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Hoofdstuk 4

De tempel uitgejaagd

Als de bourgeoisie nu al haar krachten mobiliseert en de bolsjewiki verdrijft, 
zal alles zich ten goede keren. Dan zal zij een regime moeten vestigen, geba-
seerd op een kapitalistische structuur, dat echter tegemoet komt aan de ge-
rechtvaardigde sociale verlangens van de arbeiders en de boeren. En dan zal 
Rusland verschijnen in zijn volle glorie, als een land dat te beschikken heeft 
over een onuitputtelijke rijkdom, zowel op economisch als intellectueel gebied. 
Rusland is niet uitgeput. Eeuwen zouden er nodig zijn om Rusland uit te put-
ten.1

Leo Berlin, De storm in Rusland, 
Telegraaf, 29 november 1917. 

De storm in Rusland

De bezetting van de Staatsbank door de bolsjewieken

De bestorming van het Winterpaleis door de bolsjewieken in de nacht van 6 op 
7 november 1917 betekende niet alleen het einde van het gematigde bewind der 
mensjewieken, tevens markeerde dit het einde van een kapitalistische volkshuis-
houding in Rusland voor een periode van meer dan zeventig jaar. Dit laatste viel 
aan het begin van de Oktoberrevolutie nog niet te overzien, al was dit maar omdat 
deze ‘revolutie’ meer het karakter had van een staatsgreep.2 Eind 1917 waren de 
bolsjewieken namelijk niet veel meer dan een kleine maar fanatieke minderheids-
groepering binnen het tumultueuze Russische politieke landschap. Gezien hun 
beperkte machtsbasis werden de overlevingskansen van de bolsjewieken aanvan-
kelijk niet hoog aangeslagen. Zowel de meeste Russische als westerse waarnemers 
gingen in de eerste weken na de omverwerping van Kerenski’s regering er nog van 
uit dat het regime van Lenin op korte termijn eenzelfde lot zou zijn beschoren.3

 1 Stoelinga, Russische vredesverwachtingen, 126-127.
 2 Pipes, R., Three ‘whys’ of the Russian Revolution (Toronto 1995) 31; Brief van de directeuren 

in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 26 (Sint-Petersburg 24 december 1917) 
1-12, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 3 Stoelinga, Russische vredesverwachtingen, 118-119.
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Door de meeste politici, diplomaten en journalisten in West-Europa en Noord-
Amerika werd aangenomen dat de bolsjewieken om aan de macht te kunnen blij-
ven, op te weinig steun konden rekenen onder de Russische bevolking.4 De oor-
zaak daarvan werd gezien in de al te radicale maatschappijvisie die deze beweging 
uitdroeg. Inderdaad konden de bolsjewieken in eerste aanleg op weinig sympathie 
rekenen onder de Russische bevolking. Naar zou blijken, onderschatte men echter 
de bezieling, het doorzettingsvermogen en het organisatietalent van de revoluti-
onairen die zich om de persoon van Lenin hadden geschaard. De bolsjewieken 
wisten bovendien handig in te spelen op de verdeeldheid onder hun tegenstanders 
en de toenemende oorlogsmoeheid onder de Russische bevolking.5 

De aanvankelijk wijdverbreide opvatting dat de bolsjewieken zich niet voor lan-
gere tijd staande zouden kunnen houden, werd gesterkt door de vele betogingen 
en stakingen die in Sint-Petersburg plaatshadden. De bolsjewieken waren name-
lijk onmiddellijk na hun machtsovername al begonnen met het hervormen van 
de Russische staat en samenleving naar hun eigen inzichten. De decreten die zij 
daartoe uitvaardigden hadden buiten Sint-Petersburg voorlopig weinig geldings-
kracht, maar lokten onder de locale bevolking felle protesten uit. Net als alle an-
dere takken van het maatschappelijke leven in de stad, zouden ook de banken in 
Sint-Petersburg grote hinder ondervinden van de aldus ontstane situatie.6 

In eerste instantie hadden de Petersburgse banken op dezelfde manier op de 
tweede revolutie gereageerd als op de eerste, en wel door hun deuren te sluiten en 
de gebeurtenissen af te wachten. Na enige dagen leek de rust te zijn weergekeerd 
en werden de banken in Sint-Petersburg weer opengesteld voor het publiek.7 De 
rust voor de banken zou echter van korte duur zijn, omdat de gouverneur van de 
Staatsbank en de directeur van de Russische Schatkist hadden verklaard niet met 
de Sovjets te zullen samenwerken. Hierop reageerden de bolsjewieken door zowel 
de Staatsbank als de Schatkist te bezetten en respectievelijk de gouverneur en de 
directeur daarvan gevangen te zetten. Het personeel van zowel de Staatsbank als 
de Schatkist legde hierop uit protest het werk neer. Uit solidariteit met hun colle-
gae riep de Bond van Bankemployés een algemene werkstaking uit, waardoor be-
gin december 1917 het bankbedrijf in de Russische hoofdstad opnieuw stil kwam 
te liggen.8 

 4 Ibidem, 119; Carley, M.J., Revolution and intervention: the French government and the Rus-
sian civil war, 1917-1919 (Montreal 1983) 18. 

 5 Pipes, The Russian Revolution, 203.
 6 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 26 (Sint-Peters-

burg 24 december 1917) 1-12, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
 7 Ibidem.
 8 Nove, A., An economic history of the USSR (Londen 1992) 43-44; 
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De directies van de particuliere banken wisten hun personeel na een paar dagen 
weer aan het werk te krijgen, met de toezegging dat er geen zaken zouden wor-
den gedaan met zowel de Staatsbank als de Schatkist totdat de bolsjewieken hun 
maatregelen hadden teruggedraaid.9 Zoals volgens de directie van de Nedrus te 
verwachten viel, zagen de meeste banken zich echter na een week weer gedwongen 
om bij de Staatsbank aan te kloppen. De kasmiddelen raakten namelijk uitgeput en 
om die aan te vullen moesten de banken over hun tegoeden bij de Staatsbank kun-
nen beschikken. Het gros van het personeel van de Petersburgse banken wilde ech-
ter van geen toenadering weten en zo volgde weer een algemene werkstaking.10 

Het noodgeldsyndicaat van de Petersburgse banken

De tweede staking van het Petersburgse bankpersoneel zou vijf dagen duren en 
eindigde met een compromis tussen de Sovjets en de bankdirecties. In ruil voor 

 9 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 26 (Sint-Peters-
burg 24 december 1917) 1-12, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 10 Ibidem.

4.1 Betoging van werknemers van de Russische Staatsbank op 28 november 1917. De tekst op 
het spandoek luidt: “Alle macht aan de ondernemingsraad van de Staatsbank”. 
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een grotere mate van toezicht op de bedrijfsvoering van de banken, hadden de bol-
sjewieken de banken weer laten beschikken over hun tegoeden bij de Staatsbank.11 
De manoeuvreerruimte die de banken met dit compromis hadden gewonnen was 
echter beperkt en maar van korte duur. Op de eerste plaats maakten bij de meeste 
banken speciale rekeningen on call, bestaande uit beleningen op effecten, wissels 
en goederen, nog altijd het grootste deel van de activa uit. Zowel de handel in 
effecten als wissels was door toedoen van de bolsjewieken echter stil komen te 
liggen. De banken bleven bijgevolg zitten met waardepapieren die niet meer ver-
handelbaar waren.12 

Daarnaast waren veel voorschotten met wissels en goederen als onderpand 
waardeloos geworden, omdat de bedrijven in kwestie het slachtoffer waren ge-
worden van confiscatie of regelrechte plundering door de Sovjets. Dit betekende 
dat veel van deze kredieten als verloren moesten worden beschouwd. Alsof dit 
alles niet erg genoeg was, gingen veel rekeninghouders hun saldi opvragen uit on-
zekerheid over de toekomst van de banken.13 Toen de Staatsbank op last van de 
bolsjewieken vervolgens ook nog eens bekend maakte wissels niet langer te zul-
len herdisconteren en de beleningen op effecten te staken, werd de positie van de 
meeste handelsbanken volkomen hopeloos en moest er dus iets gebeuren.

Dit ‘iets gebeuren’ bestond uit het in heroverweging nemen van het plan tot 
het in omloop brengen van eigen bankbiljetten door de Vereniging van Russische 
Actionnaire Banken (VRAB).14 In oktober 1917 was de VRAB al tot dit plan geko-
men in reactie op de Duitse inname van Riga en de dreiging die hiervan uitging 
voor Sint-Petersburg. Mocht het Duitse leger Sint-Petersburg innemen dan zou-
den zowel de Staatsbank als Staatspapierdrukkerij naar Moskou worden geëvacu-
eerd. Een dergelijke evacuatie zou de geldcirculatie in Sint-Petersburg in gevaar 
brengen, hetgeen echter ondervangen kon worden wanneer de handelsbanken zelf 
noodgeld in omloop zouden brengen. De interim-valuta zou in syndicaatverband 
worden uitgebracht, waarbij elke bank evenredig naar de omvang van haar mid-
delen de nieuwe biljetten in omloop zou mogen brengen.15

Als elke andere Petersburgse handelsbank werden ook de Nedrus en de Hol-
rus door de VRAB benaderd om deel te nemen in het valutasyndicaat. De Ned-
rus-directie bedankte echter voor de uitnodiging. Stuart en Lagro vreesden dat 
kleine solide banken, zoals de Nedrus, binnen het syndicaat gedwongen zouden

 11 Ibidem.
 12 Ibidem.
 13 Ibidem. 
 14 Notulen van de directievergadering der Nedrus nr. 32 (Sint-Petersburg 19 oktober 1917) 1-2, 

RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 3.
 15 Ibidem.
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worden op te draaien voor de fouten van grote, weinig solide banken, zoals de Pe-
tersburgse Privé Handelsbank of de Russische Bank voor Handel en Industrie. In 
tegenstelling tot de Nedrus kenden deze banken als gevolg van de maatregelen der 
bolsjewieken een veel nijpender liquiditeitsprobleem door hun meer omvangrijke 
uitzettingen on call en grotere effectenportefeuilles.16 

Stuart en Lagro hoopten ook andere, meer behoudende handelsbanken ertoe te 
bewegen zich verre te houden van het voorgestelde syndicaat, ten einde te voor-
komen dat de Nedrus op termijn alsnog gedwongen zou zijn om hierin deel te 
nemen. Afgezien van de Unie Bank van Moskou en de Moskouse Industriebank 
verklaarden echter alle andere banken zich bereid om in het noodgeldsyndicaat 
deel te nemen. Ook de directie van de Holrus verklaarde zich tot deelname be-
reid, hoewel zij de bedenkingen van haar collegae bij de Nedrus deelde. De Holrus 
kampte echter al met een groot tekort aan liquide middelen. Terwijl de Nedrus op 
dat moment slechts 3,5 miljoen roebel aan beleningen op effecten had uitstaan op 
een kapitaal van 5 miljoen, was dit bij de Holrus een bedrag van 30 miljoen roebel 
op een kapitaal van 10 miljoen.17 De directie van de Holrus zag zich daarom wel 
tot deelname aan het syndicaat gedwongen.

