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Personenregister

Aalst, Cornelis Johannes Karel van (1866-1939)
In dienst gekomen bij de NHM in 1896 als agent in Nederlands-Indië, om daarna 
al in 1902 haar president te worden. Samen met Deterding was hij de grote initia-
tiefnemer achter de oprichting van de Nedrus. Na de nationalisatie van de Nedrus 
en het aanblijven van het Sovjetregime lijkt Van Aalst de bank te hebben opgege-
ven en heeft hij Deterding dan ook slechts nominaal gesteund in diens poging de 
Nedrus te gebruiken als middel in diens strijd tegen de Sovjets. Beide heren ken-
den elkaar overigens nog goed uit Nederlands-Indië waar ze in de jaren 1890 voor 
de NHM op Sumatra werkten. Uiteindelijk zou hij in 1934 gedwongen worden om 
als president af te treden, nadat de NHM in grote moeilijkheden door zijn beleid. 
Evenals de Robaver in 1924, zag de NHM zich in 1934 genoodzaakt om een kwart 
van haar vermogen af te stempelen. 

Aleksandrov 
De Russische president-directeur van de Holrus. 

Bark, Pjotr Lvovitsj (1869-1937)
Een voormalig directeur van de Volga-Kama Handelsbank die tussen 1914 en 1917 
Ruslands minister van financiën was. In die hoedanigheid verleende hij goedkeu-
ring aan de oprichting van de Nedrus en de Holrus. Na de Oktober Revolutie wist 
hij naar Groot-Brittannië te ontkomen alwaar hij nog een tweede carriere zou ma-
ken als bankier en adviseur van de Bank of England. Voor zijn verdiensten zou hij 
nog geridderd worden door het Britse koningshuis. 

Borst, Cornelis
Nederlandse houthandelaar voor wie de Russische Revolutie met grote verliezen 
aan investeringen in de Russische houtaankap gepaard is gegaan. Hij zou vanaf 
1918 tot 1931 zitting hebben in het bestuur van de Vereeniging voor Nederland-
sche Belangen in Rusland.

Bracht, Victor
Antwerpse graanhandelaar en schoonzoon van diens collega-graanhandelaar 
Bunge die evenals hem tot de oprichters en aandeelhouders van de Bancolanda 
behoorde. 

Brodsky, Lazar Israelovitsj 
Zeer rijke Kiëvse suikerfabrikant van wie een omvangrijk aandelenpakket van de 
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Moskouse Koopmansbank door de Nedrus kon worden overgenomen. Op deze 
wijze had de Nedrus een belangrijk aandeel in deze bank kunnen verkrijgen, het-
geen een manier was geweest om op tamelijk eenvoudige wijze in Moskou voet 
aan de grond te krijgen. Hiervan is het echter niet gekomen, omdat de directie van 
de Nedrus op het moment zelf, over te weinig kennis beschikte over de soliditeit 
van deze bank.

Bunge, Julius Carl (1865-1934)
Een in de graanhandel steenrijk geworden Amsterdamse koopman die tot de op-
richters van de Bancolanda behoorde en die na zijn dood vooral bekend is geble-
ven als een mecenas van de kunsten en Wagner liefhebber.

Buxhoeveden, baron Arthur Arthurovitsj von
Telg uit een oud Baltisch-Duits geslacht, die de functie van ceremoniemeester aan 
het keizerlijke hof bekleedde en omwille van zijn goede reputatie en connecties, als 
commissaris voor de Nedrus was aangetrokken. Naar blijkt uit het zelfgeschreven 
levensverhaal van Oudendijk, hebben Buxehoeveden en hij elkaar goed gekend, 
hetgeen op zichzelf niet mag verbazen daar Oudendijk aan het tsarenhof was ge-
accrediteerd en Buxehoeveden als ceremoniemeester aan het hof was. In het jaar 
dat volgde op de Oktober Revolutie en tot Oudendijks vertrek, hebben hij en de 
Nederlandse gezant nog veel tijd samen verbracht in het buitenverblijf van Van 
Gilse in Oranienbaum. 

Carstens, Vilhelm Hans Sofus
Zoon van een Deense predikant uit Flensburg die zich in Friesland had gevestigd. 
Onduidelijk is op welke wijze Carstens zich in zijn levensonderhoud voorzag, wel 
is bekend dat hij in 1908 failliet is gegaan. Als één van de ondertekenaars van de 
oorspronkelijke wervingsbrochure lijkt hij zich anno 1915 echter weer te hebben 
hersteld van het eerdere ongeluk, daar onder zijn naam een statig adres staat ver-
meldt: ‘Villa Svaco’ te Oosterbeek. Een herenhuis op de Veluwezoom, was inder-
tijd vooral weggelegd voor welgestelde oud-Indiëgangers die daar hun oude dag 
sleten. Indien ‘Villa Svaco’ ook daadwerkelijk een villa is geweest, moet Carstens 
dan ook over een aardig privékapitaal hebben beschikt. Het is al met al onduidelijk 
hoe Carstens als ook De Wilde Stuart hebben leren kennen en in welke relatie zij 
precies tot elkaar hebben gestaan. Feit is dat na het verschijnen van de brochure 
van beide heren niets meer vernomen zal worden in relatie tot de bank. 

Cohen Stuart, Arnold Jacob (1856-1921)
Een neef van de vader van Jacques, die als lid van de directie van de Koninklijke 
Olie te Londen vermoedelijk de link vormde tussen Deterding, Van Aalst en zijn 
neef Jacques Henri. Opmerkelijk is overigens dat hij de ‘oom’ werd genoemd van 
Stuart, waar hij in feite toch diens achterneef was. Een verklaring is mogelijk gele-
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gen in het feit dat Arnold in 1883 als ingenieur in Semarang ging werken, op het 
moment dat Stuarts vader daar nog als redacteur van het progegressieve dagblad 
‘De Locomotief ’ werkzaam was en Stuart zelf net ter wereld was gekomen. 

