksadministratie en door het 
Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken van tal van aanbevelingsbrieven voorzien om 
makkelijk met de nodige mensen in contact te komen. Ondanks de grote ervaring met het 
werken in het buitenland was Rusland die tijd absoluut een onbekende en onvoorspelbare 
uitdaging. De hoofdinspecteur vertrok per spoor via Breslau (Wroclaw) naar Lodz, het 
Russische Polen. Deze geboren en getogen zakenman begon zijn onderzoek reeds in de trein, 
nog onderweg naar zijn bestemmingplaats. De eerste informatie uit gesprekken met 
medereizigers was weinig opwekkend. Naar hun beweren werd margarine door de Polen 
weinig gebruikt, doch wel cocosvet en de arme man at veel runder- en schapenvet.174 Na 
aankomst in Lodz waren zijn eigen eerste indrukken niet beter. ‘Lodz. 7 November, vrijdag. 
Aankomst, vreselijk vuile straten, indien men ze zoo mag noemen. Het zijn vuilnispoelen. Het 
lichte karretje schudt zoo en ik moet mij met beide handen stevig vasthouden. Straten 
herbouwd met paleizen en hutten(houten) naast elkaar! Het is toestand!’ Deze stad was in die 
tijd net zo groot als Amsterdam. ‘Ontzettend veel Joden. Meer dan 100.000 van de 500.000 
inwoners, vreselijk schreeuwerige mensen, maken allen veel lawaai. De zaken hier en te 
Warschau veel in jodenhanden zijn en ik dus toch niet afdoende kon opschieten: Zaterdag-
Sabbath! Zondag-Zondag!’.175 Deze situatie hield verband met de Russische wettelijke 
bepalingen ten opzichte van de joodse onderdanen. Joden mochten zich slechts vrij bewegen 
binnen het gebied van de ‘Israëlitische nederzetting’. Dit waren Polen, Wit-Rusland en de 
Oostzee-provincies. In andere regio’s en met name in de beide hoofdsteden werden slechts 
Joden geduld, die uitmuntende vaklieden waren of zeer goed opgeleide specialisten. Zo was 
bijvoorbeeld in Sint-Petersburg het percentage van de Joodse bevolking in de tweede helft van 
de 19e begin van de 20e eeuw slechts 1-2%.176 Het werken op zondag was bij Jurgens’ fabriek 
ingevoerd al sinds 1898, toen Ant. Jurgens II een kerkelijke dispensatie van Heilige Stoel te 
Rome wist te verkrijgen voor het laten verrichten van arbeid op de zon- en feestdagen.177 Al 
vanaf het begin werd De Lange gewaarschuwd over de verholen vijandschap van de 
christelijke bevolking ten opzichte van de joodse bevolking in Polen. ‘De Zijne voor de Zijne’ 
deze spreuk hangt in Russische Polen in vele Christen-zaken in Russische en in Poolsche 
talen, d.w.z. dat de Christen niets van de Joden moeten kopen. Indien wij hier dus met de 
Christen zaken willen doen, moeten wij dit niet door de Joden laten doen, dit vervolgens 
velen! Ik ga ermee niet akkoord’.178 Dagelijks stuurde De Lange zijn rapporten naar 
Nederland. In beantwoording maakte de administratie de hoofdinspecteur attent op enkele 
gevoeligheden: ‘Wel willen wij er u op wijzen, om wanneer u over Joden schrijft, eenigzins 
rekening er mede te willen houden, dat wij copie van uw schrijven opsturen naar de firma 
Van den Bergh. Om dus te voorkomen, dat wij uw schrijven moeten wijzigen om hun zonder 
aanstoot te geven aan afschrift van hetzelve aan hen te kunnen doorzenden, ware het wel zoo 
gemakkelijk, indien u reeds zelf met deze kwestie bij het schrijven uwer brieven rekening 
hield’.179

Te Lodz bezocht De Lange verschillende zaken, die in margarine en boter deden. Zijn 
conclusie luidde: ‘het grote publiek kende geen plantenboter en gebruikte in de keuken 
Siberische boter (roomboter). Plantenvet en plantenboter worden verhandeld en gebruikt 
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door Joden. Het is kosjer en iedere jood heeft het graag. De Pool en de Poolse Rus eet op zijn 
brood geen boter. Hij gebruikt op zijn brood een haring of een komkommer, d.w.z. de grote 
massa doet dit. Doch in de restauratie-keukens, burger-keukens der meer welhebbende 
mensen wordt veel Siberische boter gebruikt. De creme-boter wordt uitsluitend gebruikt voor 
het ontbijt door de hoogste standen. Christenen kopen tot op heden geen plantenboter. Indien 
het fabrikaat in betere handen komt, zal ook de Christen het gaan gebruiken. Met een artikel, 
zoals wij dit in Holland verkopen, Planta of Cocosa, zal in Lodz succes te bereiken zijn, als 
wij goede kwaliteit leveren, het een keurige verpakking geven en de prijzen gelijkstellen aan 
de Russische’.180 De Russische omstandigheden bleven hem verrassen, zo werd een bezoek 
aan een fabriek voor plantenboter in de buurt van Lodz een groot avontuur. ‘Hoe ik daar 
gekomen ben, weet ik nog niet, neen, zoo iets heb ik nooit medegemaakt. Portier-hotel 
gevraagd en nog 10 mensen gevraagd, eindelijk is er een ‘wildeman’, een koetsier te vinden, 
die met mij op zoek wil naar fabriek te Balaty. Gemene achterbuurten daar, lange straten, 
neen, sloten, poelen, gaten, waarin twee mannen liggen; alles, alles Russ-Polsche joden, bij 
duizenden en duizenden. Ik heb me vast moeten houden! Enfin, modder spat om de oren. 
Toestand is hier zeer gek, men zoekt b.v. in een adresboek, doch zoo iemand staat er heel 
gewoon niet in! 25 mensen moet men iets vragen, een kan iets vertellen’.181 De lokale 
ondernemers en manier van zaken doen waren naar De Lange’s mening absoluut 
onprofessioneel. In de brief van 8 November deelde hij mede: ‘geen kooplui, zoals ik ze 
hebben moet’. Twee dagen later: ‘Vele malen wordt u voorgelogen, geen mens is op tijd, alles 
gaat hier te laat, kan hun niets schelen; die heerlijke orde, stiptheid, op tijd komen, dat alles 
hetwelk zoo tekent, ontbreekt de mensen’. Voordat de heer De Lange naar Sint-Petersburg 
kwam bezocht hij acht andere steden in het Russische Polen en in de Oostzee-provincies, o.a 
Lodz, Warschau, Wilna (Vilnius), Libau (Liepaja), Riga enz, maar nergens werd een ideale 
plaats voor eventuele fabricage van margarine gevonden. De ligging was vaak ongunstig of de 
haven was lange tijd dicht gevroren of de spoorverzendingen werden belemmerd. De 
consument in Polen was rijker, maar in de Oostzee-provincies waren de arbeidskrachten beter. 
‘Het is absoluut noodzakelijk dat de leiding in handen komt van niet-Russen en niet-Polen. 
Deze zijn in doorsnee allen onbetrouwbaar, lui enz. De arbeidsmarkt te Riga is zeer goed. De 
lonen zijn niet duurder dan in Lodz, doch men heeft het meest aan Duits-Russisch arbeiders, 
die meer presteren’.182   

Over het algemeen was plantenboter of margarine weinig bekend en had een slechte 
reputatie. ‘Sommige winkeliers’ – schreef De Lange naar het hoofdkantoor - ‘werden beboet 
voor verkoop van plantenboter om reden schadelijk voor de gezondheid. Men ziet hier een ton 
in zijn geheel op de toonbank, tonnen van 40 pond, natuurlijk de duigen eraf dan een grote 
kloot. Te veel voorraad, plantenboter werd te oud en zodoende ranzig, politie kwam, alles 
beboet (…) Resultaat plantenboter er uit’.183 In een ander brief: ‘In enige fijne zaken nam men 
mij bijna kwalijk, dat ik vroeg naar margarine. Antwoord was: ‘zoo iets verkopen wij niet’.184 
Echter het grootste probleem bleken de wettelijke bepalingen door de Russische regering over 
de productie en verkoop van margarine en plantenboter. Ten eerste, bestond er al een warboel 
aan bepalingen over wat nu eigenlijk plantenboter was, margarine en andere artikelen. 
Daarom wendde De Lange zich tot magister Kuptsche uit een chemische laboratorium te Sint-
Petersburg. ‘Unter ‘Margarine’- antwoordde de magister – ‘wird in Russland ein Produkt 
verstanden, das aus frischem Ochsenfett nach der Methode von Mège Mouriès gewonnen 
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wird. Unter ‘Kunstbutter’ versteht man ein Gemisch von 100 Teilen Margarine & 100 Teilen 
Milch oder 10 Teilen Schmand. Es ist gesetslich untersagt: Margarine oder Kunstboter zu 
färben, dieselben mit andere Fetten zu mischen, oder aus Milch-Handlungen dieselben zu 
verkaufen. Die einfuhr von Margarine aus dem Ausland ist gleichfalls untersagt. Der Verkauf 
von Margarine & Kunstbutter ist nur unter Zusats von 10% Sesam-Oel erlaubt’.185 Ten 
tweede waren de wetten over de verkoop onduidelijk geformuleerd met allerlei 
uitzonderingen en aanpassingen op de regels, zoals vaak in Rusland gebeurde. Tegen de 
verkoop van plantenboter bestonden in het Russische Polen en andere gebieden geen 
voorschriften. Margarine mocht in Polen niet gefabriceerd worden en in Petersburg wel. Het 
punt was, dat het artikel ‘margarine’ door de Rus ook wel ‘kunstboter ’ werd genoemd. De 
kunstboter werd ook uit dierlijke vetten en plantaardige grondstoffen gemaakt net als 
margarine. De naam kunstboter was in Polen welkom en in Petersburg mocht dat weer niet. 
‘Verder mag ene winkelier in zijne winkel geen margarine-kunstboter hebben, indien hij 
natuurboter in voorraad heeft. Wel in een apart vertrek, dus niet zoals bij ons door een plank 
in een vak’ - merkte De Lange. ‘Dit is de theorie, nu komt de praktijk. Hier streng 
doorgevoerd, daar totaal niet gehandhaafd en dat is echt Russisch’.186 ‘De kleine en de grote 
winkelier weet zelf niet wat geoorloofd is en wat niet geoorloofd, de ambtenaar weet het ook 
niet, de ene zegt zus, de ander zoo. Met wettelijke bepalingen is hier alles in strijd, men doet 
hier wat men wil, stelen, liegen alles en ieder, doch men zorgt, zoo min mogelijk in handen 
van politie te vallen’.187 Voor het maken van margarine-kunstboter in Rusland was een 
concessie van de regering nodig. ‘Een concessie te krijgen is een moeilijke zaak en niemand 
wist waar en van wie’- rapporteerde De Lange.188 Omdat de fabrikanten niet graag hun 
kunstboter-concessie aan De Lange wilden laten zien, vermoedde hij, dat ze de concessie 
waarschijnlijk onwettig hadden gekocht. ‘Zoo doen wij dat niet - dacht De Lange - wij zijn 
bereid billijke wetten aanvaarden en ons gaarne daaraan te onderwerpen, zoals wij dit 
jarenlang doen in Holland en Duitsland’.189 Langzamerhand moest hij echter zijn mening 
herzien en zich aan de Russische omstandigheden aanpassen, zoals dat ook de andere 
Nederlandse ondernemers bleken te doen. 

De Lange arriveerde in Sint-Petersburg op 28 november 1913 en vestigde zich in het 
‘Astoria’, een van de mooiste hotels in de stad. Nog diezelfde dag ging hij naar het 
Nederlandse consulaat, precies bij aanvang van het spreekuur. Maar de heer Gilse van der 
Pals was er zoals gewoonlijk niet. De Nederlandse kolonie en haar zakenlieden kregen met de 
aanstelling van Van der Pals als consul, de mogelijkheid zijn naam en invloed te gebruiken 
dankzij zijn vooraanstaande positie in de Petersburgse economische wereld, maar met de 
dagelijkse routine in het consulaat bemoeide de consul zich niet. Waarop De Lange riep: ‘De 
consul zelf is meer figurant!’.190 De hoofdinspecteur werd welwillend ontvangen door de 
secretaris van het consulaat Van Niftrik. ‘Deze heer woont hier 16 jaar en doet feitelijk het 
werk van de consul. Bij de secretaris hoorde ik plotseling voor het eerst in een kleine maand 
Hollands. Wat deed mij dit heerlijk aan!’.191 De Lange vroeg de secretaris om een man, ‘die 
goed op de hoogte is van de toestanden hier’ en die ook als vertaler kon optreden. Hem werd 
de heer E. Engberts aanbevolen, die ‘geboren Rus, doch kan goed Hollands spreken. Zijne 
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ouders zijn gekomen, zoals velen uit Vriezenveen destijds’.192 Samen gingen zij op stap langs 
de Petersburgse winkels. ‘Sennaja, dit is de buurt, waar u naast elkaar evenals in Londen 30-
40 boterwinkels hebt; ze verkopen alle Siberische boter’. Maar de consumptie was beduidend 
anders dan in Europese hoofdsteden. ‘Plantenboter en kunstboter, geen sprake van!’.193 De 
Peterburgse consument onderscheidde zich ook ten opzichte van die in de ‘Israëlitische 
nederzetting’. Hij was hoofdzakelijk Russisch. De Lange kreeg te horen, dat de plantenboter 
geen toekomst heeft om de reden dat de Russen niet veel boter eten. ‘De rijke koopt creme-
boter, schaad hem niet, hij is een smulpaap, men eet hier zoals men nergens eet. De arme eet 
geen boter’. 194 ‘Het grote publiek in Petersburg wil geen imitaties, is hier nog te behoudend 
en ook te dom; daarbij de Rus is royaal, geeft vlot uit, doorsnee Rus geeft meer, verteert meer 
dan hij verdient. Toch Petersburg is rijk en de rijke wil ons artikel niet, en de arme die er is, 
zegt men te arm om boter te kopen’.195 De Lange geloofde het laatste niet, want dit was iets 
wat een groot verschil tussen de Nederlandse en de Russische maatschappij was. In Rusland 
bestond geen middenklasse en waren de armen echt straatarm. Door een dergelijke verdeling 
behoorden de Nederlandse middenklassers in de ogen van de arme Russen veelal bij de rijken 
en werden ze als ‘heren’ beschouwd. De Lange bezocht een weekmarkt. Boerinnen 
verkochten daar boter en vroegen van hem 90 kopeken voor 2 pond. ‘Ik bood 80, dan 85, 
doch men wilde hiervoor niet afgeven, of zij mij als Heer (!?) ook zouden overvragen, 
omreden het geen gewoonte is dat een mijnheer (!) met een schonen boord en witten zakdoek 
naar de markt gaat!’.196  

De Petersburgse levenswijze maakte een diepe indruk op Nederlandse zakenman: ‘Dat 
is hier vreselijk wonen, is ontzettend duur leven, geen familieleven, vuil, vies, alles even goor, 
even misselijk, veel uitgaan. De mensen gaan hier ’s avonds om 12 uur naar een Café-
concert, Café-chantan, komen thuis om 3 à 4 uur ’s nachts (…) daarom zijn ze overdag zeker 
zoo vlijtig.(…) Ik geloof, dat in dit reuzenland geld te verdienen is, doch de man, die het hier 
doen moet, moet een reus zijn; harde werker en uitgaander, want de afnemers enz moet men 
goed eten! en drinken! te vriend houden enz. De ene indruk, die men hier krijgt, wordt 
verdrongen door een ander, die er onmiddellijk opvolgt. Een Pool en Lijflander en Rus, die ik 
leerde kennen zijn in het geheel geen zakenmensen, liegen je veel voor, zijn lui, te beroerd om 
hard te werken en zijn bang, dat als ze margarine verkopen aan iemand, dien ze niet kennen, 
denkende dat ze verraden worden, enz, enz’.197  

Verder maakte de hoofdinspecteur kennis met Gerth van Wijk, ‘onzen vice-consul, die 
hier sinds 14 jaren woont en een beduidende Sanatogen198 fabriek heeft in vereniging met zijn 
zwager Dr. Hummel’. De vice-consul deelde mede, dat ‘hij indertijd ene concessie nodig 
gehad voor zijne Sanatogen, deze moesten vroeger in apotheken verkocht worden en dus op 
medisch advies. Zoo’n advies kostte alleen eerst enige roebels, dus men kocht niet zoo vlug 
Sanatogen. Hij heeft bereikt door Mr. Staatsraad, E. Heermeyer, dat het nu overal verkocht 
mag worden. Hij heeft mij deze naam genoemd en daarop moest ik hem mijn hand geven, dat 
ik dit niet misbruikte’. De Lange wilde ook proberen de zaken op zijn Russisch te regelen, 
maar toch vroeg hij om toestemming: ‘Ik zal morgen deze excellentie bezoeken. Hoever ik kan 
gaan met het bewerken van de concessie?’.199 Het antwoord was behoudend, niet te hard van 
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stapel lopen: ‘werk dus Petersburg af en als gij denkt al het wetenswaardige bemachtigd te 
hebben kunt gij gerust naar huis komen. De kwestie van concessie kan later wel behandeld 
worden. Hoofdzaak is eerst te weten of het überhaupt mogelijk en lonend is zelf in Rusland te 
fabriceren en dat kunnen wij aan uwe berichten wel opmaken’.200 Toch ondernam de heer de 
Lange nog enkele stappen om aan een concessie te komen en de nodige hoge ambtenaren te 
bezoeken. De reactie van de fabriekadministratie was een telegram: Onderhandelingen 
concessie afbreken, retourneren als gij met Petersburg gereed zijt. Op 11 December verliet de 
hoofdinspecteur de Russische hoofdstad. Zijn laatste brief uit Sint-Petersburg beëindigde hij 
met: de ‘concessie-vraag’ zal ik (…) eventueel later aan meer bevoegden overlaten’.201

Na zijn terugkeer schreef De Lange nog een rapport, waarin hij alles nog eens 
uiteenzette. Naar zijn mening was Petersburg minder geschikt om te bouwen om reden alle 
arbeidskrachten zijn Russen en die behept zijn met alle Russische gebreken. De arbeiders zijn 
niet duurder als te Riga, Warschau, doch men kan van de Russen niet zooveel vragen als van 
de Duitse-Poolse Russen. Concurrentie in het artikel Margarine of Plantenboter van betekenis 
evenmin in Petersburg als in de andere door mij bezochte steden. In Petersburg is een debiet 
in plantenboter te vinden, indien de manier van reclame maken gekozen wordt.202  

De onderhandelingen met Rusland kregen nog een vervolg. Tijdens zijn reis door 
Russisch Polen bezochte De Lange een aantal plantenboter-margarine fabrieken om de 
productie te bekijken en eventuele mogelijkheden voor samenwerking te bespreken. Twee 
fabrikanten, een uit Warschau en ander uit Lodz, wilden graag met het Nederlandse concern 
een partnerschap aangaan. Dus ging de verdere briefwisseling rechtstreeks tussen de 
administratie en deze ondernemers. De Jurgens’ fabriek wilde weten of zij de concessie van 
Poolse fabrikanten zou kunnen gebruiken voor ‘die Herstellung von Margarine und 
Pflanzenbutter in Russland von einem dort ansässigen Rechtsanwalt’. Ze vroegen ook een 
advocaat uit Warschau om de concessie na te kijken en te vertalen in het Duits, maar eerst 
wilden ze weten wat de kosten voor dit werk waren. De advocaat wilde dat graag doen en dan 
konden de kosten wel later afgesproken worden. Waarop Anton Jurgens II eigenhandig 
schreef: ‘Neen, eerst de kosten weten. Voorzichtig, we hebben met Russen te doen’.203 
Uiteindelijk werden alle onderhandelingen op 18 maart 1914 stopgezet: ‘wir nehmen, 
kondigde Nederlandse kant aan, für den Augenblick von weiteren Unterhandlungen Abstand’. 

Het is niet helemaal duidelijk uit het archiefmateriaal of Jurgens van plan was om ooit 
verder met de onderhandelingen te gaan, maar gezien het omvangrijke marktonderzoek en het 
feit dat de buitenlandse concurrentie reeds op de Russische markt actief was, was het zeer 
waarschijnlijk dat ook Jurgens deze markt wilde gaan betreden, ware het niet dat het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog en vervolgens de Russische revolutie dit onmogelijk had 
gemaakt. Omdat de Ant. Jurgens’ fabriek toch voorkomt op de ledenlijst van de Vereniging 
van de Nederlandse belangen in Rusland, moet zij bezit in Rusland zijn kwijtgeraakt. 
Hoogstwaarschijnlijk handelde het zich hier om kleinschalige export en om waardepapieren 
van de Russische spoorwegen, daar de familie Jurgens ook dergelijke aandelen had 
bezeten.204  

Decennia later, in 1991, kon Unilever zich voor het eerst op de Russische markt 
vestigen en een eigen vertegenwoordiging in Moskou openen. Maar als exporteur in Rusland 
trad zij al op sinds de jaren 60. Aanvankelijk was de multinational bekend bij de Russen met 
merken als de toiletzeep Lux, het wasmiddel Omo, de tandpasta Signal, de deodorant Impuls 
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en de thee Lipton. Maar al in 1994 werd in Sint-Petersburg een hoofdkantoor geopend en 
werd een meerderheidsbelang genomen in een van de grootste Petersburgse 
cosmeticafabrieken ‘Severnoje sijanie’. Verder kwamen er fabrieken en kantoren in Moskou, 
Tula en andere steden en verhuisde het hoofdkantoor naar Moskou. Tegenwoordig heeft 
Unilever 1.500 man personeel in Moskou, Sint-Petersburg, Kiev en nog in meer dan 100 grote 
steden van Rusland en Oekraïne.205 Blijkbaar is het bedrijf van mening veranderd en is het 
werken met Russen niet meer zo erg! 

 
  

N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken. Philips & Co. werd in 1891 opgericht door Frederik en 
Gerard Philips. Terwijl vader Frederik voornamelijk als geldschieter optrad, hield zoon 
Gerard zich bezig met het onderzoek naar en de ontwikkeling van gloeilampen. De eerste 
jaren bleken een ware beproeving voor de jonge onderneming. In deze moeilijke periode 
kwam ook een andere zoon, Anton, in de zaak werken. Hij hield zich bezig met de verkoop 
van de gloeilampen en was meestal op klantenbezoek of ondernam handelsreizen. De eerste 
afzetgebieden waren Holland en Duitsland met haar grote industriegebieden in Rijnland en 
Westfalen, niet veel later kwam ook België erbij.206 In 1898 reisde Anton Philips voor het 
eerst naar Rusland. Ter voorbereiding van de eerste reis verzamelde hij eenvoudig alle namen 
van Russische groothandelaren en elektriciteitsmaatschappijen uit adresboeken en stuurde die 
vervolgens reclame en brieven in het Frans, Duits en Engels. De Russische markt was in die 
tijd erg interessant voor Philips, ondanks of eigenlijk dankzij de late modernisatie van dit 
land. Rusland maakte namelijk een directe overgang van olieverlichting naar elektrisch licht, 
waarbij men het stadium van de gasverlichting min of meer oversloeg en zelf bezat het geen 
gloeilampenindustrie van betekenis.207 De grote Duitse gloeilampenfirma’s hadden als 
leveranciers van complete elektrische systemen al hun entree op de Russische markt gemaakt, 
dus er was geduchte concurrentie. ‘Uit de technische bladen en de statistieken, die ik had 
gelezen, bleek dat ze grote kwantiteiten verzetten’- herinnerde Anton zich later in een 
interview.208

Rusland was voor Anton volslagen onbekend gebied; hij sprak de taal niet, had geen 
introductie en geen contacten.209 Oorspronkelijk was het de bedoeling geweest dat Gerard 
naar Rusland zou gaan. Pas op het allerlaatste moment werd besloten, dat Anton moest gaan. 
Hij was dan ook niet voorbereid, maar dit was geen belemmering om de koffers te pakken. 
Jaren later zei hij hierover: ‘Wij als Hollanders, vooral reizende in het buitenland, hebben 
onze talenkennis voor, en dat we ons gemakkelijk aanpassen’.210 Aldus vertrok hij op dinsdag 
2 augustus 1898 met de trein richting Rusland. Via Libau, Riga en Reval kwam hij na twee 
dagen en twee nachten reizen aan in het eerste doel van zijn reis, Sint-Petersburg. Daarna 
volgden Helsinki, Riga, Moskou, Kiev, Odessa. Anton was bijna een hele maand onderweg. 
Overdag zaken doen en ’s nachts met de trein doorrijden. Hoewel de Duitse 
vertegenwoordigers hem reeds vroeg in het seizoen voor waren geweest, daar de grote Duitse 
fabrieken telkens hun prijzen in het voorjaar naar beneden schroefden om de concurrentie de 
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kop in te drukken, waren de Russische zakenlieden onder de indruk van het reclamemateriaal 
en traden Philips vriendelijk tegemoet.211 Ook Anton’s persoonlijkheid, met zijn impulsiviteit 
en emotionele bewogenheid, sprak de Russen aan.212 In enkele weken lukte het hem om 50% 
van de toenmalige jaarproductie van Philips & Co. te verkopen. Het zag er naar uit, dat de 
Russische markt voor de firma een nog grotere betekenis zou krijgen, dan de Duitse. Anton’s 
jonge vrouw vertelde in een brief aan haar ouders over de prestaties van haar echtgenoot: ‘Hij 
heeft hele mooie zaken gedaan en heel veel moois en interessantst gezien, maar hierbij de 
laatste week afschuwelijk warm gehad 110F want het is zomer in Rusland veel warmer dan 
hier. Daarbij had hij erg last van de beesten, hij is op zijn handen zoo gestoken geweest, dat 
zijne armen tot zijn schouders opgezwollen en apotheker stuurde hem naar een dokter die wel 
een zalfje hem er voorschreef. De Russen zijn ontzettend gastvrij, overal werd hij geïnviteerd 
om op hunne landgoederen een, twee weekjes door te komen brengen en een familie die een 
landhuis in Petershof, waar ook de keizer woont, heeft  en waar Ton een Zondag doorbracht, 
heeft mij geïnviteerd voor als Ton wel eens naar Rusland moest. Als hij daar zaken deed, dan 
zouden zij mij amuseren’.213  

De eerste kennismaking van Anton Philips met Rusland zou overgaan in een 
langdurige en hartelijke relatie. Voor de Russen werd hij Anton Fjedorovich.214 Geen van de 
volgende jaren verliep zonder twee of drie reizen door het Russische Rijk, waarover Anton 
later kleurrijk verhaalde in vele interviews en publicaties. Jaren later, denkend aan zijn eerste 
bezoek aan Rusland, zou Anton deze reis in 1898 ‘een triomftocht’ noemen ‘en daarmee 
gelden als dé grote initiële succeservaring van zijn leven’.215 Beroemd werd het verhaal, 
waarin Anton een order van de hofmaarschalk van het Winterpaleis van de tsaar in Sint-
Petersburg wist te bemachtigen. Anton liet hem een prachtige, spiraalvormige kaarslamp zien, 
die heel erg mooi in de kristallen kroonluchters van het paleis paste. De hofmaarschalk wilde 
onmiddellijk 50.000 van dergelijke Philips kaarslampjes kopen. Toen broer Gerard in 
Nederland van dit succes hoorde, kon hij het niet geloven en vroeg hij Anton per telegram dit 
getal te bevestigen. Hierop telegrafeerde Anton op 28 augustus 1898: ‘fifty thousand, fünfzig 
Tausend, cinquante mille’. 216   

Nog eind 1898 ging Anton al weer naar Rusland en in het voorjaar van 1899 nogmaals 
om de concurrenten voor te zijn. In de zomer van 1901 vergezelde Anton’s vrouw hem op zijn 
Russische reis. Ze gingen via Berlijn en Warschau eerst naar Moskou, daarna zuidwaarts naar 
Kiev, Odessa, Sebastopol, Rostov aan de Don en vervolgens weer richting noordwest naar 
Sint-Petersburg. Anton bracht zijn tijd door met zakengesprekken, terwijl zijn vrouw genoot 
van de vele bezienswaardigheden. In de Russische hoofdstad ontmoetten ze de Petersburgse 
beau monde, in dure restaurants of in de luxueuze rijtuigen op de boulevards. Zondags 
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bezochten ze de tuinen van het paleis Petershof of brachten vele uren door in de Hermitage.217 
Het hotel l’ Europe en delicatessenwinkel van Elisejev werden vertrouwde adressen voor 
Anton. 

Over zaken doen in Rusland meldde Anton Philips in een interview: ‘Wij leerden ’t 
nut inzien van goede agenten, goede reclame, van een voorkomende behandeling van klanten, 
en vlotte bediening en coulante afwikkeling van zaken. Wanneer een Rus bijvoorbeeld liever 
prijsaanbieding had in roebel dan in marken, dan kreeg hij het gedaan, al scheelde het vier 
penningen in zijn nadeel!’.218 Over de betalingsmentaliteit van de Russen zei hij het volgende: 
‘Zij hebben een Oosterse manier van zaken doen. Als je zaken met ze wil doen, moet je veel 
van je eigen ideeën hierover opgeven. Je moet ze duidelijk maken dat je ze vertrouwd op hun 
woord, liever dan een briefje waarin staat dat ze op tijd zullen betalen. Een Rus heeft passie 
om trouw te zijn aan iemand die bewezen heeft zijn vriendschap te verdienen’.219 Dit staat 
enigszins in contrast met wat Vriezenvener Egbert Engberts hierover schreef: ‘Onze 
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 zijn geld had 
ontvangen, zoals dit bij ons gebruikelijk is. De teleurstellingen zouden niet te tellen zijn 
geweest. De directeur van een groot handelshuis in Amsterdam, die tegenover een groot 
Russisch industrieel zijn beweringen met zijn woord van eer bekrachtigde, werd er om 
uitgelachen: ‘om een erewoord geven wij hier niet zoveel’ - zei de Rus. ‘Dat spijt mij’ - zei de 
Amsterdammer - ‘mijn erewoord staat in mijn vaderland gelijk aan een getekend contract’.220 
Waarschijnlijk kon de flamboyante Anton Philips beter overweg met de Russische manier van 
doen, dan de enigszins rechtlijnige Egbert Engberts. Al gaf ook Anton toe, dat betalingen door 
de Russen niet altijd vanzelfsprekend waren: ‘Met een afnemer daar hadden we een contract 
lopen voor 800.000 lampen per jaar. Toen begonnen zijn betalingen te sloffen. En juist bijtijds 
liepen wij eruit. Ik zei hem: ‘u bent er wel goed genoeg voor, maar wij zijn helaas niet goed 
genoeg voor zo’n langdurig crediet! (…) Voor het overige betaalt men in Rusland, als je er 
zelf om komt’.221

Bijzondere aanpassingen aan de mentaliteit van de Russen en imago van het land 
weerspiegelden zich in Philips reclameposters voor de Russische markt. In 1908 kwam de 

fabriek met een nieuwe product: de metaaldraadlamp met het licht 
van 85 kaarsen. Op de reclameposter voor de Russische afnemers 
stond een ballerinadanseres in het licht van de nieuwe lamp met als 
opschrift: Twee avondsterren. Philips. Het is bekend, dat in 
datzelfde jaar de eerste voorstelling van de ‘Russische seizoenen’ 
van de Petersburgse impresario Sergej Djagilev in Parijs plaatsvond. 
Het had voor Rusland een grote politieke betekenis: het opbouwen 
van een positief beeld in de ogen van Europeanen. Deze 
voorstellingen brachten veel aandacht voor Rusland en het tweede 
seizoen in 1909 stond in het teken van het nieuwe Russische ballet. 
Philips speelde hier handig op in. 

 
Reclameposter van Philips 

In 1911 deed wolfraamlamp haar entree, waarmee Anton een 
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wereldwijde exportinvasie ontketende.222 In dit jaar ging Anton naar Rusland samen met 
Daam van Eendenburg, een commercieel medewerker van Philips, die als nieuwe 
handelsreiziger voor Rusland werd geïntroduceerd.223  

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog had de Duitse firma’s, de dominante spelers 
op de Europese gloeilampenmarkt, in één klap krachteloos gemaakt in Rusland. ‘Rusland 
schreeuwt om lampen’ - schreef Anton.224 In september 1914 stuurde hij Van Eendenburg 
naar Rusland om in Sint-Petersburg een verkoopfiliaal te vestigen en alle orders binnen te 
halen, die de Duitse fabrikanten daar noodgedwongen moesten laten liggen. Van Eendenburg 
kreeg een lijst mee met meer dan 2.400 namen en adressen van groothandelaren en 
winkeliers.225 Al snel vond Van Eendenburg een kantoorruimte op Nevskij Prospekt 16. De 
verkoopvestiging was opgezet onder zijn eigen naam, Technisch bureau van D.C.F. van 
Eendenburg, maar werkte volledig ten behoeve van Philips. Het kantoorpersoneel bestond uit 
twee secretaresses en een boekhouder. Verder was er nog een magazijnbaas in dienst en ook 
mevrouw Van Eendenburg werkte er. ’s Winters zond Eindhoven de lampen voor Rusland 
naar het Zweedse Göteborg, vanwaar ze per trein verder gingen naar Karungi, helemaal aan 
het noordelijke uiteinde van de Botnische Golf, op de grens tussen Zweden en Finland. Van 
daaruit ging het weer per spoor verder door Finland naar Petrograd.226 Vanuit de Russische 
hoofdstad werden de bestellingen verspreid naar Moskou, Charkov enz. 