De protesten van de Russische bankemployés

Van het valutasyndicaat zou door toedoen van de Sovjets weinig terechtkomen. 
Deze vaardigden op 27 december 1917 een decreet uit waarin het bankbedrijf tot 
staatsmonopolie werd verklaard. De bekendmaking van dit besluit vond twee da-
gen later plaats op 29 december en werd voorafgegaan door de bezetting van de 
voornaamste banken in Sint-Petersburg en de arrestatie van een aantal bankdi-
recteuren.18 Na een paar weken zouden deze directeuren tegen betaling van grote 
borgsommen weer op vrije voeten worden gesteld. Hun arrestatie was voorname-
lijk bedoeld ter intimidatie. De strijdlustige Bond van Bankemployés had onder-
tussen weer tot een nieuwe algemene staking bevolen, de derde op rij, waardoor 
de Petersburgse bankwereld voor de vierde keer sinds het begin van de Oktober-
revolutie was stil komen te liggen.19 

 16 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 26 (Sint-Peters-
burg 24 december 1917) 1-12, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 17 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 36 (Sint-Peters-
burg 13 mei 1918) 1-10, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 18 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 28 (Sint-Peters-
burg 21 januari 1918) 1-10, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 19 Ibidem.
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4.2 Vertaling van het decreet waarbij alle banken in Rusland werden genationaliseerd, 27 
december 1917.20

In het belang van eene behoorlijke organisatie van de volkshuishouding; ter uitroeiing van de 
speculatie der banken en ter bevrijding der arbeiders, boeren en de geheele arbeidende be-
volking van de exploitatie door het bankkapitaal, zoo ook om te geraken tot de vorming van 
een waarlijk den belangen van het volk en der armste klassen dienende Eenige Volksbank 
der Russische Republiek, wordt hiermede bepaald als volgt:

Het bankbedrijf wordt verklaard tot staatsmonopolie.1. 
Alle thans bestaande particuliere actionnaire banken en bankiers-kantoren worden ver-2. 
eenigd met de Staatsbank.
De activa en passiva der te liquideeren ondernemingen worden overgenomen door de 3. 
Staatsbank.
De regeling der fusie van de particuliere banken met de Staatsbank wordt bij afzonder-4. 
lijk decreet bepaald.
Het tijdelijke beheer van de zaken der particuliere banken wordt overgedaan aan den 5. 
Raad der Staatsbank. 

Het is treffend dat juist de bankemployés, als vertegenwoordigers van een Rus-
sische petit bourgeoisie in opkomst, in verweer kwamen tegen de politiek van de 
bolsjewieken. De voornaamste reden dat het communisme zich nooit in West-
Europa heeft weten door te zetten was het bestaan van een brede middenklasse 
geweest, voor wie de kapitalistische economische ordening voldoende welvaart 
en maatschappelijke ontplooiing bood. De inschatting die Lenin voor de Eerste 
Wereldoorlog maakte dat Rusland niet de ideale bakermat vormde voor de com-
munistische wereldrevolutie, omdat het nog overwegend agrarische land naar 
verhouding een te klein en nauwelijks georganiseerd arbeidersproletariaat kende, 
ging daarmee niet op.21 De vestiging van een arbeidersstaat kon juist daarom in 
Rusland plaatshebben, omdat het land een te kleine middenklasse kende die ra-
dicale krachten als de bolsjewieken in bedwang hadden kunnen houden. Deze op 
hun beurt konden alleen een succesvolle greep naar de macht doen door de bui-
tengewone situatie die was ontstaan als gevolg van de Eerste Wereldoorlog. 

Had Rusland zichzelf inderdaad de twintig jaar vrede gegund waarom Stolypin 
nog in 1908 gevraagd, en de hervormingskoers die door hem en Witte was ingesla-
gen voortgezet, dan zou de stichting van de Sovjetunie nooit hebben plaatsgevon-
den. Zelfs Lenin was die mening toegedaan. Tijdens zijn ballingschap zag hij in de 
landbouwhervormingen die Stolypin in gang zette, met als doel een welvarende 

 20 Ibidem; Rijksgeschiedkundige Publicatiën (RGP), Grote serie deel 116, nr. 328: de waarne-
mend gezant te Petrograd W.J. Oudendijk aan de minister van buitenlandse zaken J. Loudon, 
31 december 1917 (’s-Gravenhage 1964) 339.

 21 Pipes, The Russian Revolution, 352. 
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stand van vrije boeren in het leven te roepen, het einde van zijn revolutioniare am-
bities.22 De Eerste Wereldoorlog legde echter op flagrante wijze de tekortkomingen 
van het oerconservatieve tsaristische regime bloot. Niet geneigd te luisteren naar 
mannen als Witte en Stolypin delfde het tsaristische Rusland met deze oorlog zijn 
eigen graf. De ongeletterde boeren, die veruit de meerderheid van de Russische 
bevolking vormden en het zwaarst hadden te leiden onder de gevolgen van de 
oorlog, bleken vervolgens onvoldoende weerstand te kunnen bieden aan de valse 
belofte van de bolsjewieken het land onder hen te verdelen.23 

Het verloop van de nationalisatie van het bankwezen

Theoretische bespiegelingen over de slagingskansen van de invoering van een 
communistisch samenlevingsmodel in Rusland daargelaten, zochten de meeste 
bankdirecties in de realiteit van de winter van 1917/1918 naar een tijdelijk verge-
lijk met de Sovjetautoriteiten. Volgens de directie van de Nedrus ging men binnen 
de bankierskringen van Sint-Petersburg begin 1918 nog altijd uit van een vroeg-
tijdige ondergang van het Sovjetregime.24 Meermaals gedurende de revolutiejaren 
1918 en 1919 leek deze veronderstelling ook gewettigd toen de opmars van eerst 
Duitse en later van Ententelegers, het bewind der bolsjewieken bij herhaling aan 
het wankelen leken te brengen. 

Het aanblijven van de bolsjewieken stond in januari 1918 dus nog allerminst 
vast. Zouden deze zich echter weten te handhaven, zo redeneerde men althans 
aan de kant van de Nedrus, dan zag men zich als directie wel gedwongen om met 
hen samen te werken. Een zekere, terughoudende vorm van samenwerking zou 
noodzakelijk zijn om niet zelf het slachtoffer van plundering en inbeslagneming 
te worden. De Nedrus-directie hoopte op die manier tevens een goed overzicht te 
bewaren over de verliezen die de bank leed. Op een later tijdstip zou een eis tot 
schadevergoeding beter te funderen zijn indien men de geleden verliezen behoor-
lijk had vast weten te leggen.25 

De hoop de schade te kunnen beperken door middel van samenwerking met de 
bolsjewieken bleek gaandeweg illusoir. De volkscommissarissen die bij alle grote 
banken waren geplaatst als opzichters, bleken voor de betrokken directies een 
vloek om mee samen te werken. Stuart en Lagro gaven de volgende uiteenzetting 
van de met de komst van de volkscommissarissen ontstane situatie: In werkelijk-
heid werd de toestand al van den eersten dag onhoudbaar door het aanmatigende 
optreden der Commissarissen. Dit waren alle jongelui, meerendeels ontslagen bank-

 22 Wolfe, ‘Lenin, Stolypin and the Russian village’, 47.
 23 Ibidem, 46; Pipes, Three whys of the Russian Revolution, 61.
 24 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 28 (Sint-Peters-

burg 21 januari 1918) 1-10, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
 25 Ibidem.
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employés, die nu de bordjes meenden te kunnen verhangen. Zij installeerden zich in 
de kabinetten der directeuren, commandeerden deze als waren zij ondergeschikten, 
openden brieven en telegrammen, eischten zelfs de overgave de telegramcodes en-
zovoort. In sommige Banken werden de Directeuren medegedeeld dat hun salaris 
voortaan gereduceerd zou worden tot R. 500,- des maands (zijnde het door de Bol-
sjewiks gedecreteerde maximum tractement voor staatsambtenaren).26

Buiten de aanmatigende opstelling van de meeste volkscommissarissen zorgde 
een onvoldoende kennis van het bankwezen en het ontbreken van een samen-
hangende planning aan de kant van de bolsjewieken ervoor dat de nationalisatie 
een chaotisch verloop kende. Op papier leek alles helder: alle bestaande banken 
dienden op te gaan in de Russische Staatsbank die ondertussen was omgedoopt in 
de Volksbank. In Sint-Petersburg was de Volksbank onderverdeeld in een viertal 
afdelingen die respectievelijk waren ondergebracht in de hoofdkantoren van de 
Petersburgse Internationale Handelsbank, de Moskouse Koopmansbank, de Azov-
Don Handelsbank en de Russische Bank voor Handel en Industrie. Elk van deze 
vier afdelingen zou vijf tot zeven van de lokale handelsbanken in zich opnemen, 
hetgeen diende te geschieden door samenvoeging der rekeningen en balansen.27 
In de praktijk kwamen de bolsjewieken echter niet verder dan inbeslagname van 
de boeken, kasgelden en waardepapieren van de oude banken, wier administraties 
hierdoor volledig in het honderd liepen. 