Cohen Stuart, Jacques Henri (1883-1955)
Als zoon van de directeur van het departement van justitie van het Indisch Gou-
vernement verbracht hij zijn jeugd op Java. Als 18-jarige besluit Jacques, na zijn 
HBS te hebben afgerond, om niet eerst nog in Nederland een studie te volgen, 
maar om direct het werkende leven in te gaan. Dit bracht hem in 1901 in Moskou, 
alwaar hij begon als lagere bankemployee voor het Crédit Lyonnais. In Moskou 
zou Stuart echter al gauw uitgekeken raken op zijn leventje aldaar en verhuisde 
binnen een jaar nog naar Sint-Petersburg, om er voor de Banque Russo-Chinoise 
te gaan werken. Voor deze bank zou hij vervolgens van 1905 tot 1908 in Brits-
Indië komen te werken, om vervolgens in 1908 op verlog naar Nederland te gaan 
waar zijn familie inmiddels woonde na het overlijden van zijn vader in 1908. Op 
de terugweg naar Nederland maakte hij nog een rondreis door Klein-Azië en zijn 
reisindrukken verwerkte hij in een reeks artikelen. Na enige tijd in Patria te heb-
ben verbracht ging Stuart in 1910 bij de Koninklijke Hollandsche Lloyd, waarvoor 
hij tot 1914 als agent in Australië kwam te werken. Met het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog keerde hij naar Nederland terug en melde zich aan bij de Landstorm 
en werd secretaris van de Vereeniging voor Volksweerbaarheid. In de loop van 
1915 raakte hij tenslotte betrokken bij wat de Nedrus zou worden. 

Colijn, Hendrikus (1869-1944)
Als officier van het Koninklijke Nederlandsch-Indisch Leger diende hij onder ge-
neraal Van Heutz in de Atjeh Oorlog. Daarna zou hij zich wisselend in de politiek 
en het bedrijfsleven begeven. Tussen 1914 en 1922 was Colijn achtereenvolgens de 
directeur van de BPM, lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Olie zelf en 
tenslotte commissaris bij deze ondernerming. Na 1922 heeft hij zich volledig op de 
politiek gericht en heeft hij als minister-president verschillende kabinetten geleid 
in de jaren twintig en dertig. 

Corsin, Henri
Hoofdboekhouder van de Nedrus en lid van het discontocomité van de bank. Hij 
zou samen met Stuart en Werff tot het einde toe in Rusland blijven; uiteindelijk 
was hij de laatste die Rusland zou verlaten. Gelijk Stuart en Werff zou ook hij een 
veel te magere vergoeding ontvangen voor de tijd in Rusland, hetgeen in zijn geval 
extra pijnlijk was met het oog op vrouw en zoon, die hij diende te onderhouden. 

Deterding, Henri Willem August (1866-1939) 
President-directeur van de Koninklijke Olie. Waarschijnlijk de grootste Neder-
landse zakenman van de twintigste eeuw en zeker van voor de Tweede Wereldoor-
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log. Samen met Van Aalst behoorde hij tot de belangrijkste initiatiefnemers van de 
Nedrus. Hij zou in de tweede helft van de jaren twintig de Nedrus nog proberen te 
gebruiken in zijn strijd tegen de Sovjetautoriteiten over olieconcessies in de Kau-
kasus en vermeende dumping praktijken van de Sovjetunie op de wereldoliemarkt. 
Uiteindelijk zou dit net zo min iets opleveren als de Nedrus zelf. Opvallend was het 
verschil in benadering tussen Deterding en Stuart waar het ging om het hervinden 
van een vergelijk met het Bolsjewistische Rusland. Het wantrouwen van Deterding 
dat Stuart dit opleverde, heeft waarschijnlijk de genadeklap voor Stuarts carrière 
in de vaderlandse haute finance betekend. Zijn naam als groot zakenman zou later 
bezoedeld raken omdat hij zijn laatste levensjaren heeft vebracht met zijn derde 
vrouw op een landgoed in de Duitse deelstaat Mecklenburg en bij zijn begrafenis 
hooggeplaatste vertegenwoordigers van het Nazi-regime aanwezig waren. 

Essen, Isaac van
Nederlandse ingenieur die in 1917 de Zweed Lundin zou opvolgen als chef van het 
Russische filiaal van de firma Stokvis/IIHV.

Fokker, Timon Henricus (1880-1956)
De Nederlandse consul-generaal te Kiev en volle neef van de beroemde Neder-
landse luchtvaartpionier Anthony Fokker. Hij was tot 1917 als advocaat werkzaam 
geweest in Amsterdam en trad in dat jaar toe tot het ministerie van buitenlandse 
zaken. Hij werd geposteerd bij het gezantschap te Sofia van waaruit hij zich als 
consul-generaal te Kiev zou vestigen na een studiereis door de Oekraïne. Vanuit 
zijn positie als diplomatiek vertegenwoordiger hield hij het ministerie van buiten-
landse zaken tot aan zijn vertrek uit Rusland, op de hoogte van de ontwikkelingen 
ter plaatse in verband met de Russische Revolutie. In vergelijking met collega-di-
plomaten als Oudendijk en Sweerts, hield Fokker een veel meer genuanceerde kijk 
op de ontwikkelingen in Rusland en dan met name op het vermogen der bolsje-
wieken zich te organiseren en het hoofd boven water te houden. In zijn dissidente 
opstelling ten opzichte van de opvattingen van het thuisfront in Nederland, mag 
men hem dan ook vergelijken met Stuart.

Gaastra, Banke
Nederlandse accountant werkzaam voor de Britse accountantsfirma Price & Wa-
terhouse in Sint-Petersburg, die in opdracht van de Robaver contact zocht met 
Russische financiers voor de oprichting van een Nederlands-Russische bankcom-
binatie in Rusland. Per toeval kwam hij daarbij in contact met Kagan die op dat 
moment, eind 1915, juist doende was de oprichting van de Petersburgse Koop-
mansbank in goede banen te leiden. Beide heren zagen voordelen in het samen-
brengen van de Rotterdamse en de Russische belangstellenden, hetgeen leidde tot 
oprichting van de Holrus op 14 juli 1916. 
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Gerson
Een Nederlandse procuratiehouder van de Holrus die werkzaam was in het hoofd-
kantoor van deze bank te Sint-Petersburg. 

Gilse van der Pals, Hendrik van (1856-1928)
De President-commissaris van de Russische rubberfabriek Treugolnik en Neder-
lands consul te Sint-Petersburg. Hij werd uiteindelijk bereid gevonden om als één 
der oprichters van de bank op te treden. Hij nam voor 195.000 roebel deel in het 
kapitaal van de bank, maar liet de positie van commissaris over aan zijn zoon Max 
Hendrik omdat hij al eenzelfde functie bekleedde bij de Petersburgse Escompto-
bank. Na de Russische Revolutie is hij uitgeweken naar Zwitserland alwaar hij de 
laatste jaren van zijn leven verbracht. 

Gilse van der Pals, Maximiliaan Hendrik van (1885-1966)
Een zoon van Hendrik van Gilse van der Pals en leefde als gepromoveerd land-
bouweconoom als grootgrondbezitter in Finland. Hoewel hij maar voor 5.000 roe-
bel deel had genomen in het kapitaal van de Nedrus, had hij een plaats in de raad 
van commissarissen van de bank. Als zodanig vertegenwoordigde hij zijn vader 
die op dat moment al eenzelfde positie bekleedde bij de Petersburgse Escompto-
bank. 