 De uitzending van Van Eendenburg naar Petrograd bleek een goede zet. In 1915 en 
1916 verkocht hij maar liefst twee miljoen lampen.227 De zaken gingen goed en dus vroeg 
Van Eendenburg om assistentie uit Eindhoven. Zo kwam in maart 1917 Charley Spaens naar 
de Russische hoofdstad. Hij was pas in januari 1917 bij Philips in dienst gekomen, na het 
doorlopen van een interne opleiding. In de oorlog werden er in Eindhoven avondcursussen 
Russisch georganiseerd. Spaens was een van de 7 leerlingen die na een half jaar nog waren 
overgebleven uit een groep van 20. Russisch bleek nogal moeilijk. Spaens kreeg een 
aanbieding om voor Philips naar Rusland te gaan. Hij werd op het hoofdkantoor in twee 
maanden een beetje ingewerkt in de Russische zaken en mocht toen naar Petrograd 
vertrekken.  

Hij ging vanuit Amsterdam in een vrachtbootje naar Kopenhagen en verder naar 
Stockholm en Petrograd. In Kopenhagen vernam hij al, dat de revolutie in Rusland was 
uitgebroken en dat de Tsaar van de troon was gestoten.228 Toen Spaens naar Rusland kwam 
was hij 23 jaar oud. Van Eendenburg was tien jaar ouder, desondanks konden ze goed met 
elkaar opschieten. ‘Ik was vrij gauw ingeleefd in de Russische samenleving’ - vertelde Spaens 
later. ‘Ik had een half jaar nodig voor ik het Russisch goed verstond. Ik sprak toen vrij correct 
grammatica. Eendenburg maakte grotere fouten’.229

In de zomer 1917 hadden zij nog een prachtig leven en er was geen wolkje aan de 
lucht. De politieke binnenlandse situatie vormde nog geen echte problemen voor hen. In die 
zomer waren Lenin en Trotskij er al. Spaens was er wel eens naar gaan luisteren, maar hij en 
zijn kennissenkring bagatelliseerden deze Bolsjewieken. Spaens werd lid van de Russische 
tennisclub, waar hij meestal de zaterdag en zondag doorbracht. Hij was namelijk president 
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van het clublokaal.230 Dat is een van weinige vermeldingen over de deelneming van de 
Petersburgse Nederlanders aan het Russische verenigingsleven. Het beviel Van Eendenburg 
en Spaens goed in deze grote stad, niet in de laatste plaats dankzij hun goede financiële 
positie. Van Eendenburg had er een grote woning, waar ook het niet zeer talrijke personeel 
gehuisvest kon worden. Tevens had Van Eendenburg een auto.  

De machtsovername door de bolsjewieken gebeurde ‘ongemerkt’ in de nacht. Spaens 
had wel een paar schoten gehoord, maar de volgende morgen bemerkte hij pas, dat de stad 
bezet was: ‘De koetsier zat gewoon op zijn plaats, hij haalde een fles cognac te voorschijn en 
vroeg of ik die wilde kopen. De fles kwam uit de kelder van het winterpaleis die in die nacht 
was leeg geplunderd’.231  

In de winter van 1918 verslechterde de situatie onomkeerbaar. De banken werden 
gesloten en iedereen was aangewezen op wat men tegen contanten kon verkopen om nog aan 
geld te komen. ‘Maar eigenlijk heb ik geen last gehad’ - herinnerde Spaens zich - ‘ik was 
bevriend met twee jonge knapen die bij de Russisch -Hollandse bank werkte’. En dat terwijl 
het bureau een rekeninghouder was van de Nederlandse bank voor de Russische handel, de 
rivaal van de Russisch-Hollandse bank. Waarschijnlijk had deze zakelijke rivaliteit geen 
invloed op de informele contacten binnen de kolonie. Zij gingen veel uit. In die winter heeft 
Spaens alle opera’s en alle balletten gezien.  

Wat de aanvoer betreft, kreeg het bureau na de revolutie eigenlijk niets meer binnen, 
maar ze hadden daar nog een behoorlijk grote voorraad. Het contact met Eindhoven liep bij 
belangrijke zaken via de Ambassade. De gewone correspondentie verliep op de normale 
wijze, maar men wist nooit hoe lang dat ging duren. Dit belemmerde de zaken in toenemende 
mate.  

In februari 1918 verwachtte Anton al niets meer terug te zien van de banksaldi van 
Philips in Rusland en hij had al ‘die roebels’ afgeschreven.232 Het lukte Van Eendenburg 
overigens nog wel om het magazijn te verkopen. Van Eendenburg verliet de Russische 
hoofdstad begin september 1918. In oktober van datzelfde jaar ging Spaens nog op weg naar 
Charkov, waar wagens met lampen stonden, maar hij werd ziek en keerde om naar Moskou. 
Daar hoorde hij dat Nederlanders per 1 januari 1919 hun passen zouden moeten inleveren en 
een Russisch papier daarvoor in de plaats zouden krijgen. Spaens besloot te vertrekken. In de 
tweede helft van december lukte het hem om per trein via Finland naar Stockholm weg te 
komen.233  

Nog eind 1920 probeerde Anton Philips al met de Sovjets te onderhandelen, maar er 
kwam niets tot stand. In 1922 waagde hij het weer. Deze keer gewapend met een persoonlijke 
gift voor Lenin - een foto van het Philips familiehuis te Zaltbommel, waar Karl Marx, een 
achterneef van Anton, indertijd een deel van Das Kapital had geschreven.234 Maar ook dit 
mocht niets baten. Ondanks intensieve en langdurige onderhandelingen wist Philips geen 
akkoord te bereiken. Pas in 1983 opende Philips weer een vertegenwoordiging maar in 
Moskou. 
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De overige Nederlandse ondernemers in Sint-Petersburg 
 

De meeste Nederlandse ondernemingen in Sint-Petersburg vielen onder de categorie 
vertegenwoordiging of agentschapen, soms waren er een paar filialen/afdelingen, maar geen 
zelfstandige productiebedrijven. Ook waren er geen Nederlanders zelfstandig bedrijfseigenaar 
in Sint-Petersburg, maar er waren wel een aantal mede-eigenaren, bijvoorbeeld H. Gilse van 
de Pals, sinds 1908 directielid van de rubberfabriek ‘Treugol’nik’. Of Augustus Companjen, 
die sinds 1891 bestuurslid van de lakenmanufactuur op Gutuevskij eiland  was en mede-
eigenaar door zijn huwelijk met Augustine Auch, de dochter van de oprichter. A. Companjen 
was geen Vriezenvener en geen lid van de Nederlandse kerk, wel stapte zijn vrouw in 1872 
over uit een Duitse gemeente naar de Nederlandse gemeente. Tot slot was er nog de familie 
Peltser, mede-eigenaren van een lakenfabriek in de omgeving van de stad Narva.235 Ook deze 
familie behoorde niet tot de Nederlandse hervormde gemeente. In de documenten van het 
Nederlandse gezantschap te Sint-Petersburg stond vermeld, dat in 1842 twee Peltser’s uit 
Maastricht naar de Russische hoofdstad kwamen.236 Helaas is er weinig materiaal bewaard 
gebleven van de laatste twee ondernemingen. Dit geringe aantal bedrijfseigenaren bevestigt 
de Nederlandse voorkeur om liever te beleggen, dan te investeren. Ter vergelijking, in 1905 
waren er 212 Duitse industriëlen, eigenar van bedrijven in Sint-Petersburg.237 Hierbij moet 
wel bedacht worden, dat ook de omvang van de Nederlandse kolonie beduidend kleiner was 
dan van de Duitse en andere buitenlandse kolonies.( zie bijlage V ) 

 
 

Conclusie  
 

Met de opening van de vertegenwoordigingen te Sint-Petersburg kwam er een nieuwe groep 
Nederlanders naar de Russische hoofdstad, waarmee de samenstelling van de kolonie 
aanzienlijk veranderde; het was niet langer meer de ‘Vriezenveense’ kolonie. Het 
aanpassingsvermogen en de integratiebereidheid van de nieuwe groep Nederlanders 
verschilde in grote mate van de groep Vriezenveners. Ten eerste, de redenen voor migratie 
droegen niet een volledig vrij karakter: zij kwamen voor hun nieuwe baan, die in Rusland 
was. Ten tweede, het verblijf van de werknemers werd vaak bepaald door de 
bedrijfsbehoeften en niet door de individuele wensen en voorkeuren. Een dergelijk tijdelijk 
karakter van het verblijf had een beslissende invloed op de wens om zich zo weinig mogelijk 
te integreren in het ontvangende land. Dit in tegenstelling tot de groep van Vriezenveense 
kooplieden, die eigen baas was. De nieuwkomers weken van hun eigen cultuurpatronen 
slechts af voor zover hun beroepsactiviteit dit vroeg. De eerste aanpassing was het leren van 
de Russische taal, wat door de gebrekkige kennis van vreemde talen van de Russen wel een 
vereiste was. In tegenstelling tot de Vriezenveense kooplieden, ging de taalassimilatie van 
Nederlandse ondernemers rechtstreeks en niet via het Duits. Dankzij de groei van de 
Russische economie en de bloei van de Russische kunst en literatuur nam ook de Russische 
taal rond de eeuwwisseling aan gewicht toe. De kennis van het Russisch werd noodzakelijk 
voor een succesvolle carrière. Het verbod op de Duitse taal tijdens de oorlog kwam daar als 
factor nog eens bij.  

Het Sint-Petersburg van begin 20e eeuw was een echte wereldstad geworden en de 
meeste nieuwkomers vonden haar indrukwekend. Dankzij hun opleiding, beroepspositie en 
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verdiensten, werden de Nederlandse ondernemers door de Russische bevolking als heren 
gezien. Een dergelijke overstap naar een hogere maatschappelijke stand maakte het voor veel 
Nederlanders mogelijk om te verkeren in de vooraanstaande kringen van de hoofdstad. Deze 
aanzienlijke positie binnen de Russische samenleving konden zij verkrijgen zonder dat ze hun 
eigen culturele oriëntaties grondig hoefden aan te passen. 

Hoewel Rusland in deze periode net als elk Europese natie aan het internationale 
economische en financiële verkeer deelnam, kende het zakendoen in Rusland toch bepaalde 
bijzonderheden: niet alleen door politieke, religieuze en sociale regelgeving, maar ook door 
het klimaat. De Nederlanders moesten zowel rekening houden met tradities, als met diep 
gewortelde maatschappelijke verschijnselen zoals corruptie, ambtelijke bureaucratie, gebrek 
aan professionaliteit en de  willekeur van de tsaar. Zonder een acceptatie aan deze 
omstandigheden konden zij niet slagen. Derhalve vroeg de economische integratie 
aanvankelijk om meer aanpassingen, dan de sociaal-culturele. 

 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 
bedrijfsvertegenwoordigingen zich daarop niet beroemen, terwijl hun financiële betekenis 
veel groter was dan die van de Vriezenveners. Misschien met uitzondering van de 
houthandelaren, die een vooraanstaande positie in de Russische houthandel innamen. Maar de 
Nederlandse ondernemingen en hun werknemers hadden ook te weinig tijd voor een 
verdergaande economische integratie. Uit het archiefmateriaal blijkt, dat sommige van plan 
waren bestaande ondernemingen uit te breiden of nieuwe ondernemingen op te zetten na de 
oorlog. Helaas kwamen deze plannen door de communistische omwenteling niet tot stand.  

De omvang van de economische bijdrage van Nederland aan de Petersburgse 
economische wereld is moeilijk precies vast te stellen. Hoewel Nederland, als vierde op de 
ranglijst van buitenlandse investeerders in Rusland stond, aanzienlijke sommen geld in de 
Russische economie pompte, was de omvang van de directe investeringen in Sint-Petersburg 
zeer bescheiden. Zeker ook in vergelijking met de andere buitenlandse kolonies. 
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Deel II. De culturele oriëntaties van de Petersburgse Nederlanders  
 
 

Hoofdstuk 1. Het religieuze leven van de Nederlandse kolonie 
 
 

Het Protestantisme en de Russische ambivalentie 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

 97



De Nederlands-hervormde gemeente in Sint-Petersburg: tussen 
oorspronkelijkheid en actualiteit 

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

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

De financiële toestand van de gemeente was in die eerste periode altijd precair. In 
1744 wendde de kerkenraad zich tot de geheime raadsheer L’Estocg, een zeer invloedrijke 
ambtenaar in de regeerperiode van tsarina Elisabeth (1741-1761), voor financiële steun naar 
                                           
15 Holtrop, Hervormd in Sint-Petersburg, 12. 
16 De Hollandse Hervormde, deel I, 33-35. 
17 E. Amburger, Die Pastoren der evangelischen Kirchen Ruslands vom Ende des 16. Jarhunderts bis 1937. Ein 
biographischen Lexicon. (Erlangen/Luneburg) 174. 
18 Golandskaja reformatskaja tserkov’ v Sankt-Peterburge 1717-1727 (Sint-Petersburg 2001) 66. 
19 B. Kruys, De Nederlandsche Hervormde Gemeente te St.Petersburg 1717-1898 (Sint-Petersburg 1898) 10. B. 
Kruys (*Vriezenveen 26.11.1840 – † St. Petersburg 5.12.1911) baseerde zich enerzijds op het archief van de 
Kerk, maar kon zich daarnaast bedienen van de herinneringen en verhalen van tijdgenoten, wier families soms al 
generatielang in Sint-Petersburg gevestigd waren. Van 1891 tot 1905 vervulde hij de functie van vice-consul der 
Nederlanden. Uit Hervormd in St.-Petersburg, 57. 
20 De Hollandse Hervormde, 59-60. P.N. Stolpjanskij schrijft in 1918 over het ontstaan van Sint-Petersburg het 
volgende over de Nederlands-hervormde kerk: ‘Op 1 september 1733 kreeg de Nederlandse gezant, De Swart, 
toestemming om het huis en de bijbehorende grond op Admiraltejskaja Storona te kopen van generaal Lefort 
voor de Hollandse hervormde kerk in Sint-Petersburg, achter de Groene brug, waar Perspektiv [het latere Nevskij 
Prospekt – J.X.] begint. Toen de pastoren deze plaats kregen, bouwden ze daar huizen en exploiteerden deze. De 
inkomsten hiervan werden gebruikt voor de bouw van een nieuwe kerk’. Stolpjanskij, Kak voznik, osnovalsja i 
ros Sankt-Peterburg (Sint-Petersburg 1918) 227. 
21 De Hollandse Hervormde, 77-82. 
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het voorbeeld van andere buitenlandse kerken. Zo hadden de Franse, de Lutherse en de 
Rooms-katholieke kerken elk Rb. 1.000  gekregen.22 Ook dit verzoek werd gehonoreerd.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bij het begin van de Russisch-Turkse oorlog (1877-1878) in april 1877 besloot de 
kerkenraad met steun van de gemeente een Nederlands-Russische Veldlazaret op te richten in 
de Kaukasus, vlakbij het front. Voor de voorbereidingen en het uitvoeren van de plannen 
werd er een comité in het leven geroepen onder voorzitterschap van dominee Gillot.65 De 
gemeente stelde Rb. 1.500 beschikbaar voor het plan, maar Gillot wist zoveel 
maatschappelijke aandacht en daarmee investeringen voor dit project op te wekken, dat het 
Veldlazaret in plaats van de oorspronkelijk geplande 12 bedden uiteindelijk maar liefst 40 
bedden zou omvatten. Met name het Nederlandse Rode Kruis leverde een grote financiële 
bijdrage (Rb. 10.933), maar ook particulieren en bedrijven uit Sint-Petersburg droegen 
ruimhartig bij; in totaal werd er Rb. 38.336,93 ingezameld.66  
                                           
59 Herinneringen, geschreven door E. D. Kunst, de zoon van predikant J. Kunst, 6. Typoscript, ontvangen in het 
archief van J. Hosmar. 
60 Kruys, De Nederlandsche, 198. 
61 Ibidem, 192 en 200.  
62 TsGIA SPb, fond 40, opis 1, delo 193. 
63 Engberts, Oude Tijden, 71-74. 
64 Deze schriftelijke nalatenschap van H.A. Gillot bevindt zich in Centraal Historisch Archief te St.-Peterburg 
(TsGIA SPb) fond 2110. Er zijn niet alleen veel brieven  maar ook talrijke documenten over het leven van 
dominee Gillot bewaard gebleven. 
65 Kruys, De Nederlandsche, 206-208. 
66 Bericht des Comités des Niederlandisch-Russischen Feldlazareths 1877-1878 (St.-Petersburg 1878) 26. 
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Hoewel de vrees om het Nederlandse karakter van de kerk te verliezen zeer 
nadrukkelijk aanwezig was, stelde het leven in Sint-Petersburg haar eigen eisen. De 
bovengenoemde Engberts schreef in zijn herinneringen: ‘Van lieverlede smolt het 
Nederlandssprekende element tot een heel kleine schaar (…) de Duitsche preken, vooral 
onder de geestdriftige Ds. Gillot, werden door zeer velen bijgewoond. Ook door niet-leden 
der gemeente, terwijl de opkomst bij de Hollandse diensten geleidelijk terugliep en dikwijls 
allertreurigst werd. Soms verschenen er maar drie of vier man en dan werd besloten met de 
predikant een wandeling te maken: de zeereerwaarde mocht toch niet voor stoelen en banken 
preken’.67 Het onderwijs in de Nederlandse taal aan de jonge generatie was meerdere keren 
een punt van heftige discussie in de gemeente. ‘Enkele vurige patriotten trachtten het van het 
kerkbestuur gedaan te krijgen om dit onderwijs verplicht te verklaren voor alle leden der 
gemeente. Hoe sympathiek het voorstel op zichzelf ook mocht zijn, toch moest het uit de aard 
der zaak op grote bezwaren stuiten van de kant de Duitssprekende leden van de kerk’.68  

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

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

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

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

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

                                           
73 Ibidem, 71.  
74 Engberts, Oude tijden, 75. 
75 De Hollandse Hervormde, deel II, 575-577. Kerkenraadnotulen 25-10-1902. 
76 TsGIA SPb, fond 40.42. Protocol van de Gemeentevergadering 14-11-1902.  
77 J. Chrisostomus, Zur Frage der religiosen Toleranz in Russland vor 1917, 298 en 304. 

 107



Russische wetten orthodox gedoopt moesten worden, om over te stappen op het protestantse 
geloof. Maar het aantal gemengde Russisch(orthodox)-Nederlandse huwelijken was gering. 
Toch zijn er zeker drie gevallen bekend van personen die wilden overstappen van de 
Orthodoxe kerk naar de Nederlandse Hervormde kerk.78 Daarnaast was het in de praktijk al 
sinds de vorige eeuw toegestaan, zij het met de persoonlijke toestemming van de tsaar, 
kinderen uit gemengde huwelijken niet orthodox te dopen.79  

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

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

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

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

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

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

                                           
84 De Hollandse Hervormde, deel II, 660-662. 
85 Harmsen, Vriezenveners, 90. 
86 Hosmar, Sint-Petersburg  Stad van de Hollandse kooplieden, 68. 
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van de overige 58 mannelijke gemeenteleden was hoofdzakelijk de Russische 28,6% (40 van 
140). Van de overige 18 gemeenteleden was de nationaliteit divers en/of onbekend. 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                           
89  De Hollandse Hervormde, deel II, 674. Kerkenraadprotocol 13-2-1915.  
90 Tweede verslag, 14-15. 
91 Ibidem, 16. 
92 Ibidem, 6. 
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gaande waren. De vergaderden gaven er de voorkeur aan eerst de zaken af te doen, alvorens 
bescherming te zoeken binnen de muren van hun huizen’.94  

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

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

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

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

 
 

De religieuze voorwaarden van de gemengde huwelijk 
 

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

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

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

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

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

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

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

De kwestie van het sluiten van gemengde huwelijken was voor de Nederlandse 
hervormde kerk te Sint-Petersburg ingewikkelder dan voor andere protestantse kerken, 

                                           
101 Ibidem, 131. 
102 M. Krasnozjen, Inovercy na Rusi. Polozenije pravoslavnych christian v Rossii (Yurev 1910) 131-132. 
103 TsGIA SPb, fond 40, opis 1, delo 195, 3-4 en 9. 
104 Krasnozjen, Inovertsy na Rusi, 131-132. 
105 V.M. Michnevitsj, Peterburg vesj na ladoni (Sint-Petersburg 1874) 260. 
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doordat zij in 1842 de status van gezantschapkerk had gekregen. Ook als gezantschapskerk 
bleef zij het recht houden om de huwelijkssluiting te voltrekken, maar de rechtsgeldigheid van 
deze huwelijken was juridisch aanvechtbaar. Theoretisch werd dit kerkelijk huwelijk volgens 
de Nederlandse wet niet erkend, omdat de predikant geen Nederlands ambtenaar was en 
volgens de Russische wet niet, omdat de predikant geen Russische geestelijke was. Rusland 
kende tot 1918 geen burgerlijke huwelijken. Desondanks accepteerden beide staten in de 
praktijk deze huwelijken. Voor de zekerheid registreerden sommige Nederlanders hun 
huwelijk zowel in het Nederlandse consulaat, als in de Russische en Nederlandse kerk.  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
 

Conclusie 
 

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

  
 

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

 116



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. 
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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
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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 

                                           
45 Kruys, De Nederlandsche, 18. 
   De Hollandse Hervormde kerk, deel I, 51. 
46 Kruys, De Nederlandsche, 28. 
47 Ibidem, 30. Zie ook: De Hollandse Hervormde kerk, deel I, 68. 
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. 
53 Kruys, De Nederlandsche, 136. 
   De Hollandse Hervormde kerk, deel II, 50. 
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55 De Hollandse Hervormde gemeente, deel II, 602. 
56 Herinneringen, geschreven door E. D. Kunst, de zoon van predikant J. Kunst, 9. Typoscript, ontvangen in het 
archief van J. Hosmar. 
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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 

                                           
62 De Hollandse Hervormde kerk, deel II, 485-487.   
63 Ibidem, deel II, 491. 
64 De Hollandse Hervormde, 502-504. 
65 Kruys, De Nederlandsche, 204. 
66 De Hollandse Hervormde, 546-548. 
67 Ibidem, 550-551. 

 130



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 

                                           
68 Ibidem, 580. 
69 De Hollandse Hervormde, deel II, 662. 
70 Ibidem, deel II, 687. 
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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 

                                           
71 Engberts, Oude Tijden, 71. 
72 Volkstellingen  van de stad 1869, 1881, 1890, 1900 en 1910 en de Eerste bevolkingstelling van het Russische 
Rijk in 1897. Bevinden zich in de Nationale Bibliotheek te Sint-Petersburg. 

 132



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. 

                                           
73 De Hollandse Hervormde kerk, deel II, 722. 
74 Ibidem, deel II, 725. 
75 Engberts, Oude Tijden, 71. 
76 Engberts, Oude Tijden, 85-87. 
77 Juchnjeva, Staryj Peterburg,  32 en 48-50.  
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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 

                                           
78 K. Meeuwse, De Ruslui (1996) 113. 
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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 
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89 Engberts, Oude Tijden, 32-33. 
90 Ibidem, 130. 
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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. 

 142



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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Deel III. Case-studies 
 

Over de leden van de Nederlandse kolonie in Sint-Petersburg is menig succesverhaal te 
vertellen. Aan de hand van nader uitgewerkte case-studies zal worden getracht uit te zoeken 
wat de belangrijke factoren waren, voor een geslaagde carrière en het verkrijgen van een 
vooraanstaande positie in de Petersburgse samenleving. Uiteraard zijn niet alle Petersburgse 
Nederlanders even succesvol geweest. Minder gelukkige of minder geslaagde levensverhalen 
bestonden ook, maar bij dit onderzoek is geen ultiem dramatisch levensverhaal aan het licht 
gekomen, dat een aparte case-study over integratie rechtvaardigt. Daarnaast dienen deze 
biografische studies nog een ander doel. Ze fungeren tevens als onderzoek naar integratie op 
individueel niveau. Hiermee wordt geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag of een 
welgeslaagde carrière gelijk stond aan de verdergaande integratie van een individu?  

 
 

Muziek als religie. Karel van Ark, professor aan het conservatorium van Sint-
Petersburg 
 
In 1836 richtten 27 leden van de Nederlands-hervormde gemeente te Sint-Petersburg een 
verzoekschrift aan de kerkenraad ‘om uit Holland een onderwijzer te laten komen, voor het 
onderrichten der moedertaal en verdere vakken van het lager onderwijs’. De kerkenraad 
antwoordde dat ‘[zij] ofschoon zij overtuigd is van de behoefte aan zulk een onderwijzer, 
echter den tijd daarvoor nog niet gekomen acht. Voorlopig moeten de belangrijke uitgaven 
worden vermeden’.1 Enige maanden later (januari 1837) kwam de onderwijzerkwestie 
opnieuw ter sprake. Aangezien de organist van de gemeente al geruime tijd ziek was en 
derhalve niet meer in staat was zijn ambt waar te nemen, besprak de kerkenraadvergadering 
de vraag of het mogelijk en wenselijk zou zijn uit Holland een organist te laten komen, die 
tevens als onderwijzer kon optreden. Aldus werd besloten en na bemiddeling van een 
predikant in Nederland werd een kandidaat gekozen. Dit was Samuel Hartong van Ark, 
geboren te Amsterdam in 1812 en in het bezit van een akte als onderwijzer tweede rang. Van 
Ark gaf onderwijs in de Franse, Engelse en Duitse talen aan de meisjesschool van zijn 
echtgenote, Therese Adele Baudet, in de gemeente Hilversum.2 Afgesproken werd dat hij zou 
worden aangesteld als organist en dat hij maandag, dinsdag en donderdag van 7-9 uur ’s 
avonds, en woensdag en vrijdag van 11-13 uur les zou geven in de Hollandse taal. Hoewel het 
aantal leerlingen gering was, zoals blijkt uit de kerknotulen, bleef hij tot zeker 1857 lesgeven 
aan de kinderen van de Nederlands-hervormde gemeente. Uiteindelijk zou Van Ark 
gedurende 44 jaar in trouwe dienst van de gemeente blijven. In 1880 werd hij eervol 
ontslagen en kreeg zijn volledige traktement als pensioen toegekend. Hij overleed in 1882 te 
Sint-Petersburg. In Rusland noemde hij zich Karl.  

Samuel (Karl) van Ark was driemaal getrouwd en kreeg hij in totaal zeven kinderen.3 
De oudste, Karel Pieter Hendrik (roepnaam Charles) van Ark, kwam voort uit het huwelijk 
met Therese Adele Baudet en was de enige van alle kinderen, die in de voetsporen van zijn 
vader zou treden. Deze jongen werd op 28 augustus 1839 geboren te Sint-Petersburg en op 8 
oktober 1839 gedoopt door predikant Tamling in de Nederlands-hervormde kerk. Zijn 
basisonderwijs kreeg Karel thuis en later ging hij naar de Lutherse school van St. Peter en St. 

                                           
1 B. Kruys, De Nederlandsche Hervormde Gemeente te Sint-Petersburg 1717-1898, 172.  
2 Ibidem, 178. 
3 Deze gegevens werden mij ter beschikking gesteld uit het privé-archief van B.W. Hartong van Ark te 
Leidschendam.  
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Paul.4 De vader van Karel bemerkte al vroeg de muzikale aanleg van zijn zoon en gaf hem 
zijn eerste muzieklessen. Later zond hij hem naar pianoles bij Teodor Lesjetitskij, een pianist 
van Poolse afkomst, die één van de beroemdste Petersburgse muziekdocenten van zijn tijd 
was. Gedurende zijn hele leven bewaarde de latere professor Van Ark een grote liefde, respect 
en dankbaarheid voor zijn eerste meester.  

De lessen vonden plaats in de vijftiger jaren van de 19e eeuw. In die tijd bestond het 
muziekonderwijs in Rusland alleen als privé-onderwijs en er waren nog geen gediplomeerde 
beroepsmusici. Pas in 1859 werd onder het patronaat van de Grootvorstin Elena Pavlovna de 
Russische muziekvereniging (Russkoje muzykal’noje obshchestvo afgekort RMO) opgericht 
en daarmee de eerste muziekklassen. Het was het begin van het systematische 
muziekonderwijs. In 1862 werden, op initiatief van vooraanstaande muziekkunstenaars en 
dankzij een geldcollecte over heel Rusland, deze klassen gereorganiseerd tot een 
Muziekschool, die van tsaar Alexander II de status van conservatorium kreeg.5  

In deze muziekklassen van het RMO volgde Karel Pieter van Ark lessen in de theorie 
van compositie door N.I. Zaremba. Tijdens deze studie speelde Karel regelmatig duetten met 
de jonge Tsjajkovskij. Zo traden zij samen op bij een liefdadigheidsmuziekavond met een 
muziekstuk van Max Bruch voor twee piano’s.6 Als jongeman droomde Karel over een 
carrière als musicus. Volgens tijdgenoten was zijn pianospel ‘buitengewoon aantrekkelijk. Hij 
had een bijzonder zachte, klankvolle, zangerige toucher en fascineerde met doordachtheid en 
volmaaktheid van zijn spel’.7 Desondanks werd Van Ark geen beroemde pianist, zijn 
bestemming lag ergens anders. Toen in september 1862 in Sint-Petersburg het conservatorium 
werd geopend, werd Lesjetitskij er professor. Hij vroeg Karel onmiddellijk om zijn assistent 
te worden. Vanaf die tijd tot aan zijn dood in 1902 werkte Karel van Ark of Karel Karlovitsj, 
zoals de Russen hem noemden, aan het Petersburgse conservatorium. Hij werd een kundige en 
volleerde pedagoog, die talrijke leerlingen zou opleiden. Veel van zijn leerlingen werden later 
beroemde Russische musici en pedagogen aan het conservatorium, onder meer: P.L. Conne, 
N.A. Fritsje, I.N. Tsjerepnin, L.P. Steinberg en A.N. Esipova.8   

Al in 1874 werd Karel van Ark door de raad van het conservatorium aangesteld als 
hoofddocent. Om in de behoefte van de leerlingen aan nieuwe Russischtalige 
muziekleerboeken te voorzien, zette een aantal docenten hun ideeën op papier, wat vervolgens 

aan de raad van professoren ter goedkeuring werd 
voorgelegd.9 Sjkola fortep’janoj techniki (Schule der 
Technik) van Karel van Ark, dat ‘in overeenstemming was 
met de methodiek van het pianospelonderricht aan het 
Petersburgse conservatorium’ werd goedgekeurd en in 1875 
gepubliceerd als handboek voor alle pianostudenten.10

Dit werk was het resultaat van 10 jaar lesgeven aan 
het conservatorium. In deze tijd ontwikkelde Van Ark zijn 
eigen systeem en methodiek voor muziekonderwijs. In dit 
leerboek werd in de zes hoofdstukken trapsgewijs de 
bestudering van belangrijkste elementen van pianotechniek 
voor een beginner bekeken. Trouwens, vele principes van 

                                           
4 Peterburgskij listok Nr.220 13(26).8.1902.  

 

5 Sankt-Peterburgskaja konservatorija (Sint-Peterburg 2002) deel I, 5-6. 
6 G.A. Larosh en M.I. Tsjajkovskij, Vospominanija o P.I. Tsjajkovskom (Leningrad 1980) 35 en 37-38. 
7 P. Tsjerepnin, Vospominanija muzykanta (Leningrad 1976) 23-24. 
8 Musikaljnaja entsiklopedija, deel 5. 
9 100 let Leningradskoj konservatorii ( Leningrad 1962) 36. 
10 Iz istorii Leningradskoj konservatorii (Leningrad 1964) 200.    
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het pianospel, zoals Van Ark die propageerde, worden nog altijd in de methodiek van het 
muziekonderwijs toegepast.11 In 1886 volgde er nog een leerboek van zijn hand: Bolsjaja 
sjkola etjudov (De Grote Etudeschool).  

