
Gepubliceerd in NRC 6-9-2002

Holland als desillusie

Rietje van Vliet

Het Russische beeld van Nederlanders is lang niet altijd positief. Pismo iz Gollandii (een brief uit Ne-
derland): deze woorden worden door de Russische jeugd tegenwoordig duidelijk geassocieerd met
drugs. Of beniljoeksovyj prikid: letterlijk kleren uit de Benelux, maar anno 2002 vooral als Russische
slang gebruikt voor gave kleding. Het beeld dat de Russen van Nederlanders hebben, is echter lang
niet altijd positief. Een paar jaar geleden nog klaagde een Russische vrouw uit Nederland nog in de
Moskouse Literatoernaja gazeta dat Nederlandse vrouwen lange lijzige types zijn met een klein
hoofdje en een enorm achterwerk; - overigens een paar maanden later door een Russische Hagenaar
gecorrigeerd.

Over de Nederlands-Russische betrekkingen en de wederzijdse beeldvorming in voorbije eeuwen gaat
Van de Vierpotige Leeuw en de Tweekoppige Adelaar. Hoewel de bundel zeer de moeite waard is om
gelezen te worden, is het teleurstellend dat er slechts één bijdrage gewijd is aan het beeld dat de
Russen hebben van de Nederlanders. Tegelijkertijd is dit het enige artikel over de twintigste eeuw.

In de ogen van de Russen waren Nederlanders altijd sympathieke, hardwerkende en eerlijke mensen,
maar ook stonden ze bekend om hun eenvoud, gewiekstheid, ongemanierdheid en zuinigheid. Dankzij
de populaire Russische vertaling van Hansje Brinker echter was het beeld van de Nederlanders over-
wegend positief. Maar toen het reizen naar het westen in de jaren zestig voor beperkte groepen weer
mogelijk werd, was de desillusie groot. Men ontdekte dat de Volendamse klederdracht vooral bestemd
was om de toeristen te behagen en dat de commercie het voor het zeggen had. Tegenwoordig bren-
gen de Russen Nederland vooral in verband met seks en drugs. Nederland is volgens hen bovendien
een soort laboratorium geworden voor allerlei vernieuwende, zelfs revolutionaire wetgevingen, het-
geen in het algemeen wordt gewaardeerd.

De overige bijdragen gaan over de manier waarop Nederlanders in de achttiende en negentiende
eeuw handel dreven met Rusland en op hun beurt aankeken tegen hun handelspartners. Bijzonder
informatief is het artikel over het mislukte residentschap van de nog jonge, onhandige Jacob de Bie,
die van 1711 tot 1718 aan het Russische hof verkeerde om daar de Nederlandse belangen te verde-
digen en zich met public affairs bezig te houden. Groot was de onachtzaamheid van de Staten-
Generaal ten aanzien van de marginale mogendheid die Rusland in hun ogen nog was: ze stuurden
niet alleen een onervaren diplomaat naar Rusland, maar zonden hem bovendien naar Moskou (terwijl
de tsaar het regeringscentrum juist verlegd had naar Sint-Petersburg). De Nederlandse overheid reali-
seerde zich niet dat de machtsverhoudingen in Noord-Oost Europa drastisch aan het verschuiven
waren en dat Rusland daarin een vooraanstaande positie innam. Kennelijk waren de Russen in de
ogen van de Nederlanders nog altijd baardige zuiplappen met wie het moeilijk handel drijven was.

Dat de Nederlands-Russische betrekkingen aan het begin van de negentiende eeuw minder intensief
waren, blijkt bijvoorbeeld uit het artikel over de taalstrijd in de Hollandse Hervormde Kerk te Sint-
Petersburg (1774-1775). Toen al waren er onvoldoende kerkgangers die Gods woord in het Neder-
lands wilden aanhoren. Er waren zelfs niet voldoende Nederlandse passanten, scheepslieden die de
Sint-Peterburgse haven aandeden, die een kerkdienst in eigen taal wilden bijwonen.

Andere Nederlanders die in deze bundel ruime aandacht krijgen zijn bijvoorbeeld Johannes Meerman
en Willem le Clerq. Beiden trokken individueel gedurende enige tijd door Rusland. Dankzij hun dag-
boeken krijgt de hedendaagse lezer een beeld van hoe Rusland er rond 1800 uitzag en wat de Ne-
derlandse reizigers van hun vakantieland vonden. 
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