Gindin
Een volkscommissaris van financiën die voor de Revolutie had gewerkt voorde 
Petersburgse Privé Handelsbank. Hij was ondermeer belast met de nationalisatie 
van de beide Nederlandse banken in Rusland.

Ginzburg
Naast Halpern de tweede juridische adviseur van de Nedrus. 

Goekovski, Isidore Emmanuelovitsj (1871-1921)
Als opvolger van Krestinksi volkscommissaris voor financiën in Sint-Petersburg 
van 1919 tot 1920 en daarna ambassadeur van de Sovjetunie in Estland. 

Gorlin
Russische houthandelaar die deelnam in het oprichtingssyndicaat van de Holrus 
en die zitting had in haar raad van commissarissen. 

Goudriaan, Albert Johan Marie (1871-1945)
Had zich als bakkersknecht opgewerkt tot oprichter en directeur van een rede-
rij en een cargadoorsbedrijf die beiden de naam Van Nievelt, Goudriaan & Co. 
droegen. In deze hoedanigheid bekleedde Goudriaan ook commissariaten bij de 
Robaver en de Graanelevator Maatschappij. Hij was nauw betrokken geweest bij 
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de oprichting van de Bancolanda en het is niet ondenkbaar dat zijn maatschappij 
ook een belang heeft genomen in de oprichting van de Holrus. 

Graan, Albert de (geb. 1894) 
Begin 1917 aangesteld als rentmeester van de Nederlandse kerk. Medegevangene 
van Stuart die zich uitermate bekwaam zou tonen in het onderhandelen met de 
Sovjets over de condities van hun gevangenenbestaan. Deze bekwaamheid had hij 
eerder al bewezen in een door hem geleide voedselexpeditie naar de Volga, die uit 
was gegaan van de ‘onechte legatie’. 
 
Guépin, Cornelis Herman
Van 1918 tot 1923 directeur bij de NHM als opvolger van Walree, in welke hoe-
danigheid weinig invoeling leek te kunnen opbrengen voor de moeilijke tijd die 
Stuart, Werff en Corsin in Rusland hadden doorgemaakt als laatst overgebleven 
medewerkers van de Nedrus. 

Halpern, Alexander
Juridisch adviseur van Noorse origine van de Nedrus en aandeelhouder ter waar-
de van 10.000 roebel. Ten tijde van de Russische Burgeroorlog zou hij zich aan 
de Noorse legatie in Sint-Petersburg verbinden, om de belangen van de Noorse 
onderdanen in Rusland te helpen beschermen tegen de onteigeningsijver van de 
bolsjewieken. 

Harmens, Dirk Anneus (1892-1951)
Secretaris van de NHM, oorspronkelijk belast met de correspondentie van het 
hoofdkantoor van de NHM in Amsterdam met de Nedrus in Sint-Petersburg. Hij 
zou samen met Wilmink naar Sint-Petersburg afreizen om de oprichtingsvergade-
ring bij te wonen, waarna hij echter twee jaar zou aanblijven. Eerst als invalskracht 
voor de vertraagde en later ten tonele verschijnende Schimmelpenninck en uitein-
delijk met een eigen aanstelling. Hij zou in september 1918 samen met Lagro naar 
Nederland terugkeren. Eenmaal weer terug in Nederland schopte hij het uitein-
delijk tot directeur van het kantoor van de Paribas in Amsterdam, hierbij wellicht 
geholpen door La Gro, die voor hem deze positie had bekleed. 

Heldring, Balthasar (1839-1907)
Voormalig directeur van de Nederlandsche Handel-Maatschappij die in de jaren 
tachtig van de negentiende eeuw een begin zou maken met haar omvorming van 
een handelsmaatschappij tot een handelsbank. Hij was overigens ook de vader van 
de onderstaande Ernst Heldring. 

Hermann
Een Duitse firmant bij het handelshuis Wogau te Moskou en tevens de Nederland-
se consul in aldaar. Stuart had hem oorspronkelijk gevraagd om zitting te nemen 
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in de raad van bestuur van de Nedrus, diens Duitse afkomst maakte dit echter 
onmogelijk. 

Hous
Procuratiehouder bij de Holrus een functie welke hij daarvoor bij de Petersburgse 
Privé Handelsbank had bekleed. Het heeft er alle aanschijn van dat Hous en Mink-
witz samen met hun voormalige chef Schulmann indertijd naar de Holrus zijn 
overgestapt. 

Jansen Werff, Jan (1888-1954)
Voormalig medewerker van de Indische financieringsmaatschappij Geo Wehry te 
Batavia. Hij zag zich gedwongen Indië te verlaten omwille van zijn gezondheid. 
Daarop werd hij in 1917, 29 jaar oud, werkzaam voor de Nedrus te Sint-Petersburg 
als chef van de buitenlandse afdeling. Hij zou later tevens procuratiehouder wor-
den en samen met Corsin de hoofdboekhouder en Stuart, tot aan het einde op zijn 
post blijven, ondanks zijn door malaria-aanvallen ondermijnde gezondheid. 

Janson
Een Nederlandse procuratiehouder van de Holrus, die werkzaam was op het 
hoofdkantoor van deze bank te Sint-Petersburg. 

Jéquier
Eén der Franse directeuren van het filiaal van het Crédit Lyonnais in Sint-Peters-
burg. 

Joffe, Adolf Abramovitsj (1883-1927)
Als volkscommissaris van Buitenlandse Zaken, had Joffe zitting in het Centraal 
Comité van de Communistische Partij. Net als Krestinski behoorde hij daarmee 
tot de leiders van de Oktober Revolutie. In zijn hoedanigheid als Volkscommis-
saris van Buitenlandse Zaken, zou hij begin 1918 meermaals door Oudendijk wor-
den benaderd met het verzoek de beide Nederlandse banken niet te nationalise-
ren. Aan dit verzoek zou Joffe uiteindelijk begin mei 1918 gehoor geven door de 
Nedrus en Holrus toe te staan zelfstandig hun bedrijf te liquideren. Later dat jaar 
werd deze toezegging echter teruggedraaid met het verbreken van de diplomatieke 
betrekkingen tussen Sovjet-Rusland en Nederland. 