Naast zijn werk als docent was hij ook componist van salonmuziek en romancen, die 
in de jaren 60 en 70 van de 19e eeuw populair waren bij de Petersburgse liefhebbers.12 Zijn 
carrière ontwikkelde zich voorspoedig en in 1879 werd hij benoemd tot professor van de 2e 
graad en in 1889 tot 1e graads professor. Rijk werd hij echter niet; zo bezat hij geen onroerend 
goed, wat blijkt uit zijn persoonlijke dossier. Als docent werd hij per les betaald en dit was 
niet veel. Mede daarom gaf hij veel privé-lessen, bijvoorbeeld aan de kinderen van de 
Minister van Financiën.13 De eerstejaars leerlingen van Van Ark hadden vaak in het begin 
tegenstrijdige gevoelens over hun meester. Men sprak over ‘de grimmigheid’ en ‘de 
goedhartigheid’ van professor tegelijk. De grimmigheid werd mede veroorzaakt door Van 
Ark’s uiterlijk, dat bepaald niet aantrekkelijk was. Maar iedereen, die hem beter leerde 

kennen, werd bevangen door zijn liefde voor muziek en zijn 
gevoel voor schoonheid. Van Ark was ‘klein van gestalte, met 
een zwaar behaard gezicht en hij had een onzekere en duikende 
manier van lopen. Met zijn kromme korte benen was hij 
buitengewoon fascinerend en leek hij op een sprookjesachtige 
dwerg of kabouter’.14  

Zijn collegedagen bracht Van Ark vaak tot middernacht 
door in het conservatorium. Eén van leerlingen herinnert zich: 
‘Het is middernacht. In het conservatorium is niemand meer. De 
nabijheid met dit enge mens, die gespannen en stootsgewijs 
spreekt, roept een onheilsnaderend gevoel bij mij op. Ik speel 
een étude van Chopin. Op een gegeven moment houdt hij mijn 
linkerhand tegen en speelt zelf de tweede piano. Ik luister en 
probeer de klankconceptie te herhalen. Hij houdt mijn hand 

weer tegen en speelt weer. Ik luister nog een keer met nog grotere aandacht en probeer het zo 
goed als ik het kan te herhalen. Deze procedure herhaalt zich drie keer. Het moment wordt 
geladen. Maar plotseling blijkt, dat ik met de verkeerde vinger speelde. Ik dacht, dat de fout in 
de klankeninterpretatie zat en keek niet naar mijn hand. En Karl Karlovitsj, zo te zien, wachtte 
geduldig op mijn alzijdig begrip’.15 Over zijn goede hart gingen meerdere verhalen. Eens 
bemerkte de professor, dat een leerlinge van hem er nogal nooddruftig uitzag. Hij gaf aan een 
andere leerlinge geld om een nieuwe blouse voor haar vriendin te kopen. De professor wilde 
graag, dat men naar zijn les zondags aangekleed kwam, als voor een feest.16 Misschien ook 
omdat zijn huwelijk kinderloos bleef, was het lot en de carrière van zijn leerlingen voor Van 
Ark immens belangrijk. In het museum van het conservatorium zijn brieven van de professor 
aan Paul Conne, één van zijn voormalige leerlingen en later professor aan het Weense 
Conservatorium, bewaard gebleven. Conne ging voor een tournee naar Duitsland en 
Oostenrijk en Van Ark interesseerde zich letterlijk voor alles: waar logeerde hij, hoe werd hij 
verwelkomd door de musici en het publiek, maar het voornaamste thema van deze 
correspondentie was de muziek en haar wereld. Tevens moedigde de professor hem vooral 

 
Professor Karel van Ark 

                                           
11 T. Melikova, ‘Karl Karlovitsj Van Ark’, in Maloizvestnyje stranicy istorii Konservatorii, Vypoesk IV  (Sint-
Petersburg Conservatorium 2003) 19-24. 
12 Peterburgskij listok Nr. 220 13(26).8.1902. 
13 TsGIA SPb, fond 361, opis 9, delo 171. 
14 P. Tsjerepnin, Vospominanija, 23-24. 
15 M. Bichter, ‘Listki iz knigi vospominanij’, in Sovetskaja muzyka №9 1959, 126. 
16 Ibidem. 
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aan om door te gaan met zijn carrière als pianist en om de ideeën over een professoraat aan 
het Petersburgse conservatorium toch te laten wat ze zijn, daar het leven als professor naar 
zijn eigen ervaring ‘soms heel triest is’.17 In zijn laatste brief aan Conne, vlak voor zijn 
overlijden, schreef Van Ark iets, wat voor hem als een geboren buitenlander, die zijn roem in 
Rusland zocht en vond, het levensmotto werd: ‘Ik vergelijk de mening over muziek met de 
mening over religie. Wij beiden hebben dezelfde geloofsovertuiging, dat is muziek, maar net 
als over God de vader, God de zoon en de Heilige geest lijkt iedereen bij muziek een 
individuele onafhankelijke mening te hebben. Desondanks kunnen wij, hoop ik, goede 
vrienden blijven’.18  

Van Ark schrijft in het Russisch met gebruik van Duitse namen en woorden. Of hij de 
Nederlandse taal machtig was, is onbekend. Geboren in Sint-Petersburg kreeg hij wel de 
nationaliteit en de geloofsovertuiging van zijn Nederlandse hervormde ouders. Maar doordat 
hij opgegroeid was in een Russische omgeving, door zijn opleiding en zijn werk in de 
Russische instellingen, zal hij zich vervreemd hebben gevoeld van het vaderland van zijn 
ouders. Daarbij speelde ongetwijfeld ook zijn echtgenote een belangrijke rol. In 1872 trad hij 
in het huwelijk met de Russische Uljana Danilovna Borshsjtsjova, waarbij de ceremonie eerst 
werd voltrokken in de orthodoxe Kazanskaja kerk te Sint-Petersburg. In het trouwregister van 
de Nederlandse hervormde gemeente staat op 20 oktober vermeld: na eene driemalige 
openlijke afkondiging in onze en in de Russisch orthodoxe Kazansche kerk, in deze getrouwd, 
in de onze bevestigd het daar voltrokken huwelijk van: Karel Pieter Hendrik van Ark, zoon 
van den heer Karel van Ark, organist der gemeente en van wijlen zijne echtgenote Thérèse 
Adèle geboren Baudet, en Uljana Bartschtscheff, dochter van wijlen den heer Daniel 
Bartschtscheff, gouvernementssecretaris en zijne echtgenote Eudoxie geboren Andreeff.19  

In 1895 op 56-jarige leeftijd besloot Karel de Russische nationaliteit aan te nemen. 
Zijn eed aan de Russische tsaar legde hij af in het stadshuis van Sint-Petersburg. Volgens de 
regels werd de eed voltrokken door een pastoor van zijn geloof; in zijn geval was dat de 
protestantse dominee Walter. De verandering van burgerschap was een zeldzame gebeurtenis 
in de Nederlandse kolonie en toonde aan dat Van Ark voor altijd in Rusland wilde blijven. 
Aan de andere kant had hij in Nederland niets. Waarschijnlijk waren het vooral praktische 
redenen die hem deden besluiten de Russische nationaliteit aan te nemen; op deze manier 
kwam hij in aanmerking voor een staatspensioen.  

In zijn laatste jaren begon Karel van Ark te kwakkelen met zijn gezondheid. In mei 
1894 kreeg hij in verband met een ziekte financiële steun van het conservatorium voor een 
medische behandeling. De brief over het toewijzen van dit geld en met de wensen van 
beterschap schreef de directeur van conservatorium zelf en dat was niemand minder dan 
Julius Johansen, de schoonvader van de latere Nederlandse consul Hendrik van Gilse van der 
Pals. Deze laatste zat weer in de directie van de RMO, waaraan het conservatorium was 
onderworpen.20 Het Petersburgse Nederlandse wereldje was immers klein. In 1901 vroeg 
Karel Karlovitsj om een pensioen van Rb. 3.000 per jaar, maar hij kreeg slechts Rb. 1.200 met 
permissie van de tsaar en na bemiddeling door het conservatorium. Voor september 1902 
plande het conservatorium een groot feest ter ere van het 40-jarige jubileum van het 
onderwijswerk van professor Van Ark, maar het liep allemaal anders. Op 11 augustus 1902 
overleed Karel van Ark aan een sarcoom en hij werd enkele dagen later begraven op het 

                                           
17 Zes brieven van K. van Ark aan P. de Conne. 1898-1902. Bevinden zich in het museum van S.-Petersburgse 
conservatorium. 
18 Brief van Van Ark aan De Conne van 14.07.1902. 
19 De Hollandse Hervormde, deel III, 265. 
20 Zie casestudy over Hendrik van Gilse van der Pals. 
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Lutherse kerkhof Wolkowo te Sint-Petersburg.21 Een necrologie over Van Ark in het 
tijdschrift Muzyka i penije (Muziek en zang) begon met de woorden: ‘Op 11 augustus is in 
Sint-Petersburg Karel van Ark overleden, één van de meest eerbiedwaardige professoren van 
het Sint-Peterburgse conservatorium, een beroemd musicus en pedagoog’. Het artikel 
eindigde met ‘hij is heengegaan net als het grootste deel van de ideale noeste werkers, zonder 
middelen van bestaan voor zijn gezin achter te laten’.22 De waardering en respect voor zijn 
verdiensten blijken ook uit zijn ‘lintjesregen’: voor zijn ‘uitstekend-hartelijke dienst’ kreeg hij 
in 1881 de orde van Sint Anna derde graad, in 1888 de orde van Sint Stanislav tweede graad, 
in 1895 de orde van Sint Anna tweede graad en in 1898 de orde van Sint Vladimir vierde 
graad.23  

Zijn leerlingen kwamen met een initiatief om geld in te zamelen voor het opzetten van 
een grafsteen. Er werd rond Rb. 500 verzameld. De grafsteen werd gemaakt van zwart 
Belgisch graniet in vorm van een kruis met het opschrift: ‘Aan de onvergetelijke professor, 
van zijn studenten en studentes’.24 Helaas is deze grafsteen niet bewaard gebleven. In oktober 
1902 kwam één van de vroegere studenten van professor Van Ark op het idee om een concert 
te organiseren met als doel de opbrengst te gebruiken voor de oprichting van een Van 
Arkstipendium. De opbrengst was niet erg groot, slechts Rb. 500. Dit geld werd in een bank 
vastgelegd om rente te kunnen trekken. De gezondheid van de weduwe, aan wie een pensioen 
van Rb. 800 per jaar uit de staatskas was toegekend, werd echter steeds slechter. Haar 
financiële toestand was zo krap, dat zij een dringend nodige kuur niet kon betalen. In april 
1905 schreef Uljana Danilovna aan de RMO: ‘Daar het idee over het stipendium geen vervolg 
heeft gekregen en het kapitaal derhalve niet groot genoeg is en ook niet groeit, verzoek ik u 
om dit geld aan mij te geven voor een kuur, die ik dringend nodig heb. De oprichters van dit 
stipendium hebben hiermee reeds toegestemd’.25 Haar verzoek werd resoluut afgewezen; de 
som geld diende onaangeroerd op de bank te blijven staan. In juni 1905 probeerde zij het nog 
een keer: ‘dat geld is toch niet genoeg voor een stipendium en  zal pas genoeg zijn over een 
jaar of 50. Dan is de naam van mijn man allang vergeten, want je daarvoor moet je een 
Rubinstein of List zijn ( …) dit geld zou mij nu heel goed kunnen helpen’.26 Het geld bleef op 
de bank staan, maar van de directie van het conservatorium kreeg de weduwe Rb. 250. 
Waarschijnlijk bleef het geld op de bank langzaam groeien tot dat in het 1917 werd 
genationaliseerd. 

Ondertussen is er al meer dan 100 jaar verstreken sinds het overlijden van Karel van 
Ark, maar (in tegenstelling tot de woorden van zijn vrouw), is hij niet vergeten in Sint-
Petersburg. In twee boeken ter ere van het 100-jarig bestaan (1962) van het Petersburgse 
conservatorium komt zijn naam veelvuldig voor. 27 Ook in het boek over het 140-jarige 
jubileum van het conservatorium bevindt zich zijn portret en een afbeelding van zijn leerboek. 
Zijn muziekstukken en brieven liggen in het museum van het conservatorium nog altijd voor 
iedereen ter inzage. En onlangs is bij het 300-jarig bestaan (2003) van de stad Sint-Petersburg 
een website gemaakt over de geschiedenis van de stad. Eén van de thema’s is gewijd aan de 

                                           
21 Muzyka i penije, 1902 Nr. 11. 
22 Ibidem. 
23 TsGIA SPb, fond 361, opis 9, delo 171. 
24 Materialen uit particuliere archief van B.W. Hartong van Ark. Karekietlaan 22 2261 CK Leidschendam.  
25 TsGIA SPb, fond 361, opis 11, delo 437. 
26 Ibidem. 
27 100 let Leningradskoj konservatorii ( Leningrad 1962). Iz istorii Leningradskoj konservatorii (Leningrad 
1964). 
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Nederlanders in Sint-Petersburg en ook daar heeft Karel van Ark een eigen pagina met een 
korte biografie gekregen.28

                                           
28 http://www.300online.ru/foreign/fanark.html
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Hendrik van Gilse van der Pals: het succesverhaal van een Rotterdammer in 
Sint-Petersburg 

 
Een groot deel van de Nederlanders kwam naar Sint-Petersburg op zoek naar fortuin. Eén van 
de meest aansprekende personen hierbij is Hendrik van Gilse van der Pals, getuige ook de 
lovende bewoordingen op de Russische website29 ter gelegenheid van het 300-jarige bestaan 
van Sint-Petersburg: ‘De Hollandse onderdaan Hendrik van Gilse van der Pals, consul der 
Nederlanden in Sint-Petersburg, hield zich sinds 1887 actief bezig met het ondernemen, 
waarmee hij de ontwikkeling van de Russische industrie bevorderde. Als directeur van de 
Eerste Russische verzekeringsmaatschapij had hij een grote inbreng bij de opkomst van het 
Russische verzekeringswezen en als kunstliefhebber was hij een gulle sponsor van de 
Russische cultuur’. Dat Sint-Petersburg hem 100 jaar na dato nog niet vergeten is, zegt veel 
over zijn positie in de Petersburgse gemeenschap. In deze casestudy wordt de levensloop 
gereconstrueerd van deze bijzondere Nederlander, die als 17-jarig weeskind naar Sint-
Petersburg kwam en 40 jaar later de rijkste Nederlander ooit is geworden, die in Rusland zijn 
fortuin zocht. 

Hendrik van Gilse van der Pals werd geboren in 1856 te Rotterdam als telg van een 
koopmansgeslacht. Zijn geboorte-akte vermeldt dat zijn vader op het stadhuis aangifte kwam 
doen van de geboorte van een zoon op 21 mei en dat de bevalling thuis had plaatsgevonden. 
De jongen kreeg de traditionele familienaam Hendrik, net als zijn vader. 30 Uit het huwelijk 
van zijn ouders werden 12 kinderen geboren, waarvan er vijf reeds jong overleden zijn. Zijn 
kindertijd bracht Hendrik in Rotterdam door, waar hij de lagere school afmaakte. Hendriks 
moeder overleed echter in 1868. Het oudste kind was toen 18 jaar oud, maar het jongste was 
nog geen 3 en Hendrik was op dat moment 12. Zijn vader besloot hem en zijn één jaar jongere 
broer Johan naar een internaat in Duitsland te sturen om een handelsopleiding te krijgen.31 
Kennelijk was zijn vader als eigenaar van een groothandel in papier niet onbemiddeld, want 
Hendrik en Johan gingen naar het Knaben-Institut van Professor Dr. Klose in Cannstatt, 
tegenwoordig een stadsdeel van Stuttgart.32 Deze school nam alleen mannelijke leerlingen in 
de leeftijd van 8 tot 16 jaar aan. Het was een algemene opleiding, waarbij ‘de leerlingen niet 
alleen konden worden opgeleid voor het praktische leven, de handel en een beroep, maar ook 
voor hogere onderwijsinstellingen, gymnasia, polytechnicum en voor militaire scholen (…) 
Voor leerlingen, die handel of een beroep willen leren, wordt bijzondere aandacht aan de 
moderne talen Frans en Engels besteed (…) Alle leerlingen kregen in het vierde jaar het vak 
Boekhouden’.33 De leerlingen kwamen overal vandaan. Op deze wijze leerde Hendrik Max 
Othmar Neuscheller kennen, een Zwitser van geboorte, maar zijn moeder en zijn stiefvader 
woonden in Sint-Petersburg.34 Deze kennismaking groeide uit tot een levenslange 
vriendschap, samenwerking en zelfs verwantschap. Max stapte in het huwelijksbootje met een 

                                           
29  www.300online.ru. 
30 In deze familie waren twee veelvoorkomende mannelijke voornamen: Hendrik en Cornelis. De oudste broer 
kreeg de naam Cornelis. StaatsArchief van de Russische Federatie te Moskou (GARF)  fond 889, opis 1, delo 1 
(stamboom geslacht van der Pals). 
31 Uit interview door auteur met H. de Bruyne, kleindochter van Hendrik van Gilse van der Pals, 26 juni 2003 te 
Baarn. 
32 Deze school was opgericht in 1860 als privé-school met  een internaat en bevond zich op Paulinestrasse 13 te 
Cannstatt. Opgeheven in 1883. 
33 Aldus Dr. M. Schmid van het Stadsarchief van Stuttgart, die deze informatie voor mij heeft opgezocht. 
34 Osteuropa-Institut München amburger-Archiv: Personendatenbank zur Migration ins vorrevolutionäre 
Russland, http://www.Irz-muenchen.de/~oeihist/amburger.htm. Dokument-Id [94260]. 
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nichtje van Hendrik. Deze verwantschap bleef zelfs voortbestaan in de volgende generatie 
door het huwelijk van Hendriks dochter met de zoon van Max.  

De stiefvader van Max, Leopold Neuscheller, bezat een uiterst succesvol 
handelsbedrijf in Petersburg en andere Russische steden. Dit handelshuis vertegenwoordigde 
de producten van de ‘Russian-American India Rubber Co’ en de Mechanische 
schoeiselfabriek ‘Skorochod’.35 Toen de jongens bijna klaar waren met hun opleiding, kwam 
L. Neuscheller naar Cannstatt om zijn stiefzoon te bezoeken. Daar ontmoette hij ook Hendrik 
en na een goed gesprek was hij zeer gecharmeerd van de jongen en zijn commerciële 
kwaliteiten.36 Aangezien Hendriks vader net was gestorven37 en de jongen nu dus een wees 
was, kwam het aanbod van de heer Neuscheller om voor hem in Sint-Petersburg te komen 
werken als een gunstige speling van het lot. Samen met zijn vriend vertrok Hendrik in 1874 
naar de Russische hoofdstad. Over de eerste jaren van zijn verblijf in Sint-Petersburg is niet 
veel bekend. Duidelijk is wel dat hij zich via meer dan één functie binnen het bedrijf omhoog 
werkte. Vanaf 1 januari 1884 kreeg hij tekenbevoegdheid bij Neuschellers bedrijf.38  

In het jaar daarvoor was hij met 17-jarige Lucy Johansen getrouwd, een dochter van 
Julius Johansen, professor en latere directeur van het Petersburgse conservatorium.39 Lucy 
was de jongste dochter in deze Engels-Deense familie. Ze groeide op in Finland en genoot een 

Scandinavische opvoeding. In Finland 
bezocht zij een Duitse school, waar zij 
Engels, Zweeds, Duits en Frans leerde 
spreken.40 Uit dit huwelijk werden zes 
kinderen geboren: 3 dochters en 3 zonen.  

Lucy was vaak ziek en ging 
regelmatig voor behandeling of rust naar 
een kuuroord. In 1899 kocht Hendrik in 
Finland een groot landgoed in de buurt van 
het stadje Paloniemi aan de rand van het 
Ylikitkameer. Het klimaat was hier 
beduidend zachter dan in Sint-Petersburg 
en de natuur heel mooi. De familie bracht 
daar veelal de zomermaanden en andere 
vakanties door. De relatie tussen de 
kinderen en hun ouders was ‘vriendelijk, 
maar niet zeer intiem’.41 De kinderen zagen 

hun vader niet veel: om half zeven 's avonds even, als hij uit de zaak kwam, en dan nog even 
tegen tien uur bij de thee. Dit gebrek aan aandacht probeerde Hendrik te compenseren door 
gezamenlijke buitenlandse reizen naar Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, enz. Zelden gingen 
ze naar familie in Holland. De kinderen spraken zelfs geen Nederlands. De voertaal in 
Hendriks huis was Duits, maar er werd ook Frans en Russisch gesproken. Hendrik zelf was 
het Russisch wel machtig, maar niet helemaal foutloos, daarom gaf hij bij openbare 

 
Familie Van Gilse van der Pals 

                                           
35 Uit het interview met H. de Bruyne. 
36 Levnadsminnen (levensherinneringen) door Max van Gilse van der Pals. Typoschrift in familiebezit, 2-3. Zie 
ook: W. Graf, Leopold van  der Pals. Komponieren für eine neue Kunst (Dornach 2002) 16. 
37 In 1873. Nederlands particiaat A 1914 5-e jaargang Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek te  ’s-
Gravenhage, 312. 
38 GARF, fond 889, opis 1, delo 8, list 9. 
39 J. Johansen was een verrussischte Deen. Zie ook: 100 let leningradskoj konservatorii. Istoritsjeski otsjerk. 
(Leningrad 1962) 59 en 244. 
40 Levnadsminnen, 4. 
41 Ibidem, 21. 
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gelegenheden de voorkeur aan het Duits. De kinderen kregen een goede opvoeding. Hun 
eerste lessen kregen ze thuis van gouvernantes en privé-leraren. De jongens gingen vanaf hun 
twaalfde jaar naar de Duitse school van de drie hervormde gemeentes. Alle drie de zonen van 
Hendrik kregen daarna nog hoger onderwijs. Twee van hen begonnen hiermee aan de 
Universiteit van Sint-Petersburg, Leopold studeerde er rechten en Max rechten en economie. 
De meisjes kregen het volledige lesprogramma thuis. Naast algemene lessen leerden de 
kinderen ook piano spelen, wat in die tijd tot het opvoedingsprogramma van de rijke families 
behoorde.  

De liefde voor muziek had altijd een belangrijke plaats in deze familie. Van Lucy is 
bekend dat ze piano speelde en heel erg mooi kon zingen, wat ze thuis vaak deed, ook voor 
haar gasten.42 De oudste zoon Leopold werd componist en zijn eerste lessen in muziektheorie 
kreeg hij van zijn grootvader. Toen Leopold echter muziek wilde gaan studeren, was zijn 
vader daar fel tegen gekant. Hendrik, die Leopold als zijn opvolger in gedachten had, wilde 
dat zijn zoon eerst naar de Petersburgse universiteit ging om een beroep te leren, waarmee hij 
zijn brood kon verdienen.43 Een andere zoon, Nikolaj, werd dirigent. Zijn dissertatie over 
Rimski-Korsakovs operawerk geldt tot op de dag van vandaag als een standaardwerk over het 
oeuvre van de wereldberoemde Russische componist. Hendrik speelde zelf geen instrument, 

maar was wel een groot liefhebber van 
muziek en hij sponsorde dan ook veel 
Russische musici en kunstenaars. In de 
muzieksalon in zijn huis op de 
Anglijskij Prospekt44 werden 
regelmatig concerten en muzikale 
bijeenkomsten gehouden.  

Verder was Hendrik directielid 
van de Russische Muziekvereniging 
(RMO), sponsorde hij de eerste vijf 
seizoenen van de symfonieconcerten 
van pianist en dirigent A. Siloti45 en 
was hij ook één van de hoofdsponsoren 
van de tweede grote voorstelling van de 
Petersburgse impresario Sergej 

Djagilev in Parijs in 1908. Deze concerten in Parijs hadden ook een politiek karakter, omdat 
dit een mogelijkheid was om de geschonden reputatie van Rusland door de revolutionaire 
oprispingen en de catastrofaal verlopen Russisch-Japanse oorlog van 1905 met de daarbij 
behorende beurskrach en grote inflatie enigszins te herstellen. Door de grote aanwezigheid 
van de wereldpers bij deze voorstellingen bestond de hoop dat het beeld van de Russen weer 
positief zou worden, wat het land aantrekkelijk zou kunnen maken voor nieuwe investeringen. 
Voor Hendrik waren deze doelstellingen zeker niet onbelangrijk aangezien hij grote belangen 
in Rusland had.46

 
Het huis op de Anglijskij Prospekt 

                                           
42 Herinneringen van Fraulein Amanda Lungrens 1897-1898. Typoschrift uit familiearchief van mr. H. de 
Bruyne. 
43 Levnadsminnen, 31. 
44 Dit huis bestaat nog steeds, tegenwoordig is daar de Generale Staf van Sint-Petersburg gevestigd. In het jaar 
van het 300-jarige Jubileum van Sint-Petersburg bestaat dit huis precies 100 jaar. Het werd door de familie Van 
der Pals gevierd met een feest in dit huis. 
45 Na afloop van het seizoen 1907-1908 schreef H. van Gilse van der Pals aan Siloti over de stopzetting van zijn 
financiering, omdat hij geen verder perspectief zag in de concerten. Deze concerten gingen echter met andere 
sponsoren succesvol door tot 1917. Zie: A.I. Siloti, Vospominanija i pisma (Moskou 1963) 419. 
46 Graf, Leopold van  der Pals. Op cit., 46. 
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Hendriks carrière bij ‘Leopold Neuscheller’ verliep voorspoedig. In 1886 werden 
Hendrik en Max beiden partners in het bedrijf en Leopold Neuscheller maakte in zijn 
testament zowel Max als Hendrik tot zijn erfgenamen.47 Toen in 1889 de oude heer 
Neuscheller kwam te overlijden, werden Max en Hendrik elk voor de helft eigenaar van het 
bedrijf. In 1908 werd door de Russian-American India Rubber Co. besloten tot de 
aanschaffing van alle bezittingen en handelsbedrijven van ‘Leopold Neuscheller’: ‘die 
Übernahme der Verkaufsgeschäfte unser Galoschen in Russland, durch Verschmelzung mit 
der Firma Leopold Neuscheller’.48 De raad van deze fabriek vroeg Hendrik om commercieel 
directeur te worden over alle onroerende en roerende goederen, die vroeger aan ‘Leopold 
Neuscheller’ toebehoorden. Sinds die tijd werd de manufactuur Treugol’nik (Driehoek) 
genoemd. Waarom Treugol’nik? Volgens de familie-overlevering kwam deze naam voort uit 
de samensmelting van drie bedrijven: het handelshuis Leopold Neuscheller, de Russian-
American India Rubber Co. en de fabriek Skorochod.49 In een brief aan het Ministerie van 
Financiën werd verklaard, dat ‘dit kenmerk (de driehoek) zeer opvallend is, zelfs voor 
ongeletterden’.50 Vanaf 27 november 1909 was Hendrik commercieel directeur van 
Treugol’nik.51  

In die tijd werkten er rond de 9.000 mensen in het bedrijf. Bij de fabriek werden twee 
vijfverdiepingsflats voor de werknemers gebouwd. Tevens was er een bibliotheek met een 
collectie van 2.300 boeken, een school voor kinderen en volwassenen, een crèche, muziek- en 
zangklassen, een kegelbaan, een biljartkamer, een eerstehulppost en niet ver van Sint-
Petersburg in het plaatsje Volosovo was er een vakantieoord voor de werknemers.52 In 1910 
vierde het bedrijf haar vijftigjarig jubileum. In de toonaangevende krant Sankt-Peterburgskije 
Vedomosti verscheen een groot artikel over de fabriek. Tevens kreeg de fabriek de eretitel 
Keizerlijk Hofleverancier met het recht om op haar logo het wapen van de staat te plaatsen. 
Dit recht werd verleend zolang de heren Uteman en Gilse van der Pals aan het hoofd van de 
onderneming stonden. De fabriek kreeg deze titel niet alleen vanwege de kwaliteit en gunstige 
prijzen, maar ook voor de voorbeeldige opzet van de onderneming en de goede zorg voor het 
welzijn van de arbeiders.53 Tegen 1910 was de fabriek al drie keer zo groot als bij het begin in 
1860 en in die vijftig jaar was het basiskapitaal gegroeid van Rb. 500.000 tot 30.000.000.54 
De fabriek heeft verscheidene prijzen gewonnen op binnen- en buitenlandse tentoonstellingen. 
Naast ‘galosji’55 produceerde de fabriek ook rubberwaren voor leger en vloot, lazaretten en 
ziekenhuizen en technische waren voor industrie en landbouw.56  

Hendrik was een heel drukbezet man. Hij was veel op reis voor zaken, zowel naar het 
buitenland als ook in Rusland zelf. In die tijd had de firma 43 filialen in 12 Russische steden, 
die hij regelmatig bezocht. Reizen in de Russische binnenlanden was niet altijd makkelijk, in 
de wintertijd ging dat soms zelfs per slee. Kennelijk was tijdgebrek de reden waarom Hendrik 
in 1891 de aanstelling als vice-consul van Nederland in Sint-Petersburg heeft geweigerd. De 
Kamer van Koophandel te Rotterdam had hem bij de regering aanbevolen voor die 

                                           
47 GARF, fond 889, opis 1, delo 8, lijst 20. 
48 GARF, fond 889, opis 1, delo 7, lijst 15. 
49 Uit het interview met mr. H. de Bruyne. 
50 http://www.lzro.ru/hist.html 
51 TsGIA SPb, fond 1179, opis 8, delo 246, lijst 2-4. 
52 TsGIA SPb, fond 1179, opis 28, delo 11. 
53 TsGIA SPb, fond 1179, opis 7, delo 241, lijst 7. 
54 N.I. Ivanova, Nemtsy v Sankt-Peterburge i okresnostjach (Sint-Petersburg 1999) 47. 
55 Rubberen overschoenen die door de meeste Russen werden gedragen bij nat weer. Worden nog altijd verkocht 
in Rusland. 
56 TsGIA SPb, fond 1179, opis 27, delo 18a. 
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betrekking. Maar toen de gezant Hendrik liet polsen of ‘hij soms bereid zou worden gevonden 
zich die benoeming te laten welgevallen’ heeft Hendrik het pertinent geweigerd om te 
solliciteren.57 Het was hem dan ook onbekend, dat de Kamer van Koophandel te Rotterdam 
hem, buiten zijn medeweten en zonder zijn instemming had voorgedragen.  

Op latere leeftijd bleek hij wel bereid een dergelijke functie te aanvaarden. Toen hij in 
1908 door de Nederlandse regering werd gevraagd voor de functie van Nederlandse consul te 
Sint-Petersburg, accepteerde hij het aanbod. De Nederlandse gezant Sweerts van Landas 
schreef in zijn brief aan de minister van Buitenlandse Zaken: ‘Ik pols inmidddels de reeds hier 
woonachtigen Nederlandschen onderdaan H. van Gilse van der Pals omtrent diens 
geneigdheid om als opvolger van den Heer Mellema op te treden. Deelhebber in de 
belangrijke firma Leopold Neuscheller, welke in Rusland een reusachtigen afzet van 
caoutchouk-artikelen bezit, heeft deze landgenoot zich één der grootste vermogens in Sint-
Petersburg weten te verwerven. Lid der directie van de Petersburgse Diskonto-Bank, eene der 
voornaamste financiële instellingen van de hoofdstad, en betrokken in vele industriële 
ondernemingen, neemt hij eene eerste plaats in handelskringen in, terwijl zijne grote 
weldadigheid en verdere persoonlijke eigenschappen hem ook menige relatie bezorgd hebben 
onder de hoogere standen. Door het langdurige verblijf hier ten lande is hij verder van de 
Russische toestanden goed op de hoogte en de grote omvang over het gehele Rijk verspreide 
zaken stellen hem beter dan wie ook in staat om de vraagbaak te zijn voor onze handelaars en 
industriëlen. Om kort te gaan de Heer van Gilse van der Pals beschikt in hoge mate over alle 
eigenschappen, welke hem voor het ambt van consul hier ter stede geschikt maken’. Verder 
voegt de gezant in zijn brief er nog aan toe: ‘Alleen vreest hij in gevolge zijner eigene drukke 
bezigheden genoodzaakt te wezen vrij vaak uitstedig te zijn en niet bij machte zelve het 
kanselarij-werk te verrichten; hij zou daarom wenschen een persoon naast zich te mogen 
aanstellen, die dit werk kon afdoen en casu quo namens hem, doch onder zijne 
verantwoordelijkheid de lopende consulaire formaliteiten te vervullen. Hij is bereid een 
dergelijk persoon uit eigen beurze te bezoldigen en voor dezen in zijne privaatwoning een 
bijzondere kanselarij in te richten. Hij heeft voor deze functie op het oog H. van Niftrik. (…) 
In de inwilliging van het verzoek des Heeren van Gilse van der Pals vermag ik geen bezwaar 
te zien’.58 Na deze aanbeveling van de gezant had ook de minister geen bezwaar.  

In 1913 werd er in opdracht van de kanselarij van het Petersburgse stadsbestuur een 
vragenlijst ingevuld door de wijkpolitieofficier over Hendrik. Blijkens de laatste twee vragen 
ging het hier om een onderzoek met de bedoeling hem voor te dragen voor een 
onderscheiding. Uit deze enquête blijkt dat Hendrik naast zijn positie bij Treugol’nik en zijn 
consulaat ook lid was van de raad van bestuur van de Diskonto-Bank, directeur van de Eerste 
Russische verzekeringmaatschappij, directeur van een fabriek in keramiek en aardewerk en 
huiseigenaar. Verder was hij lid of voorzitter van 10 liefdadigheids- en charitatieve 
instellingen, zoals erevoorzitter van de Petersburgse raad voor kinderhuizen onder het 
departement van keizerin Maria, voorzitter van het bestuur van een sanatorium voor kinderen 

                                           
57 NA, Toegengsnummer 2.05.38, B-Dossiers, Inv.nr. 1085. 
58 NA, Toegangsnummer 2.05.38, B-Dossiers, Inv.nr. 1086. Zes jaar later bezocht van Prins Hendrik der 
Nederlanden Sint-Petersburg met de HMS ‘Zeeland’. De commandant van het schip schreef in zijn rapport over 
het verblijf te Sint-Petersburg, waarin hij de gewaardeerde medewerking van de consul uitermate lovend 
beschreef en verbaasde zich waarom de heer van Gilse van der Pals geen hogere rang dan consul bekleedde. Op 
de missive van de minister van Buitenlandse Zaken over de mogelijke bevordering tot consul-generaal gaf de 
gezant een uitgebreid negatief antwoord: ‘En ambtelijke motieven om hem den persoonlijken titel van consul-
generaal te verleenen, dat wil zeggen motieven ontleed aan de wijze, waarop hij zijne ambtelijke bezigheden 
verricht, zijn er niet. … hij heeft in puncto consulaire werkzaamheden inderdaad niets of bijna niets verricht. Die 
werkzaamheid wordt volbracht door Hr. Ms. Gezantschap, de facto consulaat-generaal voor Rusland, en door 
den ijverigen kanselier Van Niftrik’. 
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met TBC, lid van het curatorium van het Aleksandrijskij vrouwenhuis59, lid van de raad van 
de school van de drie hervormde gemeentes, enz.60  

Ondanks zijn hoge maatschappelijke positie en zijn uitgebreide netwerk in het 
Petersburgse leven, bleef hij toch zijn Hollandse wortels trouw. Zo was hij vanaf het begin lid 
van de Nederlandse club en toen in 1913 de Club een eigen onderkomen ter beschikking 
kreeg, werd dit clublokaal ingericht met een ruime bijdrage van Hendrik, die onder andere 
zorgde voor een origineel Hollands biljard. Vooral de aanwezige jonge landgenoten waren 
hier hoogst welkom.61 Tevens was hij lid van de Nederlandse hervormde gemeente en ook 
zijn kinderen waren leden van deze kerk. Samen met hun verwanten van de familie 
Neuscheller behoorden zij echter tot het ‘Duitse’ deel van de gemeente. De rijke Nederlandse 
gemeente te Sint-Petersburg was ook erg actief in het liefdadigheidwerk.  