Grigori Sokolnikov, als Volkscommissaris voor de ‘Gewezen Banken’ belast met 
de nationalisatie van het Russische bankwezen, gaf wel van enig bedrijfsecono-
misch inzicht blijk toen hij verklaarde dat alle handelsbanken in Rusland feitelijk 
failliet waren gegaan als gevolg van de annulering van de staatsschuld. De annule-
ring was op 3 februari per decreet afgekondigd en hield voor de meeste Russische 
banken in dat nagenoeg de helft van hun beleggingen waardeloos waren geworden. 
Deze verdere ondermijning van het Russische kredietwezen en het herhaaldelijke 
brute optreden van de Sovjets, bijvoorbeeld door de directeurs op bajonetten hun 
kantoren uit te drijven, betekende de nekslag voor het Russische bankwezen. De 
meeste directies zagen zich gedwongen om zich bij het onvermijdelijke neer te 
leggen en boden niet langer weerstand tegen de annexatie van hun banken door 
de Volksbank.28

Als door een wonder, zo leek het, zou de Nedrus de eerste maanden van de 
revolutie nagenoeg ongeschonden doorkomen. Dat wil zeggen, buiten de bijkans 
volledige ontregeling van het Russische geldwezen als zodanig, zou de Nedrus zelf 
geen directe hinder ondervinden van de kant der bolsjewieken. Stuart en Lagro 
toonden zich hierover verwonderd. Waar zij dagelijks berichten konden vernemen 

 26 Ibidem.
 27 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 30 (Sint-Peters-

burg 7 februari 1918) 1-5, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
 28 Ibidem.
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over de schade die andere banken werd toegebracht door bezetting, inbeslagname 
en plundering, leek de eigen bank deze dans voorlopig te ontspringen.29 De toe-
voeging ‘voorlopig’ was daarbij echter wel op zijn plaats, want de directeuren van 
de Nedrus hielden er terdege rekening mee dat het noodlot vroeg of laat ook bij de 
eigen bank toe zou slaan.

Het voorlopig ongemoeid blijven van de Nedrus en de Holrus

Als verklaring voor het uitblijven van de Rode Terreur voerde de directie van de 
Nedrus aan dat haar bank waarschijnlijk te klein en daarmee te onbeduidend werd 
geacht door de bolsjewieken, die blijkbaar hun handen vol hadden aan de grote 
banken.30 Afgezien daarvan, bestond de mogelijkheid dat men de bank gezien haar 
naam hield voor een buitenlandse instelling. Het was de Nedrus-directie bekend 

 29 Ibidem.
 30 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 28 (Sint-Peters-

burg 21 januari 1918) 1-10, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

4.3 Het hoofdkantoor van de Russische Staatsbank aan het Jekatarinski Kanal 
te Sint-Petersburg omstreeks 1900.
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dat zowel het Crédit Lyonnais als de National City Bank een uitzonderingspositie 
had weten te bedingen op grond van hun buitenlandse karakter. Zij kwamen hier-
door niet voor nationalisatie in aanmerking, dienden nochtans onder toezicht tot 
liquidatie van het eigen bedrijf over te gaan.31 Stuart en Lagro hadden al besloten, 
dat indien er tegenover de eigen bank ook met nationalisatie gedreigd zou worden, 
men zou proberen de bolsjewieken ertoe over te halen om zelf de bank te mogen 
liquideren op grond van haar overwegend Nederlandse karakter.32

Het onderscheid tussen nationalisatie en liquidatie was in principe tamelijk 
academisch, daar het in beide gevallen neerkwam op het opdoeken van het bedrijf 
van de bank.33 In het licht van de geweldige puinhoop die de communisten van de 
te nationaliseren banken aan het maken waren, waarbij veel belangrijke gegevens 
verloren gingen, genoot een zelfstandig door te voeren liquidatie evenwel de voor-
keur. Op deze manier zou men beter zicht kunnen houden op de afhandeling van 
de zaken. Dit was niet alleen belangrijk voor het afleggen van verantwoording aan 
de aandeel- en rekeninghouders in Nederland, maar ook, indien voorzien van de 
nodige bescheiden en procesverbalen, voor een eventueel herstel dan wel schade-
loosstelling van de geleden verliezen op een later tijdstip.34

In plaats van de gebeurtenissen af te wachten, probeerden Stuart en Lagro een 
komende inval voor te zijn. Oudendijk, die in juni 1917 als waarnemend gezant 
naar Sint-Petersburg was teruggekeerd, liet men hiertoe een speciaal document 
opstellen.35 Hierin viel te lezen dat de bank en de kerk waarin deze zich bevond, 
het eigendom waren van Nederlandse onderdanen en zomede onder bescherming 
stonden van de Nederlandse legatie. Deze verklaring werd bij de hoofdingang van 
de bank aangebracht, vergezeld van een door de legatie geaccrediteerde lijst van 
aandeelhouders. Hieruit moesten de bolsjewieken wel opmaken dat het kapitaal 
van de bank voor 90 procent in handen was van niet-Russen.36

Afgezien van het gezantschap hield de Nedrus ook nauw voeling met de Hol-
rus. Vaker dan voorheen gebruikelijk staken beide directies de straat over om de 
situatie te bespreken. Volgens Stuart en Lagro waren hun opposite numbers bij de 

 31 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 30 (Sint-Peters-
burg 7 februari 1918) 1-5, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 32 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 28 (Sint-Peters-
burg 21 januari 1918) 1-10, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 33 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 34 (Sint-Peters-
burg 13 april 1918) 1-11, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 34 Notulen van de vergadering der commissarissen der Nedrus in Nederland nr. 8 (Amsterdam 
21 mei 1920) 1-10, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 35 RGP, Grote serie deel 116, nr. 160: de waarnemend gezant te Petrograd W.J. Oudendijk aan de 
minister van buitenlandse zaken J. Loudon, 25 juli 1917 (’s-Gravenhage 1964) 176-178.

 36 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 28 (Sint-Peters-
burg 21 januari 1917) 1-10, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
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Holrus echter een stuk pessimistischer over de toekomst gestemd dan zijzelf.37 
Hoewel ook de Holrus in Sint-Petersburg vooralsnog buiten schot was gebleven, 
gold dit niet voor haar Moskouse filiaal. Deze was op dat moment al bezet en door 
de Sovjetautoriteiten ter plaatse verbeurd verklaard.38 In de vrees dat het Peters-
burgse hoofdkantoor hetzelfde te wachten stond, meenden Spengler en Buys er 
goed aan te doen hun commissarissen in Nederland te verzoeken een inspecteur 
over te laten komen. Een dergelijke vertrouwenspersoon zou dan met eigen ogen 
kunnen zien dat de directie, onder de gegeven omstandigheden, niet nog langer 
verantwoordelijk kon worden gehouden voor het heil van de eigen bank.39 

Spengler en Buys brachten hun collegae van de Nedrus op de hoogte van het 
voorgenomen verzoek hun commissarissen om assistentie te vragen. Ze hoopten 
dat Stuart en Lagro een dergelijk verzoek ook wilden ondertekenen en naar de 
eigen commissarissen in Nederland zouden sturen. Daarmee zou in feite een geza-
menlijke demarche plaatsvinden die over meer draagvlak zou beschikken. Stuart 
en Lagro wezen dit voorstel echter resoluut van de hand. Zij waren van mening dat 
zolang de eigen banken nog niet rechtstreeks het slachtoffer waren geworden van 
de Rode Terreur, er geen werkelijke aanleiding bestond voor het laten overkomen 
van een inspecteur aan wie men de verantwoordelijkheid voor het eigen bedrijf 
kon overdragen.40 

De bezetting van beide Nederlandse banken

Nog geen maand nadat de Nedrus het voorstel van de Holrus tot een gezamenlijk 
beroep op de eigen commissarissen had verworpen, zou het schrikbeeld van de 
Holrus-directie uitkomen. Op 31 januari 1918 werd namelijk ook het hoofdkan-
toor van de Holrus in Sint-Petersburg door bolsjewieken bezet. Spengler en Buys 
werd de toegang tot hun kantoren ontzegd en zij kregen te horen dat ook hun bank 
zou worden genationaliseerd.41 De nationalisatie van de Holrus zou plaatsvinden 
door de bank op te laten gaan in de 2de Afdeling van de Volksbank. Alle boeken 
van de bank werden diezelfde dag nog overgebracht naar de Volksbank en ook de 
Russische employees van de Holrus zouden bij haar worden ingelijfd, hoewel deze 
nog altijd in staking waren. Het Nederlandse personeel was door de directie, met 

 37 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 28 (Sint-Peters-
burg 21 januari 1917) 1-10, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 38 Notulen van de commissariaatvergadering der Robaver nr. 60 (Rotterdam 10 april 1918) 
ong., ABN AMRO, Rotterdamsche Bank, inv. nr. 108.

 39 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 28 (Sint-Peters-
burg 21 januari 1917) 1-10, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 40 Ibidem.
 41 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 30 (Sint-Peters-

burg 7 februari 1918) 1-5, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
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het oog op de situatie, al in december 1917 van haar verplichtingen ontheven en 
naar huis gestuurd.42

Met de bezetting van haar hoofdkantoor leek na amper anderhalf jaar een einde 
te zijn gekomen aan het bedrijf van de Holrus. Spengler en Buys bleven echter 
vooralsnog in Rusland en probeerden hun bank van de Sovjets terug te krijgen. 
Een eerste poging hiertoe ondernamen zij vergezeld door Christiaan van Niftrik, 
de kanselier van de Nederlandse legatie, door een protest in te dienen bij de Sov-
jetautoriteiten.43 Tegenover Sokolnikov benadrukten de Holrus-directeuren het 
overwegend Nederlandse karakter van hun bank. Niettegenstaande het feit dat de 
Holrus een Russische vennootschap was, bevond zich immers meer dan de helft 
van haar kapitaal in Nederlandse handen en zou zij op grond daarvan niet voor 
nationalisatie in aanmerking mogen komen. Een tweede argument dat Spengler 
en Buys aanvoerden, was dat hun bank wel en de Nedrus niet was bezet, terwijl 
beide banken van Nederlandse origine waren.44 

Ook de Nedrus-directie toonde zich verbaasd over de ongelijke behandeling, 
een omstandigheid die door haar werd toegeschreven aan de kleinere omvang van 
de eigen bank.45 Voor Stuart en Lagro stond echter vast dat vroeg of laat ook de 
Nedrus in het blikveld van de Sovjets zou geraken. Door het beroep dat Spengler 
en Buys bij de Sovjetautoriteiten hadden gedaan, was dit ook al spoedig het geval. 
Amper een week na de bezetting van de Holrus melde zich bij de Nedrus een 
volkscommissaris onder begeleiding van enkele roodgardisten.46 Gindin, de volks-
commissaris in kwestie, zelf een voormalig medewerker van de Petersburgse Privé 
Handelsbank, verklaarde dat ook de Nedrus zou worden genationaliseerd. 