Junod, Albert (1865-1951)
De Zwitserse gezant te Sint-Petersburg. Hij verliet als laatste der buitenlandse di-
plomatieke vertegenwoordigers eind februari 1919 Rusland. Dit betekende dat de 
Nederlandse gemeenschap in Rusland nu helemaal zonder diplomatieke vertegen-
woordiging en dus bescherming kwam te zitten, aangezien Oudendijk reeds eind 
1918 was vertrokken. 
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Kagan, Lev Semeonovitsj
Juridisch adviseur in Rusland van de firma Müller en tevens commissaris van de 
Holrus. Hij was het die min of meer bij toeval stuitte op Gaastra die in opdracht 
van de Robaver op zoek was naar een geschikte mogelijkheid voor de Rotterdamse 
bank om in Rusland voet aan de grond te krijgen. Kagan was op dat moment zelf 
juist nauw betrokken bij de oprichting van de Petersburgse Koopmansbank, welke 
dus later mede door zijn toedoen tot de Nederlands-Russische bankcombinatie 
‘Holrus’ zou worden omgevormd. Later zou hij nog directeur van de Holrus vesti-
ging te Moskou worden. 

Karnebeek, jonkheer Herman Adriaan, van (1874-1942)
Van 1918 tot en met 1927 de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, in 
welke hoedanig-heid hij nog door Stuart werd benaderd met een verslag van zijn 
bevindingen in Rusland na zijn terugkeer in mei 1920.

Kok, Johan Egbert Frederik de (geb. 1882)
Begonnen als officier bij de KMA en later scheikundig ingenieur te Delft, trad in 
1908 aan bij de BPM en verkreeg spoedig na zijn aanstelling de leiding over het 
laboratorium van de BPM. Na het overlijden van Abraham Cohen Stuart in 1921, 
werd hij directeur bij zowel de Koninklijke Olie als de BPM en hij zou in 1936 
Deterding opvolgen als directeur-generaal.

Kogan
De directeur van de Junkers Bank, een kleine Russische handelsbank te Moskou 
waar de Nedrus een meerderheidsbelang in had kunnen nemen. 

Kossovsky
Boekhouder bij de Nedrus die na de Oktober Revolutie een aanhanger van de 
bolsjewieken bleek te zijn en zich tevergeefs probeerde de plaats van de directie 
in te nemen.

Krestinski, Nikolaj Nikolajevitsj (1883-1938)
Jurist en tevens bolsjewiek van het eerste uur, die in juli 1917 in het Centrale Co-
mité van de Communistische Partij werd opgenomen en in 1918 door Lenin zelf 
tot Volkscommissaris van inanciën werd benoemd. Later zou hij nog ambassadeur 
in Berlijn worden. Als vroegere partijganger van Trotski verloor hij in 1938 zijn 
leven tijdens de zuiveringen van Stalin. 

Kröller, Anthony George (1862-1931)
Als schoonzoon van de oprichter zou hij de beherend vennoot worden van de in 
Rotterdam gevestigde mijnbouw- en scheepvaartonderneming Wm. H. Müller & 
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Co. Hij was een vooraan-staand lid van het locale zakenleven en bekleedde uit 
dien hoofde een commissariaat bij de Robaver. Als commissaris van deze bank 
drong hij aan op het oprichten van een Nederlandse bank in Rusland. Het was 
ook zijn zaakwaarnemer in Rusland, Gaastra, die op zoek ging naar betrouwbare 
Russische gegadigden voor de oprichting van een Nederlandse handelsbank ter 
plaatse. Midden jaren twinitg kwam de Robaver in zwaar weer terecht door de 
grote kredieten die zij aan de zijn ondernmening had vestrekt in het kielzog van 
de in Russische mijnbouwondernemingen geleden verliezen na de Oktober Revo-
lutie. Begin jaren dertig geraakte ook de firma Müller in financiële problemen en 
zag hij zijn rijkdom en status voor een belangrijk deel verdampen. Zijn naam en 
die van zijn kunstminnende vrouw leven nog altijd door in het bekende Kröller-
Müller Museum te Otterloo. 

Kroon
Een Nederlandse procuratiehouder van de Holrus te Sint-Petersburg. 

Laarhoven, G. van
Een Nederlandse employee van het Moskouse filiaal van de Holrus. 

Lagro, Willem (1874-1948)
Een voormalig inspecteur van de NHM, die samen met Oudendijk, Stuart op 
diens tweede reis naar Rusland zou begeleiden. Uiteindelijk verbleef hij van juli 
1916 tot en met september 1918 in Rusland in de hoedanigheid van president-
directeur van de bank. Op 19 mei 1919 zou hij zijn functie als president definitief 
neerleggen. Zijn carrière beëindigde hij als directeur van het filiaal van de Paribas 
te Amsterdam. 

Lelianov, Ivan Pavlovitsj
Erfelijk ereburger van de stad Sint-Petersburg, groothandelaar in pelswaren en 
directeur bij de Russische Lloyd en één van de Russische commissarissen van de 
Holrus. 

Lendi
Procuratiehouder bij de Holrus die daarvoor in dezelfde hoedanigheid werkzaam 
is geweest bij de inlichtingenafdeling van de Petersburgse Privé Handelsbank.

Lianosov, Stepan Grigorovitsj
Russische grootindustrieel en oliehandelaar op wiens initiatief het syndicaat voor 
de Petersburgse Koopmansbank werd gevormd. Op haar beurt zou hier weer de 
Holrus uit voortkomen. Bij oprichting van de Holrus zou hij als commissaris zit-
ting nemen in de raad van toezicht. 
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Loudon, jonkheer Hugo (1860-1941)
Van huis uit ingenieur die in 1893 in dienst kwam bij de Koninklijke Olie om de 
leiding op zich te nemen over de eerste boringen op Sumatra en deze in 1914 als 
directeur van de BPM, zou verlaten. Hij wilde eigenlijk gaan rentenieren, maar 
keerde in de loop van de jaren twintig toch bij de Shell terug. Loudon was oor-
spronkelijk één van de kandidaten voor de functie van president-commissaris van 
de Nedrus, hetgeen er echter nooit van is gekomen. Wel nam hij voor honderd-
duizend roebel deel in het kapitaal van de bank. 

Loudon, John (1866-1955)
Van 1913 tot 1918 de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Op het mo-
ment dat de nationalisatie van het bankbedrijf in Rusland werd afgekondigd en 
de Russische staatsschuld werd geannuleerd. Hij tikte Oudendijk op de vingers 
wegens het op eigen initiatief deelnemen aan een gezamenlijke demarche van het 
Petersburgse corps diplomatique tegen de annulering- en nationalisatiepolitiek der 
bolsjewieken. Loudon zag hierin een mogelijke bedreiging der neutraliteit, welke 
hij koste wat koste niet in het geding wenste te brengen. Het ging hier overigens 
om de jongere broer van voornoemde Hugo Loudon. 