Al vrij snel na het begin van de Eerste Wereldoorlog besloot de gemeente, net als bij 
eerdere oorlogen, de Russische militairen te helpen door middel van het opzetten van een 
lazaret. De drijvende kracht achter deze onderneming was Hendrik. Hij stelde een deel van 
zijn villa beschikbaar voor het lazaret en hij verleende ook de grootste financiële bijdrage, van 
augustus 1914 tot 1916 rond de Rb. 85.000.62 Een aantal Nederlandse vrouwen was in dit 
lazaret als vrijwilligsters werkzaam waaronder de dochters van de consul, die daar tot 
verpleegsters werden opgeleid en er werkten.63 Het lazaret bood plaats aan 40 gewonde 
officieren en in het eerste jaar werden er in totaal 345 patiënten behandeld. Voor zijn 
liefdadigheidswerk kreeg Hendrik zeven onderscheidingen van de Russische regering: de Sint 
Stanislav derde en tweede klasse, de Sint Anna derde en tweede klasse, de Sint Vladimir 
vierde klasse, enz. 

De binnenlandse sociale onrust in Rusland had ook zijn invloed op het dagelijks leven 
en inzichten van de familie Gilse van der Pals. Toen na de revolutie van 1905 alle 
Universiteiten door de regering werden gesloten, zag Hendrik’s tweede zoon, Max, zich 
genoodzaakt zijn studie af te ronden in het buitenland. In Zűrich werd hij doctor in de 
publieke economie. In deze periode begon Hendrik te twijfelen aan een voorspoedige 
economische toekomst van Rusland. De moordaanslagen op hoge Russische functionarissen 
door revolutionairen en de harde staatsterreur als antwoord van de Russische autoriteiten 
hadden een zeer ongunstig effect op de Russische economie. Hendrik ging geld investeren in 
het buitenland om zijn risico’s te spreiden. In Finland kocht hij nog een landgoed, Lakspoje. 
Zijn zoon Max werd beheerder van dit landgoed in Finland. Toch deed hij ook lange termijn 
investeringen in Rusland; hij was duidelijk niet van plan zich terug te trekken uit dit land. Zo 
kocht hij een klein landgoed in Oranienbaum, een plaats in de omgeving van Sint-
Petersburg.64 Tevens kocht hij bossen in de buurt van Archangelsk.65

Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog had Gilse van der Pals te maken met 
een bedrijfsongeluk, dat een politieke karakter kreeg. In maart 1914 was in één van de 
fabrieken van Treugol’nik in Sint-Petersburg tijdens de productie een giftige stof vrij 

                                           
59 Hendrik’s vrouw Lucy had veel van haar tijd besteed aan deze stichting. Levnadsminnen, 4-5. 
60 TsGIA SPb, fond 1179, opis 8, delo 246, list 41. 
61 Harmsen, Vriezenveners, 161. 
62 GARF, fond 889, opis 1, delo 4, 5-6. 
63 Uit het interview met H. de Bruyne. 
64 Ambassadeur Oudendijk was vaak te gast op dit landgoed en schreef hier over: ‘De heer Van der Pals bezat 
een uiterst charmant klein buitenhuis bij het keizerlijk paleis in Oranienbaum aan de Finse Golf. Oorspronkelijk 
gebouwd door Catharina II voor een Engelse marineofficier, kwam het in handen ven de Leuchtenberg familie. 
Het huis was een juweel van de 18e eeuws architectuur. Zijn nieuwe eigenaar had het laten renoveren door een 
eersteklas expert en het was ingericht met prachtige meubelen uit die periode’. In: W.J. Oudendijk, Ways and 
By-ways in Diplomacy (London 1939) 268. 
65 Levnadsminnen, 47-48. 
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gekomen, waardoor enkele (volgens de pers 8) vrouwelijke arbeiders bedwelmd werden en 
later aan de gevolgen overleden. De arbeiders van andere afdelingen raakten in paniek en 
probeerden massaal de fabriek te verlaten. Hierover werd uitgebreid bericht door de 
Petersburgse pers en er kwam een officieel onderzoek. Uit dit onderzoek bleek dat het 
ongeval te wijten was aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden en nalatigheid 
van de bedrijfsleiding. Met name de slechte ventitalitie en de slechte kwaliteit van de 
gebruikte benzine en smeermiddelen bij de productie van galosji waren belangrijke oorzaken. 
De fabriek werd tijdelijk gesloten. Volgens de beroemde professor Bechterev was er sprake 
van drie of vier echte gevallen en waren alle overige meldingen te wijten aan massahysterie.66 
Vreemd genoeg kwamen dergelijke meldingen niet alleen voor bij Treugol’nik, maar ook bij 
andere ondernemingen in Sint-Petersburg. Niet veel later, bij het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog kreeg dit incident een zeer grimmig karakter. In de krant Birzevyje vedomosti 
(Beurscourant) werd dit incident genoemd als een sinister complot van de Duitsers. In de pers 
werd voortaan de fabriek betiteld als een Duitse onderneming, die de arme Russische 
arbeiders exploiteerde. Als bewijs werd de lijst met namen van het management van de 
onderneming gepubliceerd, met als commentaar: ‘Kijk maar, dit zijn allemaal Duitse namen’. 
Bovenaan deze lijst stonden de namen van de Nederlander Gilse van der Pals en van de 
Zwitser Neuscheller.67

Na de Februarirevolutie ging Hendrik er nog vanuit dat er nu een liberaal regime zou 
komen, waardoor de economie weer zou opbloeien en dat het leven in Rusland zelfs beter zou 
kunnen worden dan voorheen. Hoewel de situatie steeds onveiliger werd, waardoor Hendrik 
zijn familie naar Finland stuurde, bleef hij zelf in de stad. Zijn hoop werd echter niet 
bewaarheid. Met de Oktoberrevolutie van 1917 kwam een dramatisch einde aan de voorspoed 
van de Nederlanders in Sint-Petersburg. De burgeroorlog veroorzaakte in de winter van 1917 
op 1918 een grote hongersnood in Sint-Petersburg. Ook in deze moeilijke tijden deed Hendrik 
als consul wat hij kon doen voor zijn landgenoten. ‘De heer van der Pals’, - schreef D.G. 
Harmsen in 1918 naar zijn familie in Holland, ‘heeft op zijn datsja op Kamennij eiland de 
moestuin afgestaan aan de kolonie om er groente te verbouwen. Wij hebben daar nu elk een 
stuk, waarop wij verschillende dingen gezaaid hebben. Ook hebben wij het grasveld voor zijn 
huis omgespit, wat een reuzenwerk was, en daarop aardappels gepoot’.68 Maar Hendrik zelf 
kreeg al snel te maken met de Sovjets. In juni 1918 werd het Decreet over de nationalisatie 
door de Sovjetregering aangenomen. Dat was het officiële document op basis waarvan de 
aanspraak door de Sovjets op het eigendom van de industriëlen werd gelegaliseerd. De 
Treugol’nik-fabriek werd genationaliseerd in juni 1917 en tot december 1917 op non-actief 
gesteld.69 Maar Hendrik bleef tot november 1918 in de stad, waar hij trachtte zijn fabriek te 
redden.  

Tot op het laatste moment dacht hij dat alles wel weer in orde zou komen. Maar het 
was hopeloos. Zijn personeel dreigde hem vastgebonden in een jutezak in het aangrenzende 
kanaal te gooien als hij zich nog langer zou bemoeien met het arbeiderszelfbestuur, vertelde 
Emma, de dochter van de consul in een interview.70 In november 1927 werd in het Avondblad 
een 7-delig feuilleton van John Jonker gepubliceerd, die in 1917 als journalist naar Rusland 
reisde. In het tweede artikel komt een episode voor die veel overeenkomsten heeft met het 
verhaal van Emma: ‘Gisteren (6 juli) vertelde mij X. van zijn zorgen: De fabriek werkte reeds 
meer dan 24 uur zonder opzichter of ingenieur. De arbeiders hadden, bij het uitbreken der 

                                           
66 TsGIA SPb, fond 1179, opis 27, delo 19. 
67 TsGIA SPb, fond 1179, opis 32, delo 26. 
68 Harmsen, Vriezenveners, 173. 
69 Ivanova, Nemtsy,  51. 
70 H. Olink, ‘Tussen bolsjewiek en bontjas’, in: HP De Tijd  01-11-1991, 27. 
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revolutie, de onderbazen weggejaagd; zij wilden zelf nieuwe kiezen. Hun eigen 
scheidsrechters hadden hen echter ongelijk gegeven. In ieder geval moesten zij een gedeelte 
van de oude opzichters terugnemen. Dit wilden zij nu niet. Men had intussen vrouwelijke 
onderbazen gehad, maar die waren door de arbeiders gedegradeerd. Tenslotte hadden zij allen 
weggejaagd. Zij dreigden hen in de rivier te gooien, als zij terugkwamen, en hadden heel 
geriefelijk, wagentjes gereed gezet, om hen daar heen te rijden’.71

Op 9 november 1918 vertrok Hendrik uit Sint-Petersburg samen met de gezant 
Oudendijk. Meer dan drie koffers mocht hij niet meenemen. Op de lijst van de Vereniging 
voor Nederlandse Belangen in Rusland staan zijn bezittingen genoteerd die hij achterliet, 
zoals: huizen in Petrograd, Kazan en Ekaterinburg ruim Rb. 8 miljoen, aan meubels ruim 2 
miljoen en aan effecten 36 miljoen. Hiervan heeft hij of zijn familie nooit meer iets 
teruggezien. 

Hendrik ging naar zijn landgoed in Finland, waarheen zijn familie al meteen na de 
Februarirevolutie was verhuisd. Twee van zijn kinderen vertrokken niet veel later naar 
Zwitserland, de andere vier bleven in Finland. Later verhuisde Emma, de jongste dochter van 
Hendrik, samen met haar man en dochters naar Nederland. Ondanks de grote tegenslag, de 
geconfisqueerde bezittingen en het gedwongen vertrek uit Rusland bleef Hendrik actief. In 
Finland was ook nog een filiaal van ‘Skorochod’ en hier ging hij nu mee verder. Bovendien 
was het agragisch bedrijf, dat door Hendriks zoon Max was opgericht, ook bijzonder 
succesvol. Hierdoor kon de familie zonder al te grote problemen de draad weer oppakken, al 
stond dit nieuwe leven in geen enkele verhouding met de rijkdom die zij in Sint-Petersburg 
gewend was. In 1926 ging Hendrik vanwege zijn verslechterende gezondheid in een 
sanatorium in Zwitserland wonen. Twee operaties brachten niet het gewenste resultaat en op 

18 december 1928 overleed 
Hendrik in het Zwitserse Glion.  

 
Een feest in het huis van Neuscheller op het Kamennyj eiland te Sint-
Petersburg ter gelegenheid van een bezoek van Italiaanse vrienden in 
1912. Staand van links naar rechts: Valdemar Neuscheller, Lucy Pilet, 
Boris Busov (vriend van de familie Van der Pals), Max Neuscheller 
sr., zijn vrouw Corrie (geboren Van der Pals), Max Neuscheller jr., 
Oksana Siloti, Nikolaj (Kokka) van der Pals. Zittend van links naar 
rechts: Corrie Neuscheller, Anja Neuscheller (op de grond) Henriette 
(Etty) van der Pals, Emmy van der Pals (op de grond), Lucie 
Neuscheller (geboren van der Pals), haar man Leo Neuscheller en 
Manja Neuscheller. 

Tot besluit kan gesteld 
worden dat de lovende woorden 
op de website over Sint-
Petersburg over de bijdrage van 
Hendrik van Gilse van der Pals 
aan de Russische samenleving 
niet overdreven waren. Hendrik 
was een bijzondere man, die een 
zeer vooraanstaande positie 
heeft weten te bereiken in deze 
bijzondere stad. Mede dankzij 
hem is de Nederlandse invloed 
op Sint-Petersburg tot aan het 
begin van het communistische 
tijdperk groot te noemen. 
 

 

                                           
71 J. Jonker, ‘Herinneringen uit incubatiedagen der rode revolutie’, in: Avondblad  06-11-1927, 4.  
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Sophia ter Hegen. Van het Koudegat naar het Aleksandrovskij park 
 

Op 21 februari 1887 plaatste de Petersburgse krant Peterburgskij Listok de necrologie van 
Sophia Rost: ‘Gisteren is overleden de bij alle Petersburgers wel bekende Sophia Rost. 
Iedereen, van de oudste inwoners tot en met de jongste blagen herinnert zich deze 
onvermoeibare entrepreneur, maar niet iedereen is bekend met haar levensloop en avonturen. 
Sophia Rost, meisjesnaam Ter Regen72, was geboren op 4 februari 1813 in het Hollandse 
stadje Groningen als telg van een onbemiddeld koopmansgeslacht. Zij kwam in 1842 naar 
Rusland en meer dan 20 jaar reisde zij naar verschillende steden van ons grote vaderland, 
zoals Warschau, Kiev en Odessa, alwaar zij haar reizende menagerie liet zien. Het was een 
mooie vrouw en onvermoeibaar in haar ondernemingszucht, zij liet zich niet kisten door de 
tegenslagen van het leven en de moeilijkheden van het zakendoen (…) In 1848 trad zij in 
Odessa in het huwelijk met de doctor in zoölogie, Julius Gebhard, met wie zij in 1864 de 
Zoölogische Tuin van Sint-Petersburg oprichtte. Deze tuin was in haar beginjaren bescheiden 
qua omvang, maar langzamerhand ontwikkelde zij haar collecties en oranjerieën tot een 
enorm populaire attractie, mede door de bemoeienissen van de tweede man van Sophia, Ernst 
Rost, met wie zij, na het overlijden van Julius Gebhard, in 1873 in het huwelijk trad. Velen 
zullen met warme gevoelens aan haar terugdenken. De begrafenis vindt morgen plaats op de 
Rooms-katholieke begraafplaats van Sint-Petersburg, alwaar zij naast het graf van haar 
moeder zal worden begraven’.73

Deze vrouw was één van de meest opmerkelijke 
personen van Nederlandse afkomst in Sint-Petersburg in de 
tweede helft van de 19e eeuw. Daarvan getuigt haar 
levensverhaal: Sophia ter Hegen werd geboren op 4 februari 
1813 op nummer 7 van het Koudegat te Groningen. Dit is 
een kleine zijstraat in het hart van de stad waar de wind 
vaak vrij spel heeft, vandaar de naam. Sophia was het 
buitenechtelijke kind van Anna ter Hegen. Hoewel in deze 
tijd buitenechtelijke kinderen niet als een grote schande 
werden gezien, hanteerde de overheid wel bepaalde regels 
voor dergelijke gevallen. Aangezien de meeste ongehuwde 
moeders en hun kinderen ten laste van de gemeenschap 
kwamen, werd door de overheid aan vroedvrouwen 
opgedragen de kraamvrouw pas te helpen als deze de naam 

van de vader had genoemd. De vroedvrouw had een meldingsplicht aan de overheid, zodat 
deze maatregelen tegen de vader kon nemen.74 Desondanks staat in het geboorteregister van 
de stad Groningen genoteerd, dat op 7 februari 1813 ‘Bijna Jans, vrouw van Jan Hemmes, 
geauthoriseerde vroedvrouw, geadsisteerd door twee getuigen verklaard, dat Anna ter Hegen 
op vierden dezen maand om 6 uur ‘ochtend is verlost ten haren huizen van een dogter 
dewelke genaamd is Sophia’.75 Er stond dus geen vermelding over de vader in, maar nog op 
haar geboortedag werd kleine Sophia gedoopt in het Rooms-katholieke geloof en in het 
doopregister van de Heilige Martinus-parochie staat vermeld, dat Sophia’s moeder, Anna ter 
Hegen, heeft verklaard dat de naam van de vader Asschroo was.76 Of Sophia’s moeder later 
alsnog getrouwd is en waar de benaming ‘koopmansgeslacht’ uit bovenstaande necrologie 

 
Sophia Rost (geboren Ter Hegen) 
rond 1880. 

                                           
72 De schrijfwijze van haar achternaam was waarschijnlijk door Sophia veranderd van Ter Hegen in Ter Regen, 
daar de Russen grote moeite hebben met de Hollandse ‘h’. 
73 Peterburgskij listok № 49 21.02.1887. 
74 http://www.kb.nl/kbschool/hr/site/ 
75 RHC Groninger Archieven, Geboorteregister 1813. 
76 RHC Groninger Archieven, Toegangsnummer 1537, Heilige Martinus parochie te Groningen, Inv.nr. 37. 
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vandaan kwam, zijn onbekend en ook over de jeugd van Sophia is niets bekend. De stad 
Groningen kreeg pas in 1822 haar eerste bevolkingsregister en daarin komt de naam Ter 
Hegen niet voor. Ook de parochie van de Heilige Martinus had in deze tijd nog geen 
lidmaatschapboek. Waarschijnlijk kwam de ongehuwde moeder met haar dochter niet ‘ten 
laste van gemeenschap’, want in het register van de Armenzorg komen deze namen ook niet 
voor. Sophia’s moeder moet dus een bron van inkomsten hebben gehad. Het enige dat zeker 
is, is dat Sophia voor haar tiende verjaardag de stad Groningen moet hebben verlaten, daar zij 
of haar moeder in het eerste bevolkingsregister van Groningen niet meer voorkomen. Haar 
spoor blijft onvindbaar totdat Sophia in de jaren '40 in Sint-Petersburg verscheen, waarbij 
haar achternaam was verbasterd tot Ter Regen. Waar zij woonde en wat zij deed in die 
tussenliggende 30 jaar is moeilijk na te gaan. Uit latere mededelingen van haar in de 
Russische pers blijkt, dat zij veel in Europa heeft rondgereisd.77 Op een mistige oktoberdag in 
1845 begon echter een nieuwe periode in haar leven, die haar naam voor altijd aan Sint-
Petersburg zou verbinden.  

Op deze dag verscheen een voor de Petersburgers verbazingwekkende huifkar bij het 
plantsoen voor het Aleksandrijskij theater. Op de wagen stond met grote letters geschreven: 
Hollandse wafels. De wielen werden er afgehaald en over het plantsoen begon een heerlijke 

lucht te zweven. Hierdoor 
werden de naar het theater 
lopende of zomaar 
passerende Peterburgers 
aangetrokken. ‘De wagen 
bevat een keuken en een 
eetkamer’, - schreef een 
krant over Sophia’s 
wafelbakkerij. ‘Het is 
nieuw, schattig. Het zal 
het publiek een poosje 
aangenaam bezig 
houden’.78  

En Sophia zelf 
maakte ook een gunstige 
indruk: ‘Zij zag er zeer 
presentabel uit, zelfs 
majestueus, als zou zij 
direct het toneel op 

kunnen in de rol van een koningin of een hertogin: lang, breedgeschouderd en enigszins 
corpulent, een brunette met bruine ogen, maar met een huid, die de frisheid van een blondine 
uitstraalde, met expressieve gelaatstrekken, ofschoon zij duidelijk de 40 gepasseerd was [Op 
dat moment was Sophia 33 jaar oud - sch.]. Zij kleedde zich elegant, vanaf de vroege ochtend 
was zij geheel gehuld in kant. Met een laag ingesneden hals en albastwitte, tot aan de 
ellebogen ontblote, armen (ofschoon het oktober was), versierd met armbanden en ringen aan 
haar vingers’.79 Sophia bakte de wafels zelf en met een glimlach bediende ze ook zelf de 
klanten. De wafels smaakten heerlijk en waren volgens haar eigen recept gemaakt van deeg 

 
De wafelbakkerij bij het plantsoen voor het Aleksandrijskij theater. 

                                           
77Politsejskije vedomosti, december 1845. Zie ook: P.N. Stolpjanskij, Kak voznik, osnovalsja i stroilsja 
Peterburg ( Sint-Petersburg 1918) 88. 
78Illjustratsija №28 20.10.1845. Zie ook: Ju. Aljanskij, Veseljashchijsja Peterburg (Sint-Petersburg 1998) deel 5, 
149.  
79 ‘Zapiski grafa M.D. Buturlina’, in Russkij archiv (Sint-Petersburg 1897) deel III, 528-529.  
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met vanille.80 Wafels bakken is een eeuwenoude Nederlandse traditie, waarvan de oudste 
recepten uit de 16e eeuw stammen. Het is niet gelukt te achterhalen wat voor soort wafels 
Sophia bakte, dunne Drentse knijpertjes of juist dikke Brusselse wafels met gesmolten boter, 
suiker en kaneel.81 In elk geval viel deze attractie bij de Petersburgers goed in de smaak. Van 
‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat stonden er voor de wafelbakkerij vele rijtuigen en het was 
moeilijk er naar binnen te komen. ‘Er stond een menigte kopers in de rij te wachten, die zo 
groot was, dat er bij de omheining van het plantsoen politie stond voor het handhaven van de 
orde. De omzet van deze op het eerste gezicht spotgoedkope handel groeide doordat de 
societyjeugd (en de niet-jeugd), die daar naar toe kwam, bij de wafels champagne dronk, 
waarvoor men natuurlijk niet de prijs betaalde, die men bij de slijter zou hebben betaald’.82  

Bij het aanbreken van de vorst was de wafelbakster verdwenen. De oorzaak hiervan 
was niet de afname van de interesse van de Petersburgers voor de wafels of voor de mooie 
wafelbakster, maar vrij banaal. Op een dag veroorloofde een klant zich bepaalde vrijheden ten 
opzichte van deze jonge vrouw. Hij kreeg van haar een draai om de oren. Deze hooggeplaatste 
liefhebber van de lekkernij toonde zijn nobele gevoelens niet en diende een klacht in bij de 
burgemeester. De klacht bleek effectief en de wagen moest verdwijnen.83 Andere berichten 
getuigen, dat niet alleen de bakkerij op bevel van de politie werd verwijderd, maar dat ook de 
bakster zelfs even gevangen werd gezet.84  

Niet iedereen was blij met het succes van Sophia. De Petersburgse banketbakkerijen, 
haar concurrenten, bleven niet stil zitten. In een bijlage van de krant Peterburgskije Vedomosti 
(Petersburgse courant) verscheen een mededeling, getiteld: Wafels. ‘De bakster van wafels uit 
den vreemde, wier productie om een bijzonder kunstwerk vraagt, heeft het publiek 
aangetrokken; wij geven haar de eer, die haar kunstwerk toekomt, maar als men de 
volmaaktheid van het wafelbakken wil zien, kom dan naar de herberg Chersonskij, die bij de 
Kamennyj brug in het huis van Arsenev is gevestigd. Deze herberg biedt u wafels aan, die 
daar zijn gemaakt met alle mogelijke verfijndheid voor mensen met uitgelezen smaak’.85 
Maar Sophia had een grote ondernemingszin. De krant Peterburgskije politsejskije vedomosti 
plaatste in december 1845 een mededeling van haar, waarin zij het Petersburgse publiek 
hartelijk dankte voor de aandacht, waarmee de hooggeachte bewoners van deze hoofdstad 
haar hadden geëerd. Voorts, dat zij de eer had aan te kondigen, dat zij de wafels op bestelling 
kon bezorgen of thuis bereiden met haar speciale apparaat. Zij wist zeker, dat haar wafels 
zouden worden geprezen, zoals ze in alle door haar bezochte hoofdsteden werden geprezen.86 
Dit was een slimme zet. Op deze manier werd Sophia een graag geziene gast in de huizen van 
de adel. Ze maakte veel kennissen in deze kringen, waardoor zij iemand met invloedrijke 
contacten werd.  

Daarnaast ging Sophia in de zomermaanden, wanneer in de Russische hoofdstad een 
slappe tijd aanbrak daar iedereen naar zijn buitenhuis ging, op tournee naar Zuidwest Rusland 
met haar menagerie (beestenspel). Deze activiteit en ook haar wafelkraam waren in deze tijd 
in Nederland typische kermisattracties. Vaak gingen dit soort beroepen van de ene generatie 
naar de andere. Het vermoeden bestaat dan ook dat Sophia van jongs af aan samen met haar 
moeder door heel Europa kermissen afreisde. Dit verklaart hun snelle vertrek uit Groningen, 
maar ook het feit dat Sophia’s moeder in Sint-Petersburg ligt begraven. Ook latere activiteiten 
wijzen op een kermisverleden. Waarschijnlijk was Sophia een groot deel van haar leven met 

                                           
80 Ibidem. 
81 http://home.hccnet.nl/h.werk/wafels.htm 
82 Buturlin, Zapiski, 529. 
83 Ju. Aljanskij, Uveselitelnyje zavedenija starogo Peterburga (Sint-Petersburg 1996) 6. 
84 V. Burnashjev, Iz vospominanij peterburgskogo starozila. Zie ook: Ju. Aljanskij, Veseljasjtsjijsja, deel 5, 154.   
85Illjustracija, №27 13.10.1845. Zie ook: Ju. Aljanskij, Veseljashchijsja, deel 5, 1998, 153. 
86Vedomosti peterburgskoj gorodskoj politsii Nr. 267 8.12.1845. 
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haar dieren op reis. Tijdens één van die reizen naar Zuidwest Rusland leerde Sophia Julius 
Gebhard kennen, een doktor in de zoölogie en een koopman (van het tweede gilde). Hij was 
afkomstig uit Holland, maar had de Pruisische nationaliteit.87 In 1848 werd Sophia in Odessa 
mevrouw Gebhard. 

In datzelfde jaar werd aan de hoofdstraat, Nevskij Prospekt, in Sint-Petersburg de 
Passage geopend. Dit was een overdekte galerij met drie verdiepingen, waar verschillende 
winkels, cafés, restaurants, een theaterzaal en appartementen in gevestigd waren. In Europa 
waren dit soort winkelcomplexen al een tijdje in de mode.88 Sophia ging met haar tijd mee en 
verplaatste haar bakkerij naar de Passage. Ze verkocht daar niet alleen haar wafels, maar 
etaleerde daar ook exotische dieren en antropomorfe wezens (misvormde mensen, zoals 
reuzen, dwergen en ‘weerwolven’). In deze tijd hadden vrouwen nog niet veel mogelijkheden 
om zelfstandig zaken te doen. Haar huwelijk bood haar ondernemingszin vele nieuwe 
mogelijkheden. Sophia stopte met wafelbakken en ging met groot enthousiasme samen met 
haar man nieuwe activiteiten opzetten. Keer op keer wisten de Gebhards het Petersburgse 
publiek te verrassen met hun activiteiten. Algemeen werd aangenomen, dat niet haar man, 
maar Sophia zelf met haar contacten achter al deze activiteiten zat. Hoe haar carrière zich 
ontwikkelde, kan men in de kranten uit deze tijd volgen. 

In februari 1853 schreef de Polistsejskaja gazeta over het ‘panorama-cosmorama’ op 
het Admiraltejskaja plein, dat door mevrouw Gebhard, ‘een oude bekende van Petersburg: de 
Hollandse wafelbakster, bij wie ooit heel Petersburg bijeenkwam’, is geopend.89 De krant Syn 
Otetsjestva (De zoon van Vaderland) deelde in mei 1856 mee, dat de beroemde voormalige 
wafelbakster, de eeuwig actieve deelneemster bij de Petersburgse gemeenschappelijke 
amusementen, verschillende attracties in Pavlovsk90 liet bouwen, zoals de krachtmeter, het  
schijfschieten enz. In dezelfde tijd opende zij een manege aan de Tsjernaja Retsjka (Zwarte 
riviertje). Daar kon elke gegadigde paardrijlessen nemen en equipages of rijpaarden huren.91 
In februari 1858 diende zij een verzoek in bij de Gouverneur-generaal van Sint-Petersburg om 
een mechanisch theater voor kinderen te mogen beginnen op een locatie aan de Mojka en om 
de voorgevel te mogen aanpassen.92 Dit document is het enige bekende document waarop een 
handtekening staat van Sophia zelf. De handtekening is op zeer kinderlijke wijze geschreven 

in Latijnse letters, wat, naast de 
afwezigheid van documenten van Sophia’s 
hand, doet vermoeden dat Sophia 
analfabeet was of in elk geval het schrift 
niet machtig was.93  

Ook zijn er geen aanwijzingen voor haar kennis van de Russische taal. Na het 
verkrijgen van de toestemming schafte Sophia meer dan 500 mechanische wassen figuren aan 
uit Parijs. Deze tentoonstelling kreeg de naam ‘Mechanisch theater’ en bleek niet alleen bij de 
kinderen aan te slaan. De Peterburgskije vedomosti beschreef dit theater met de volgende 
woorden: ‘Wat een groot vermaak zijn die orgeldraaier en de andere bewegende en niet-
bewegende wasbeelden, die door mevrouw Gebhard worden tentoongesteld! Wat heeft 

                                           
87Stolpjanskij, Kak voznik, 89. 
88 N.A. Sindalovskij, Peterburg. Ot doma k domu ( Sint-Petersburg 2002) 90. 
89Aljanskij, Veseljashchijsja, deel 5, 155. 
90 Een voorstad van Sint-Petersburg 
91Aljanskij, Veseljashchijsja, deel 5, 156. 
92 TsGIA SPb, fond 921, opis 14, delo 70, lijst 1. 
93 In die tijd werd het lezen apart onderwezen van het schrijven. Kinderen leerden eerst lezen en pas later 
schrijven.  
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mevrouw Gebhard gedurende haar leven Petersburg en haar gasten al niet allemaal laten 
zien!’.94  

Al deze activiteiten brachten Sophia genoeg inkomsten om een huis te kopen aan de 
Boljsjaja Morskaja 6095, alwaar zij een museum begon. In februari 1861 weidde de 
Peterburgskije vedomosti een artikel aan het Anatomische museum van mevrouw Gebhard. 
Het was ‘een groot anatomisch, pathologisch en embryologisch museum met een collectie van 
meer dan 100 voorwerpen’. Het museum was op sommige dagen alleen voor mannen 
toegankelijk, op andere alleen voor vrouwen vanwege de expliciete voorwerpen in de 
collectie. Verder werden er amusementsavonden gehouden, waar ‘geleerde’ honden en apen 
hun kunsten vertoonden. Ook waren er demonstraties in tovenarij, Zwarte magie en het 
oosterse meswerpen.96  

Weer een jaar later opende Sophia in hetzelfde gebouw een danslokaal. In het midden 
van de 19e eeuw werd er onder een danslokaal een uitgaanscentrum verstaan, waar de jeugd 
kon leren dansen. De eerste danslokalen verschenen in Sint-Petersburg in de veertiger jaren. 
Niet veel later kregen dergelijke centra echter een dubieus karakter. Vaak verloederde het 
lokaal tot een ontmoetingsplaats voor mannen met ‘losbandige’ vrouwen. De krant 
Sovremennoje slovo (het Moderne woord) publiceerde in 1862 over het aantal danslokalen in 
de hoofdstad. Dit waren er 26 in dat jaar, waarvan er 3 erg populair waren. Een van die drie 
was het danslokaal van Sophia.97 In hetzelfde jaar begon de Duitse hervormde gemeente met 
de bouw van een nieuwe kerk, precies naast de ingang van Sophia’s danslokaal. Toen in 1865 
de bouwwerkzaamheden waren voltooid, ‘boden de hervormden Rb. 12.000 aan Sophia voor 
het afbreken van dit huis en de bevrijding van de vrome hervormden van de verleiding, die zij 
bij de kerkingang ondervonden’.98 Sophia ging hiermee akkoord en kreeg toestemming een 
nieuw danslokaal te openen op de hoek van Sadovaja straat en Mutsjnoj steeg. Een half jaar 
later echter begonnen Sophia en Julius Gebhard met de verwezenlijking van hun grootste 
droom. Het was de oprichting van een zoölogische tuin (dierentuin) in Sint-Petersburg. 