Gevraagd naar de reden voor de verlate nationalisatie van de Nedrus, wees Gin-
din zoals verwacht op de kleine omvang van de bank. Hij vertelde echter ook dat 
de leiding van de Volksbank in eerste aanleg had gemeend dat, gezien haar naam, 
het bij de Nedrus om een buitenlandse bank zou gaan. Nadat echter was gebleken 
dat het zich bij de Nedrus juridisch gezien om een Russische instelling handelde, 
was men tot de slotsom gekomen dat de bank alsnog in aanmerking kwam voor  
nationalisatie.47 Als uitvloeisel van dit besluit werd de directie en het personeel  
tot nadere orde de toegang tot het gebouw ontzegd en werd de bank net zoals de 

 42 Ibidem. 
 43 Ibidem; RGP, Grote serie deel 116, nr. 354: de waarnemend gezant te Petrograd W.J. Oudendijk 

aan de minister van buitenlandse zaken J. Loudon, 22 januari 1918 (’s-Gravenhage 1964) 
365.

 44 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 30 (Sint-Peters-
burg 7 februari 1918) 1-5, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979. 

 45 Ibidem.
 46 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 32 (Sint-Peters-

burg 23 februari 1918) 1-4, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979. 
 47 Ibidem.
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Holrus bezet door een kleine wacht van roodgardisten.48 
Gindin, die zich in de ogen van Stuart en Lagro overigens heel behoorlijk op-

stelde, vroeg wat de directie ter verdediging kon aanvoeren: feiten op grond waar-
van de bank niet in aanmerking zou komen voor nationalisatie. De uiteenzetting 
die Stuart en Lagro gaven verschilde inhoudelijk weinig van die van Spengler en 
Buys. Zij antwoorden dat van het aandelenkapitaal van de bank zich 85 procent in 
Nederlandse handen bevond en verder voor respectievelijk slechts 10 en 5 procent 
in het bezit van Russische en Zwitserse onderdanen was. Daarnaast vielen van 
de 12,5 miljoen roebel op de correspondentenrekeningen loro en de 6,5 miljoen 
roebel op de rekeningen-courant, achtereenvolgens 10 en 4,5  miljoen roebel aan 
Nederlandse personen en bedrijven toe. Al met al mocht de Nedrus in naam een 
Russische onderneming zijn, gemeten naar de samenstelling van haar kapitaal en 
middelen was zij veeleer een Nederlandse firma.49 

 48 Ibidem. 
 49 Ibidem; het aandelenkapitaal van de Holrus bevond zich slechts voor 55 procent in Neder-

landse handen. 

4.4 Roodgardisten op wacht.
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Overeenkomstig hun vooraf bepaalde koers, stuurden Stuart en Lagro aan op 
een soortgelijke regeling als die de National City Bank en Crédit Lyonnais ten deel 
was gevallen: een zelf door te voeren liquidatie en dus geen nationalisatie met alle 
wanorde vandien. Gindin zegde toe het verzoek van de Nedrus-directie aan zijn 
chef, Sokolnikov, voor te leggen. Hij beloofde de volgende dag nog in diens gezel-
schap een bezoek aan de bank te zullen brengen, om op de status van de bank 
terug te komen. Zowel Gindin als Sokolnikov lieten echter verstek gaan.50 Na later 
bleek was Sokolnikov weggeroepen om deel te nemen aan de vredesonderhande-
lingen in Brest-Litovsk.51 In maart 1918 zou hij vervolgens met de rest van de Sov-
jetregering naar Moskou uitwijken, nadat het Duitse leger de Russische hoofdstad 
wel heel dicht was genaderd.52 Van Gindin zou ook niets meer vernomen worden, 
maar het lijkt erop dat hij in het kielzog van Sokolnikov naar Moskou is vertrok-
ken. 

Met het uitblijven van een onderhandelingsdelegatie en het voortduren van de 
bezetting van de bank was de Nedrus in een tamelijk onwerkelijke situatie terecht-
gekomen. Zowel aan de directie als aan het personeel, met uitzondering van de in-
wonende conciërge en een drietal zelf aangestelde bewakers, was de toegang tot de 
kantoren ontzegd.53 Het personeel van de bank was overigens nog  altijd in staking, 
hoewel men kort voor de bezetting van de bank met de directie was overeengeko-
men om weer aan de slag te gaan. Net als hun collegae van de Holrus waren ook 
Stuart en Lagro naar Oudendijk gestapt om voor hen te bemiddelen. De gezant 
adviseerde dat het onder de gegeven omstandigheden evenwel verstandiger zou 
zijn om eerst de volgende stappen van de Sovjetautoriteiten af te wachten. Voor 
het moment leken de bolsjewieken de Nedrus te zijn vergeten.54

De grootste ramp ooit

De gebrekkige verbindingen met Rusland

De oprichters en commissarissen in Nederland van zowel de Nedrus als de Hol-
rus waren hun banken in het verre en door revolutionaire troebelen geplaagde 
Rusland allerminst vergeten. In hoeverre Van Aalst en Van Tienhoven bij machte 
waren om gezeten vanachter hun Amsterdamse en Rotterdamse burelen de eigen 

 50 Ibidem.
 51 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 33 (Sint-Peters-

burg 14 maart 1918) 1-6, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
 52 Schapiro, L. B., The Russian Revolutions of 1917: the origins of modern communism (New York 

1984) 169-170.
 53 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 32 (Sint-Peters-

burg 23 februari 1918) 1-4, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
 54 Ibidem.
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mensen in Rusland bij te staan, was echter een andere zaak. Alvorens na te gaan 
over welke hulpmogelijkheden de bewindvoerders in Nederland konden beschik-
ken en van welke zij ook daadwerkelijk gebruik zouden maken, dient te worden 
vastgesteld welk beeld zij zich van de situatie in Rusland konden vormen. Deze 
laatste vraag heeft op de eerste plaats betrekking op de informatiekanalen waar-
over men in Nederland kon beschikken en op de tweede plaats naar de waardering 
van de informatie die men langs deze weg ontving.

Er waren verschillende wegen waarlangs berichten over hoe zich de situatie in 
Rusland ontwikkelde de directies der NHM en Robaver konden bereiken. Naast de 
correspondentie die zij met de eigen dochterbanken onderhielden, konden de di-
recties van de NHM en Robaver ook beschikken over informatie van zakenrelaties 
voor wie er ook belangen op het spel stonden in Rusland.55 Naast deze informatie 
uit eerste hand was er ook nog informatie uit tweede hand te krijgen. Op de eerste 
plaats moet hierbij worden gedacht aan de berichtgeving in de Nederlandse en 
buitenlandse kranten, maar ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken kon een 
bron van inlichtingen zijn. Via de Nederlandsche Overzeesche Trustmaatschappij 
(NOT) stonden de directies van beide banken immers in nauw contact met de 
Nederlandse regering.56 

Zondermeer de belangrijkste bron van inlichtingen voor de NHM en de Ro-
baver vormde de correspondentie met de directies van de eigen Russische doch-
terbanken. Van de Holrus valt zoals gezegd de omvang en de inhoud van haar 
briefwisseling met de directie van de Robaver niet meer te achterhalen.57 De cor-
respondentie van de Nedrus-directie met de NHM is daarentegen wel grotendeels 
bewaard gebleven. In totaal zou de Nedrus, tussen januari 1917 en mei 1919, vijf-
enzestig brieven versturen aan het adres van haar commissarissen in Nederland. 
Vooral na de Oktoberrevolutie zouden veel van deze brieven breedvoerige uiteen-
zettingen bevatten van de politieke en economische situatie waarin in Rusland 
verkeerde en de uitwerkingen daarvan op de positie van de Nedrus. Naar mag 
worden verondersteld, zal de inhoud van de correspondentie tussen de directies 
van de Holrus en de Robaver, in grote lijnen zijn overeengekomen met die van de 
Nedrus en de NHM. 

Een probleem met de correspondentie tussen de directies in Nederland en Rus-
land was dat de actualiteitswaarde na de Oktoberrevolutie er nog minder op was 
geworden dan dat zij dit daarvoor al was geweest. Als gevolg van de oorlog moest 
het postverkeer al sinds 1914 een omweg maken over Scandinavië, waardoor in 
plaats van enkele dagen er wel weken konden verstrijken alvorens een brief zijn 
bestemming bereikte. De ontwrichting van de openbare orde die de revolutie met 

 55 In het geval van de Robaver ging het bijvoorbeeld om de Internationale Industrie- en Han-
delsvereeniging te Sint-Petersburg. 

 56 Treub, M.W.F., Oorlogstijd: herinnneringen en indrukken (Amsterdam 1916) 328-329. 
 57 Zie de bronvermelding voor de geraadpleegde archieven.
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zich mee had gebracht, leidde er echter toe dat het postverkeer tussen Nederland 
en Sint-Petersburg bij tijd en wijle helemaal stil zou komen te liggen. Hetzelfde 
gold ook voor de telegraafverbindingen met het buitenland, die vanaf januari 1918 
bij herhaling werden verbroken, door alle revolutionaire perikelen.58  

Als gevolg van de onregelmatige post- en telegraafverbindingen verstreken er 
in plaats van dagen of weken soms maanden alvorens de beide Nederlandse ban-
ken in Rusland enig teken van leven konden geven. Onder invloed van de oorlog 
zou de positie van de Nedrus en de Holrus vergelijkbaar worden met die van de 
Engelse overzeese banken uit het midden van de negentiende eeuw, waarvan de 
bestuurders door de lange en daardoor trage verbindingslijnen in hoge mate wer-
den vrijgelaten in hun bedrijfsvoering.59 Zij het met dit verschil dat er in het geval 
van de Nedrus en de Holrus van ‘bedrijfsvoering’ in de gebruikelijke zin van het 
woord nauwelijks sprake kon zijn.

De reactie op de Oktoberrevolutie in Nederland

Buiten de berichten die de directies en commissarissen in Nederland via post en 
telegraaf bereikten, waren er ook de mondelinge verslagen van Nederlanders die 
in de loop van 1918 uit Rusland waren teruggekeerd. In één van de brieven van 
de commissarissen van de Nedrus aan de directie van deze bank werd gewag ge-
maakt van Nederlandse zakenmensen die net uit Rusland waren teruggekeerd en 
die brieven van de directie van de Nedrus hadden meegebracht.60 Het valt echter 
moeilijk te beoordelen om hoeveel contacten het hier ging en in welke mate zij bij-
droegen aan de beeldvorming van de commissarissen over de situatie in Rusland. 