Lundin, Per Theodor Johan 
Zweedse ingenieur die tussen 1915 en 1917 als agents van de firma Stokvis de 
leiding had over haar Russische vertegenwoordiging. Gezien de slechte leefom-
standigheden voor hem en zijn gezin in Sint-Petersburg, diende hij begin 1917 
zijn ontslag in en keerde terug naar Zweden. 

Man Lapidoth, Johan Dirk de (geb. 1881)
Voormalig procuratiehouder van de Robaver die bij oprichting van de Holrus tot 
haar vice-president werd benoemd. Medio 1917 werd hij door zijn mededirecteurs 
om onduidelijke redenen uit zijn functie ontheven. De directie van de Robaver was 
het hier weliswaar niet eens, maar hij keerde desondanks naar Nederland terug. 

Mandele, Karel Paul van der (1880-1975)
Was als secretraris al lid van de raad van bestuur van de Robaver in de tijd dat 
Westerman en Van Tienhoven hier de leiding hadden. Na hun ontslag in 1924 wist 
hij evenwel aan te blijven, om uiteindelijk zelf nog de leiding van de bank op zich 
te nemen. Als voorzitter van de Rotterdamse Kamers van Koophandel maakte hij 
ook deel uit van het comité waarvoor Stuart in 1952 naar Moskou zou afreizen om 
deel te nemen aan een internationale economische conferentie. 

Manov
Grote Russische suikerfabrikant die als oprichter van de Holrus ook zitting zou 
hebben in haar raad van commissarissen. 
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Marez Oyens, Adriaan Deodatus de (1847-1924) 
Directeur van de handelsbank Labouchère & Oyens te Amsterdam en onderhan-
delde zowel met de NHM als de Robaver over de oprichting van wat de Banco-
landa zou worden. 

Maznata
Een  Russische vice-directeur van de Nedrus en tevens voorzitter van haar discon-
tocomité .

Meulen, Carel Eliza ter (1867-1937)
Firmant bij het bankierhuis Hope & Co. en medeoprichter en commissaris van de 
Nedrus. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog zou hij nog een zekere bekendheid 
verwerven als Nederlands vertegenwoordiger voor financieel-economische zaken 
bij conferenties van de Volkenbond aangaande Europa’s economische herstel zoals 
die te Brussel in 1921.

Minkwitz
Procuratiehouder bij de Holrus die daarvoor dezelfde functie heeft bekleed bij de 
disconto-afdeling van de Petersburgse Privé Handelsbank. 

Mohr, Moritz Eduard August Wilhelm (1877-1956)
Nederlandse ingenieur van Duitse origine bij de Elektriciteitsmaatschappij van 
1886 te Riga op het moment dat de oorlog uitbreekt. Hij bevond zich op dat mo-
ment al vijftien jaar in Rusland en Stuart kende hem nog van zijn eerste tijd in 
Rusland. Waarschijnlijk om deze reden had Stuart hem gevraagd om zitting ne-
men in het verder tamelijk symbolische revisiecomité van de Nedrus. Als in het 
kielzog van de Oktober Revolutie de positie van de Nederlandse gemeenschap 
steeds verder onder druk komt te staan, zal Mohr nog het voorzitterschap van de 
Nederlandse vereniging op zich nemen en nauw met Stuart samenwerken in het 
beschermen van de belangen van de Nederlandse gemeenschap in Sint-Petersburg. 
Na zijn terugkeer in Nederland in 1920, werd hij directeur van de Amsterdamsche 
Superphosphaatfabriek. 

Nansen, Fridtjof (1861-1930)
Noorse ontdekkingsreiziger, wetenschapper, vredesactivist en diplomaat en zelfs 
een beetje vader des vaderlands van Noorwegen. Stuart zou in 1922 in het kader 
van zijn voedselhulpprogramma voor even weer naar Rusland kunnen terugkeren. 
Deze Nansenmissie moest het lijden van de hongerende Russische bevolking, als 
gevolg van de Eerste Wereldoorlog en Burgeroorlog, zien te verlichten. Het lijkt 
onwaarschijnlijk dat Stuart zozeer omwille van de verzachting van de pijn van het 
Russische volk in haar totaliteit aan deze missie heeft deelgenomen, als wel om een 
bijzonder exemplaar van de Russische natie te ontzetten: namelijk zijn vroegere 
secretaresse en latere vrouw Lydia Ofitserova.
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Niftrik, Christiaan Hendrik Jacob van (1872-1936) 
Kanselier en secretaris van het Nederlandse gezantschap in Sint-Petersburg welke 
zich bevond in een kleine achterkamer van de privé-woning van Oudendijk de 
gezant. Als gevolg van afwezigheid van de consul, van Gilse van der Pals, zou Van 
Niftrik zich medio 1918 ook dienstbaar maken ten behoeve van het Nederlandse 
consulaat. Als eind 1918 Oudendijk uit Rusland moet vertrekken, besluiten ook 
hij en Buitenhuis niet langer te wachten. Vanuit Sint-Petersburg vluchtte hij naar 
Helsinki, alwaar hij de Nederlandse consul-generaal ter plaatse  zou worden.

Ofitserova, Lydia Sergejovna (1897-1955)
Secretaresse bij de Nedrus en later de vrouw van Stuart. Gehuld in vrouwenkleren 
en uitgerust met haar paspoort wist Stuart in 1920 over de grens met Finland te 
komen. Later zou hij in het kader van de Nansenmissie voor Rusland, zijn toe-
komstige vrouw naar Nederland weten mee te smokkelen waarschijnlijk onder 
gebruik-making van een Nansen-paspoort. Het huwelijk tussen beide zou plaats-
hebben op 25 november 1922 en zou gezegend zijn met drie kinderen, twee doch-
ters en een zoon.

Onnes van Nyenrode, Michiel (1878-1972)
Firmant van het koffiehandelshuis P. Onnes & Zn. te Amsterdam en mede-oprich-
ter van de Holrus en zodoende ook een lid van haar raad van commissarissen. 

Oss, Salomon Frederik van (1868-1949)
Zakenman, financieel expert, oprichter en tevens hoofdredacteur van de Haag-
sche Post. In deze samengestelde hoedanigheid waarschuwde hij reeds voor de an-
nulering van de Russische staatsschuld door de bolsjewieken voor het naderende 
bankroet. Na voltrekking van het door hem onvermijdelijk geachte, toonde hij zich 
ontzet over het gebrek aan initiatief aan de kant van de Nederlandse overheid.