Vanaf de 30-er jaren in de 19e eeuw werden in snel tempo in veel grote steden over de 
hele wereld dierentuinen geopend. Als eerste dierentuin ter wereld geldt de Jardin des Plantes 
in Parijs, deze ‘verovering’ van de Grote Franse Revolutie was een zoöbotanische tuin waar 
de dieren in hun natuurlijke omgeving werden tentoongesteld.99 In het huishouden van Sophia 
en Julius Gebhard waren altijd veel dieren aanwezig geweest en vaak hadden Gebhard’s 
ondernemingen op de een of ander manier iets met dieren te maken. Daarom was het niet 
onlogisch, dat na de opening in 1864 van de eerste dierentuin in Rusland te Moskou, het 
echtpaar Gebhard een zelfde onderneming in de hoofdstad durfden te beginnen.100 Op 10 
november 1864 diende J. Gebhard een verzoek in bij de Petersburgse Gouverneur-generaal 
graaf A.A. Suvorov-Rymnikov, waarin hij ‘zijn wens verkondigde over de oprichting van een 
Dierentuin, zulke in alle hoofdsteden en grote steden in Europa en zelfs in Moskou al bestaan, 
maar niet in de Russische hoofdstad Sint-Petersburg’.101 Hij vroeg voor deze onderneming 
om een stuk grond in het Aleksandrovskij park en beloofde deze ‘Tuin’ voor eigen rekening 

                                           
94 Aljanskij, Uveselitelnye, 152. 
95 Vseobshchaja adresnaja kniga S.-Peterburga (Sint-Petersburg 1867-1868)107. 
96 Aljanskij, Uveselitelnye, 152. 
97 Ibidem, 217. 
98Ju. Aljanskij, Veseljashchijsja Peterburg (Sint-Petersburg 1992) deel 1, 20. Het was een Duitse hervormde 
gemeente. De kerk was een grote gebouw in Romeinse stijl, die in de jaren 30 van de 20e  eeuw was gesloopt. 
Een lange tijd was er als predikant de beroemde Dalton geweest. Hij heeft veel geschreven over de Duitse 
kolonie en revormanten in Sint-Petersburg. Die Deutschen in Russland (Sint-Petersburg 2001) 278-279. 
99E.E. Denisenko, Ot zverintsev k Zooparku (Sint-Petersburg 2003) 44-45. 
100V. Aleksandrov en G. Izjumov, Leningradskij zoopark (Leningrad 1968) 160. 
101 TsGIA SPb, fond 218, opis 4, delo 2675, lijst 8-9. 
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op te zetten zonder financiële toelage van de staat. Bovendien nam hij de verplichting op zich 
om dit stuk grond en de bomen en vijvers goed te onderhouden. Wanneer hij de vergunning 
nog voor 1 januari 1865 zou krijgen, beloofde hij nog in hetzelfde jaar een dierencollectie ter 
waarde van Zilver Rb. 20.000 te huisvesten.102 Op 25 februari 1865 kregen Sophia en Julius 
toestemming voor het leengebruik van de grond in Aleksandrovskij park voor een periode van 
20 jaar zonder huurgeld.103 In maart 1865 schreef de krant Golos (de Stem): ‘er gaan 
geruchten rond over de verhuur van het Aleksandrovskij park aan een particulier (…) deze 
particulier is niemand anders dan de houdster van dansavonden, de in Peterburg welbekende 
mevrouw Gebhard, aan wie de hoge eer ten deel gevallen is om de oprichter van de Sint-
Petersburgse dierentuin te worden’.104 En verder: ‘Het is bekend dat Mozart werd geboren in 
een vieze winkel van een lompenhandelaar. Waarom kon het idee voor een zoologische tuin 
dan niet tot stand komen in een klein houten huisje, dat onderdak bood aan pretentieloos 
vermaak?’.105

Voor Sophia en Julius was de dierentuin niet alleen de inwilliging van hun dromen, 
maar ook een kans om zich te presenteren als serieuze ondernemers. Sophia meldde aan de 
redactie van de krant Peterburgskij listok (Petersburgse blad): ‘Ik wil mededelen, dat ik noch 
in de Dierentuin noch daarnaast ooit dansavonden zal houden’.106 De Peterburgskije 
politsejskije vedomosti plaatste in maart 1865 een open brief van Julius Gebhard, waarin hij 
schreef: ‘…gedurende 10 jaar besteedde ik al mijn energie tot het bereiken van dit doel en ik 
hoop, dat ik in staat zal zijn om een dierentuin op te zetten, die onze hoofdstad waardig is’.107 
Na zulke openhartige verklaringen juichte de Petersburgse pers het plan toe: ‘Wij weten al, 
dat vrouwe Gebhard de grond in Aleksandrovskij park heeft gehuurd en wij verheugen ons 
zeer op deze onderneming (…) Wij begroeten de onderneming van mevr. Gebhard en wensen, 
dat de toegangsprijs zelfs voor de arme bevolkingsklasse betaalbaar wordt’.108

                                           
102 Ibidem. Zie ook: E. Denisenko, Ot zverintsev, 50-51. http://lenzoopark.spb.ru/history/r_hist1.shtml  
103 Stolpjanskij, Kak voznik, 89. 
104 Golos Nr.127, 9.5.1865.  
105 Aljanskij, Veseljashchijsja, deel 5, 159. 
106 Ibidem, 161.  
107 Ibidem, 157. 
108Peterburgskij listok Nr. 51, 10.4.1865. 
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Toen de vergunning binnen was, gingen de huurders hard aan de slag. De architect 
A.I. Akkerman werd gevraagd een algemeen ontwerp voor de Tuin te maken. Het grootste 
deel van het park was bestemd voor de onderkomens van de dieren en in het deel dat aan de 
rivier lag, werd een restaurant gebouwd met een groot terras. De opening van de dierentuin 

vond plaats, zoals J. Gebhard dat had beloofd in zijn verzoek, al in hetzelfde jaar 1865 op 1 
augustus met een ceremoniële inzegening door de orthodoxe kerk.109 De krant Peterburgskij 
listok schreef: ‘De dierentuin van mevrouw Gebhard is een voortreffelijke en aangename 
verschijning, zowel qua inrichting als ook qua dierencollectie. Het is een uitstekend 
studiemiddel, dat zelfs niet door het beste zoölogische museum zou kunnen worden 
geevenaard. De inrichting van de kooien bijvoorbeeld laat niets te wensen over’.110 In de 
eerste tijd was de collectie van de dierentuin niet echt groot. Maar de Tuin had een aantal 
zeldzame dieren als geschenk gekregen van gekroonde hoofden. Bijvoorbeeld van tsaar 
Aleksander II twee olifanten, van Grootvorst Aleksej Michajlovitsj een luipaard en twee 
Koreaanse pony’s en van de prins van Oldenburg een grote mandril.111 De Tuin was dagelijks 
geopend van 10 uur ‘s ochtend tot 10 uur ‘s avonds en de entreeprijs was met 25 kopeken 
redelijk te noemen. 

 
Een gravure van de dierentuin te Sint-Petersburg. 

In de eerste winter werd duidelijk dat de eigenaars nog niet genoeg ervaring en kennis 
hadden voor zo’n grote onderneming. In de pers werd Julius Gebhard vaak als zoöloog of 
professor van zoölogie betiteld. Maar dit is niet erg aannemelijk, daar in de wintermaanden 
van 1865-1866 veel dieren dood gingen door kou en ziektes.112 Blijkbaar had hij niet genoeg 
kennis voor de verzorging van veel diersoorten. Bovendien wemelde de eerste gids van de 
dierentuin met fouten. De spelling van dierennamen en de namen van hun habitat liet te 
                                           
109 Golos №210 1.8.1865. 
110Peterburgskij listok  Nr.114, 3.8.1865. 
111 Stolpjanskij, 89-90. 
112 Putevoditel po Zoologicheskomu sadu (Sint-Petersburg 1866) 2. 
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wensen over en de classificatie van de dieren was soms geheel onjuist.113 Overigens noemde 
Julius zichzelf in de meeste publicaties koopman. Daarnaast werden de bezoekersstroom en 
daarmee de inkomsten in het koude jaargetijde veel geringer. Door al deze tegenslagen 
moesten ze in de lente van 1866 bijna opnieuw beginnen. Om meer inkomsten te genereren 
werd er een estrade in de tuin gebouwd. Op deze estrade trad dagelijks een orkest op. Verder 
werd er een buffet gebouwd, waar bezoekers na de rondleiding een hapje konden eten. In 
datzelfde jaar werd er in de dierentuin ook een melkerij opgezet. Daar kon men melk, zure 
room, kwark, room en boter van Hollandse koeien kopen. Naast de melkerij was een terras 
met uitzicht op Neva. Daar konden de bezoekers een glaasje melk drinken.114 De krant 
Peterburgskij listok schreef: de melkerij ziet er goed uit en de indeling is handig. De melk is 
van goede kwaliteit en de verkoopprijs is redelijk.115 De eigenaars van de dierentuin deden 
alles om zo veel mogelijk publiek te trekken. Een lokkertje was bijvoorbeeld het voeren van 
de roofdieren met levend voer in aanwezigheid van bezoekers; zo werd er een varken in de 
kooi van de tijger gezet.116 Of een ander extraatje. In de Tuin trad de dompteur, Hussein-Aga-
Ali, op met een groep gedresseerde roofdieren.117   

Het tweede seizoen trok dankzij alle maatregelen al veel meer bezoekers. Zo kon van 
de eerste gids 1865-1866 over de dierentuin, die was samengesteld door de A.I. Akkerman, de 
architect van de dierentuin, in 1866 al een tweede druk verschijnen.118 Desondanks konden de 
opbrengsten van de kaartverkoop de uitgaven nog steeds niet dekken. De eigenaren moesten 
veel geld blijven besteden aan het aanschaffen en het onderhouden van de dieren. In een van 
de Petersburgse kranten verscheen waarschuwend artikel: ‘In Aleksandrovskij park is een 
dierentuin geopend. Hij is nog niet rijk, maar wij waren heel blij, dat het publiek hem vlijtig 
bezocht. Maar ondanks dit feit zouden de oprichters een groot verlies leiden, als zij hun Tuin 
aan een of ander staatsorganisatie niet op tijd zouden kunnen verkopen. Het bestaan van zo’n 
soort instelling alleen maar met steun van het publiek is onmogelijk bij ons’.119 Om de 
verliezen te beperken, in het bijzonder in de wintermaanden, vanwege de kleine aantallen 
bezoekers, verplaatste Gebhard sommige dieren naar een groot gebouw in het centrum van de 
stad op Boljsjaja Morskaja. Daarnaast werd ieder jaar tijdens het carnaval in Sint-Petersburg 
op Tsaritsino pole een groot volksfeest gehouden. Gebhard bracht haar dieren ook daar naar 
toe voor een demonstratie.120 Dit kon echter niet voorkomen dat de financiële situatie steeds 
slechter werd. Al het geld van de Gebhards was in het park gestoken en de noodzakelijke 
uitgaven bleven hoger dan de inkomsten. 

De toestand werd zeer ernstig toen in 1871 Julius Gebhard plotseling kwam te 
overlijden. Hij was naar het buitenland gegaan voor een nieuwe aanvulling van de 
dierencollectie. Het was hem gelukt om de werkelijk zeldzame ‘vliegende honden uit Ceylon’ 
te krijgen, maar tijdens de terugreis raakte hij besmet met cholera en overleed hieraan in 
Berlijn.121 Na zijn dood ging Sophia alleen door, maar de Tuin raakte steeds verder in verval. 
De kranten schreven, dat de dieren in de dierentuin honger leden en doodgingen door slechte 
verzorging. Voor Sophia alleen was het moeilijk om zo’n groot bedrijf uit deze crisis te 
krijgen.  

                                           
113V. E. Garutt en G.A. Peters, K istorii Leningradskogo zoologitsjeskogo sada. Typoscript uit archief van de 
Petersburgse dierentuin. 1940, 17. 
114 Ibidem, 9-10 
115Peterburgskij listok Nr. 94, 1866. 
116Peterburgskij listok Nr. 134, 1865. 
117 Garutt en Peters, K istorii, 14. 
118  Stolpjanskij, Kak voznik, 93. 
119 Ibidem, 94. 
120 Garutt en Peters, K istorii, 14. 
121 Ibidem, 17. Zie ook: P.N. Stolpjanskij, Kak voznik, 90. 
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Op de leeftijd van 60 jaar trouwde Sophia voor de tweede keer. Het zou niet zo 
opvallend zijn geweest als de bruidegom niet twee keer zo jong was als de bruid. Sophia’s 
uitverkorene werd Ernst Rost, geboren in 1842 in Berlijn als telg uit het gezin van een 
rijtuigmeester.122 Dit huwelijk was groot nieuws in de Petersburgse gemeenschap. Sophia’s 
redenen voor deze stap waren duidelijk: om haar onderneming te redden. Maar de figuur van 
de bruidegom riep vele twijfels op. Volgens de geruchten was Ernst Rost eerst in de 
voetsporen van zijn vader getreden, maar dit was hem tegengevallen, waarna hij aannemer 
was geworden en veel geld had verdiend. Daarnaast exploiteerde hij niet eerder vertoonde 
caroussellen met twee niveaus. Volgens weer andere berichten was hij een circusartiest, 
acrobaat en trapezewerker.123 Iemand over wie zo veel verschillende verhalen de ronde deden, 
had over het algemeen geen goede reputatie. Maar de tijd maakte duidelijk, dat Sophia een 
juiste keus had gemaakt.  

Rost nam het bestuur van dierentuin bekwaam en met kennis van zaken ter hand. 
Onder zijn leiding werd De Tuin een puur commercieel bedrijf. Als eerste werd de 
dierencollectie aangevuld tot meer dan 1.200 exemplaren.124 Verder liet Rost in het midden 
van de Tuin een grote zomerestrade bouwen met 1.380 zitplaatsen en in 1876 een overdekt 
theater met 500 zitplaatsen. Op deze podia werden circusvoorstellingen, concerten, opera’s en 
orkestoptredens gehouden. Ook opende Rost een restaurant waar drank werd verkocht. 
Sindsdien kwam het grootste deel van de bezoekers ‘s avonds naar de Tuin, wanneer het 
theater en restaurant waren geopend. De Vsemirnaja illjustratsija (Wereldillustratie) schreef 
in 1874: ‘Tot die tijd werd de dierentuin met de bittere ondergang bedreigd: sommige dieren 
zijn omgekomen, andere werden slecht onderhouden, wat meerdere keren grote 
ontevredenheid bij het publiek teweegbracht. Met de bestuurlijke overname door Ernst Rost 
van de dierentuin werd deze toestand verbeterd’. De Tuin veranderde ook haar naam. In plaats 
van ‘Zoölogische tuin’ werd het gewoon ‘Zoölogie’. Dit was beter in overeenstemming met 
het nieuwe commerciële karakter. De dieren werden naar het tweede plan verdrongen, terwijl 
het vermaak van de bezoekers door middel van vele attracties op de eerste plaats kwam. 

In 1873 vierde de Tuin het jubileum van de oprichtster. Er werd een grote voorstelling 
gehouden met optredens van acrobaten, trapezewerkers, zangers en voorlezers. De Tuin werd 
met vele verschillende Chinese lampjes, Bengaals vuur en elektriciteit geïllumineerd.125 De 
nieuwe commerciële bedrijfsvoering van E. Rost bleef de pers bezig houden. Zo schreef het 
tijdschrift Neva in 1879: ‘tot onze teleurstelling moeten wij concluderen, dat de ‘Zoologische 
tuin’ de laatste tijd zijn educatieve karakter heeft verloren en een amusementscentrum is 
geworden. Tegenwoordig is de Zoölogische tuin een arena voor clowns, goochelaars en 
dansers. Maar wij moeten hem ook eer bewijzen. Sinds de tijd, dat deze schouwspelers tussen 
de kooien verschenen stroomde het volk naar de tuin. De jaaromzet is heel groot 
geworden’.126  

Toch is het educatieve karakter wel bewaard gebleven. Vanaf 1879 werden er ook 
etnografische tentoonstellingen georganiseerd. De Petersburgers kregen de mogelijkheid de 
bewoners van de meest exotische plaatsen ter wereld met eigen ogen te zien en zo een beeld 
over hun levenswijze, gewoonten, gebruiken en natuur te vormen. Zo werden in 1879 Zoeloes 
gedemonstreerd en in 1880 Nubiërs. De Afrikanen bouwden hun traditionele huizen in de 
arena. Hiernaast bevonden zich dieren uit Afrika. De Nubiërs demonstreerden het paardrijden 
op Abbessijnse paarden, de rituele dansen van de krijgers en religieuze ceremonies.127  

                                           
122 Stolpjanskij, Kak voznik, 90. Denisenko, Ot zverintsev, 57. 
123 Garutt en Peters, K istorii, 19. Stolpjanskij, Kak voznik, 91. Denisenko, Ot zverintsev, 57. 
124 E. E. Denisenko, ‘Malenkaja strana Ernesta Rosta’ in Istorija i sovremennost’  Nr.2(87) 2000, 10. 
125Politsejskaja gazeta,  juli 1873. Zie ook: Aljanskij, Veseljashchijsja, 163. 
126 Garutt en Peters, K istorii, 20. 
127 Ibidem, 47. Zie ook: Denisenko, ‘Malenkaja strana Ernesta Rosta’, 10. 
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Tijdgenoten herinnerden zich: ‘Er was een zee van publiek in de Tuin. Hier kwam heel 
Sint-Petersburg bijeen zonder onderscheid van rangen en gemeenschappelijke posities. Bij het 
buffet kon je moeilijk naar binnen. Er werden gemiddeld per dag 15.000 boterhamen 
opgegeten’.128 Volgens gegevens uit 1876 waren er in de dierentuin tot 6.000 bezoekers op 
feestelijke dagen. Volgens gegevens uit 1882 steeg dit aantal naar 15.000 op feestelijke 
dagen.129 In de financiële verslagen van de dierentuin stond vermeld, dat de waarde van de 
Tuin in 1873 Rb. 4.062 was en in 1881 was zij gestegen tot Rb. 54.192.130  

Wat de aard van de bezoekers van de Tuin betrof, vormden de Duitsers een 
meerderheid. In de gidsen over de dierentuin, die door Ernst Rost werden uitgegeven, stonden 
de namen van de dieren in twee talen vermeld: in het Russisch en in het Duits. Ook de 
Jubileum-publikatie over de Tuin ‘Het 25-jarige Jubileum van de S.-Petersburgse Zoölogische 
tuin’ werd in deze twee talen uitgegeven. De Petersburgse Duitsers waren vaste gasten van het 
restaurant en het theater.131 Aldus was de Tuin een ontmoetingscentrum voor de Duitse 
bevolking van Petersburg in die tijd. Door de nauwe banden tussen de Duitse gemeenschap en 
de Nederlandse kolonie, gold dit uiteraard ook voor de Nederlanders in Sint-Petersburg. Zo 
schreef de Vriezenvener Egbert Engberts hierover in zijn memoires: ‘de stad was betrekkelijk 
arm aan tuinen en parken. Misschien heeft zich hierin onbewust de aard van de Rus doen 
kennen, die in het algemeen geen groot wandelaar is en veelal ook geen groot 
natuurbewonderaar, hoewel de grote dichters de natuur in verrukkelijk proza en schitterende 
poëzie hebben bezongen. Meestal waren het de niet-Russische elementen – Balten, Duitsers 
en anderen- die van de weinige, maar grote parken en tuinen wisten te genieten’.132

De Petersburgse historicus en literator V.O. Michnevitsj schreef in 1887 over de 
dierentuin en haar Duitse publiek: ‘De Zoologische tuin van de heer Rost was tot de opheffing 
van de bierverkoop in de Tuin zoologisch in de volle betekenis van dit woord. Ja, zeg! 
Waarom moet jij naar een nijlpaard gaan kijken, als direct voor jouw ogen een Duitser zit, 
versuft na het opdrinken van een dozijn flessen bier’.133

Ondanks haar hoge leeftijd bleef Sophia op de hoogte van de gang van zaken. Een 
tijdgenoot beshreef haar midden jaren tachtig als volgt: ‘Zij is bekend geworden als 
oprichtster en houdster van de Zoologische tuin: een typisch oude vrouw, zo oud als 
Methusalem, altijd pronkend in ouderwets Hollandse hoofdtooi met gouden plakken, zonder 
twijfel is zij het meest zeldzame ‘exemplaar’ in haar eigen dierentuin en zij zou zich zelf 
                                           
128N.V. Drizen, ‘Sorok let teatra’, in Stolitsa i usad’ba., 1915. Zie ook: Aljanskij, Veseljashchijsja, 163. 
129 Garutt en Peters, K istorii, 24. 
130 Stolpjanskij, Kak voznik, 91.  
131 Eerdergenoemde Egbert Engberts beschreef zijn kinderherinneringen over het bezoeken van de Tuin door zijn 
gezin. Aan het begin van de zomer ‘was het een oud gebruik een avond door te brengen in de Zoologische tuin. 
In oude dagen had die nog een goede naam en verenigde alle avonden de voornaamste vertegenwoordigers van 
de Duitse kolonie. E. Rost, zelf een Duitser, wist door goed bier, een goede keuken en een degelijk programma 
zijn landgenoten aangenaam te onderhouden. Er was muziek, en een open en een gesloten theater. Vooral dit 
laatste stond in het teken van de Duitse kunst (…) Een grote wagen bracht ons tegen zes uur naar de Tuin (...) 
Eerst werd er een wandeling gemaakt door de Tuin en werden de verschillende kooien met de ongelukkige 
opgeslotenen bezocht. (…) De kinderen mochten de olifanten, de beren en de apen voeren en waren niet weg te 
krijgen. Daarna volgde het diner. Al weken van tevoren werd er over gesproken in huis. Dat diner in de 
Zoölogische Tuin was een gebeurtenis! Het menu was al lang tevoren bepaald: kreeftsoep met vispasteitjes, 
Wiener schnitzel en ijs, en daar mocht niet van worden afgeweken (…) Tegen zeven uur begon de muziek en het 
divertissement in het open theater, en natuurlijk volgden de kinderogen met de grootste belangstelling de 
nummers van het programma: de acrobaten, jongleurs, dansers en danseressen enz. Om ongeveer negen uur 
klonk er een schel klokje en even daarna begon de voorstelling in de gesloten schouwburg. Dit was het 
hoogtepunt en menig refrein zongen de kinderen met handgeklap en gelach mee. Om elf uur kropen allen weer in 
de zware wagen en zalig en voldaan trok men naar huis’. Cit. uit Oude Tijden, 16-17. 
132 Engberts, Oude Tijden, 61. 
133 V.O. Michnevitsj, ‘Peterburgskije sady i ich ètnografija’, in L.Ja. Lur’je, Jazvy Peterburga (Leningrad 1990) 
20. 
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tegen betaling kunnen tentoonstellen, maar de heer Rost utiliseert zijn betere helft niet voor 
dit doel, omdat de tuin ook zonder uitstekend draait’.134 In februari 1885 was de termijn van 
het kostenloze leengebruik van de grond in het Aleksandrovskij park verstreken. Sophia 
schreef een verzoek aan de Tsaar, waarin zij haar verdiensten als oprichter van de 
Petersburgse dierentuin vermeldde en vroeg om de termijn te verlengen. Het verzoek werd 
afgewezen en de eigenaars van ‘Zoölogie’ moesten akkoord gaan met de voorwaarden van het 
stadsbestuur voor het grondgebruik. Overigens waren deze voorwaarden gunstig, de Tuin 
hoefde slechts Rb. 2.000 per jaar te betalen voor het gebruik van de grond.135  

Sophia overleed op hoge leeftijd in februari 1887 na een kort ziekbed van twee weken 
en werd begraven op de Rooms-katholieke begraafplaats aan de Vyborgskaja storona te Sint-
Petersburg. Daar was ook haar moeder begraven. Op Sophia’s begrafenis kwamen zeer veel 
Petersburgers, waaronder alle bekende entrepreneurs van de stad. De auteur van het 
geschiedenisboek van de dierentuin in Sint-Petersburg, V.E. Garutt beweerde, dat voor de 
Tweede Wereldoorlog in 1940 het graf van Sophia ter Regen nog intact was. Tegenwoordig 
bestaat deze begraafplaats niet meer. Nu bevinden zich daar de dienstruimtes van de 
Petersburgse spoorwegen. Na de dood van Sophia werd haar tweede man Ernst Rost de enige 
eigenaar van de Tuin. Hij bleef haar leiden tot 1897. Daarna ging hij naar zijn vaderland, waar 
hij in 1908 overleed. De Tuin kreeg een andere eigenaar, maar is tot op de dag van vandaag 
als dierentuin open voor bezoekers. 

De huidige Petersburgse dierentuin herinnert zich haar oprichters nog steeds goed. 
Alle informatiefolders van de dierentuin beginnen met een vermelding over de rol van het 
echtpaar Gebhard en de inbreng van Ernst Rost bij het ontstaan van de Tuin. Daarnaast is in 
het kantoorgebouw van de dierentuin een ruimte in gebruik als museum, dat over de 
geschiedenis van de dierentuin handelt en begint met Sophia’s beeltenis.   

                                           
134 V.O. Michnevitsj, Nasji znakomyje. Fel’etonnyj slovar’ sovremennikov. 1000 kharakteristik (Sint-Petersburg 
1884) 52. 
135 Stolpjanskij, Kak voznik, 92. 
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De predikant Hendrik Gillot  
 

In april 1872 schreef de predikant Kunst aan de kerkenraad van de 
Nederlandse hervormde kerk te Sint-Petersburg een brief met de 
mededeling dat ‘hij door den staat van zijne gezondheid zich 
genoodzaakt ziet zijn ontslag te nemen’.136 Hierop werd een 
commissie ter aanbeveling van geschikte predikanten samengesteld, 
bestaande uit leden van de gemeente in de Russische hoofdstad en uit 
voormalige ouderlingen van de gemeente, die weer waren 
teruggekeerd naar het vaderland. Na een uitgebreide selectie, liet de 
commissie 3 kandidaten uit Nederland komen om in Sint-Petersburg 
twee proefpreken te houden, één in het Nederlands en één in het 
Duits. Voor de toekomstige predikant werden niet alleen de dienst- en 

verblijfsvoorwaarden bepaald, maar ook werden er specifieke eisen aan zijn theologische 
inzichten gesteld. In die periode was er in Nederland een scherpe tegenstelling in de 
Nederlandse hervormde kerk tussen confessionelen en modernen. De kerkenraad wenste, dat 
‘de heeren candidaten tot geene der beide partijen hooren die tegenwoordig zoo scherp tegen 
elkander overstaan, maar van een gematigde innig evangelische rigting te zijn, met hart en 
ziel genegen hier zoo ver van het vaderland en als ’t ware op de voorposten der protestantsche 
kerk, met vrucht en zegen de gemeente te dienen en op eene waardige wijze onze 
Nederlandsche hervormde kerk te helpen vertegenwoordigen’.137  

 
ds. Hendrik Adolf Gillot

Uit de drie geselecteerde kandidaten werd ds. Hendrik Adolf Gillot uit Zierikzee met 
een grote meerderheid der stemmen door de gemeente tot predikant gekozen, hoewel hij qua 
inzichten en opvattingen niet volledig voldeed aan de bovengenoemde eisen. Hij was een 
sprekend voorbeeld van een vertegenwoordiger van de moderne theologie, die sinds het 
midden van de 19e eeuw in Nederland was opgekomen. Binnen deze richting werd het geloof 
betrokken bij de rede, cultuur en filosofie.138 Dat de gemeente desondanks een juiste keuze 
had gemaakt, bleek uit het succes dat Gillot van zijn aanstelling wist te maken. Gillot bleef 
bijna dertig jaar in de dienst aan de gemeente en werd niet alleen de geestelijke leider voor de 
Nederlandse kolonie, maar ook voor vele niet-Nederlandse protestanten en zelfs voor niet-
protestanten in Sint-Petersburg, waarvan de grote populariteit van zijn Duitstalige preken 
getuigde. 

Hendrik Gillot of Henderikus Adolphus Gillot, zoals in zijn geboorteakte staat 
vermeld, werd op 27 oktober 1838 in het ouderlijk huis aan de Poelestraat 14 te Groningen 
geboren. Zijn beide ouders waren geboren en getogen Groningers en hervormde kerkgangers. 
Zijn vader was koopman en commissionair van beroep en zijn moeder was huisvrouw. Uit dit 
huwelijk werden zes kinderen geboren, waarvan Hendrik de oudste was.139 Hij bracht zijn 
jeugd door in de Martini-stad, totdat het gezin eind 1855 verhuisde naar Amsterdam. Hendrik 
verbleef slechts een korte tijd in de hoofdstad, daar hij in 1856 naar Leiden vertrok voor zijn 
studie theologie. Zijn eerste beroeping vond plaats in 1863 met de aanstelling tot predikant 
van de gemeente Eierland op het eiland Texel, daarna volgden aanstellingen te Assendelft en 
Zierikzee.  

Op het moment van zijn aanstelling in de Russische hoofdstad had hij ongeveer tien 
jaar ervaring als predikant. In die tien jaren had hij zich ontwikkeld tot een zeer begenadigd 
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spreker en had enige naam gemaakt met de vertalingen van een paar theologische werken.140 
In de voordracht van de commissieleden uit Nederland stond, dat naar de persoonlijke mening 
van de commissieleden ds. Gillot als redenaar verreweg de voorkeur verdiende boven de 
andere kandidaten.141 De energie van zijn preken was inderdaad heel groot. E. Engberts 
vertelde in zijn herinneringen, dat ‘Gillot een begaafde, vurige spreker was en met zijn preken 
volle kerken trok in Sint-Petersburg’.142 Zijn favoriete thema’s waren de religieuze 
verdraagzaamheid, de gelijkheid van mensen en naties, en respect voor het individu.143 
Dergelijke thema’s lagen in Rusland zeer gevoelig en waren voor de meeste predikanten 
onmogelijk om aan te roeren tijdens hun preken. Gillot genoot deze vrijheid van 
meningsuiting in Rusland dankzij de unieke situatie, dat de Nederlandse kerk te Sint-
Petersburg de status van gezantschapskerk had, waardoor zij niet onder het gezag van de 
Russische overheid stond. Dat Gillot dankbaar gebruik maakte van deze situatie, zal niet 
verbazen. Alle andere protestantse kerken in Rusland, met uitzondering van anglicaanse kerk, 
stonden onder toezicht van het Consistorium, dat liberalisme of moderne filosofische 
leerstellingen niet toestond. Niettemin ontstonden er vanaf de jaren 60 van de 19e eeuw ook in 
bepaalde kringen van de Russische maatschappij liberale stromingen. Zo telde Gillot onder 
zijn geregelde toehoorders beroemde en vooraanstaande Russische ambtsdragers en 
geleerden. Tijdens zijn Duitstalige preken was de kerkzaal lang niet groot genoeg om aan alle 
gegadigden plaats te bieden en stonden de mensen op de trap.144  

Niet iedereen deelde zijn opvattingen. Tegenstanders van Gillot bevonden zich zowel 
tussen de leden van zijn eigen gemeente als tussen zijn conservatieve ambtscollega’s. Een 
groot rivaal van Gillot in Sint-Petersburg, was Herman Dalton, de predikant van de Duitse 
hervormde gemeente. Dalton stond bekend als een onverbiddelijk dogmaticus, maar was zeer 
geliefd en populair in de Duitse kolonie en bezat een onbetwiste autoriteit binnen de 
protestantse wereld van Sint-Petersburg. Hij preekte veelvuldig op de gezamenlijke 
bijeenkomsten van alle hervormden in Sint-Petersburg, zoals bijvoorbeeld bij de viering van 
de dag van de Reformatie enz. Vooruitlopend moet toegevoegd worden, dat na het emeritaat 
van Dalton in 1888, deze honoraire functie aan Gillot werd toebedeeld.145 Dalton heeft een 
grote schriftelijke nalatenschap achter gelaten, onder meer wat betreft het ontstaan en het 
bestaan van de protestantse gemeenten in Rusland. In één van zijn werken schreef hij over 
Gillot’s persoonlijkheid, zijn moderne inzichten en zijn invloed op de Petersburgse 
protestanten het volgende: ‘Pastor Gillot zählt zu den sogenannten Modernen der 
holländischen Kirche, die mit dem weltüberwindenden, weltumgestaltenden Glauben der 
Apostel, ebenso mit dem Glauben ihrer Väter der Reformation und damit allem gebrochen 
haben, was auch Holland groß  gemacht im Ringe der Völker und was unserer teueren 
evangelischen Kirche Daseinsrecht und alleinige Lebenskraft verleiht.[….] Gillots 
Kanzelreden-als Predigten, Verkündigungen des Evangeliums, konnten sie in der Tat nicht 
bezeichnet werden, wollten es wahrscheinlich auch nicht- wären für Petersburg etwas 
durchaus neues, zunächst verblüffendes. Sie bildeten eine Weile das Tagesgespräch in fast 
allen deutschen Kreisen bei denen, die ernsten Anstoß nahmen, bei den anderen auch, die 
ihnen Beifall spendeten. Von Sonntag zu Sonntag füllte sich die kleine, im Oberstock 
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befindliche Gesandtschaftskapelle mehr und mehr; bis draußen auf dem Treppenflur standen 
dichtgedrängt die Zuhörer, darunter viele, denen der Kirchgang ungewohnte Sache geworden 
war. Ihnen kam erwünscht, aus dem Munde eines Pastors und feierlich von der Kanzel herab 
unumwunden bestätigt zu erhalten, was sie bei ihrer Entfremdung vom Evangelium und 
seinem Bekenntnis sich selbst kaum einzugestehen wagten, was dumpf und verworren in 
ihrem verweltlichten Sinn gärte und nach Ausgestaltung im Worte rang. Zu ihrer freudigen 
Überraschung wurden ihnen hier ihre Nebelgebilde und Träumereien als Wahrheit von einem 
Geistlichen aufgetischt, in blühender Sprache, in moderner, leichtfertiger Zubereitung, wie sie 
Kinder des Tages und Marktes bequem eingeht und gut mundet; dabei die Weise so kühn, so 
rücksichtslos, so selbstbewußt und siegesgewiß!’.146

Dergelijke moderne inzichten van Gillot en zijn populariteit onder de Petersburgse 
protestanten waren voor Dalton en andere ambtscollega’s alarmerend. Zij konden daar echter 
niets tegen ondernemen wat nog eens de uitzonderlijke positie van de Nederlandse kerk in 
vergelijking met andere protestantse Petersburgse kerken bevestigt. Uit angst dat de Russische 
autoriteiten nog verder zou ingrijpen in hun interne religieuze aangelegenheden, durfden zij 
Gillot in hun preken niet van repliek te dienen. ‘Keiner von uns Geistlichen hätte es über sich 
gebracht, die gottesdienstliche Erbauung der Gemeinde am Tage des Herrn mit Widerlegung 
moderner Irrlehren zu entweihen. An einem anderen Ort und Tag durch Wort und Schrift zur 
öffentlichen Gegenrede vorzugehen die streng geübte Zensur auch einem Pastor nicht 
gestattet haben. Um das Gerede in einer fremdländischen Gesandtschaftskapelle hatte weder 
die kirchliche Obrigkeit noch auch die Polizei sich zu kümmern. Gerade der deutsch-
reformierte Prediger wurde von ernsten, gläubigen Gliedern wohl aller Gemeinden wiederholt 
mit der Frage angegangen, ob denn gar kein Mittel vorhanden sei, dem in einer reformierten 
Kirche gegebenen Ärgernis zu wehren’.147 De enige mogelijkheid om de invloed van Gillot 
op de Duitse geloofsgemeenschap te beperken, die er volgens Dalton was, was dat de regering 
Gillot zou verplichten om uitsluitend in zijn moedertaal te preken, aangezien hij predikant van 
de Nederlandse ambassade was. Maar juist de status van gezantschapskerk maakte voor de 
Russen deze binnenkerkelijke aangelegenheid tot een zaak van de Nederlandse autoriteiten en 
niet de Russische. 