Ten slotte waren de pers en de regering wegen waarlangs de directies van de 
Holrus en de Nedrus zich op de hoogte konden stellen van de situatie in Rusland. 
Hoewel het in beide gevallen om informatie uit tweede hand ging, kende bijvoor-
beeld de berichtgeving in de pers het bijkomende voordeel dat daaruit kon wor-
den opgemaakt hoe hier te lande als ook daarbuiten tegen de ontwikkelingen in 
Rusland werd aangekeken. Eenzelfde bijkomend voordeel kenden ook de betrek-
kingen die de NHM en Robaver met de Nederlandse regering onderhielden via de 

 58 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 37 (Sint-Peters-
burg 23 mei 1918) 1-2, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979: Het post- en telegraafverkeer met 
Nederland verliep over Finland en Zweden. De Nederlandse consul te Stockholm, G.M.E 
Immink, vormde daarbij de schakel. De gecodeerde telegrammen en de brieven die de di-
rectie de commissarissen in Nederland lieten toekomen werden door het consulaat te Stock-
holm doorgeleid. Met de gevechten tussen het Finse leger en het Rode leger kwamen zowel 
postverkeer en telegraafverbindingen meermaals stil te liggen in de loop van 1918 en 1919.

 59 Baster, The international banks, 15-18.
 60 Brief van de commissarissen in Nederland aan de directeuren in Rusland nr. 15 (Amsterdam 

7 februari 1918) 1-5, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.
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NOT. Deze en aanverwante instanties zoals het Graansyndicaat en het Kolensyn-
dicaat, hadden tot een sindsdien niet meer geëvenaarde samenwerking tussen de 
regering en de top van het bedrijfsleven geleid.61 Gezien hun prominente positie 
binnen de NOT, konden Van Aalst en Kröller zich een goed beeld vormen over 
hoe de situatie in Rusland binnen de Nederlandse regering werd gewaardeerd. 

Dat de Nederlandse pers sterk geïnteresseerd was in de ontwikkelingen in Rus-
land lijkt voor de hand te liggen, omdat er nu eenmaal veel voor Nederland op 
het spel stond: ongeveer 950 miljoen gulden alleen al aan deelnemingen in de 
Russische staatsschuld. Dit bedrag kwam overeen met ongeveer 5 procent van het 
Nederlandse volksvermogen in 1918.62 Daarbij kwamen nog eens 150 tot 350 en 
in sommige ramingen zelf 500 miljoen gulden aan overige Nederlandse bezittin-
gen in en vorderingen op Rusland.63 Hierbij moet worden gedacht aan bezittingen 
in de vorm van gebouwen en goederen, aandelen in Russische vennootschappen, 
maar ook uitstaande vorderingen op Russische ondernemingen en particulieren 
voor geleverde goederen en diensten. De Nederlandse belangen in de Nedrus en 
de Holrus vielen ook onder deze categorie ‘overige verliezen’. 

Het werkt vervolgens bevreemdend dat op het moment, 3 februari 1918,  dat de 
annulering van de Russische staatsschuld werd afgekondigd de Nederlandse pers 
hierover in alle talen zweeg.64 Vooral indien men bedenkt dat het bij de Neder-
landse deelneming in de Russische staatsschuld voor een belangrijk deel ging om 
de beleggingen van kleine spaarders uit de middenklasse. Stoelinga weet het ogen-
schijnlijke gebrek aan interesse voor de annulering van de Russische staatsschuld 
aan de preoccupatie van de pers met de vredesonderhandelingen die tezelfdertijd 
plaatshadden tussen de Centrale mogendheden en de Sovjets.65 De onderhande-
lingen zouden op 3 maart 1918 uitmonden in de Vrede van Brest-Litovsk, waar-
mee Rusland als eerste van de grote mogendheden zich uit de Eerste Wereldoorlog 
terugtrok.

Het is niet verwonderlijk dat de Vrede van Brest-Litovsk en de aanloop daartoe 
een belangrijk deel van de aandacht binnen de Nederlandse pers voor zich opeiste. 
Hoewel Nederland niet actief bij de oorlog betrokken was, werd de economische 
neergang die deze met zich meebracht ook voor de Nederlandse bevolking steeds 
merkbaarder.66 Het algemene verlangen naar vrede overheerste vooralsnog de ont-
zetting over het geleden verlies. Het was ook niet zonder reden dat de bolsjewie-
ken de annulering van de staatsschuld afkondigden ten tijde van de vredesonder-

 61 Houwink ten Cate, De mannen van de daad, 22-28.
 62 Vissering, ‘The effect of the war’, 35.
 63 Horn, ‘Russische schulden aan Nederland na de revolutie’, 441; Riemens, De financiële ont-

wikkeling van Nederland, 76; Pellecom, Rapport over de kapitaalexport en -import, 45.
 64 Stoelinga, Russische revolutie en vredesverwachtingen, 129-130.
 65 Ibidem.
 66 Straatman, A., Verre van vredig: Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1914-1918 (Delft 

2004) 129-141. 
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handelingen met de Centrale mogendheden. Gehoopt werd enige tijd te winnen 
om zo het fait accompli waarmee men de buitenlandse crediteuren opzadelde een 
sterkere basis te geven en om met de annulering een troef in handen te hebben 
tegenover het vijandig gezinde Ententemogendheden.67 

Een minstens zo belangrijke reden voor het uitblijven van een stortvloed aan 
verontwaardiging in de Nederlandse pers was dat al langer met een annulering 
van de Russische staatsschuld rekening werd gehouden. Al in het najaar van 1917 
hadden de kranten bol gestaan van geruchten omtrent een op handen zijnde an-
nulering. De teneur van de commentaren was echter dat indien het daadwerkelijk 
zover zou komen, het hier enkel om een tijdelijke maatregel kon gaan. Of de bol-
sjewieken zich nu wel of niet zouden weten te handhaven, vroeg of laat zou welke 
Russische regering dan ook zich genoodzaakt zien bij Ruslands vroegere credi-
teurs aan te kloppen voor nieuwe leningen. Nieuwe kredieten zouden Rusland 
echter slechts dan worden verleend indien het zijn oude verplichtingen gestand 
zou doen.68 Kortom, een annulering van de Russische staatsschuld kon in werke-
lijkheid nooit standhouden.

Ondanks de optimistische grondtoon in de beschouwingen over de toekomst 
van de Russische staatsschuld waren er ook pessimistische geluiden te horen. In 
het Algemeen Handelsblad van 8 december 1917 werd vastgesteld dat Ruslands 
financiële huishouding als gevolg van de oorlog volledig ontwricht was geraakt. 
Ook zonder de revolutie zou de Russische staat niet bij machte zijn geweest om 
zijn verplichtingen aan het buitenland gestand te doen. Het was daarom beter zo-
wel voor Rusland als voor zijn schuldeisers, de rentebetalingen tijdelijk te staken, 
om het land in de gelegenheid te stellen zijn financiën weer op orde te krijgen.69 
Van een kwijtschelding of annulering was evenwel geen sprake. 

In de Haagsche Post waarschuwde de bekende financieel expert en hoofdre-
dacteur, Salomon van Oss, op 6 oktober 1917 al voor het naderende bankroet van 
Rusland. Hij adviseerde zijn lezers hun Russische effecten van de hand te doen en 
daarbij genoegen te nemen met een lagere koers. Toen de annulering vervolgens 
ook daadwerkelijk plaats had, toonde Van Oss zich dan ook weinig verbaasd over 
het gebeurde. Wel was hij ontzet over de kortzichtigheid van de Nederlandse re-
gering, die haar burgers in bescherming had moeten nemen tegen wat naar hij 
meende ieder weldenkend mens allang had kunnen zien aankomen, namelijk het 
failliet van Rusland.70 

Alle waarschuwingen van een kritische beschouwer als Van Oss ten spijt werd 
binnen de Nederlandse pers het definitieve karakter van de annulering van de 
Russische staatsschuld begin 1918 nog niet onderkend. Hetzelfde gold overigens 

 67 Kettle, M., The Allies and the Russian collapse: March 1917 – March 1918 (Londen 1981) 176-
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 68 Stoelinga, Russische revolutie en vredesverwachtingen, 129-130.
 69 Ibidem, 131.
 70 Ibidem, 132.
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ook voor de Britse en Franse pers, waar de meeste kranten in eerste aanleg ook 
weinig aandacht schonken aan de annulering van de Russische staatsschuld. Hoe-
wel Groot-Brittannië in de loop van de oorlog Ruslands grootste schuldeiser was 
geworden, met een totaal van 600 miljoen pond aan oorlogskredieten, had het 
Britse publiek aan beleggingen in Rusland slechts voor 17,5 miljoen pond uitstaan. 
Al in december 1917 had het Britse Ministerie van Financiën deze belangen over-
genomen, nadat de bolsjewieken de uitkering van de rente over staatsobligaties en 
schatkistbiljetten hadden gestaakt.71 

Ook in Frankrijk besteedden de kranten in eerste instantie weinig aandacht 
aan de nationalisering van de banken en de annulering van de staatsschuld. De 
Franse regering had de berichtgeving hierover namelijk aan banden gelegd, om 
geen paniek onder de eigen bevolking te veroorzaken.72 Frankrijk had dan wel-
iswaar tijdens de oorlog zijn leidende positie als kredietverschaffer aan Rusland 
verloren aan Groot-Brittannië, de ruim 13 miljard goudfranc aan Franse beleggin-
gen in Rusland vormden echter nog altijd 30 procent van Frankrijks totale buiten-
landse investeringen.73 Daarbij kwam dat de Franse beleggingen in de Russische 
staatsschuld net zoals in het geval van Nederland voornamelijk het object waren 
geweest van kleine spaarders. Voor zover het nieuws uit Rusland wel via de pers 
het Franse publiek bereikte, klonk ook hier aanvankelijk het geruststellende geluid 
dat de maatregelen van de bolsjewieken net zo min lang stand zouden houden als 
hun regime zelf.74 