Othmar Neuscheller, Max Heinrich
Directeur van Zwitserse komaf van het in Sint-Petersburg gevestigde handelshuis 
Neuscheller, waarvan Hendrik van Gilse van der Pals mede-eigenaar was. Neu-
scheller was tevens de schoonvader van één der dochters van Gilse van de Pals, 
hetgeen aangeeft dat de verbinding tussen beide families ook door andere dan 
langs zakelijke wegen werd bestendigd. Neuscheller had voor 25.000 roebel in het 
kapitaal van de Nedrus deelgenomen. 

Oudendijk, Willem Jacob (1874-1953)  
Nederlands diplomaat die tot tweemaal toe verbonden zou zijn met het lot van de 
Nedrus. Pas in de zomer en herfst van 1916 als hij met Lagro en Stuart meereist 
om te helpen bij de daadwerkelijke opening van de bank. Uit de correspondentie 
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tussen Walree en Stuart blijkt dat beide heren het niet erg goed met elkaar konden 
vinden. Dit valt wellicht terug te voeren op karakterverschillen van de beide heren: 
Oudendijk een nogal arrogante en pompeuze verschijning en Stuart een gedreven 
jonge man. Oudendijk gold bovendien als een anglofiel, waar  Stuart daarente-
gen een grote aversie jegens het perfide Albion koesterde. Dit verschil in Weltan-
schauung zal de onderlinge verhoudingen tussen beide heren niet hebben bevor-
derd. De tweede keer dat de wegen van Oudendijk en de Nedrus elkaar kruisten, 
was van maart 1917 tot en met november 1918 als Oudendijk als waarnemend 
gezant te Sint-Petersburg verblijft. In deze functie tekende hij protest aan tegen de 
nationalisatie van de Nedrus, hetgeen slechts een tijdelijk effect heeft gehad, daar 
de Nederlandse regering het Sovjetregime weigerde te erkennen. Deze weigering 
leidde er uiteindelijk toe dat Oudendijk gedwongen werd Rusland te verlaten. 

Patijn, Rudolf Johan Hendrik (1863-1956)
Voormalig lid van de Tweede Kamer voor de Liberale Unie en tussen 1919 en 1921 
korte tijd secretaris-generaal van buitenlandse zaken, die in 1922 in plaats van 
Stuart zou deelnemen aan de Conferentie van Genua. 

Polak, Michael Grigorevitsj
Directeur van de Kaukaische petroleummaatschappij Mazoet en een belangrijk  
ezakenrelatie van Deterding. Hij had voor honderdduizend roebel deelgenomen 
in het kapitaal van de Nedrus en zou ook lid worden van haar raad van toezicht, in 
welke hoedanigheid hij zich actief met het beleid van de bank zou bemoeien. 

Pons, Adriaan Willem (1889-1962)
Procuratiehouder bij de Holrus aan wie samen met Lapidoth eind 1917 om on-
duidelijke redenen ontslag zou worden verleend. In zijn geval werd zijn ontslag 
weliswaar teruggedraaid, maar niet veel later moest hij als gevolg van de Oktober 
Revolutie als nog de bank en Rusland verlaten. Eenmaal terug in Nederland zou 
hij de secretaris van deVereeniging voor Nederlandsche Belangen in Rusland wor-
den. 

Ratkov Rosjnov
Russische adelsmaarschalk die zitting had in de raad van commissarissen van de 
Holrus. 

Roeper, H.
Als agent van de firma Müller te Sint-Petersburg speelde hij een belangrijke rol in 
het samenbrengen van het syndicaat achter wat de Petersburgse Koopmansbank 
had moeten worden en de Robaver. Het eerste halve jaar na oprichting van de 
Holrus zou hij lid zijn van haar directie.
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Rubinstein, Dmitri
Russisch-joodse bankier die de directeur was van de Russisch-Franse Bank. Hij 
kwam in opspraak als gevolg van een fraudezaak en zag zich gedwongen zijn be-
langen in deze bank af te staan.

Ruijs de Beerenbrouck, jonkheer Charles Joseph Marie (1873-1936)
Minister-president van Nederland tussen 1918 en 1925 en vervolgens van 1929 tot 
1933. Was als lid van de Roomsch-Katholieke Staatspartij de eerste katholieke pre-
mier van Nederland. Onder zijn bewind zou Nederland deelnemen aan de Con-
ferentie van Genua, welke ondermeer was gewijd aan het vraagstuk van Ruslands 
buitenlandse schulden. 

Rypperda Wierdsma, Johan (1873-1925) 
In 1892 in dienst gekomen bij de Holland-Amerika Lijn als haar agent te New 
York. In 1906 werd hij opgenomen in de directie van deze scheepvaartmaatschap-
pij. Hij was in die hoedanig-heid betrokken bij de oprichting van de Holrus, waar 
hij later nog één van de commissarissen van zou worden.

Schim van der Loeff,  Herman Pieter (1879-1949)
De predikant van de Nederlandse kerk in Sint-Petersburg, alwaar de Nedrus kan-
toor zou houden. Na het vertrek van Oudendijk zou hij de leiding op zich nemen 
van de Nederlandse legatie en in die hoedanigheid werd evenals Stuart en andere 
leden van de ‘on echte legatie’ in 1919 door de Sovjets gevangen genomen en naar 
een werkkamp in de buurt van Moskou gedeporteerd. Hij zou in 1920 naar Neder-
land terugkeren aan boord van de ‘Lingestroom’.

Schimmelpenninck, graaf Rutger Jan (1889-1923)
Een telg uit één van de voornaamste adellijke families van ons land. Tot begin 1917 
werkte hij bij het agentschap van de NHM te ’s-Gravenhage, om daarna te worden 
overgeplaatst naar Sint-Petersburg ter vervulling van de post van secretaris van 
de Nedrus; hij was toen 28 jaar oud. Uiteindelijk zou hij pas in augustus 1917 
in Rusland aankomen en wel vergezeld door Stuart, die tussentijds verslag was 
komen uitbrengen aan de commissarissen in Nederland. De rede voor Schimmel-
pennincks vertraagde aankomst was een longontsteking, in de tussentijd werd hij 
echter vervangen door Harmens. Al in 1918 zou hij bij de eersten horen die naar 
Nederland terugkeerden bij gebrek aan bedrijvigheid als gevolg van de Oktober-
revolutie. Terug in Nederland zou hij komen te werken als substituutgriffier bij het 
kantongerecht te ’s-Graven-hage, alvorens op jonge leeftijd komen te overlijden. 

Schram, Pjotr Edvardovitsj
Firmant van het Nederlands-Russische handelshuis E.H. Brandt & Co. die in 1916 
deze positie zou verlaten om directeur te worden bij de Holrus. 
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Schulmann, P.S.
Lid van de raad van bestuur van de Holrus, na voordien werkzaam te zijn geweest 
voor de Petersburgse Privé Handelsbank. Volgens Stuart het meest capabele direc-
tielid van de Holrus. 