Naast de verschillende religieuze inzichten, was de rivaliteit tussen Dalton en Gillot 
ook een persoonlijke kwestie geworden. Vijf jaar na de komst van Gillot naar Sint-Petersburg 
vond een incident plaats, die de wederzijdse verhouding zeer compliceerde. Eén van de leden 
van de Duitse gemeente, een zeventienjarige meisje, die bij Dalton confirmatielessen volgde, 
besloot na een jaar voorbereiding haar kerk te verlaten en wenste niet langer geleid te worden 
door deze ‘orthodoxe man’. Dalton echter beschouwde het als zijn werkelijke plicht dit jonge 
meisje de traditionele waarheden van het reformatorische geloof bij te brengen, te meer daar 
de vader van het meisje generaal Von Salomé was, een zeer vooraanstaand lid van zijn 
gemeente. Dit meisje was niemand minder dan Lou Andreas-Salomé, de latere beroemde 
schrijfster en psychoanalytica, die grootheden als Freud, Nietzsche en Rilke tot haar 
vriendenkring rekende.  

Zij verkoos echter Gillot. Eind 1878, begin 1879 was een zeer moeilijke periode in het 
leven van dit meisje. De ziekte en de dood van haar vader brachten haar in een geloofscrisis. 
Hoewel zij al lange tijd haar kinderlijke geloof had verloren, wilde zij haar beeld van God, 
zoals zij dat als kind had ontwikkeld, beschermen tegen de traditionele theologische 
Godsbewijzen van Dalton.148 Via een familielid kwam zij bij een preek van Gillot terecht. 
‘Als dieser die Kanzel betrat’, staat in haar herinneringen, ‘sich in der ihm eigenen Weise 
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bewegte und sprach, wußte sie sogleich, daß sie zu ihm gehörte: das ist es ja, was ich gesucht 
habe’.149 Zij was zo diep onder indruk, dat zij direct na de kerkdienst naar zijn huis liep en om 
een onderhoud met hem verzocht. Nadien bezocht zij hem regelmatig en Gillot werd haar 
godsdienstleraar. Dalton beschouwde het als persoonlijke affront, dat de dochter van een 
godvruchtige familie in zijn gemeente, dergelijke inzichten vertoonde. In al zijn 20 
dienstjaren bij de Duitse gemeente was zoiets nog nooit gebeurd. De gebeurtenis betekende 
waarschijnlijk de definitieve breuk tussen Gillot en Dalton. De uiterlijke schijn van de relatie 
tussen beide gemeenten en predikanten bleef vriendelijk van karakter, zo besloot de 
Nederlandse kerkenraad bijvoorbeeld deel te nemen aan de feestelijkheden rond Dalton’s 25-
jarig jubileum en hem een schriftelijke gelukwens aan te bieden. Maar op de feestdag zelf was 
Gillot ‘ernstig ziek’, dus ging de Nederlandse kerkenraad zonder haar voorzitter naar de 
feestelijke godsdienstoefening en de receptie, waar de gelukwensen werden overhandigd.150  

De relatie tussen Gillot en zijn leerlinge kreeg een dramatische ontwikkeling. Zij 
aanbad hem als ‘ware hij God op aarde’, maar hij werd verliefd op haar en deed haar een 
huwelijksaanzoek, dat zij weigerde. Sinds die tijd werd haar kijk op hem wat gezonder en 
beschouwde zij hem meer als een mens en een vriend.151 Gillot, op zijn beurt, moet ook zeer 
onder de indruk van haar geweest zijn, anders valt zijn lichtvaardige aanzoek niet te 
verklaren. Niet lang daarna ging Salomé naar Zürich voor een studie Religiegeschiedenis. 
Gillot hielp haar om belijdenis af te leggen, wat zij nodig had om een paspoort te krijgen. Via 
een vriend en collega in Santpoort, die zijn kerk beschikbaar stelde, nam Gillot haar de 
belijdenis af in mei 1880. In diezelfde kerk zou Gillot ook haar huwelijk voltrekken met F.C. 
Andreas op 20 juni 1887.152 Jaren later verwerkte Lou Andreas-Salomé deze episode uit haar 
jeugd in de roman ‘Ruth’.  

De Nederlandse hervormde kerk te Sint-Petersburg stond door de jaren heen bekend 
om haar vele liefdadigheidswerk. In de dienstperiode van Gillot had de liefdadigheid 
waarschijnlijk een bijzonder grote omvang, omdat de financiële toestand van de kerk toen 
heel gunstig was en omdat ze een predikant had, die veelvuldig als initiator optrad en een 
doorzetter van karakter was. Op 19 april 1877, zeven dagen na het uitbreken van de Russisch-
Turkse oorlog, kwam hij bijvoorbeeld op de kerkenraadzitting met het idee om een lazaret uit 
te rusten op kosten van de gemeente, die ‘op de ene of andere wijze blijk geve van hare 
belangstelling in hetgeen er in deze dagen voorvalt in het rijk, waar zij zoolang gastvrijheid 
genoten heeft’.153 Voor de voorbereidingen en het uitvoeren van de plannen werd er een 
Comité in het leven geroepen onder voorzitterschap van dominee Gillot.154 De gemeente 
stelde Rb. 1.500 beschikbaar voor het plan, maar Gillot wist zoveel maatschappelijke 
aandacht en daarmee investeringen voor dit project op te wekken, dat het veldlazaret in plaats 
van de oorspronkelijk 12 geplande bedden uiteindelijk maar liefst 40 bedden zou omvatten. 
Met name het Nederlandse Rode Kruis leverde een grote financiële bijdrage (Rb. 10.933), 
maar ook particulieren en bedrijven uit Sint-Petersburg droegen ruimhartig bij. In totaal werd 
er Rb. 38.336,93 ingezameld.155 Gedurende de zomermaanden bevond het lazaret zich in 
Alexandropol, maar het koude herfstweer maakte een verhuizing naar een overdekte locatie in 
Tiflis noodzakelijk. Aan het einde van de oorlog was het lazaret 9 maanden operationeel 
geweest, waarin het 161 patiënten had verzorgd. Het merendeel van de patiënten had bestaan 

                                           
149 Lou Andreas-Salome, Lebensrückblick (Frankfurt am Mein 1968) 232. 
150 De Hollandse Hervormde, deel II, 514. 
151 Lou Andreas-Salome, Lebensrückblick, 232-233. 
152 Ibidem, 28. 
153 De Hollandse Hervormde, deel II, 493. 
154 Kruys, De Nederlandsche, 206-208. 
155 Bericht des Comités des Niederlandisch-Russischen Feldlazareths 1877-1878 (Sint-Petersburg 1878) 26. 

 172



uit zwaargewonden, die gemiddeld 4 tot 5 maanden in het Lazaret verbleven. Na de afloop 
stelde dominee Gillot een verslag samen over de activiteiten van het Comité, waarin ook het 
rapport van de hoofdarts van het lazaret, Dr. Tiling, was opgenomen.156 Het verslag was in 
het Duits geschreven en werd in 1878 gepubliceerd te Sint-Petersburg. 

Dergelijke projecten herhaalde hij nog tweemaal in de volgende jaren. Eind 1899 
begon Gillot een campagne ter ondersteuning van de Boeren in Zuid-Afrika. Aanvankelijk 
stelde hij de gemeente voor om Rb. 5.000 aan een gemeente in de Transvaal te geven in 
verband met de opstand van de Boeren tegen de Engelsen, maar naarmate de ontwikkelingen 
in de Transvaal een dramatischer karakter kregen, werden ook andere initiatieven op gang 
gebracht. Onder leiding van Gillot werd het Hollandse Comité opgericht voor hulpverlening 
aan de Boeren en hun gezinnen. Om aan geld te komen werden er in Sint-Petersburg vele 
activiteiten ontwikkeld, zo werd bijvoorbeeld op initiatief van het Comité een fotoalbum 
samengesteld, dat een verzameling van werken van Russische schilders, met portretten en 
opschriften van bekende literatoren en kunstenaars bevatte. Het idee was, dat hier in dit album 
‘alsof het van talenten en ideeën rijke Rusland, vol medeleven en belangstelling zich met het 
heroïsch volk der Boeren verenigde in zijn strijd tegen de Engelse onderdrukkers’.157 De 
opbrengst van de verkoop ging geheel naar de Boeren en hun gezinnen. Ook werden overal in 
het land concerten en tentoonstellingen gehouden om geld in te zamelen voor de 
hulpverlening aan de Boeren. In het bijzonder werd er op initiatief van de predikant een 
orgelconcert gegeven in de Nederlandse kerk, waarvan de opbrengst ging naar haar 
zustergemeente in Transvaal.158 Het Comité wist in totaal Rb. 170.000 te verzamelen.159  

Begin januari 1900 publiceerde Gillot een oproep ter ondersteuning van de Boeren in 
het Russisch en in het Duits in een aantal landelijke en lokale Russische kranten en 
tijdschriften.160 De Boerenoorlog bleek ook zeer tot de verbeelding van de Russische 
bevolking te spreken en zijn oproep vond een grote weerklank: particulieren, bedrijven en 
verenigingen stuurden massaal geld of goederen naar de redacties van de kranten, met het 
verzoek dit aan Gillot te geven. In de oproep vertelde het Comité ook over zijn plan een 
Russisch-Nederlandse Sanitaire brigade te stichten voor hulpverlening ter plaatse. Dit 
initiatief werd hartelijk begroet. In het staatsarchief te Sint-Petersburg zijn nog tientallen 
brieven van Russische burgers aan Gillot, de voorzitter van het Comité, bewaard gebleven. 
Velen boden hun diensten aan in de functie van verpleger of volontair, zoals bijvoorbeeld E. 
Kljutsjarjeva, die in haar brief van 5 oktober 1899 schreef:’Geachte heer Pastoor! Ik las in 
het nummer 291 van de “Russische vedomosti” uwe oproep [over fiannciële ondersteuning-
sch.], maar bij gebrek aan middelen kan ik mijn diensten bieden als zuster van 
barmhartigheid. Ik hoorde dat U een brigade van zusters samenstelt om naar Transvaal te 
sturen voor het verplegen van gewonde boeren. Ik verzoek u zeer als het mogelijk is mij bij 
deze brigade in te lijven. Ik heb het certificaat van zuster van barmhartigheid, dat aan mij 
door het bestuur van het Russische Rode Kruis uitgegeven is’. Een ander brief kwam van A. 
Al’tovskaja op 19 oktober 1899: ‘Bij gebrek aan de mogelijkheid om aan onze Afrikaanse 
broeders geldondersteuning te verlenen, zouden ik en drie vriendinnen van mij graag willen 
om als zusters van barmhartigheid naar Transvaal te worden gestuurd. Wij wisten niet waar 
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naartoe wij ons moesten wenden om ons verzoek in te willigen, daarom richten wij ons tot u 
voor verdere instructies’.161  

In de aldus opgerichte Sanitaire brigade werkten 9 Russen en 11 Hollanders zij aan zij. 
De brigade telde vier artsen en vijf verpleegsters uit Rusland. Van alle Russische 
medewerkers werd kennis van het Duits vereist en was enige kennis van het Hollands of het 
Engels gewenst. Daarom werd vooral de voorkeur aan Russische Duitsers uit de Oostzee-
provincies gegeven.162 Voor hun vertrek werden de Russische leden van de Brigade voor een 
ontbijt uitgenodigd bij Gillot. Zijn afscheidsrede, in de Russische taal, maakte diepe indruk op 
de aanwezigen, zo werd gesteld.163 De 11 Nederlandse leden van de Brigade, waren geen van 
allen inwoner van Sint-Petersburg. Er waren drie artsen, waarvan Evert Cornelius van 
Leersum het hoofd van de brigade was. Van Dissel was assistent uit een chirurgische kliniek 
in Amsterdam en Romein was coördinator bij dezelfde kliniek. Ook de vijf verpleegsters 
kwamen uit de Nederlandse hoofdstad en behoorden tot het Witte Kruis, de Hollandse 
vereniging voor zusters van barmhartigheid. Ze droegen een zwarte jurk en een zwart hoedje 
met een witte band en ook een broche met het witte kruis. Daarnaast waren er nog twee 
Nederlandse broeders en een administrator, genaamd Van Mooien.164 Ze gingen direct vanuit 
Nederland naar Napels, waar ze de Russische leden uit Sint-Petersburg ontmoetten en samen 
gingen ze verder per schip naar Zuid-Afrika. De Russen en Hollanders werkten in deze 
moeilijke omstandigheden samen en deelden met elkaar in al het werk. In de herfst van 1900 
keerden de meeste vrijwilligers weer terug naar Rusland. 

Gillot stond gedurende de hele periode in correspondentie met de leden van de 
regering van de Oranje Vrijstaat, met de hoofdarts en de leden van de Sanitaire brigade. Dit 
verwerkte hij weer in een aantal artikelen en berichten voor verschillende Russische kranten, 
om in de behoefte aan informatie uit de eerste hand van het meelevende Russische publiek te 
voorzien. Na de oorlog schreef de generaal der Boeren, Ch.R. de Wet, zijn memoires, die in 
1903 ook in het Russisch uitkwamen. Bij de Russische uitgave schreef Gillot het voorwoord, 
de commentaren en de aanvullingen.  

Ook bij de volgende oorlog, de Russische-Japanse oorlog (1904-1905) was Gillot 
weer actief in het liefdadigheidswerk voor de Russische soldaten, al was hij toen reeds met 
emeritaat. Opnieuw nam hij plaats in een Nederlands-Russisch Comité, opgericht voor 
hulpverlening aan de oorlogsslachtoffers. Het Comité ondersteunde het werk van het 
Nederlands-Russische veldlazaret aan het front in het Verre Oosten. De gemeente stelde Rb. 
15.000 beschikbaar voor de uitrusting van het lazaret. Voor de kerstviering van 1904 zond het 
Comité een transport met cadeautjes en kerstbomen naar Mantsjoerije. Een kerstboom werd in 
het lazaret geplaatst en elke gewonde en elk personeelslid kreeg een kerstpakket met daarin 
waspoeder, tabak, suiker, zeep, een naaisetje enz. Elk pakket werd begeleid met een briefje: 
‘ik stuur jou, dierbare soldaat een cadeautje met het heilige feest en ik wens jou een zo snel 
mogelijke gezonde terugkeer naar het vaderland. Wil je een berichtje over je zelf sturen? Hoe 
het daar gaat met jou? God zegent je. Pastoor Gillot’.165  

Vele gewonde soldaten raakten ontroerd door dergelijke aandacht en medeleven en de 
pakketten kwamen ook nog eens goed van pas, omdat vele soldaten tijdens de terugtocht hun 
eigen spullen waren kwijtgeraakt. Gillot kreeg tientallen waarachtige en hartverscheurende 
brieven in antwoord. ‘Mijn hart bonkte van vreugde, alsof ik mijne familie heb gezien, met het 
krijgen van uw cadeau kon ik mijn pijn vergeten’, ‘Als het gelegen komt, zou u een foto van u 
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en een zegen aan mijn gezin willen sturen, dan weten zij, wie onze weldoener is en wie zich 
bekommert over ons’.166 Zij waren in het Russisch, in het Duits, met inkt of met potlood, 
kalligrafisch of met vele grammaticale fouten geschreven. In de brieven noemden de 
Russische soldaten hem een hooggeachte pastoor, beschermer en trooster van zwakken en 
lijdenden, maar ook gewoon ‘batjusjka’, als ware hij een Russische orthodoxe priester. Deze 
actie bleef ook in de Russische pers niet onopgemerkt. In de landelijke kranten verscheen een 
artikel getiteld ‘Jelka v Mantsjurije’ (Kerstboom in Mantsjoerije) met citaten uit de brieven 
van soldaten aan Gillot.167  

Eind 1900 verzocht Gillot om zijn emeritaat. In reactie kwam een oproep van de 
gemeente, dat door 82 gemeenteleden werd ondertekend om de predikant te vragen in dienst 
te blijven.168 Ook een deputatie van ‘internationale’ vereerders overhandigde Gillot een brief, 
dat van honderden handtekeningen was voorzien, met het verzoek Sint-Petersburg niet te 
verlaten.169 In zijn antwoordbrief bedankte de predikant de heren van de kerkenraad en de 
gemeenteleden: ‘das ist mir ein Beweis, daß wenn auch nicht in dem Masse als ich es 
gewünscht habe, es mir dennoch gelungen ist die Liebe vieler zu gewinnen; für mich ist das 
das Höchste und Beste. Ich glaube im Interesse der Gemeinde zu handeln wenn ich auf 
Geschehenes nicht zurückkomme. Es kostet mir viel zu scheiden. Aber ich hoffe daß durch 
mein Gehen viele Reibereien von selbst aufhören werden’.170 Desondanks bleef hij in functie 
tot september 1902, toen een nieuwe predikant was gekozen. Als dankbetuiging voor de vele 
en goede diensten in uitvoering van zijn ambt werd Gillot door de kerkenraad eervol ontslag 
verleend, met de toekenning van een ruim pensioen.171 Voor zijn inspanningen kreeg Gillot in 
1883 de orde van St. Anna van de Tsaar van Rusland en in 1894 werd hij door Koningin 
Wilhelmina der Nederlanden benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau.172 Zijn 
autoriteit als weldoener was zo groot en onbetwistbaar, dat zelfs na zijn emeritaat de 
kerkenraad hem jaarlijks een geldsom ter zijn beschikking stelde, om aan ‘zijn armen’ toe te 
delen.173

Zo veel als er bekend is over de maatschappelijke activiteiten van ds. Gillot, zo weinig 
informatie is er beschikbaar over zijn privé leven. Er zijn nauwelijks documenten over zijn 
gezinsleven en gezinsleden bewaard gebleven. In januari 1863 trouwde hij vrij snel na zijn 
eerste aanstelling met Hermine Christine Moquette uit Amsterdam. Sommige bronnen 
melden, dat uit dit huwelijk vier kinderen zijn gekomen.174 Echter de familieadvertenties in 
het Nederlandse Centraal Bureau Genealogie en het archiefmateriaal van ‘de Hollandse 
Hervormde gemeente’ in Sint-Petersburg vertellen daarover heel weinig. In 1864 werd een 
dochter geboren, genaamd Louise Hermina. Uit latere gegevens bleek, dat dit het enige kind 
was met wie Gillot een nauwe band had. In 1881 werd ze door belijdenis lid van haar vaders 
gemeente.175 In 1888 trouwde ze te Sint-Petersburg met een Nederlander, Johannes Bernardus 
Loman, wat op zich als een indicatie kan worden beschouwd als een niet verdergaande 
integratie van deze jonge Nederlandse vrouw in de Russische samenleving. Het pasgetrouwde 
echtpaar vertrok direct na het huwelijk naar Nederland en vestigde zich eerst in Amsterdam 
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169 Novosti 1.04.1901. TsGIA SPb, fond 2110, opis 1, delo 116.  
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en later te Haarlem. Nog later vertrok het gezin naar Zuid-Afrika, waar Johannes Loman een 
aanstelling kreeg als directeur van de Nederlandse Bank voor Zuid-Afrika te Pretoria. Het 
precieze jaar van zijn aanstelling is onbekend, maar het moet na de Boerenoorlog zijn 
geweest, want het jongste kind werd in 1903 nog te Haarlem geboren. Zeker is dat haar man 
te Pretoria is overleden in 1908, waarna Louise met haar zeven kinderen naar Nederland is 
teruggekeerd.176 Om haar te helpen wendde ds Gillot zich tot de kerkenraad met het verzoek 
na zijn overlijden een jaarlijkse uitkering te verlenen van Fl. 1.200 aan zijne dochter, 
mevrouw de weduwe Loman-Gillot in driemaandelijkse termijnen, tot aan de 
meerderjarigheid van haar jongste kind. Verder verzocht hij dit bedrag bij zijn leven in te 
houden van zijn pensioen en reeds per 1 januari 1909 aan haar toe te zenden.177 Deze dochter 
was de enige van zijn kinderen die het overlijdenbericht van H. Gillot in 1916, dat in de 
Nederlandse kranten heeft gestaan, heeft ondertekend. Ze heeft ook meegewerkt aan de 
mededelingen over haar vaders loopbaan in het Nieuwe Kerkelijk Handboek. Zij overleed in 
1939 te Haarlem.  

Wat betreft de andere kinderen van ds. Gillot is bekend, dat mevrouw Gillot tweemaal 
is bevallen van een doodgeboren kind, in 1868 en in 1870. In verschillende archiefstukken is 
verder nog sprake van een zoon, genaamd Nikolaas Hendrik. Echter zowel zijn geboorte als 
overlijdensdatum zijn onbekend en hij komt ook niet voor op de ledenlijst van de Nederlandse 
hervormde gemeente te Sint-Petersburg, of in het doop- of belijdenisregister. Wat op zich heel 
erg vreemd was, zoon van een predikant, maar geen lid van zijn vaders gemeente. In de 
kerkelijke documenten komen alleen maar de echtgenote van Gillot, Hermine Christine en 
zijn oudste dochter, Louise Hermina voor. Misschien waren de andere kinderen jong 
overleden, nog voor dat ze de belijdenisleeftijd hadden bereikt. De kindersterfte was hoog in 
die tijd. Maar dergelijke informatie komt nergens voor. Te veronderstellen, dat de overige 
kinderen lid waren van een andere gemeente, lijkt onwaarschijnlijk. Desalniettemin, toen de 
echtgenote van H. Gillot overleed in 1894 te Sint-Petersburg, werd het overlijdensbericht door 
twee kinderen ondertekend, door dochter Louise, die op dat moment met haar man in 
Nederland woonde en door zoon Nikolaas uit Colorado. In het testament van Gillot zelf, dat 
hij nog in 1907 heeft geschreven werden ook slechts deze twee kinderen genoemd, waarbij de 
woonplaats van de zoon Nikolaas als onbekend door zijn vader werd opgegeven.178 In de 
familieadvertenties uit 1917 komt een bericht voor over het verlenen van de vergunning aan 
Louise Hermina Gillot, weduwe Loman ‘tot in bezitneming van het aan Nikolaas Hendrik 
Gillot ten deel gevallen gedeelte der nalatenschap van Jacques André Moquette, met de 
daarop door die Rechtbank gegeven beschikking dd. 2 April 1917, want Nikolaas, laatst 
gewoond hebbende te Petrograd, doch thans afwezig en zonder bekende woon- of 
verblijfplaats’.179 Het is onbekend of Nikolaas nog uit Colorado was teruggekeerd naar Sint-
Petersburg of dat reeds bij zijn eerste vertrek uit Sint-Petersburg al het contact met zijn 
familie had verbroken.  

Na zijn pensionering bleef Gillot in de Russische hoofdstad wonen en was hij als altijd 
actief in het maatschappelijke leven van Sint-Petersburg. Zo werd hij erelid voor het leven 
van de raad van de school van de drie hervormde gemeenten, erelid van de vereniging voor de 
ondersteuning van mindervermogende leerlingen van een Dames Gymnasium, lid van de 
Vereniging voor de bestrijding van lepra, erelid van de raad van de vereniging voor de 
zomerhuizen voor de middelbare leerinstellingen te Sint-Petersburg, vertegenwoordiger van 
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het Rode Kruis enz.180 De actieve deelneming aan sociaal en nuttig werk gedurende zo vele 
jaren, had ervoor gezorgd dat zijn kennissenkring vele malen groter was geworden, dan de 
omvang van de Nederlandse gemeente te Sint-Petersburg. Gillot voerde uitgebreide 
briefwisselingen met prinsen en prinsessen, generaals, senatoren, wetenschappers en 
kunstenaars van allerlei nationaliteiten en geloofsovertuigingen.181 Zo onderhield hij een 
warme vriendschap met A.F. Koni, staatsraadsman, lid van de Russische staatsraad, senator 
en bekend jurist. Met zijn aanbeveling kreeg Gillot de mogelijkheid aan Lev Tolstoj te 
schrijven. Waar deze briefwisseling over ging is onbekend, waarschijnlijk over de kwesties 
van religieuze verdraagzaamheid. Het is bekend dat Tolstoj een brief aan Tsaar Nicolaas II 
schreef over de verlening van vrijheden aan Duchoboren (Beeldenstormers) en andere sekten 
in Rusland. Een kopie van deze brief is aangetroffen in het archief van Gillot.182  

Toen in 1913 Hendrik Gillot het 50-jarig jubileum van zijn religieuze en 
maatschappelijke activiteiten vierde, schreef A.F. Koni voor de krant Novoje vremja (de 
Nieuwe tijd) een artikel over de predikant, ‘treffende geestelijke orator, wiens preken door 
bijzondere levenskracht, kennisrijkdom en warme gevoelens zijn gekenmerkt’.183 Maar 
eigenlijk liet geen enkele grote Petersburgse krant het jubileum van Gillot zonder aandacht. 
Het is opmerkelijk, dat iedere publicatie verhaalde over het oratorische talent van de predikant 
en het vrijzinnige karakter van zijn preken, maar ook over de vrijheden en exterritorialiteit 
van de Hollandse kerk, die naar hun zeggen nog door Tsaar Peter de Grote werden 
verleend.184 Terwijl de verandering van staatskundige positie van de kerk pas in 1842 
plaatsvond en van exterritorialiteit nooit echt sprake was, daar het gebouw en de grond 
waarop de kerk stond, nimmer door de Nederlandse regering was gehuurd of gekocht. 185 
Blijkbaar stond de kerk in het Russische collectieve geheugen symbool voor het Hollandse 
leven en haar vrijheid. De persoon van Gillot ondersteunde deze these, daar iedereen in Sint-
Petersburg hem kende als de Hollandse predikant, terwijl zijn meest bezochte preken in het 
Duits werden gehouden. Het jubileum werd geopend met een godsdienstoefening, die door 
Gillot zelf werd gevoerd en waarin hij vertelde over zijn leven en dienstjaren in Sint-
Petersburg. Van de kerkenraad kreeg de jubilaris een felicitatie-oorkonde. De receptie vond 
plaats bij Gillot thuis. Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van de Russische 
wetenschappelijke wereld: deputaties van de staatsuniversiteit en het archeologisch instituut, 
van de theologische academie, van meerdere liefdadigheidsorganisaties met inbegrip van het 
Rode Kruis  en uiteraard vele leden van de Nederlandse kolonie.186

In het winterseizoen 1913/1914 riep de gemeente nog eens de hulp van Gillot in als 
predikant om zijn ambtsverrichtingen uit te voeren in verband met een te lang voortdurende 
verkiezing van een al weer nieuwe kandidaat voor de positie van predikant.  

Gillot overleed in december 1916 te Sint-Petersburg na een wekenlange ziekte. In de 
grafrede op 13 december 1916 benadrukte de toenmalige predikant van de Nederlandse 
gemeente, ds. Schim van der Loeff, de grote rol, die Gillot in de Petersburgse samenleving 
had gespeeld. Hij sprak in het Duits, omdat veel niet-Nederlanders naar de kerk waren 
gekomen om Gillot op zijn laatste tocht te vergezellen: ‘Man sagt er habe hier eine große 

                                           
180 TsGIA SPb, fond 2110, opis 1, delo 37, 39, 91. 
181 Deze schriftelijke nalatenschap van H.A. Gillot bevindt zich in Centraal Historisch Archief te St.-Peterburg 
(TsGIA SPb) fond 2110. Er zijn niet alleen veel brieven  maar ook talrijke documenten over het leven van 
dominee Gillot bewaard gebleven.  
182 TsGIA SPb, fond 2110, opis 1, delo 93 en 237. 
183 Novoje vremja, 27.01.1913. 
184 TsGIA SPb, fond 2110, opis 1, delo 116. 
185 Van Vollenhoven, Memoires, 164. 
186 Ibidem. Nemetskaja gazeta 28.01.1913; Peterburgskij listok №26 27.01.1913; Novoje vremja 28.01.1913. 

 177



Rolle gespielt in der Gesellschaft; die intellektuelle Welt nahm ihn auf. Hunderte kannten ihn 
(…) aber man kannte ihn als den holländischen Pastor! (…) Wie viele sind zu ihm gekommen 
in diese Kirche, und ihre Seele hungerte und fand keine Nahrung, denn es war Hungersnot im 
Lande. – Da sprach Gillot sein Wort, und wunderbar hat es die Hungerden gespeist (…) 
Lebenskraft und Frohsinn war es was sie hier fanden (…) und so war der Sonntagmorgen 
ihnen wie eine Reise in ein fremdes schönes Land, voll Sonnenschein und Sonnenwärme’.187   

Na het overlijden van Gillot werden zijn bezittingen volgens het testament verdeeld 
tussen zijn vrienden en zijn kinderen. Zijn archief en schriftelijke nalatenschap liet hij aan 
‘meiner lieben, treuen freundin derer Aufopferung ich das Glück meiner letzten Lebensjaren 
verdankte, frau Catharine Nikolaevna Polovtzoff, die entsicheren soll welche Papiere, Briefe 
u.z.w. vernichtet, welche bewahrt bleiben sollen’.188 Het deel van de nalatenschap, dat aan 
zijn dochter viel, werd in de kluis van de Nederlandse kerk opgeborgen. Deze kluis werd in 
1920 geplunderd op bevel van de revolutionaire autoriteiten, waarbij vele privé-documenten 
en bezittingen verloren zijn gegaan. Het overgebleven materiaal kon weinig inzicht 
verschaffen in het gezinsleven van H. Gillot, daarom is het moeilijk te begrijpen, hoe de 
integratieprocessen binnen het gezin zijn verlopen. Het feit dat ds. Gillot na zijn emeritaat niet 
meer terug naar Nederland ging, zegt wel dat hij het leven in de Russische hoofdstad 
prefereerde boven dat in zijn geboorteland. Het was echter niet verwonderlijk, want voor Sint-
Petersburg was Gillot een bekende figuur met vrienden en contacten in de hoogste kringen. 
Maar hieruit kan niet geconcludeerd worden, dat hij diep ‘verrussischt’ was. Voor de 
Petersburgse samenleving bleef hij tot aan zijn dood die ‘Hollandse predikant’. 
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De Vriezenveense koopmansfamilie Smelt 
 

De koopmansfamilie Smelt was één van de Vriezenveense families, die generaties lang handel 
in de Russische hoofdstad dreven. Desondanks is een case-study over juist dit 
koopmansgeslacht geen toeval. Dit onderzoek is namelijk begonnen met het verzamelen van 
materiaal over de Smelts, naar aanleiding van een veel besproken en beschreven aanname, dat 
deze familie voor de revolutie van 1917 de oprichter en eigenaar van het hotel Evropejskaja 
(d’Europe) was, dat zich nog altijd prominent op Nevskij Prospekt bevindt. Dit hotel is een 
van de bezienswaardigheden van Sint-Petersburg. Zijn waarde zit niet alleen in beeldende 
architectuur en de prachtige decoraties, die bewaard zijn gebleven, maar ook in de nauwe 
verbondenheid met de geschiedenis van de stad, haar inwoners en haar gasten. Zijn kamers en 
gangen ontvingen menige Russische en buitenlandse beroemdheid, zowel  in het verleden als 
in het heden. Het was en is één van de populairste en duurste Petersburgse hotels. De 
bewering over de betrokkenheid van de familie Smelt bij het d’Europe kwam van de hand van 
de Vriezenveense historicus J. Hosmar. De heer Hosmar publiceerde sinds de zeventiger jaren 
van de 20e eeuw over de handelsrelaties van de Hollandse kooplieden met de Russische 
hoofdstad. Volgens hem bouwde Hendrik Smelt in 1825 op de hoek van de Nevskij Prospekt 
en Michajlovskaja ‘een riant herenhuis’, waar hij samen met zijn vrouw Hendrika Johanna 
Engberts en hun drie zoons Egbert Eduard, Jasper en Frederik Egbertus woonde tot zijn 
definitieve terugkeer rond 1865 naar Nederland. Later werd dit huis door Smelts zonen 
verbouwd en werd het ‘een eerste klas hotel’.189 Deze buitengewoon interessante informatie 
behoefde bevestiging uit de archieven en bibliotheken.  

Hendrik Smelt was geboren in 1802 te Vriezenveen. Zijn vader Egbert Smelt was de 
eerste van deze familie, die op Rusland handelde. Hij was werkzaam als een reizend ‘Associé’ 
bij het compagnieschap Kruys, Engberts & Co. in Sint-Petersburg en tussen 1790 en 1814 
hield hij geregeld verblijf in de Russische hoofdstad.190 In de jaren 1797-1806, met 
onderbrekingen wanneer Egbert naar Holland afreisde, trad hij op als diaken van de 
Nederlandse hervormde gemeente.191 In 1815 toen hij definitief naar zijn geboortedorp 
terugkeerde werd op hem nog een beroep gedaan in verband met de keuze van een nieuwe 
predikant. Het actief deelnemen aan het gemeenteleven was ook voor de latere generaties 
Smelt te Sint-Petersburg een onderscheidend kenmerk. De vrouw en kinderen van Egbert 
verbleven, zoals het in die tijd gebruikelijk was, permanent in Vriezenveen.  