De plannen tot vernederlandsing van de Holrus

In hoeverre de commissarissen en grootaandeelhouders van de Nedrus en Holrus 
in Nederland deelden in het aanvankelijke ongeloof ten aanzien van de ontwik-
kelingen in Rusland, valt niet met zekerheid te zeggen. Te beginnen met de Holrus 
maakte de directie van de Robaver zich al in juni 1917 zorgen over de toestand in 
Sint-Petersburg.75 De zorgen die de directie zich maakte, hadden vooral betrek-
king op de onrustige politieke situatie in de Russische hoofdstad en de ongunstige 
ontwikkeling die de koers van de roebel doormaakte. Ten tijde van het uitbreken 
van de Februarirevolutie lag de koers van de roebel ten opzichte het Britse pond 
nog op 56 procent van zijn vooroorlogse waarde. Acht maanden later, bij het uit-
breken van de Oktoberrevolutie, was de roebel nog verder gedevalueerd tot 25 
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 73 Ibidem, xi. 
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 75 Notulen van de algemene vergadering van commissarissen der Robaver nr. 51 (Rotterdam 13 
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procent ten opzichte van de pond.76 
De depreciatie van de roebel bracht voor de Robaver zelf niet zulke grote ver-

liezen met zich mee. Haar belangen in de Holrus waren namelijk relatief gering in 
omvang: de deelneming in het kapitaal van de bank ter grootte van ongeveer twee 
miljoen roebel en een roebelsaldo van één miljoen waarover de koersverliezen 
inmiddels al waren afgeschreven.77 Daarnaast had de Robaver de Holrus een ga-
rantiekrediet verleend van vijf miljoen roebel. Dit krediet was in juni ter beschik-
king gesteld en gezien de lage koers van de roebel zouden de verliezen hierover 
tamelijk gering zijn.78 De hoofdbrekens die de niet aflatende depreciatie van de 
roebel de directie van de Robaver bezorgde, waren dan ook vooral gelegen in het 
onheilspellende beeld dat hieruit opdoemde ten aanzien van de situatie in Rusland 
en de toekomst van de Holrus.  

Eerder al had het ontslag van Lapidoth de directie van de Robaver opmerk-
zaam gemaakt op de interne problemen bij de Holrus. Deze kwestie vormde voor 
Van Tienhoven de aanleiding om over een algemene hervorming van het bedrijf 
van de Holrus na te denken.79 De voorgestelde reorganisatie zou de verwijdering 
van de Russische commissarissen uit de raad van toezicht ten doel hebben.80 Dit 
voornemen betekende niets minder dan dat de samenwerking tussen de Lianosov-
groep en de Robaver op niets was uitgelopen. Het is dan ook goed mogelijk dat het 
ontslag van Lapidoth samen heeft gehangen met een richtingenstrijd tussen het 
Nederlandse en het Russische element binnen de leiding van de Holrus. Zoals ge-
zegd had de Holrus in vergelijking tot de Nedrus een nogal speculatief, ‘Russisch’ 
beleid gevoerd, de nadelen waarvan zich in hun volle omvang openbaarden met de 
totale ontwrichting van de Russische economie eind 1917. 

Afgezien van de problemen met de Russische commissarissen was een verne-
derlandsing van de Holrus ook gewenst met het oog op de nationalisatie van het 
Russische bankwezen. Wilde de Holrus deze dans ontspringen dan kon het bena-
drukken van haar Nederlandse karakter geen kwaad. Zodra de mogelijkheid zich 
daartoe voordeed, wilde Van Tienhoven zelf naar Sint-Petersburg afreizen om de 
situatie ter plaatse in ogenschouw te nemen en de nodige maatregelen in gang te 
zetten.81 Zover zou het echter niet meer komen, omdat de directie van de Robaver  
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begin februari 1918 bericht had ontvangen dat inmiddels ook het Petersburgse 
kantoor van de bank in beslag was genomen.82 

Het inventariseren van de schade in Nederland

Nog voordat het nieuws van de bezetting van het Petersburgse kantoor van de 
Holrus de Robaver bereikte, had Gerard Vissering, de president van de Neder-
landsche Bank, op 28 januari 1918 een vergadering belegd over de toekomst van 
de Nederlandse belangen in Rusland. Als vertegenwoordiger van de Holrus was 
Van Tienhoven bij deze vergadering aanwezig en voor de Nedrus waren dit Emile 
van Walree, Carel te Meulen en Paul May; hoewel beide laatstgenoemden waar-
schijnlijk op de eerste plaats de omvangrijke belangen in de Russische staatsschuld 
van hun eigen bankiershuizen Hope & Co en Lippmann-Rosenthal vertegenwoor-
digden.83 

Tijdens de vergadering bij de Nederlandsche Bank werd besloten de zorg over 
het Russische effectenbezit over te laten aan de Nederlandsche Commissie voor 
Russische Fondsen (NCRF). Deze commissie was juist twee dagen voor de verga-
dering in het leven geroepen onder auspiciën van de Vereeniging voor den Effec-
tenhandel. Het doel van de NCRF was om alle verliezen die waren geleden met de 
annulering van de Russische staatsschuld te inventariseren en als vertegenwoor-
diger op te treden voor de gedupeerden.84 Wat betreft de overige Nederlandse be-
langen in Rusland die als gevolg van de maatregelen van de bolsjewieken verloren 
dreigden te gaan, werd besloten dat de Nederlandsche Bank hiervan een register 
zou aanleggen. Deze gebundelde verliezenboekhouding zou te zijner tijd aan de 
Nederlandse regering worden overhandigd, die daarmee haar eisen aan het adres 
der bolsjewieken zou kunnen staven.85 

Het inventariseren van de schade die men in Rusland had geleden, leidde zowel 
bij de Robaver als de NHM kortstondig tot het voornemen om zelf een schade-
claim bij de Sovjetautoriteiten in te dienen. De leiding van de NHM liet dit plan 
echter al snel weer varen. Zij ging er namelijk van uit dat de in haar ogen bandeloze 
bolsjewieken een eis tot schadeloosstelling eenvoudigweg naast zich neer zouden 
leggen. Daarbij zou een schadeclaim de positie van de Nedrus alleen maar hache-
lijker maken als daarmee de woede van de bolsjewieken zou worden gewekt.86 
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De directie van de Robaver stelde ondertussen het indienen van haar claim uit, 
totdat zij een duidelijker beeld had van de situatie in Sint-Petersburg. Tegelijkertijd 
wachtte men de uitkomst af van een poging die Van Tienhoven deed om de vor-
deringen betreffende de Holrus onder te brengen bij die van de Deutsche Bank.87 
De achterliggende gedachte bij dit plan moet zijn geweest dat, in het kielzog van 
de Vrede van Brest-Litovsk, een Duitse bank een veel betere kans maakte om haar 
verliezen als gevolg van de nationalisatie van het Russische bankwezen vergoed 
te krijgen dan een Nederlandse bank. De Duitse banken zouden in het verlengde 
van het vredesverdrag met Sovjet-Rusland inderdaad tot een soort schadeloos-
stelling komen.88 De Robaver was als Nederlandse bankinstelling hiervan echter 
uitgesloten en de Deutsche Bank is dan ook nooit op het voorstel van de Robaver 
ingegaan. 

De beperkte mogelijkheden tot hulp vanuit Nederland

De directie van de NHM zou zich niet tot zulke kunstgrepen laten verleiden als 
de leiding van de Robaver, door te proberen de verliezen van de eigen Russische 
dochterbank onder te brengen bij een buitenlandse bank. Wel was ook de leiding 
van de NHM zich ervan bewust dat wilde de Nedrus nog een toekomst in Rusland 
hebben, dit alleen in de vorm van een volledig Nederlandse instelling kon zijn.89 
Maatregelen om het kapitaal en de organisatie van de bank in die richting om te 
vormen werden echter achterwege gelaten. Hiervoor was de situatie in Rusland be-
gin 1918 veel te onrustig en zolang de bolsjewieken aan de macht zouden blijven, 
was het ook onduidelijk of er voor een Nederlandse bank in Rusland überhaupt 
nog wel een toekomst zou zijn weggelegd. Tegen deze achtergrond restte zowel de 
directie van de NHM als de Robaver weinig anders meer dan afwachten. 

Ook van de kant van de Nederlandse regering konden de Nedrus en Holrus op 
slechts beperkte steun rekenen. De minister van Buitenlandse Zaken John Loudon 
had gedurende de voorbije oorlogsjaren altijd pijnlijk nauwkeurig op de handha-
ving van de Nederlandse neutraliteit toegezien.90 Loudon toonde zich dan ook zeer 
onwillig om Oudendijk, die in 1917 als gezant naar Sint-Petersburg was terugge-
keerd, deel te laten nemen in de protesten van het Petersburgse corps diplomatique 
tegen het brute optreden der bolsjewieken. Ook de vertegenwoordigers van de En-
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tente namen aan deze demarches deel, waarmee volgens Loudon de Nederlandse 
neutraliteit tegenover de Centrale mogendheden in het geding zou komen. 

Voorzichtigheid was geboden, aldus Loudon, en hij tikte Oudendijk dan ook op 
de vingers toen deze op 11 februari had deelgenomen aan een gezamenlijk protest 
van de buitenlandse gezanten in Sint-Petersburg tegen de annulering- en nationa-
lisatiedecreten.91 Een paar dagen later verklaarde Loudon zich, onder druk van de 
Tweede Kamer, echter wel bereid om Oudendijk te laten deelnemen aan een ge-
zamenlijk protest door de gezanten van de kleine neutrale mogendheden. Dit had 
vervolgens ook plaats op 26 februari 1918.92 Dergelijke diplomatieke manoeuvres 
zouden echter weinig effect sorteren zolang de Nederlandse regering niet overging 
tot erkenning van het Sovjetregime of wanneer men als buitenlandse mogendhe-
den geen gesloten front vormde.

Uiteindelijk zou de Nederlandse regering pas in 1942 tot erkenning van de Sov-
jetunie overgaan, enkel en alleen in verband met het gelegenheidsbondgenoot-
schap in de oorlog tegen het Derde Rijk. Reden voor de weigerachtige opstelling 
van opeenvolgende Nederlandse regeringen, was de verontwaardiging over de ge-
leden verliezen als gevolg van de annulering van de staatsschuld en de ontzetting 
over de moord op de tsarenfamilie.93 Vooral dit laatste degradeerde de bolsjewie-
ken in Nederlandse ogen tot een bende goddeloze fanatici. Deze overwegingen 
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speelden echter nog geen rol onmiddellijk na de bekendmaking van de annulering 
van de staatsschuld op 3 februari 1918. Begin 1918 vormde alleen het voortduren 
van de oorlog dus een obstakel in het verkrijgen van regeringssteun ter handha-
ving van de Nederlandse belangen in Rusland. 