Seume, baron Boris Rudolfovitsj de
Raadgevend bestuurslid van de Nedrus. Alvorens in dienst te treden van de Ned-
rus was De Seume directeur van een viertal Kaukasische steenkolenmijnen en een 
elektriciteitsmaatschappij in Petersburg. Daarvoor heeft hij nog voor de Staatsbank 
gewerkt en de Petersburgse Privé Bank, waaraan hij zijn kennis van het bankbe-
drijf te danken had. De Seume was de broer van de Russische consul in Den Haag 
en via Oudendijk in contact gebracht met Lagro en Stuart. Na het uitbreken van 
de Oktober Revolutie vluchtte hij naar Frankrijk. 

Sinyagin, Arkady Aleksejevitsj
Erfelijk ereburger van Sint-Petersburg, eigenaar van de Galoenov meelmolens en 
lid van de Russische Rijksraad die de functie van president-commissaris van de 
Holrus op zich zou nemen. 

Sokolnikov, Grigory Jakovlevitsj (1888-1939)
Volkscommissaris bij de Volksbank te Sint-Petersburg, later benoemt als volks-
commissaris van financiën voor heel Rusland. Hij zou deelnemen aan de vredes-
onderhandelingen van Brest-Litovsk en gelijk zijn opvolger als Volkscommissaris 
voor Financiën zitting hebben in het Centrale Comité en het Politbureau. Later is 
hij nog ambassadeur geweest bij te Londen. Tevens was hij een Trotskist, hetgeen 
hem in 1939 zijn leven zou kosten tijdens de Grote Zuiveringen onder Stalin. 

Snouck Hurgronje, jonkheer Aarnout Marinus (1882-1951)
Chef van de directie economische zaken tussen 1918 en 1940. Hij zou in deze 
hoedanigheid meermalen contact hebben gehad met Stuart, zowel schriftelijk als 
mondeling. Stuart maakte met zijn analyse van de toestand in Rusland indruk op 
hem, zo zeer zelfs dat hij hem in eerste aanleg als vertegenwoordiger van Neder-
land naar de Conferentie van Brussel in 1922 wilde sturen. Hiervan kwam evenwel 
niets terecht, omdat de Nederlandse regering een man van meer statuur wilde af-
vaardigen die bovendien voor een harde opstelling tegen de Sovjetunie zou zijn.

Spengler, jonkheer Ferdinand Marie van (1859-1931)
Directeur van de Holrus te Sint-Peters-burg en later te Moskou. Was daarvoor 
officier in het leger geweest en later nog directeur van de Rijkswerkinrichting te 
Veenhuizen. Het is onduide-lijk op welke gronden de Robaver hem op latere leef-
tijd nog heeft aangetrokken, daar het niet duidelijk is of hij überhaupt wel enige er-
varing op bancair gebied of Rusland had. Waarschijnlijk dat de Robaver directie er 
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goed aan dacht te doen om in het tsaristische Rusland een al wat oudere jonkheer 
met de rang van majoor mee te sturen, hetgeen bij de locale autoriteiten wellicht 
om meer welwillendheid zou stuiten. 

Stacheev, Fedor Michailovitsj
Russisch parlementslid, graanhandelaar en grootgrondbezitter, die bereid werd 
gevonden om zitting te nemen in de raad van commissarissen van de Nedrus.

Stolypin, Pjotr Arakadjevitsj (1862-1911)
Van 1906 tot 1911 was hij minister-president van Rusland, in welke hoedanigheid 
hij landbouwhervormingen doorvoerde bedoeld om de positie van de Russische 
boerenstand te verbeteren en de producitiviteit in de landbouw te verhogen. Hier-
mee hoopte hij ook de revolutionaire krachten in Rusland in bedwang te houden. 
Lenin zag in diens plannen een gevaar voor het slagen van een communistische 
revolutie. Stolypin zag niet de kans om zijn hervormingen door te zetten, in 1911 
kwam hij om bij een aanslag tijdens een schouwburgbezoek. 

Sweerts de Landas Wyborgh, baron Arthur Martin Désiré (1862-1944)
De Nederlandse gezant te Sint-Petersburg van 1906 tot 1917. Vanwege zijn pro-
Duitse houding werd hij tijdens de oorlog al snel een persona non grata aan het 
Russische hof, niettegenstaande zijn goede reputatie voor de oorlog, om welke re-
den Oudendijk die juist als erg pro-Engels bekend stond, hem in 1917 afloste. 
Stuart heeft hem nog ontmoet tijdens zijn studiereis in de winter 1915-1916. 

Tanner, H.
Vice-directeur van de Nedrus en lid van het discontocomité. Stuart kende hem 
uit zijn tijd bij het Credit Lyonnais te Moskou, alwaar Tanner souschef was van de 
buitenlandse afdeling. Later zou hij nog chef van deze afdeling worden om ver-
volgens over te stappen naar de Banque du Nord te Marinpol. Kort na het opgaan 
van deze bank in Russisch-Aziatische Bank, verliet hij zijn post, wegens ‘chicanes’ 
en ging hij voor de Uniebank in Moskou werken. Hij verliet in september 1918 de 
Nedrus om vervolgens nog wel in Sint-Petersburg aan te blijven als vrijwilliger bij 
de Zwitserse legatie.

Tchorzjevski, Igor Ivanovitsj
Kamerheer aan het keizerlijke hof die op voordracht van De Seume, met wie hij 
persoonlijk bevriend was, werd aangetrokken als president-commissaris van de 
Nedrus. 

Tienhoven, jonkheer Joannes Pieter van (1877-1950) 
Gepromoveerd jurist die directeur van de Robaver was en bekleedde onder andere 
een commissariaat bij de Holrus. 
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Treub, Marie Willem Frederik (1858-1931)
De Nederlandse minister van Financiën in de jaren 1914-1916. Zou na de Eerste 
Wereldoorlog zitting hebben in het comité ter regeling van de Nederlandse vorde-
ringen op Rusland; als zodanig zou hij ook nog contact hebben met Stuart na diens 
terugkeer uit Rusland.

Uitentuis, Jan (geb. 1885)
Nederlandse houthandelaar in Sint-Petersburg die tevens de Neder-landse vice-
consul aldaar was. 