Toen Hendrik naar Sint-Petersburg kwam, moest zijn vader Egbert al weer enkele 
jaren in Vriezenveen zijn. Wanneer zijn entree precies heeft plaats gevonden is onduidelijk, 
maar Hendriks naam komt voor het eerst voor in de kerkenraadsnotulen van de Nederlandse 
hervormde gemeente in Sint-Petersburg van het jaar 1819 en in 1821 werd hij door belijdenis 
in de gemeente opgenomen.192 Zeker is dat ook hij aan de slag ging bij Kruys, Engberts & Co. 
Net als alle andere jongens moest hij zijn carrière onderop beginnen en kreeg pas na vijf jaar 
zijn eerste verlof, dat Hendrik in zijn geboortedorp doorbracht. In de zomer van 1826 keerde 
hij terug naar Petersburg. Deze reis volbracht Hendrik per karos in gezelschap van drie andere 
Vriezenveners: Lucas Brouwer, Egbert Engberts en veertienjarige Johannes Zacharias Ursinus 
Kruys. De laatste hield een reisdagboek bij, waardoor deze informatie bewaard is gebleven.193 
Uitgaande van bovenstaande gegevens is de bewering, dat Hendrik in 1825 op de hoofdstraat 
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van Sint-Petersburg een ‘herenhuis’ liet bouwen, twijfelachtig. Deze 23-jarige jonge man was 
op dat moment nog niet eens firmant, maar slechts een leerling in de firma en kon hoogst 
waarschijnlijk niet over genoeg financiële middelen beschikken voor een dergelijke 
onderneming. Ook het feit, dat zijn huwelijk met Hendrika Johanna Engberts in 1831 en 
geboorte van zijn 9 kinderen tussen 1831 en 1846 in Vriezenveen plaats vonden, weerspreken 
de stelling van de heer Hosmar, dat Hendrik met zijn vrouw en drie zonen in Petersburg zijn 
vaste domicilie had. 

De bestudering van stadsgidsen en plattegronden gaf aanvullende informatie met name 
over Nevskij Prospekt en haar omgeving. In het eerste adressenboek van de stad uit 1836 staat 
geen vermelding van Smelt als huiseigenaar en in het boek van 1849 ook niet.194 Het 
adressenboek van 1837 noemde wel de firma Smelt, Engberts & Co. in Gostinyj Dvor onder 
nummer 147, maar weer geen huis op naam van Smelt.195  

Nevskij Prospekt was als straat al vanaf het begin van de stadsbouw door tsaar Peter I 
bepaald. Door de jaren heen werd het prospect alleen maar langer. Maar de Michajlovskaja 
straat werd pas in 1834 aangelegd.196 Op deze plaats stonden echter al meer dan 100 jaar 
huizen. Tijdens de aanleg van de straat werden sommige hiervan gesloopt. Maar twee van de 
oorspronkelijke huizen waren volgens de Petersburgse historicus I. Bogdanov bewaard 
gebleven, de ene op de hoek van Nevskij en Michajlovskaja en de ander op het einde van 
Michajlovskaja, dus op de hoek van Michajlovskaja en Ital’janskaja. Dit laatste huis was het 
eigendom van een Duitse koopman H. Klee en later van zijn zonen. Vanaf de jaren 20 van de 
19e eeuw hielden de Klee’s daar een hotel met restaurant. Begin jaren 50 werd het hotel 
uitgebreid en kreeg de naam ‘La Russie’. In 1871 werd het hotel getroffen door een grote 
brand, waardoor het grootste deel van het interieur werd verwoest. De wederopbouw vroeg 
om grote investeringen, die de kapitaalkracht van de familie Klee te boven gingen. Deze 
aantrekkelijke plaats in het hartje van de stad vond de aandacht van een aantal Petersburgse 
ondernemers en in 1872 werd er door hen de N.V. ‘Vereniging van hotel Evropejskaja’ 
opgericht. Nadat de grootschalige restauratiewerkzaamheden waren voltooid, werd het hotel 
eind januari 1875 onder naam Evropejskaja (of Hotel d’Europe) heropend.197 Het hotel werd 
snel geliefd en populair, niet in de laatste plaats dankzij zijn restaurant. De tijd van 
heropening komt ongeveer overeen met de jaren, die door J. Hosmar werden aangegeven. 
Maar volgens Bogdanov zaten de gebroeders Smelt noch in de N.V. noch in het bestuur van 
het hotel. Op basis van deze gegevens kon de betrokkenheid van de familie Smelt bij het hotel 
d’Europe tot één van de mooie legendes over de Ruslui worden gerekend. Tot het moment, 
dat in 2003 in verband met 300-jarige jubileum van Sint-Petersburg de stadsgids ‘Sankt-
Peterburg na perekrestke kul’tur. Gollandskij marsjrut’ (Sint-Petersburg op het kruispunt van 
culturen. De Hollandse route) werd gepubliceerd, waar opnieuw zwart op wit werd vermeld, 
dat de koopman Smelt in de jaren 1820 een huis bezat op het adres Michajlovskaja 1/7. Dit is 
namelijk het adres van het hotel d’Europe.198 Het is onwaarschijnlijk dat de auteurs van de 
stadsgids bekend waren met de publicaties van de heer Hosmar, dus moesten ze andere 
bronnen hebben. Direct contact met deze auteurs bleek niet mogelijk, dus kreeg de zoektocht 
een nieuwe impuls, met de vraag naar de bronnen van deze stadsgids.  

De in het adresboek van 1837 genoemde firma Smelt, Engberts & Co. was sinds 1830 
een voortzetting van de oorspronkelijke zaak Kruys, Engberts & Co. Haar werkterrein was 
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echter breder. De firma handelde in bedden- en tafellinnen, ondergoed, handschoenen en 
stropdassen, parfumerie, juwelen, porselein, wandklokken en tabak.199 Aan het einde van 
1850 bedroeg de omzet van de jaarlijkse import Rb. 49.664.200 Hendrik trad in deze zaak op 
al als firmant naast zijn zwager Egbertus Engberts.201 Deze twee heren waren met elkaars 
zussen getrouwd, waardoor er een dubbele verwantschap was ontstaan. Gedurende 35 jaar van 
haar bestaan had deze firma een vrijwel constante leiding. Om de beurt gingen Hendrik en 
Egbert naar Vriezenveen. Vanaf het einde van de 18e eeuw tot en met de eerste helft van de 
19e eeuw moesten alle buitenlandse reizen vanuit Rusland verplicht in een krant worden 
aangekondigd. De Petersburgse krant S.Petersburgskije vedomosti publiceerde de naamlijsten 
van de naar het buitenland vertrekkende reizigers met hun Petersburgse adres daarbij. De 
namen van Hendrik Smelt, Egbertus Engberts en van andere Vriezenveners komen daar 
geregeld in voor.202 Als adres werd opgegeven 3 Admiraltejskaja tsjast’, 1 kwartaal, 29(61) 
zonder aangeving van straatnaam. Pas in de jaren 60 van de 19e eeuw werd het de gewoonte 
in Sint-Petersburg om je adres op te geven niet volgens de nummering van een stadsdeel, 
maar op basis van de straatnaam.203 Het kan met zekerheid worden vastgesteld, dat de 
Michailovskaja straat juist in dit stadsdeel lag, maar waar het huis met nummer 29(61) zich 
exact bevond is onduidelijk. Ze woonden waarschijnlijk in de buurt van het latere hotel 
d’Europe in één van de huizen die later werden gesloopt of verbouwd. Afgaande op de vele 
krantenberichten met dit adres, was het een gemeenschappelijke woning, die onderdak aan 
meerdere firmanten bod. In verschillende jaren verbleven daar vele Vriezenveners onder 
anderen Bernardus Kruys, Gerhardus Engberts, Hermannus Hoff enz.  

Rond de jaren 50 werd de derde generatie Smelt in de firma opgenomen. In die 
periode werden de drie de zonen van Hendrik leden van de Nederlandse hervormde gemeente 
te Sint-Petersburg, net als hun vader. De oudste, Egbert Eduard, werd door belijdenis 
opgenomen in 1850, Jasper in 1854 en Frederik in 1862. Nadat zijn zonen waren ingewerkt in 
de firma stapte vader Hendrik uit de zaak. Na ruim 45 jaar werk keerde hij terug naar zijn 
geboortedorp, waar hij in 1877 is overleden. Ook de zonen van Hendriks medefirmant, E. 
Engberts namen hun plaats bij de firma in. Blijkbaar was de verhouding tussen de nieuwe 
generaties niet zo hecht als voorheen, zodat het in 1865 tot een splitsing kwam.204 Er 
ontstonden toen F. Smelt & Co. en Gebr. Engberts & Co. De familie Smelt kreeg de winkels 
op nummers 129 en 143 in de Gostinyj Dvor.  

De nieuwe firma F. Smelt & Co. werd naar de jongste broer Frederik, roepnaam Frits, 
genoemd, maar als firmant en eigenaar van de zaak trad Jasper op, die sinds 1863 de firmant 
van de oude firma was geweest.205 In 1867 trouwde hij met Johanna Lena Harmsen. Hoewel 
Jasper voor zijn bruid naar Vriezenveen ging, kwamen de jonggehuwden direct na hun 
huwelijk in Sint-Petersburg wonen. Na de aanleg van de spoorwegverbinding in 1863 was het 
reizen tussen Nederland en Rusland veel comfortabeler geworden en vele Vriezenveense 
vrouwen volgden hun mannen naar Rusland. Uit dit huwelijk werden twee jongens geboren, 
zodat de vierde generatie Smelt ter wereld kwam in de Russische hoofdstad. De oudste zoon, 
weer een Hendrik, werd dankzij zijn grote fortuin en zijn felle temperament, waarmee hij het 
Nederlandse karakter van de kerk wilde handhaven, later één van de bekendste figuren van de 
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Nederlandse kolonie aan de oevers van de Neva. De tweede zoon werd geboren in 1870 op de 
dag waarop Jasper sr. overleed aan de gevolgen van een longziekte.206 Deze jongen, 
vernoemd naar zijn vader, werd helaas niet oud en overleed in 1874 aan dezelfde kwaal als 
zijn ouder. Beiden werden op de Lutherse begraafplaats Wolkowo te Sint-Petersburg 
begraven.  

Na de dood van Jasper sr. trad de jongste broer Frederik op als hoofd van de zaak. De 
overlevering zegt, dat Frederik ‘een zeer moeilijk karakter had, waardoor hij soms wekenlang 
niet in de zaak verscheen’.207 Dus moest Egbert Eduard de zorgen voor de 
familieonderneming op zich nemen. Waarschijnlijk gingen de zaken niet goed en ook het 
intreden van Hendrik, zoon van de wijlen Jasper, in 1895 bracht weinig positiefs. De firma 
werd opgeheven en vanaf 1896 komt F. Smelt & Co. niet meer voor in de stadsgids.208 De 
panden bleven echter eigendom van de Smelt’s en werden verhuurd. Of dat het niet goed ging 
tussen de broers of dat er een andere reden was, is niet duidelijk, maar rond de eeuwwisseling 
keerde Frederik terug naar Vriezenveen. Spoedig verhuisde hij naar Almelo, waar hij in 1912 
overleed. Hij bleef ongetrouwd. In zijn geboortedorp wordt hij tot op heden herinnerd dankzij 
zijn koetshuis, dat daar nog altijd staat. Hoe en wanneer hij in bezit van dit koetshuis kwam is 
onduidelijk. Het gebouw dateert uit 1843.209 Toen was Frederik nog niet eens geboren; hij 
moet het dus gekocht hebben. In de volksmond wordt dit koetshuis nog altijd ‘Smelts schuur’ 
genoemd. Volgens D.G. Harmsen, een nazaat van een Ruslui-familie, werd in dit koetshuis 
sinds de jaren 60 de karos, het gemeenschappelijke eigendom van de Vriezenveense 
kooplieden, die na het totstandkomen van de spoorwegverbinding in ongebruik raakte, 
bewaard totdat die begin jaren 1900 door brand vernield werd.210 Na zijn verhuizing naar 
Almelo bleef Frederik regelmatig zijn geboortedorp bezoeken. Met zijn ‘knoestige 
wandelstok’ liep hij van Almelo naar deze schuur in Vriezenveen, dronk er een glaasje 
jenever en ging terug naar huis.  

De oudste van de gebroeders Smelt, Egbert Eduard, trad in 1872 in het huwelijk met 
de weduwe van Jasper, Johanna Lena Harmsen. Op deze manier werd Egbert Eduard voor 
Hendrik, de zoon van Jasper, niet allen zijn oom, maar ook nog zijn stiefvader. Uit dit 
huwelijk kwamen drie zonen: Julius in 1873, Jan (Joan) Leonard in 1879 en Eduard Herman 
in 1880. Uit de overlevering blijkt, dat er ook nog sprake was van een dochter, genaamd 
Amalia. Deze naam komt echter niet voor in de kerkboeken. Alle vier de broers werden 
gemeenteleden. Drie van hen werden niet door belijdenis opgenomen, maar met een attestatie 
uit Nederland. Zo kwam Julius in 1896 uit Wageningen, Eduard Herman in 1902 uit Zaandam 
en Hendrik in 1897 (zonder plaatsaanduiding) uit Holland.211 Het vermoeden is dat ze in 
Nederland hun opleiding volgden. Deze vierde generatie Smelt trad niet in de voetsporen van 
haar voorvaderen. Julius werkte vanaf 1902 als kantoorambtenaar bij de vertegenwoordiging 
van de Nederlandse Délégué des affaires Russes des Chartiers Gusto.212 Eduard Herman 
kwam in 1903 in dienst van Wijlhuizen & Co., de vertegenwoordiging van de houthandel 
William Pont.213 Joan Leonard was een employé bij de Petersburgse Discontobank. Samen 
met hun vader Egbert Eduard woonden de gebroeders op Fontanka 66. Wat het werkterrein 
van Hendrik was na zijn korte verblijf bij de familiefirma is onduidelijk. Zeker is dat hij in 
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1900 werd genoemd als huiseigenaar in de stadsgids. Hendrik kocht een groot stuk grond op 
de Vasilevskij eiland linija 23. Hij liet de bestaande oude huizen verbouwen tot een 
huurkazerne van zes verdiepingen. De waarde van dit gebouw werd toentertijd geschat op Rb. 
120.783,00.214 Hendrik woonde apart van zijn oom/stiefvader en halfbroers op Mytninskaja 
nabereznaja 5. Hij was een markant figuur, niet alleen in de gemeente, maar ook in de hele 
kolonie. Sinds zijn entree als gemeentelid bleef bijna geen enkel kerkenprotocol zonder 
vermelding van zijn naam. Vanaf 1912 tot aan zijn dood in 1918 was hij kerkenraadslid en lid 
van menige commissies en comités. 

Hij was actief in discussies, kwam telkens weer met 
voorstellen of verzette zich tegen andermans initiatieven. Dit 
alles met als doel: ‘de gemeente mag niet verduitst 
worden’.215 Bij zijn inzet werd hij altijd ondersteund door zijn 
oom/stiefvader en halfbroers. De Smelt’s behoorden immer 
tot het ‘Nederlandse’ deel van de gemeente. Ook was Hendrik 
de initiator van de oprichting van de Hollandse club, waarvoor 
hij veel waardering van de hele kolonie heeft gekregen.  

Deze familie was ook één van de weinige families, die 
de banden met het vaderland tot aan de laatste generaties 
behield. Zeker in zijn jonge jaren reisde Hendrik regelmatig af 
naar Vriezenveen. Daarover schreef H. Kruys in zijn dagboek. 
De belangstelling voor hun geboortedorp bleven de Smelts 

tonen tot op het laatst. Zo schreef J. Jonker, die in 1916 naar Sint-Petersburg kwam voor 
Kunst & Co. in zijn brieven naar Vriezenveen over ontmoetingen met deze familie. 
‘Dinsdagavond waren we gevraagd bij mr. Hendrik Smelt (Pa kent hem wel), een zeer aardig 
iemand, waar wij heel gezellig hebben zitten praten. Hij moest natuurlijk allerlei nieuws 
horen uit Holland’. In de volgende brief stond: ‘Gisteren (vrijdag) zijn wij te eten gevraagd 
bij de oude heer Smelt, 88 jaar, die samen woont met Gerharda [ zus van Egbert en Frederik - 
sch.], die vroeger met Frits in Almelo woonde en twee zoons Johan en Julius, terwijl Hendrik, 
die er toen ook was zelf kamers heeft’. In een ander brief: ‘Mr Smelt is geïnformeerd altijd 
zeer naar de allerlaatste van de kerk, ik vertrouw dan ook, dat u daar wel aangedacht zelf 
hebben’.216 Zulke belangstelling voor het herkomstland was waarschijnlijk één van de reden 
voor het aanleren of beter gezegd het handhaven van de Nederlandse taal. Het Russisch werd 
voor de Smelts de tweede moedertaal. Zo trad bijvoorbeeld Hendrik op als vertaler tijdens de 
gemeentevergaderingen in de oorlogstijd en maakte commentaren over de nauwkeurigheid 
van de Russische vertalingen van de kerkverslagen.217  

 
Hendrik Smelt (1868-1918) 

Onder de Petersburgse Nederlanders gold de familie Smelt als gefortuneerd. D.G. 
Harmsen vertelde in zijn boek, dat Hendrik Smelt uitgebreide reizen in exotische landen 
maakte, waaruit hij veel souvenirs meebracht en dat zijn woning bijna als een museum was 
ingericht.218 Ook de liefdadigheid kon op een genereuze bijdragen rekenen. In 1915 toen de 
gemeente een lazaret opende in het huis van de consul, stelde H. Smelt Rb. 1.000 beschikbaar 
voor kunstledematen voor de gewonden in het lazaret.219 Bij de gegevens van de Vereniging 
voor de Nederlandse belangen in Rusland bevinden zich de overzichten van de door de 
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gebroeders Smelt achtergelaten bezittingen. De waarde werd gegeven in gouden roebel van 19 
juli 1914, waarbij de bezittingen van Eduard Herman uitkwamen op Gouden Rb. 1.081.700. 
Dit bedrag was ongeveer 1/3 van hun gezamenlijke bezittingen, die bestonden uit onroerend 
goed ter waarde van Rb. 858.000, daarbij behorende inboedels ter waarde van Rb. 363.000 en 
effectenbezit ter waarde van Rb. 1.815.000. In totaal verloren de drie gebroeders door de 
revolutie meer dan Gouden Rb. 3.000.000. Dat was inclusief de winkels in de Gostinyj Dvor, 
een stenen huis op Vasilevskij eiland, een landhuis in Pargolovo, maar nog altijd geen hotel. 
Er blijkt nog altijd geen bewijs te vinden voor de bevestiging van de mooie legende over het 
hotel d’Europe. 

Na de revolutie bleef de familie Smelt te Petrograd. In juli 1918 overleed Egbert 
Eduard op 87-jarige leeftijd en eind december in nog datzelfde jaar overleed Hendrik volgens 
de overlevering aan ondervoeding. Zijn 3 halfbroers gingen met de ‘Lindestroom’ in 1920 
naar Nederland. Julius zette zijn baan voort bij een filiaal van de Werf Gusto te Luik. Joan 
bracht zijn laatste jaren door in Hilversum en Eduard te Amsterdam. Ze bleven allen 
ongehuwd. Hun zuster Amalia, die in 1898 met Wilchelm Hecker, waarschijnlijk een Rus-
Duitser, trouwde, vluchtte niet naar Nederland. In 1922 ontving het Nederlandse Rode Kruis 
een namenlijst van de achtergebleven leden van de Nederlandse gemeente in Petrograd. Op 
deze lijst stond Am. Hecker-Schmelt vermeld als niet-Nederlandse onderdaan.220 Dit was het 
laatste levensteken van haar.  

Het levensverhaal van deze Vriezenveense handelsfamilie is typerend. Het vormt een 
beeld over de gang van de integratieprocessen onder Petersburgse Nederlands gedurende 
enkele generaties. Over het algemeen passen deze ontwikkelingen in het patroon. Deze 
familiefirma kon net als de meeste Vriezenveense firma’s uiteindelijk de concurrentie niet het 
hoofd bieden. Mede door een vermindering van prestige het beroep van koopman, traden de 
nazaten niet langer in de voetsporen van hun vaders. Dankzij een betere opleiding verkregen 
zij betere plaatsen op de arbeidsmarkt. Terwijl de eerste generatie slechts optrad als reizend 
compagnon, bleef de vertegenwoordiger van de tweede generatie 45 jaar werkzaam te Sint-
Petersburg om uiteindelijk terug te keren naar zijn vrouw en kinderen in zijn geboortedorp. 
De leden van de derde generatie, nog geboren in Vriezenveen, kozen verschillende wegen: de 
één bleef, de ander repatrieerde en de vierde generatie, geboren in de Russische hoofdstad, 
bleef daar tot ze door de omstandigheden werden gedwongen naar Nederland terug te gaan. 
Met uitzondering van de zus.  

In ogenschouw nemend, dat deze familie tot het felle ‘Nederlandse’ deel van de 
gemeente behoorde, haar moedertaal behield en veelvuldige contacten met vaderland 
onderhield, bewijst naast een economische integratie, ook de niet verdergaande veranderingen 
in culturele oriëntaties. Ook het huwelijk van zus met een Russische-Duitser refereert aan 
segregatie van de dominante Russische (orthodoxe) bevolking. Hier rijst de vraag of er sprake 
is geweest van een blokkering van de integratieprocessen. 

 
 

Conclusie 
 

Uit de bovenbeschreven levenslopen blijkt onder meer, dat de Nederlanders hun succesvolle 
carrière konden maken dankzij de mogelijkheden die de snel groeiende Petersburgse 
economie, de rechtsorde en de welwillende houding van de Russische samenleving ten 
opzichte van buitenlanders in de tweede helft van de 19e eeuw bood, maar ook zeker dankzij 
hun persoonlijke karaktereigenschappen en bekwaamheden. Sommigen wisten met de 
verkoop van bijzondere goederen of de verlening van specifieke diensten een eigen niche op 
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de Petersburgse markt te creëren. Anderen gebruikten hun kwaliteiten en 
doorzettingsvermogen voor het opbouwen van een uitstekende loopbaan. Hun actieve 
deelname aan en plaats in het economische en maatschappelijke leven van de Russische 
hoofdstad is een teken van verdergaande sociaal-economische integratie. Vaak bleef hun 
sociaal-culturele integratie wel ver achter bij hun economische integratie. Behoudens enkele 
uitzonderingen behielden ze hun Nederlandse staatsburgerschap en bleven trouw aan het 
geloof van hun voorouders. Taalassimilatie vond wel plaats onder deze Nederlanders, maar 
het waren eerder twee- of zelfs drie talen sprekende mensen, die zowel hun moedertaal als de 
talen van het ontvangende land beheerste. Dit alles onderscheidde hen van de autochtone 
Russische bevolking en maakte hen herkenbaar als leden van een immigrantengroep. Ook zelf 
bepaalden ze hun eigen etnische identiteit niet als een Russische. Dus stond een geslaagde 
carrière in veel gevallen niet gelijk aan verdergaande integratie van een individu. 
Tegelijkertijd hadden enkele integratieaspecten, als taalassimilatie, verandering van 
staatsburgerschap of het bouwen van een netwerk in de Petersburgse economie een zekere 
invloed op de verandering van de etnische identiteit. In hoeverre zijn de Petersburgse 
Nederlanders dan Nederlands gebleven? Zij bevonden zich zeker in latere generaties ook op 
een duidelijke afstand van hun oorspronkelijke etnische groep. Ze waren eerder mondiaal, 
zonder vaste identificatie met Rusland of Nederland. Toch als groep was de Nederlandse 
kolonie te onderscheiden binnen de Petersburgse samenleving. Hieruit moet geconcludeerd 
worden, dat een aantal individuen in bepaalde aspecten wel degelijk geïntegreerd was, terwijl 
de mate van integratie van de kolonie als groep beperkt bleef.  
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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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Bijlage I. Vriezenveense winkels in Sint-Petersburg 
 
Textiel winkels School, Jansen, 

Kruys&Co 1770/1774 
BGD1

 
 
 
                                                                      ▼ 
 
 
 
 
                                          ▼                                                  ▼ 

Jansen, Kruys, Engberts&Co 1774/1779 
BGD(ook te Moskou) 

uitgetreden                                  veranderd 

 Jansen, Gebr.Prinsen 1779-
1805 BGD(ook te Moskou) 

veranderd in 

Kruys, Engberts&Co 
1779/1829 BGD 

gesplitst in 
 
 
 

                            ▼                                                          ▼                                  ▼ 

       ▼                                  ▼                                                                 ▼                          ▼               

Jansen, Joost&Co 
1805-1890/92 BGD 

opgeheven

Engberts&Co 
1830/1906 BGD 

opgeheven

Smelt, Engberts&Co 
1829/1865 BGD 

gesplitst in 

uitgetreden 
Hulshoff&Co 

1868/1881 BGD 
failliet 

                                                                                               ▼ 

doorgegaan 
Jan Jonker 

1890/1918 BGD 
genationaliseerd

Gebr.Engberts&C
o 

1865/1918 BGD 
genationaliseerd

F. Smelt&Co 
1861/1891BGD 

opgeheven 

 
uitgetreden 

Luc.Scholl Engberts 
1886/1918 

Bol.Morskaja,18 
genationaliseerd 

 
 
 
 
 
 

                ▼ 
 

Kunst&Co 
1847/1918 

BGD 
genationaliseer

G. Brink&Co 
1864/1891 BGD 

failliet 

Harmsen, 
Langhans&Co 

1800/1849 Nev. Pr.20 
(ook te Hamburg)

Harmsen&Co 
1840/1918BGD 
genationaliseerd

uitgetreden 
Jan Harmsen 

1865/1887 BGD 
failliet

 
 
 
 
                                                                                                                                    ▼ 

uitgetreden 
Wicher Harmsen 
1875/1906 BGD 

opgeheven
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Tabakwinkels 
 
Jansen, Joost & Co.  
1818/1910 op Nevskij Pr.20  
 
Ten Cate & Co. 
1840/1893 bestond onder deze naam tot 1917 op Nevskij Pr.18 
 
Feik & Co. 
1854/1917 op Nevskij Pr.20 (ook als wijnwinkel) 
 
Jan Kruys 
1864/1869 op Nevskij Pr.28 
 
Wijnwinkels 
 
‘Jalta’ van Johannes Vos (ook te Moskou) 
1883/1907 eerst Karavannaja st.14, later veranderd in ‘Scheffer & Vos’ op Michajlovskaja 
st.2 en Malaja Morskaja st.6 
 
Cacaowinkel 
 
‘Java’ van Hendrik Kruys 
1884/1917 op Nevskij Pr.20, Morskaja st.38, Offitserskaja st.17, Simeonovskaja st.9, 
Vasilevskij eiland 1 linija 36, Zagorodnyj Pr.34, Bol’sjoj Pr.74. 
 
Bloemenwinkel 
 
Wicher Harmsen 
1886/1891 op Nevskij Pr.20 
 
Lampenzaak 
 
Hein Nijkamp 
in de jaren 70 van de 19e eeuw op Litejnyj Pr.47. 
 
 
De informatie over de begin- en eindjaren van de verschillende winkels is afkomstig uit D.G. Harmsen 
Vriezenveners in Rusland en N. Smirnov Peterburg. Istirija torgovli.  
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Bijlage II. Aantal Nederlandse onderdanen in Sint-Petersburg1

 
 
 
 

                                1869          1881          1890         1897          1900         1910     
 
 
Nederlanderschap   148*            257            191          172             184           231    
 
 
 
 
* in deze volkstelling werd alleen het aantal Nederlandstaligen geteld, maar geen Nederlandse onderdanen. 

                                           
1 Bevolkingstelling van Sint-Petersburg in 1869, 1881, 1890, 1900, 1910.  
Eerste bevolkingstelling van het Russische Rijk in 1897.  
Nationale Bibliotheek te Sint-Petersburg. 
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Bijlage III. Aantal koopmannen in Sint-Petersburg in 1869 en 1897 
    
Verdeling van inwoners van Sint-Petersburg in 1869 qua beroep   
op basis van moedertaal: Hollands   Vrouw Man
Ministerie van Binnenlandse Zaken     1 
Diplomaten     2 
Geestelijken     1 
Musici, muziekleraren     3 
Leraren in lager- en middelbaar onderwijs   1 1 
Medici     1 
Vroedvrouw   1   
Bedienden     1 
Renteniers   1 2 
Personen met uitkering van hoofdgezin   32 21 
Personen met staatsuitkering   2   
Handel in manufactuur Werknemer   15 
  Eigenaar   5 
Agenten en Handelsreizigers     5 
Handel zonder specificatie Werknemer   5 
  Eigenaar   5 
Winkelbedienden     7 
Verkopers     3 
Wijnhandel Werknemer   1 
  Eigenaar     
Makelaars     1 
Employee in handel-, industrie-, verzekering-,       
en bankkantoren     1 
Ingenieurs     2 
Drukkerijen, lithografie Werknemer   1 
  Eigenaar     
Meubelmakers Werknemer   1 
  Eigenaar     
Ververij Werknemer 1   
  Eigenaar     
Kleermaker Werknemer 1   
  Eigenaar     
Knopenmakers Werknemer     
  Eigenaar   1 
Kappers en barbiers Werknemer     
  Eigenaar   1 
Spoorwegwerkers     1 
Zeelui     1 
Prostitutie   2   
Zonder beroep   1   
Totaal 42 89
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Verdeling van inwoners van Sint-Petersburg in 1897 qua beroep   
op basis van moedertaal: Hollands   Vrouw Man 
Administratie, rechtshof en politie werknemer   3 
  gezinslid 3   
Militairen werknemer     
  gezinslid   2 
Geestelijken werknemer   1 
  gezinslid     
Wetenschap, literatuur en kunst werknemer   3 
  gezinslid     
Artsen en verplegers werknemer 1   
  gezinslid     
Liefdadigheidsinstellingen werknemer   1 
  gezinslid     
Bedienden werknemer 2 6 
  gezinslid 7   
Renteniers werknemer 7 6 
  gezinslid 3 2 
Uitkering van Staat, publieke instellingen werknemer 3 2 
en prive-personen gezinslid     
Kleermakers werknemer   1 
  gezinslid   1 
Krediet- en commerciele instellingen werknemer   2 
  gezinslid     
Algemene handel werknemer   7 
  gezinslid 2 1 
Handel in landbouwproducten werknemer   2 
  gezinslid 1 3 
Handel in bouwmaterialen en brandstof werknemer   1 
  gezinslid     
Handel in stoffen en kleding werknemer   7 
  gezinslid 6 1 
Eigenaren van kroegen, clubs en appartementen werknemer   1 
  gezinslid 1   
Prostitutie werknemer 1   
  gezinslid     
Zonder beroep werknemer 1 1 
  gezinslid     
Totaal   38 54 
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Bijlage IV. In Sint-Petersburg woonachtige Vriezenveners 
 
 
 
In dit onderzoek werden aangetroffen: 
± 150 Vriezenveense mannen geboren in Vriezenveen 
± 50 mannelijke Vriezenveense nazaten met de Nederlandse nationaliteit en geboren in Sint-
Petersburg 
± 45 vrouwen, die uit Vriezenveense families stamden en in Sint-Petersburg woonden 
In totaal ± 250 Vriezenveners in de periode van 1740 tot 1917, hierbij werden kinderen niet 
gerekend. 
Het cijfer 150 komt ongeveer overeen met de gegevens van de site van het Historisch 
Museum Vriezenveen http://www.oudvriezenveen.nl/hmv/indexframe.html, waar de namen 
van 143 Vriezenveense mannen worden vermeld, die naar Sint-Petersburg vertrokken.  
In onderstaande tabel is een onderverdeling gemaakt in perioden van 10 jaar (voor de cesuur 
van dit onderzoek) om een beeld te vormen van het aantal Vriezenveners en hun verblijfsduur 
in Sint-Petersburg.  
 