Verloren oase

De gevolgen van de Vrede van Brest-Litovsk voor de Nedrus

Al met al hoefden de directies van de Nedrus en de Holrus dus niet op veel actieve 
steun vanuit Nederland te rekenen. De positie waarin beide banken waren komen 
te verkeren, zou onderwijl slapstickachtige proporties aannemen naarmate zij meer 
en meer verstrikt raakten in de onontwarbare kluwen die de Sovjetbureaucratie 
in opkomst voorstelde. Een voorbeeld hiervan vormde het kleine detachement 
roodgardisten dat de Nedrus bezet hield op last van het Volkscommissariaat van 
Financiën. Het ging hier om een groep haveloze, ongewapende, invalide oorlogs-
veteranen die op kosten van de bank daar verbleven om de directie de toegang tot 
haar eigen kantoren te ontzeggen.94 Gegeven de omstandigheden was dit overigens 
nog niet eens de slechtste van alle mogelijkheden, omdat deze oorlogsveteranen 
zich in ruil voor kost en inwoning die de bank hun verschafte, verder niet om de 
bank zelf bekommerden en de ongewenste aandacht van los van elkaar opererende 
groepen bolsjewieken en plunderaars van de bank afwendde.95

Voor de directies en het personeel van zowel de Nedrus als de Holrus restte 
ondertussen weinig anders dan de ontwikkelingen af te wachten. Op het politieke 
front waren er de vredesonderhandelingen te Brest-Litovsk die in Sint-Petersburg 
de gemoederen flink bezighielden. Op 10 februari 1918, daags na de bezetting van 
de Nedrus, had Lev Trotski eenzijdig de oorlog voor beëindigd verklaard, zonder 
echter te zijn ingegaan op de voorwaarden die de Centrale mogendheden aan een 
vrede hadden verbonden.96 Op deze wijze hoopte Trotski een nadelig vredesver-
drag voor Rusland te voorkomen. De Centrale mogendheden namen hiermee ech-
ter geen genoegen en het Duitse leger zette op 18 februari weer een offensief in.97 

Het Russische leger verkeerde inmiddels nagenoeg in een staat van ontbinding, 
waardoor de Duitsers al snel konden oprukken naar Pskov en Narva. Deze laatste 
stad viel op 4 maart in Duitse handen, waarmee het Duitse leger Sint-Petersburg 
tot 150 kilometer was genaderd. Onder de bevolking van de Russische hoofdstad 
wakkerde de inname van Narva de hoop aan zelf spoedig van de Rode Terreur 
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verlost te worden.98 Onder druk van de Duitse opmars zagen de bolsjewieken zich 
echter gedwongen om alsnog op de vredesvoorwaarden van de Centrale mogend-
heden in te gaan. Daags voor de val van Narva ondertekenden de bolsjewieken het 
vredesverdrag van Brest-Litovsk, waarmee Rusland als eerste der grote mogend-
heden zich uit de Eerste Wereldoorlog terugtrok.99  

Met de Vrede van Brest-Litovsk zou het Duitse leger zijn opmars in de richting 
van Sint-Petersburg staken. Het wegvallen van de Duitse dreiging maakte dat de 
bolsjewieken zich weer konden richten op de consolidatie van hun macht binnen 
Rusland zelf.100 Voor de Nedrus betekende dit dat de Sovjetautoriteiten, na de bank 
bijna twee maanden met rust te hebben gelaten, nu ernst leken te maken met de 
nationalisatie van de bank. Eind maart kreeg de directie van de Nedrus namelijk 
opdracht de giroboeken van hun bank over te dragen aan de 2de Afdeling van de 
Volksbank.101 Stuart en Lagro waren hierover verbaasd, omdat hen begin februari 
nog de mogelijkheid tot zelfliquidatie in het vooruitzicht was gesteld. 
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Teneinde duidelijkheid te krijgen over de positie van de eigen bank, gingen 
Stuart en Lagro in gezelschap van Van Niftrik bij de Volksbank om uitleg vragen. 
Daar kregen zij te horen dat Nikolaj Krestinski, de Volkscommissaris van Finan-
ciën, had besloten om de Nedrus te nationaliseren. Daags na hun bezoek aan de 
Volksbank werden Stuart en Lagro door Krestinski ontvangen en zij legden ook 
hem het verzoek voor de eigen bank zelfstandig te mogen liquideren. De Volks-
commissaris was echter van mening dat de Nedrus als Russische vennootschap nu 
eenmaal onder het nationalisatiedecreet viel. Bovendien kwam in zijn ogen een 
zelf door te voeren liquidatie op hetzelfde neer als nationalisatie. Toch verklaarde 
ook Krestinski zich bereid het verzoek van de directie in overweging te nemen.102 

In afwachting van het definitieve besluit van Krestinski bleef het lot van de Ned-
rus ongewis. Ondertussen hadden medewerkers van de Volksbank buiten mede-
weten van Stuart en Lagro de giroboeken van de Nedrus al in beslag genomen.103 
De Volksbank liet weten de giroboeken pas te zullen retourneren wanneer er een 
volkscommissaris bij de Nedrus was aangesteld die in naam van de Volksbank 
toezicht kon houden op de bedrijfsvoering. Stuart en Lagro eisten op hun beurt 
een onmiddellijke teruggave van de giroboeken. Niet alleen waren de giroboe-
ken essentieel voor het opmaken van een liquidatiebalans, ook behelsden deze 
registers vertrouwelijke informatie van in meerderheid Nederlandse bedrijven en 
onderdanen. 

De protesten van Oudendijk en de vrijgave van beide banken

In reactie op de inbeslagname van de giroboeken diende Oudendijk op 5 april 1918 
een tweede protestnota in tegen de nationalisatie van de Nedrus en de Holrus.104 
Oudendijk verklaarde dat de Nederlandse regering de Russische staat verantwoor-
delijk hield voor alle verliezen die als gevolg van de nationalisatie van beide ban-
ken door Nederlandse onderdanen waren geleden. Sinds zijn eerste protestnota 
had Oudendijk er meerdere malen bij de Sovjetautoriteiten op aangedrongen om 
de Nedrus en Holrus weer vrij te geven. Voor zover het beide banken niet gegund 
was om hun bedrijf voort te zetten, eiste hij dat zij in ieder geval niet genationali-
seerd zouden worden.

Tijdens zijn demarches kreeg Oudendijk telkens te horen dat al het mogelijke 
werd ondernomen om aan zijn eisen tegemoet te komen. Net als de directie van 
de Nedrus moest Oudendijk echter ondervinden dat het vooral bij mooie toezeg-
gingen bleef. Ongeacht de uitkomst van zijn bemoeienissen toonde Oudendijk 
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zich pessimistisch over de toekomst van beide banken. In een bericht aan Loudon 
verwoorde hij zijn gedachten als volgt: Wellicht, dat noodgedwongen de maximalis-
ten en hunne trawanten van koers zullen moeten veranderen. Het is dan echter zeer 
waarschijnlijk, dat dan ook de beide Nederlandsche banken zullen behooren tot die 
vele instellingen, die den doorgestanen schok niet meer te boven kunnen komen.105 

Ondanks Oudendijks pessimisme was het mede door zijn toedoen dat de Sov-
jetautoriteiten begin april 1918 besloten om de Nedrus en Holrus weer vrij te ge-
ven. In een onderhoud met Adolf Joffe, de Volkscommissaris van Buitenlandse Za-
ken, wist Oudendijk hem ertoe te bewegen de beide Nederlandse banken dezelfde 
status toe te kennen als de National City Bank en het Crédit Lyonnais.106 Naar 
eigen zeggen was Joffe gevoelig geweest voor het argument dat de nationalisatie 
van buitenlandse banken er slechts toe kon leiden dat Rusland zich van de rest 
van de wereld afsloot met uitzondering van het Duitse Rijk.107 Gezien de militaire 
en economische suprematie waarop Duitsland begin 1918 nog kon bogen, sug-
gereerde Oudendijk dus dat de bolsjewieken met hun beleid Rusland uiteindelijk 
zouden uitleveren aan Duitsland.  

Op 10 april 1918 maakte Van Tienhoven tegenover de vergadering van de raad 
van commissarissen van de Robaver het nieuws bekend dat de Holrus niet lan-
ger op de nominatie stond om genationaliseerd te worden.108 Het Moskouse filiaal 
zou diezelfde maand nog, althans gedeeltelijk, worden vrijgegeven. De teruggave 
van het kantoor in Sint-Petersburg vond begin mei plaats. Naar de directie van de 
Holrus was gebleken, was de schade aan de gebouwen, inventaris en administratie 
minder groot dan op voorhand gevreesd. Daarnaast had de leiding van de Volks-
bank verklaard alle buitenlandse verplichtingen te zullen erkennen. De gunstige 
berichten uit Rusland maakten dat Van Tienhoven weer vertrouwen kreeg in de 
toekomst van de bank.109 Hij koesterde nog steeds de hoop dat de bank na een re-
organisatie, waarbij het zou worden omgevormd tot een puur Nederlandse instel-
ling, alsnog haar bedrijf in Rusland zou kunnen voortzetten.110 

Een paar dagen voordat de bemoedigende berichten uit Sint-Petersburg haar 
bereikten, had de directie van de Robaver nog haar verliezen inzake de Holrus 
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bij de Nederlandsche Bank ingediend.111 Het optekenen van de verliezen die door 
toedoen van de bolsjewieken waren geleden, bleef ondanks het intrekken van het 
besluit om de Holrus te nationaliseren nog steeds van belang. De Sovjetregering 
eiste namelijk nog altijd de ontbinding van alle buitenlandse banken. Naar aanlei-
ding van de bemoedigende berichten uit Rusland, hoopte de directie van Robaver 
dat de bolsjewieken ook op deze eis zouden terugkomen. Buys, die na een tussen-
tijdse ontmoeting met Van Tienhoven nog altijd in Kopenhagen verbleef, had al 
in maart de opdracht gekregen om indien nodig tot liquidatie van de Holrus over 
te gaan.112 Nadat echter bekend was geworden dat de Holrus van nationalisatie 
gevrijwaard zou blijven, volgde in april de instructie om in afwachting van verdere 
ontwikkelingen de wederopbouw van de bank ter hand te nemen.113

De ontwrichting van het Russische bankwezen

Door de interventie van Oudendijk was ook de Nedrus weer aan haar directie 
teruggegeven. Na een gedwongen afwezigheid van drie maanden konden Stuart 
en Lagro op 8 mei 1918 weer plaats nemen achter hun bureaus om orde op zaken 
te stellen.114 Evenals dit het geval was bij de Holrus, trof ook de directie van de 
Nedrus haar bank goeddeels intact aan. Ook de giroboeken die voor Oudendijk 
de aanleiding waren geweest om een tweede protestnota in te dienen, waren terug-
geven. Gezien het feit dat de meeste Russische banken wel het slachtoffer waren 
geworden van inbeslagname en plundering, mochten de directies van de Nedrus 
en de Holrus zich gelukkig prijzen met hun uitzonderingspositie.