Vanderlip, Frank Arthur (1864-1937)
Begonnen als financieel-economisch journalist kwam hij te werken bij het Ameri-
kaanse ministerie van financiën vanwaar uit hij weer de overstap maakte naar het 
bankwezen en wel de National City Bank of New York. Hiervan werd hij in 1909 
de president-directeur. Onder zijn bewind maakte de bank onmiddellijk voor, tij-
dens en na de Eerste Wereldoorlog een sterke internationale expansie door. De 
naoorlogse recessie bracht de bank echter in problemen, waardoor hij in 1919 
gedwongen werd het veld te ruimen. 

Vaynes van Brakell Buys, jonkheer Henry Coenraad Johannes de (geb. 1878)
Als directeur van de Holrus vestiging te Moskou maake hij de gedwongen sluiting 
van de bank mee na de Oktober Revolutie van 1917. Na afloop van zijn Russische 
avontuur keerde hij terug naar Indië, waar hij eerder al als makelaar te Batavia had 
gewerkt. Daar werd hij directeur van het Aziatisch hoofdkantoor van de Neder-
landsch-Indische Handelsbank. 

Vis, Cornelis 
Directeur van het filiaal van de Holland-Argentinië Hyptheekbank te Buenos Ai-
res van wie het plan tot oprichting van de Bancolanda afkomstig is geweest. Hijzelf 
zou in de eerste jaren van de Bancolanda zitting hebben in haar raad van bestuur, 
om deze echter weer te verlaten in 1920.

Vissering, Gerard (1865-1937)
De president van de Nederlandsche Bank tussen 1914 en 1928 en als zodanig zij-
delings in aanraking geweest met het noodlottige einde van de Nedrus. Onder 
auspiciën van de onder zijn leiding staande Nederlandsche Bank werd tijdens en 
na de oorlog nog getracht middels internationale samenwerking tot een vergelijk 
te komen met de Sovjets over de verloren Nederlandse tegoeden, tot welke ook 
de Nedrus werd gerekend. Onderlinge verdeeldheid speelde de crediteurennaties 
echter parten, mede waardoor het wel tot een aantal internationale conferenties 
omtrent het thema is gekomen, maar nooit tot een gezamenlijke aanpak en oplos-
sing voor het probleem.
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Vries, Dirk de 
Als hoofd van de technische afdeling van de firma Stokvis zou hij in 1914 een be-
zoek aan Rusland brengen, waaruit de totstandkoming van het Rusland Syndicaat 
met de Robaver volgde. Op haar beurt vormde het Rusland Syndicaat in zekere zin 
weer de opmaat voor de oprichting van de Holrus. 

Walree, Emile David van (1871-1950)
Begonnen als Nederlands consul in Sjanghai, kwam hij in 1901 als zogenaamde 
coadjutor voor de NHM in Singapore te werken. Vervolgens is hij van 1903-1907 
agent in Sjanghai, van 1907-1909 inspecteur in Oost-Indië, 1909-1911 lid van Fac-
torij, 1912 agent in ’s-Gravenhage, 1913-1918 directeur bij de NHM om ontslag te 
nemen na tot de conclusie te zijn gekomen niet met Van Aalst te kunnen samen-
werken. Vervolgens werkzaam geweest als directeur bij de Twentsche Bank in de 
jaren 1920 tot 1924 en van 1926 tot 1928 als gedelegeerde voor China en Japan 
werkzaam voor de Nederlandsch-Indische Handelsbank. Werd volgens Heldring 
nog als een serieuze kandidaat-opvolger gezien voor Van Aalst, maar werd volgens 
dezelfde uiteindelijk gepasseerd omwille van diens moeilijk karakter: de man telde 
naar verluidt meer vijanden dan vrienden. 

Watazzi, Emanuel Aleksandrovitsj
Directeur van een Russische oliemaatschappij en commissaris bij de Holrus. 

Westerman, Willem (1864-1935)
De president van de Robaver en commissaris bij de Holrus. Als president van de 
Robaver had Westerman in de jaren 1910-1911 de bijnaam ‘Willem de Verove-
raar’ in de pers toebedeeld gekregen. Reden hiervoor was de geweldige uitbreiding 
die de Rotterdamsche Bank onder zijn leiding in de jaren 1910-1914 doormaakte. 
Onder Amsterdamse bankierskringen kwam hem dit op veel afgunst en kritiek te 
staan. Samen met Van Tienhoven moest hij in 1924 het veld ruimen als bestuurslid 
van de Robaver volgend op de problemen met de Bank voor Indië en de gebrek-
kige liquiditeit van de eigen bank. 

Wilde, Hendrik Pieter de (1866-1939) 
Als rechter was hij voorzitter van het arrondissement te Arnhem. Hij was een me-
de-opsteller van de brochure over een Nederlands-Russische Handelsmaatschap-
pij, wat het vertrekpunt zou zijn voor de Nedrus. Wat hem en Carstens evenwel 
heeft doen interesseren in een Nederlandse bank in Rusland is helaas onbekend. 

Will, F.K.
De Nederlandse collega-directeur van Buys bij het Moskouse filiaal van de Hol-
rus. 
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Wilmink, Jan (1865-1924)
Directeur van de Koninklijke Hollandsche Lloyd te Amsterdam. Behoorde tot 
zowel de oprichters van de bank als ook het Nederlandse deel van de commissa-
rissen. Reisde in december 1916 vergezeld door directiesecretaris Dirk Harmens 
naar Sint-Petersburg, om namens de oprichters in Nederland deel te nemen aan 
de oprichtings-vergadering van de bank. Hij zou in 1921 tot aftreden als directeur 
van de KHL gedwongen worden na tegenvallende resultaten en onder verdenking 
van zelfverrijking, hetgeen echter ten stelligste ontkracht door diens opvolger De 
Beaufort.

Wit, M.C.
In 1917 komen te werken voor de Internationale Industrie- en Handels-vereeni-
ging te Sint-Petersburg om de Engelse correspondentie 

Witte, Sergej Joeljevitsj (1849-1915) 
Afgestuurd als wiskundige en aanvankelijk werkzaam bij een spoorwegmaatschap-
pij, was hij tussen 1893 en 1903 minister van financiën. In zijn ambt beperkte hij 
zich op grond van zijn vooruitgangstreven niet alleen tot louter het beheer van de 
staatsfinanciën, maar poogde tevens een actieve rol te spelen in de modernisering 
van de Russische volkshuishouding. De sleutel tot een versnelde modernisering 
van de Russische economie zag hij in grootschalige kapitaalimport. Witte rede-
neerde dat met Westers kapitaal ook Westerse kennis haar weg naar Rusland zou 
vinden. 

Woog, A.M.
De directeur van Zwitserse komaf van de Petersburgse Maatschappij voor Uitvoer-
handel. Op voorspraak van de Nederlandse consul Van Gilse zou hij deelnemen in 
het kapitaal van de Nedrus. 