 
 In St. Petersburg woonachtige Vriezenveners (mannen) 
    
  in Vriezenveen geboren in St. Petersburg geboren 
    
1 1750-1774 11  
    
2 1775-1799 29 1 
    
3 1800-1849 31 2 
    
4 1825-1849 60 2 
    
5 1850-1859 45 5 
    
6 1860-1869 54 8 
    
7 1870-1879 43 22 
    
8 1880-1889 35 29 
    
9 1890-1899 24 30 
    

10 1900-1909 17 25 
    

11 1910-1918 14 17 
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Bijlage V. Afkomst van buitenlanders in Sint-Petersburg. 2
 
 
 
 
Land 1890 1900 1910 
Duitsland 13.274 (58,3%) 12.010 (50,4%) 10.456 (45,7%)
Frankrijk 2100 (9,2%) 2550 (10,7%) 2683 (11,7%) 
Groot-Brittannië 1940 (8,5%) 2367 (9,9%) 2260 (9,9%) 
Oostenrijk-Hongarije 1325 (5,8%) 1779 (7,5%) 1923 (8,4%) 
Zweden en Noorwegen 1115 (4,9%) 1083 (4,5%) 944 (4,1%) 
Zwitserland 1215 (5,3%) 1235 (5,2%) 1187 (5,2%) 
Italië 458 (2,0%) 695 (2,9%) 611 (2,7%) 
Nederland 191 (0,9%) 184 (0,8%) 231(1,0%) 
Overige landen 1162 (5,1%) 1948 (8,1%) 2614 (11,3%) 
Totaal 22.780 (100%) 23.851 (100%) 22.909 (100%) 

 
 

                                           
2 Deze gegevens afkomstig uit N.V. Juchneva, Etnitsjeskij sostav i etnosotsial’naja struktura naselenija 
Peterburga vo vtoroj polovine 19 natsjale 20 vv (Leningrad 1984) 27. 
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Bijlage VI. Nederlanders per religie    
 
 
 
       

Hollandstaligen*       
  1869 1881 1890 1897 1900 1910 

Orthodoxen 6 1 5 - 4 5 
Katholieken 9 8 10 - 9 26 
Protestanten 117 126 62 - 92 80 

* onder Hollandstaligen werden in de Russische volkstellingen   
de mensen verstaan, die het Nederlands als moedertaal hadden.   
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Bijlage VII. Nederlandse Gemeente in 1850  
 
 
     
     

Verdeling naar         
    Mannen Vrouwen Totaal 

Nationaliteit Nederlandse 96 52 148 
  Duits/Russische 52 49 101 

Nederlanders Nederland 57 11 68 
geboren in: Rusland 39 41 80 
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Bijlage VIII. Nederlandse Gemeente in 1916   
 
 
 
     

Verdeling 
naar   Stemgerechtigde Niet-stemgerechtigde   

    mannelijke leden 124 mannelijke leden 16 Vrouwelijke leden 121
          

Nationaliteit Nederlandse 81 1 34 
  Russische 30 10 64 
  Anders 4 4 11 
  Onbekend 9 1 12 

Taal Nederlands 70 0 16 
  Anders 47 15 98 
  Onbekend 7 1 7 

Geboorte Nederland 55 1 11 
  Rusland 61 12 96 
  Elders 1 2 3 
  Onbekend 7 1 11 

Woonplaats Petrograd 71 11 85 
  Elders in Rusland 28 2 21 
  Buiten Rusland 16 3 10 
  Onbekend 9 0 5 
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Bijlage IX. Verdeling in stadsgedeeltes en levenspeil qua huizen, 
voorzieningen, hogere woonkosten enz.3

 

  
 

1- Hoge index van levenspeil 
2- Lage index van levenspeil 
3- Gemengde indexen  
4- Grens van het administratief, cultureel en handelscentrumzone 
5- Grens van ambachts- en handelszone  

 Afkortingen staan voor: 
П.I, П.II en П.III- Peterburgskaja gedeelte met kwartalen I, II en III. 
Выб.I, Выб.II en  Выб.III-Vyborskaja gedeelte met kwartalen I, II en III. 
P.I, P.II en P.III- Rozdestvenskaja stadsgedeelte met kwartalen I, II, en III. 
A.H.I, A.H.II en A.H.III-Aleksandro-Nevskaja gedeelte met kwartalen I, II en III. 
M.I, M.II, M.III en M.IV- Moskovskaja gedeelte met kwartalen I, II, III en IV. 
H.I, H.II en H.III-Narvskaja gedeelte met kwartalen I, II en III. 
Koл.I en Кол.II-Kolomenskaja gedeelte met kwartalen I en II. 
B.I, B.II en B.III-Vasil’evskaja gedeelte met kwartalen I, II en III.  
A.I en A.II-Administrativnaja gedeelte met kwartalen I en II. 
Kaз.I, Каз.II en Каз.III-Kazanskaja gedeelte met kwartalen I, II en III. 
C.I, C.II, C.III en C.IV-Spasskaja gedeelte met kwartalen I, II, III en IV. 
Л.I, Л.II, Л.III en Л.IV-Litejnaja gedeelte met kwartalen I, II, III en IV.  

                                           
3 Schema is op het onderzoek van prof. doctor in geschiedenis van RAW (РАН) N.V. Juchnjeva gebaseerd. Zie 
in: N.V. Juchnjeva, Etničeskij sostav i etnostsjial’naja struktura naselenija Peterburga vo vtoroj polovine XIX 
natsale XX vv (Leningrad 1984) 111. 
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Zusammenfassung 
 
 
Seit der Gründung von St. Petersburg im Jahre 1703 war die ausländische Anwesenheit ein 
festes Unterteil im Petersburger Leben, wodurch das Zusammenleben einen deutlichen 
kosmopolitischen Charakter bekam. Ab Beginn durfte sie Niederländer zu ihren Einwohnern 
rechnen. Es gab schon viele Untersuchungen über die niederländische Anwesenheit in St. 
Petersburg, aber hauptsächlich nach wichtigen Geschehen und Figuren aus dem 18. 
Jahrhundert. Die spätere Periode ist noch relativ unentdeckt geblieben. 

Diese Studie strebt nach dem Aufstellen der Geschichte der Petersburgischen 
Niederländer in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts. Die 
niederländische Kolonie ist nie sehr groß gewesen. Bis zum abrupten Ende in 1917 durch die 
russische Revolution lag die Anzahl im Schnitt bei rund 250 Mitgliedern.  

Mittelpunkt in dieser Untersuchung ist die Frage, in wieweit die in St. Petersburg 
lebenden Niederländer integriert waren im russischen Zusammenleben und welche Faktoren 
dabei eine Rolle spielten, sowohl integrationsfördernde als auch integrationshemmende 
Rollen. Auch wie dadurch die gesellschaftliche Position der niederländischen Minderheit sich 
in der russischen Gemeinschaft entwickelte. Zur Beantwortung dieser Frage brauchen wir 2 
Dimensionen, die sozial-wirtschaftliche und die sozial-kulturelle. Die sozial-wirtschaftliche 
Position wird bestimmt anhand vom Niveau vom Unterricht und Position auf dem 
Petersburgischen Arbeitsmarkt, den Einkommensverhältnissen und der Unterbringung. Die 
sozial-kulturelle Position wird bestimmt durch das Maß der Übernahme von materiellen 
Kulturäußerungen, immaterielle Kulturwerten und der Ausbreitung und dem Charakter in der 
Beziehung mit den Russen. Der definitive Beschluss von der ethnischen Identifikation findet 
Platz auf Basis von dem Selbstbewusstsein eines jeden: das Bewusstsein zur oder nicht zur 
russischen Gesellschaft zu gehören. Innerhalb der sozial-kulturellen Dimension wird der 
religiösen Integration extra Aufmerksamkeit geschenkt, da die Niederländer in der russischen 
Hauptstadt durch die Russen nicht nur als Ausländer gesehen werden, sondern vor allem auch 
als anders gläubig. Die religiöse Integration wird bestimmt durch das Festhalten oder nicht 
Festhalten seines ursprünglichen Glaubens. 

Die niederländische Kolonie als ethnische Gruppe wird geformt durch niederländische 
Untertanen, die in St. Petersburg zeitlich oder permanent wohnten. In dieser Untersuchung 
wird mit der dominanten Umgebung die russisch-autochthone Bevölkerung gemeint. Die 
Bevölkerung von St. Petersburg war jedoch multikulturell. Die größte, nicht-russische 
ethnische Gruppe war bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die deutsche Gruppe. Die 
Petersburgischen Deutschen hatten sehr enge sozial-ökonomische und kulturelle Beziehungen 
zur niederländischen Kolonie. 

Die Integrationsprozesse werden in dieser Arbeit anhand von Position der 
niederländischen Gruppe in St. Petersburg und ihren ökonomischen, sozial-kulturellen und 
religiösen Leben untersucht. Aber, da das individuelle Selbstbewusstsein als ultimates 
Kriterium betrachtet werden muss, wird ein wichtiger Platz für individuelle Erzählungen 
eingeräumt, in Form von einer Anzahl Case-Studien, die als Biografien aufgesetzt sind und 
einem zweigliedrigen Ziel dienen: als Untersuchung nach Integration auf individuellem 
Niveau und zur Illustration von Erfolgen der Niederländer im Petersburgischen 
Gemeinschaftsleben. Ausgewählt wurden darum: der niederländische Prädikant, Hendrik 
Gillot; der Kaufmann und Konsul, und wahrscheinlich reichste Niederländer von St. 
Petersburg, Hendrik van Gilse van der Pals; die Kauffrau und Gründerin vom Zoo in St. 
Petersburg, Sophia Ter Regen; der niederländische Professor am Konservatorium von St. 
Petersburg, Karel van Ark und die Vriezenveener Kaufmannsfamilie Smelt. 
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Zur Bestimmung der sozial-ökonomischen Integration in dieser Untersuchung, wurde 
die niederländische Kolonie nach Berufsposition in zwei Gruppen  geteilt: die Kaufleute aus 
Vriezenveen, sogenannte Russenleute, die zwischen 1850 und 1880 den Kern der Kolonie 
formten und die Vertreter vom niederländischen Wirtschaftsleben, wobei der Schwerpunkt in 
den Jahren zwischen 1850 und 1917 liegt. Diese zwei Gruppen unterscheiden sich zum Ersten 
wegen ihres Migrationsgrundes: Die Vriezenveener gingen aus freiem Willen und auf eigenes 
Risiko nach St. Petersburg, zuweilen die Vertreter wegen ihrer neuen Anstellung in die 
russische Hauptstadt zogen, wobei die Dauer ihres Aufenthaltes und die Rückkehr in die 
Niederlande von den Betriebsumständen ihres Arbeitgebers bestimmt wurden. Zum Zweiten 
unterscheiden sich diese zwei Personengruppen auch zeitlich: die Gruppe der 
Betriebsvertreter kam erst in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts nach St. Petersburg, 
zuweilen die Vriezenveener dort schon seit einem gutem Jahrhundert verweilten. 
Selbstverständlich war es in dieser Untersuchung nur möglich, um die ökonomische 
Integration der männlichen Mitglieder in der niederländischen Kolonie zu studieren, da die 
Frauen (soweit anwesend) zu dieser Zeit meist keinen Beruf ausübten. 

Der wichtigste Punkt der Migration der Vriezenveener nach Russland hatte einen 
ökonomischen Charakter. Die erste Generation sah ihren Aufenthalt nur zeitlich begrenzt, 
darum galt ihre Motivation auch nur dem sozial-ökonomischen Niveau und nicht dem 
kulturellen zu. Nicht mehr also, als was der Berufsaktivität in diesem Land zugehörte. 
Allmählich jedoch wurde der zeitliche Charakter eingetauscht gegen einen permanenten 
Aufenthalt. Die Vertreter späterer Generationen der Vriezenveener Kaufleute bekamen, dank 
der besseren Ausbildung im Vergleich zu ihren Eltern, bessere Plätze auf dem Arbeitsmarkt 
und hatten dadurch auch eine höhere Einkommensposition., wodurch sich auch ihr Status 
erhöhte. So entwuchsen sie dem Kaufmannsstand und suchten Stellungen bei großen 
russischen und ausländischen Unternehmen. Sie heirateten auch öfters Russen, wodurch sie 
im Zusammenleben stets stärker wurden. Es waren deutliche Merkmale von nicht nur 
geförderter sozial-ökonomischer, sondern auch von der sozial-kulturellen Integration unter 
den Vriezenveener der späteren Generationen. Auch gab es bis zum Ende der untersuchten 
Periode Verschiedene, die eine Rückkehr zu ihrem Geburtsort wählten und die Geschäfte an 
ihre Nachkommen übertrugen,  zuweilen andere Kaufleute wahrscheinlich nie mehr in die 
Niederlande zurück gehen wollten, wenn sie dazu nicht durch die Oktoberrevolution 
gezwungen worden wären. Die Integration der Vriezenveener auf individuellem Niveau lief in 
einem unterschiedlichen Tempo ab. 

Als ethnische Gruppe blieben die niederländischen Kaufleute in russischen Augen 
eine geschlossene Gesellschaft mit eigenen Gebräuchen in der St. Petersburger Lebensart, 
sicherlich bis in die letzten Jahre im 19. Jahrhundert. Nichtsdestoweniger  machte die starke 
Fixierung in ihrer eigenen Gruppe für eine sozial-ökonomische Integration der Vriezenveener 
wenig aus. Die niederländischen Kaufleute und ihre Nachkommen bekamen gleichermaßen 
oder meistens selbst noch eine größere Chance auf dem Arbeitsmarkt und im ökonomischen 
Fortschritt, als die autochthone Bevölkerung. Sie füllten eine eigene Nische in der 
Petersburgischen Wirtschaft, wodurch sie neben einer ökonomischen auch eine große 
symbolische Bedeutung bekamen. Im allgemeinen Gedächtnis der Petersburger sind einige 
Begriffe bis heute mit der Anwesenheit der Holländer verbunden. Ausdrücke, wie z.B.  
Holländischer Käse, Holländisches Leinen, Holländischer Tabak, Holländischer Kaffee und 
Holländischer Hering haben bei den Petersburgern im täglichen Sprachgebrauch einen 
permanenten Karakter bekommen.  

Zuweilen sich die Vriezenveener Kaufleute, ungeachtet ihrer geringen Anzahl, mit 
traditionellen Waren auf dem Petersburger Markt einen festen Platz zu erobern wussten, 
konnten die niederländischen Betriebsvertreter sich damit nicht rühmen, trotz der Tatsache, 
dass ihre finanzielle Bedeutung viel größer war, als die, der Vriezenveener. Dank ihrer guten 
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Ausbildung, Berufsposition und ihrem Einkommen, wurden die niederländischen 
Unternehmer durch die russische Bevölkerung meistens als vornehme Herren gesehen. Einen 
derartigen Umstieg in eine höhere Gesellschaft machte es denn Niederländern möglich, um in 
führenden Kreisen in St. Petersburg zu verkehren. Diese angesehene Position im russischen 
Zusammenleben bekamen sie, ohne dass sie ihre eigene kulturelle Orientierung gründlich 
anpassen mussten. Allein die Zeit ihres Aufenthaltes war für viele Unternehmer zu kurz, um 
die Erwartungen und Pläne in Russland zu orientieren. Auch dadurch war der Umfang der 
totalen niederländischen Investierungen in die St. Petersburger Wirtschaft bescheiden, 
wodurch mehr von einer niederländischer ökonomischer Anwesenheit, als von einem Beitrag 
zu sprechen ist.  

An die Bestimmung der sozial-kulturellen Position der Niederländer und der 
Veränderung vom individuellem Selbstbewusstsein wird im zweiten Teil unserer 
Untersuchung Andacht geschenkt. Obwohl eine stets weitergehende Akzeptation der 
russischen Lebensumgebung durch die Niederländer stattfand, behielt die Kolonie als 
ethnische Gruppe einen eigenen Platz im multikulturellen Petersburgischen Zusammenleben. 
Niederländer konnten sich rund um ihre eigene Kirche vereinigen und die Mitgliedschaft 
davon erwies sich als sehr starkes Bindemittel , wodurch sich die Gruppe Generationen lang 
aufrecht erhalten konnte. Sie blieben im Allgemeinen dem Glauben ihrer (Groß-)Eltern treu. 
Die Zugehörigkeit einer anderen Konfession war eines der wichtigsten Merkmale, die die 
Niederländer als ethnische Gruppe von den Russen unterschied. Das Begleiten des 
Protestantismus gab den Niederländern darum auch ein Gefühl von Segregation: das 
Bewahren ihres eigenen nationalen Charakters und das nicht auflösen im russischen 
Zusammenleben. Bei der Integration auf wirtschaftlichem Niveau, der wichtigste 
Migrationsgrund, formte im Protestantismus kein einziges Hindernis. 

Das starke Interesse unter den Niederländern  in das eigene Vereinsleben, sowie 
religiös, als auch weltlich, bezieht sich auf ihr großes Interesse für die nationale Kultur und 
Kontakten mit Landsleuten. So ließen die Niederländer in St. Petersburg eine eigene Welt 
entstehen, womit sie sich bewusst von den Russen unterschieden. Der Umgang mit Russen 
wurde nicht als ungewünscht betrachtet, aber doch bestand ihr Bekanntenkreis hauptsächlich 
aus Nicht-Russen. Das spiegelte sich auch in ihrer Partnerwahl wieder. Die Wahl der meisten 
Petersburgischen Niederländer für einen Nicht-russischen (nicht orthodoxen) Lebenspartner, 
war ein deutliches Zeichen vom Angehören einer anderen Konfession als die bestehende 
russische Rechtsordnung im Gegensatz zu anders Gläubigen. Die geringe Anzahl gemischter 
Russisch(orthodox)-niederländischer Hochzeiten bedeutet dann auch, dass die Niederländer 
stark auf ihre eigene ethnische Gruppe gerichtet blieben, was ihre Isoliertheit wiederum 
verstärkte. Das geringe Maß sozialer Kontakte mit der russischen autochthonen Bevölkerung 
waren keine Folgen einer mangelhaften Kenntnis des Russischen. Die Petersburger 
Niederländer waren der Sprache mächtig. 

Die Veränderungen in der eigenen Kultur betrafen hauptsächlich das übernehmen von 
materiellen Kulturäußerungen. Diese Anpassungen im täglichen Leben tasteten jedoch die 
Grundsätze der niederländischen Kultur nicht an. Das Übernehmen der Niederländer von 
gängigen Auffassungen und Werten, die die Basis für Verhaltensregeln im russischen 
Zusammenleben formten, war gering. Die kulturelle Orientierung der aufnehmenden 
Gesellschaft ging meistens nicht weiter als die beruflichen Aktivitäten es verlangten oder 
soweit es angenehm war. Dadurch folgte, dass der Wunsch und der Wille der sozial-
ökonomischen Integration bei den Niederländern viel niedriger war, als die der sozial-
ökonomischen. Die Tatsache, dass der Großteil der niederländischen Generationen lange ihre 
ursprüngliche Nationalität behielt und sich dadurch auch auf die Manier zur Herkunftsgruppe 
rechnete, beweist, dass die Identifikation mit der eigenen ethischen Gruppe stark geblieben 
war. Das auch bei den Vertretern späterer Generationen. Daneben zeigte das Betrachten der 
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Niederländer durch die Russen als Ausländer einen Abstand an, zwischen der dominanten 
russischen Bevölkerung und den Niederländern als ethnische Minderheit. 

Zugleich nahmen die Kontakte von Niederländer mit ihrem Herkunftsland und das 
Beherrschen der niederländischen Sprache auch ab. Nicht nur die Anderssprachige 
Umgebung, sondern auch die Unmöglichkeit, um Unterricht in ihrer Muttersprache zu 
bekommen, führte unvermeidlich zur sprachlicher Assimilation. Für die Petersburgischen 
Niederländer jedoch verlief der Prozess nicht nach dem üblichen Verhaltensprinzip, da ihre  
sprachlicher Assimilation in zwei Richtungen ging: in das Deutsche und in das Russische. Der 
Übergang zum Deutschen war die einfachste Anpassung an die neue Umgebung. Diese 
Situation war für die Integration in die russische Umgebung nicht förderlich. Erst bei späteren 
Generationen kam das Russische stets mehr in Gebrauch, so das viele niederländische 
Nachkömmlinge meist zwei- oder dreisprachig aufgezogen wurden, wodurch die Kenntnis des 
niederländischen meist einen eher symbolische und keine praktische Bedeutung bekam.            

Als ultimates Kriterium jener ethnischer Identität wurde in dieser Untersuchung das 
individuelle Selbstbewusstsein genommen und es dürfte deutlich sein, dass die 
Petersburgischen Niederländer ihre eigene Identität nicht als eine russische bestimmten. Aber 
auch ihre niederländische Identität stand nicht immer wie ein Pfahl über Wasser. Viele 
Petersburger Niederländer befanden sich, sicher in den späteren Generationen, auf einen 
manchmal unüberbrückbaren Abstand zu ihrer ursprünglichen ethnischen Gruppe. Sie fühlten 
sich eher als Weltbürger ohne eine feste Identifikation, sowohl zu Russland als zu den 
Niederlanden. Veränderungen in der eigenen ethnischen Identität waren Folgen von 
verschiedenen Aspekten der Integration: die ökonomische Integration, die sprachlicher 
Assimilation, die Veränderung der Staatsbürgerschaft usw. Was jedoch bei jedem Individuum 
wiederum anders war. Dadurch war eine Situation entstanden, worin jedes Individuum in 
bestimmten Aspekten, manchmal sogar weiter, integriert worden war, zuweilen das Maß der 
Integration von der Kolonie, als Gruppe, niedrig typisiert werden musste.   

Der Integrationsprozess unter den Mitgliedern anderer ausländischer Kolonien ist auf 
vergleichbarer Weise abgelaufen. So gehörten die Deutschen, genau wie die Niederländer, zu 
den ersten ausländischen Stadtbewohnern, die auf Einladung des russischen Zaren nach 
Russland kamen. Dank der russischen religiösen Toleranzpolitik durften die Deutschen, genau 
wie alle anders Gläubigen, ihre ursprüngliche Konfession weiter ausüben, was auf diese 
Weise ein Merkmal der deutschen ethnischen Identität blieb. Die Möglichkeit, um Unterricht 
in seiner Muttersprache zu bekommen, war förderlich für das generationenlange Behalten der 
deutschen Sprache. Die Anwesenheit von deutschsprachigen Zeitungen und das Prestige der 
Sprache bei der autochthonen Bevölkerung trugen hierbei einiges zu. Zuweil französisch die 
Sprache des russischen Hofes war, wurde Deutsch die Sprache der gehobenen Russen, der 
technischen Intelligenz, der Kaufmänner usw. Einen dermaßen Vorsprung hatten andere 
ausländische Kolonien nicht. Trotzdem fanden auch bei den Petersburgischen Deutschen 
sprachlicher Assimilation statt, dank der gemischten Hochzeiten. Laut Berichten von 
Augenzeugen verlief die individuelle Integration unter den Mitgliedern der deutschen Kolonie 
in verschiedenen Geschwindigkeiten ab. Jedoch ″verrussischte″ sich diese ethnische Gruppe 
immer mehr. Auch, weil ab dem Ende des 19. Jahrhunderts bzw. zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts immer weniger neues Blut in die Kolonie kam, wodurch der Anteil der in St. 
Petersburg geborenen Deutschen kräftig zunahm.  

Das letzte war im Gegensatz mit der niederländischen Kolonie, die genau ab der 
Jahrhundertwende viele Neuankömmlinge willkommen heißen durfte. Die deutsche Kolonie 
blieb bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die größte, nicht russische ethnische Gruppe. 
Hierdurch und dank des hohen Maßes an sozial-ökonomischer Absorption  der Deutschen, 
war der ökonomische und sozial-kulturelle Einfluss der deutschen Anwesenheit im 
Petersburger Zusammenleben enorm zu nennen. Die deutsche Kolonie gab innerhalb der 
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ausländischen Bevölkerung der Stadt den Ton an und tat dies bis zum Beginn des Ersten 
Weltkrieges. Danach wurden viele Deutsche aus Sankt-Petersburg verbannt. Dieser deutsche 
Einfluss hatte insofern Effekt auf den Integrationsprozess unter den Niederländern, dass 
manche von ihnen als Deutsche durch die russische autochthone Bevölkerung gesehen 
wurden. 

Diese Situation bestand am Beginn des 20. Jahrhunderts. Die weitere Entwicklung der 
Position der Gruppe Niederländer im russischen Zusammenleben, hätten die Geschehnisse 
von 1917 nicht stattgefunden, ist schwierig vorauszusetzen, auch wenn ein weitergehender 
Integrationsprozess die logische Folge gewesen wäre. 
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Alexandra Fjodorovna (1872-1918), geb. princes Alice van Hessen-Darmstadt, geh. met tsaar 
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Blankenberg, Johan Frederik Lodewijk (1852-192?), directielid De Algemene 59 
Bock, organist 116 
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24 
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Cate, Jan ten (1805-1866), Vriezenveense koopman bij Ten Cate & Co. 29 
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Esders, Bernard (1879-1933), mede-eigenaar warenhuizen Esders 64, 65 
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Esipova, Anna Nikolajevna (1851-1914), pianiste 131 
Everts, Everhard Derk (1850-1944), mede-eigenaar Meihuizen & Zoon. 44, 46 
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Feik(Fik), Cornelius (1822-1895), Vriezenveense koopman bij Feik & Co. 30-31 
Feik(Fik), Johannes (1828-1965), Vriezenveense koopman bij Feik & Co. 31 
Fjodor Ivanovitsj (1557-1598), tsaar van Rusland 85 
Fritsje, N.A, muzikant 131 
Gaastra, Banke, Nederlandse accountant 
Gargon, Jacobus (1728-1792), predikant 89 
Garutt, Vadim Evgenjevitsj, wetenschappelijke medewerker Petersburgse dierentuin 152 
Gerbhart, Julius (?-1871), koopman, oprichter Petersburgse dierentuin 143-144, 146-150 
Gerdak, leraar Duits aan school drie hervormde gemeentes 116  
Gerth van Wijk, Frederik, Nederlandse vice-consul 77 
Gillot, Hendrikus Adolphus (1838-1916), predikant 13, 94-96, 113, 117, 153-161 
Gilse van der Pals, Hendrik van (1856-1928), directielid Treugol’nik, consul 13, 35, 67, 76, 
83, 98, 101, 107-108, 110, 123, 126, 133, 135, 138, 139-140, 142 
Gilse van der Pals, Maximiliaan van (1885-1968), landbouweconoom 56, 107, 136, 140-141 
Gilse van der Pals, Leopold van (1884-1966), componist 135-137 
Gilse van der Pals, Nikolaj Ferdinand van (1891-?), dirigent 137 
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Gilse van der Pals, Emma van (1898-?), geh. met A.J.C. de Bruyne 141 
Gogol, Nikolaj Vasil’evitsj (1809-1852), schrijver 27 
Golitsyn, Aleksander Nikolajevitsj (1773-1844) oberprocureur 90 
Gorbatsjev, Mikhail Sergejevitsj, president UdSSR 57 
Groes, Friedrich Gerhard, kerkenraadslid 101 
Grube, Hermanus Gerardus (?-1724), predikant 88 
Haasjes, M.S., medewerker Stokvis 72 
Harmens, Dirk Anneus, employé NedRus 56 
Harmsen, Albertus (1802-1882), Vriezenveense koopman 22-24 
Harmsen, Amalia Johanna (1823-1882), geh. met Johannes Kruys 23 
Harmsen, Barend (1853-1938), Vriezenveense koopman bij Harmsen & Co. 14, 110, 113 
Harmsen, Cornelis Herman (1873-1927), employé bankiershuis Gebr. Meyer & Co. 35 
Harmsen, Derk Gerhardus (1889-1967), koopman, auteur van ‘Vriezenveners in Rusland’ 12, 
18, 23, 26, 39, 50, 111-113, 141, 165-166 
Harmsen, Derk Gerhardus (1816-1893), Vriezenveense koopman, eigenaar Harmsen & Co. 
20-21 
Harmsen, Gerrit (1780-1849), Vriezenveense koopman bij Jansen, Joost & Co. 22 
Harmsen, Jan (1859-1919), commercieel directeur Baltische Wagonfabriek 35 
Harmsen, Jan Cornelis (1869-1949), directeur Petersburgse kantoor firma A.W. Rothermund 
35, 56 
Harmsen, Johannes (1784-1836), Vriezenveense koopman 22 
Harmsen, Leonard Johan (1849-1915), Vriezenveense koopman bij Harmsen & Co. 21 
Harmsen, Wicher Cornelis (1878-1941), bewindvoerder Petersburgse filiaal Nobelfabriek 35 
Harmsen, Johanna Lena (1848-1907), geh. met van Jasper Smelt, later met Egbert Eduard 
Smelt 164-165 
Hartmann, leraar school drie hervormde gemeentes 116 
Hegen, Anna ter, moeder Sophia Rost 143, 150-152 
Heijnemann, Jan Hendrik(Johann Heinrich) (1805-1882), gemeentelid 117 
Hemmes, Jan,  uit Groningen 143 
Hoek, Jan (1730-1760), Vriezenveense koopman 15 
Hoek, Jan Johannes (1895-?), winkelier bij Harmsen & Co. 21 
Hoff, Hermanus (1815-1893), Vriezenveense koopman bij Smelt, Engberts & Co. 19, 164 
Hosmar, Johan, historicus, publicist 12, 162-163  
Hous, N.F., procuratiehouder HolRus 55  
Hulshoff, Wicher Johannes (1810-1825), bediende Harmsen, Langhans & Co. 22 
Ivanova, Natal’ja, journaliste 12  
Jans, Bijna, vroedvrouw 143 
Jansen, Wicher (1868-1947), eigenaar Jansen, Joost & Co. 30 
Jansen Werff, J.A., chef afdeling buitenland bij NedRus 56 
Jansen, Lucas (1833-1903), Vriezenveense koopman bij Jansen, Joost & Co. 98, 113 
Jansen, Concordia Caroline (1870-1915), zus van Herman Willem Jansen 98 
Jansen, Herman Willem(Herrmann Wilhelm) (1865-1943), koopman 98 
Jansen, Margaretha Chefina(Grietje) (1831-1919), geh. met Herman Kunst 101 
Jansen Werff, Jan (1888-1954), employé NedRus 56 
Janssen, Daniel Johannes (1783-1846), predikant 90 
Jansohn, N.A., directielid HolRus 55 
Johansen(Johanssen), Julius (1826-1904), Prof., directeur Petersburgse Conservatorium 133, 
136 
Johansen(Johanssen), Lucy (1867-1903) geh. met Hendrik van Gilse van der Pals 136-137 
Jongh, Elisabeth de, geh. met Arie van den Bosch 50 
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Jongh, Anna Henriette Elisabeth Maria de (1878-196?), geh. met Anton Philips 78-79 
Jonker, John Lambertus Jan (1896-1964) medewerker Kunst & Co. 25, 112, 141, 166 
Juchneva, Natal’ja Vasilevna, Prof. dr. 12 
Jurgens, Antonius (1867-1945), Nederlands ondernemer 73-74, 77 
Kagan, L.S., juridisch adviseur 53 
Kannegiesser, J. de, vertegenwoordiger Werf Gusto 51 
Key, J., directeur Thomsen’s havenbedrijf 53 
Kneepkens, Maria Florentina(Florence) (1868-1949), geh. met Charles Scheefhals 66, 68 
Kok, Hendrik, schoolmeester 115 
Koni, Anatolij Fjodorovitsj (1844-1927), jurist 87, 160 
Koningin Wilhelmina (1880-1962), koningin der Nederlanden 109, 118, 159 
Kramer(Kraamer) Joseph Johannes, monteur Stokvis 72 
Kramer, Gerardus (1698-1744), predikant 88  
Kruys, Bernard (1840-1911), scheepsbouwkundig ingenieur, mede-eigenaar Java 9, 32, 109  
Kruys, Claas, (1802-1877), Vriezenveense koopman bij Jansen, Joost & Co. 19, 31 
Kruys, Hendrik (1851-1907), Vriezenveense koopman, oprichter Java 17, 25, 31, 47, 108, 
113, 166 
Kruys, Jan (1834-1872), Vriezenveense koopman 31 
Kruys, Johannes (1809-1863), Vriezenveense koopman bij Jansen, Joost & Co. 22-23 
Kruys, Johanna (1804-1883), geh. met Jan Bramer 23 
Kruys, Vladimir (1868-1919), winkelmedewerker Java 31 
Kruys, Johannes Zacharias Ursinus (1812-1852)Vriezenveense koopman bij Jansen, Joost & 
Co. 162 
Kulikovski, Leocadia (1892-197), geh. met Willem Jacob Vinke 50 
Kunst, Derk Karel Johan (1828-?), Vriezenveense koopman bij Harmsen, Langhans & Co. 22 
Kunst, Jacob Hendrik (1837-1881), predikant 34, 94, 107, 116, 153 
Kunst, Jan (1797-1862), schoolhoofd te Vriezenveen 11 
Kunst, Jan (1826-1892), Vriezenveense koopman bij Harmsen, Langhans & Co. 22 
Kunst, Egbertus Diederik (1820-1881), Vriezenveense koopman, oprichter Kunst & Co. 94 
Kunst, Wicher (1858-1936), bewindvoerder handelsfirma Wogau & Co. 35 
Kunst, Herman Hendrik (1824-1877), Vriezenveense koopman bij Jansen, Joost & Co. 121 
Kuptsche, magister 75 
Lagro, Willem (1874-1948), president-directeur NedRus 56 
Sweerts de Landas Wyborgh Landas, Emile Claude (1852-1928), gezant 138 
Lang, Wilhelmina Sophie (1869-1953), geh. met Jan Cornelis Harmsen 35 
Lange, A.W. de, inspecteur Ant. Jurgens Margarinefabrieken  
Langhans, Gottfried, Nederlander 21 
Langhans, Sophia, geh. met Johannes Harmsen 22 
Lausière, leraar Frans aan school drie hervormde gemeentes 116  
Lebedkin, leraar Russisch aan school drie hervormde gemeentes 116 
Leendert, Janson Hermanides, onderwijzer 114 
Leering, Sjoerd (1896-?), medewerker Wijlhuizen & Co. 43-44 
Leersum, Evert Cornelius van, arts 157 
Lejkin, Nikolaj Alexandrovitsj (1841-1906), schrijver 17-19 
Lejkin, Vasilij Alexandrovitsj (?-1900), winkelbediende 17  
Lejkin, Nikolaj, koopman 19 
Lenin(Ul’janov) Vladimir Il’itsj (1870-1924), grondlegger Sovjetstaat 81-82 
Lesjetitskij, Teodor (1830-1915), pianist, muziekdocent 130-131 
L’Estocg, Johan German (1692-1767), lijfarts 88 
Lipski, V.A.(1869-1911), architect 65 
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Loman, Louise Hermina (1864-1939), geb. Gillot, geh. met Johannes Gerhardus Loman 159-
160 
Loman, Johannes Gerhardus (1862-1908), directeur Nederlandse bank in Pretoria 159-160 
Lucks, Vera, geh. met Leonard de Vries 43 
Lundin, Per Johan Theodor, bewindvoerder Stokvis 70-72 
Maas, Abraham, onderwijzer 114 
Man Lapidoth, Johan Dirk de, directielid HolRus 55, 71-72 
Martin, Louise Karoline Frederike, juffrouw, geh. met Heinrich Cornelius Harff 118-119 
Mège-Mouriés, Hippolyte (1817-1880), uitvinder van margarine 73 
Meihuizen, Jan Melcherts (1813-1890), oprichter Meihuizen & Zoon 44 
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