De teruggave van de giroboeken en de vrijgave van de bank betekenden echter 
niet dat de directie van de Nedrus, of die van de Holrus, vrij waren in de uitoe-
fening van hun functie. Aan de intrekking van het nationalisatiebesluit had de 
Sovjetregering namelijk de voorwaarde verbonden dat bij beide banken een com-
missaris van de Volksbank zou worden aangesteld. Deze commissarissen zouden 
toezicht houden op de bedrijfsvoering en op de uitvoering van de zelfstandig door 
te voeren liquidatie.115 Afgezien van het toezicht waaraan beide banken waren on-
derworpen, ondervonden zij nog het meeste hinder van de totale ontwrichting 
van het Russische bankwezen. De maatregelen die het Sovjetbewind had genomen 

 111 Notulen van de directievergaderingen der Robaver, nr. 25 (‘s-Gravenhage 6 april 1918) 95, 
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 112 Notulen van de directievergaderingen der Robaver, nr. 24 (‘s-Gravenhage 23 maart 1918) 92, 
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 113 Notulen van de algemene vergadering van commissarissen der Robaver nr. 60 (Rotterdam 10 
april 1918) ong., ABN AMRO, Rotterdamsche Bank, inv. nr. 108.

 114 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 36 (Sint-Peters-
burg 13 mei 1918) 1-10, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
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in het kader van de nationalisatie van het bankwezen, hadden van de Nedrus en de 
Holrus in feite verloren oases gemaakt in een oprukkende woestijn. 

Om te beginnen waren veel van de uitzettingen en tegoeden van de Nedrus en 
Holrus verloren gegaan als gevolg van de nationalisatie. Zo kon de Nedrus bij-
voorbeeld niet meer beschikken over haar lopende rekeningen bij de Staatsbank, 
de Azov-Don Handelsbank en de Petersburgse Escompto Bank nadat deze waren 
opgegaan in de Volksbank. De Volksbank had alle rekening-couranttegoeden be-
vroren tot dat de nationalisatie van het Russische bankwezen was afgerond.116 Het 
niet kunnen beschikken over haar lopende rekeningen betekende dat de Nedrus 
niet over een groot deel van haar werkkapitaal kon beschikken. Dit leidde ertoe 
dat de eigen middelen van de bank onvoldoende waren geworden om nog langer 
aan de verplichtingen van haar rekeningshouders te kunnen voldoen. 

Een tweede voor het bedrijf van de Nedrus en Holrus zeer nadelige maatre-
gel van de Volksbank was het stopzetten van de interestuitkering op de schatkist-
papieren. Deze waren hierdoor praktisch waardeloos geworden en enkel om die 
reden had het Sovjetregime het niet nodig gevonden om deze in de annulering 
van de staatsschuld te betrekken. Samen met het wegvallen van het wisselbedrijf, 
omdat de Volksbank geen disconteringen en herdisconteringen meer berekende, 
betekende dit het einde voor het discontobedrijf van de Russische banken.117 Juist 
op deze vorm van kortlopende kredietverlening had de Nedrus zich toegelegd, 
om zo voldoende middelen vrij te houden voor de verwachte opleving van het 
handelsverkeer na de oorlog.

De enige vorm van financiële dienstverlening die hoogtijdagen beleefde was de 
handel in aandelen. Ook de effectenhandel was door de Sovjets verboden, maar 
er waren volgens de directie van de Nedrus nog voldoende ‘kapitalisten’ in Sint-
Petersburg die rekenden op een omverwerping van het Sovjetbewind.118 Antici-
perend op het verwachte herstel van zo niet het ancien régime dan toch van een 
bewind dat privébezit respecteerde, was er in de loop van 1918 een uiterst spe-
culatieve illegale handel in Russische waardepapieren ontstaan. Vaak waren het 
agenten van de Britse en Duitse regering die Russische effecten opkochten. Beide 
landen probeerden op deze manier hun belangen in de Russische economie te 
consolideren of zelfs uit te breiden.119 
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Aandelen waren dus de inzet geworden van een strijd om het naoorlogse pri-
maat in de Russische economie, of zouden als wapen fungeren in de onderhande-
lingen over schadeloosstellingsregelingen indien de Sovjets aan de macht zouden 
blijven. In dit licht was het plan van de Robaver-directie om de belangen van de 
Holrus over te doen aan de Deutsche Bank niet eens zo ver gezocht. Zover is het 
zoals gezegd niet gekomen en noch de Holrus, noch de Nedrus hebben aan de 
illegale effectenhandel deelgenomen. Eén van de voorwaarden die aan de terug-
gave van de Nedrus en de Holrus was verbonden, was namelijk dat de handel in 
aandelen van beide banken was bevroren, uit angst dat ze anders in Duitse handen 
zouden komen.120 Buiten het beheren van het betalingsverkeer, in de vorm van 
chequebetalingen en overschrijvingen, restte beide banken weinig anders dan het 
nauwkeurig documenteren van de geleden verliezen.121 

De inkrimping van het bedrijf van beide banken

Na de teruggave van de Holrus in april 1918 had de directie van de Robaver zoals 
gezegd weer enig vertrouwen gekregen in de toekomst van de bank. Bij zijn terug-
komst in Sint-Petersburg, in juni 1918, kon Buys inderdaad beamen dat de schade 
voor de bank zelf wel mee viel.122  Zowel de kantoren als de effectendepots bleken 
nog intact te zijn. Om zich heen kijkend moest Buys net als Stuart en Lagro echter 
vaststellen dat de omgeving van de bank in totale anarchie was komen te vervallen. 
Ondanks de desintegratie van het Russische bankwezen en de Russische economie 
in haar geheel, meende Buys nog in september 1918 dat er misschien nog wel een 
toekomst voor de Holrus in Rusland was weggelegd.123  

Terwijl de directie van de Nedrus zich begin 1918 minder pessimistisch toonde 
dan hun collegae van de Holrus, was van dit aanvankelijke overwicht aan opti-
misme eind 1918 nog maar weinig te bespeuren. Uit de laatste tien tot vijftien 
brieven die de directie van de Nedrus haar commissarissen in Nederland stuurde, 
doemt namelijk een zeer somber beeld op van de situatie in Rusland. In één van 
deze brieven schreef Stuart dat Lenin zijn volgelingen had voorgehouden dat eerst 
al het ‘oude’ diende te worden afgebroken, alvorens aan de opbouw van een nieuwe 
samenleving kon worden begonnen.124 In de praktijk kwam diens beleid er volgens 

 120 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 36 (Sint-Peters-
burg 13 mei 1917) 1-12, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 121 Ibidem.
 122 Notulen van de algemene vergadering van commissarissen der Robaver nr. 62 (Rotterdam 19 

juni 1918) ong., ABN AMRO, Rotterdamsche Bank, inv. nr. 108.
 123 Notulen van de algemene vergadering van commissarissen der Robaver nr. 63 (Rotterdam 11 

september 1918) ong., ABN AMRO, Rotterdamsche Bank, inv. nr. 108.
 124 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 51 (Sint-Peters-

burg 29 oktober 1918) 1-3, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.



4  de tempel uitgejaagd 165

Stuart er echter op neer de bevolking willoos te maken door deze in toenemende 
mate aan terreur en ondervoeding bloot te stellen. De inwoners van Sint-Peters-
burg restte enkel nog de hoop door hulp van buitenaf van de dictatuur van het 
proletariaat te worden verlost.125 

De als maar verslechterende omstandigheden in Sint-Petersburg en de ontta-
keling van het Russische bankwezen, hadden ook hun weerslag op de positie van 
het personeel van de Nedrus. Op de eerste plaats kampten de werknemers van de 
Nedrus, net zoals alle andere inwoners van de stad, met de aanhoudende stijging 
van de kosten voor het levensonderhoud. Als gevolg hiervan had de directie her-
haaldelijk loonsverhogingen moeten doorvoeren. Tegelijkertijd was het meren-
deel van het personeel overtollig geworden, gezien de grote mate van werkeloos-
heid waartoe de bank was veroordeeld. Bijgevolg werd al in mei 1918 een deel van 
het personeel ontslagen, zij dit niet zonder slag of stoot. De Russische werknemers 
verzetten zich namelijk hevig tegen de gedwongen personeelsreductie uit angst 
geen andere betrekking te zullen vinden. Na overleg werd uiteindelijk een com-
promis bereikt waarbij in plaats van acht slechts vier Russische employés de dienst 
van de bank zouden verlaten.126

De afvloeiing van het middenkader verliep ondertussen probleemloos. Op de 
chef van de binnenlandse afdeling na waren de hogere employees van de Nedrus 
allemaal West-Europeanen. Hun ontslag betekende dat zij Rusland konden ver-
laten, zoals de Nederlandse werknemers van de Holrus dit voor hen al hadden 
gedaan. De eersten die gingen waren Harmens en Schimmelpenninck geweest, die 
in mei naar Nederland waren vertrokken.127 In september volgde nog het ontslag 
van de beide vice-directeuren Tanner en Maznata.128 Tanner zou overigens nog in 
Sint-Petersburg blijven als vrijwilliger bij de Zwitserse legatie. Zodoende bleef van 
het middenkader van de Nedrus alleen de chef van de buitenlandse afdeling Werff 
en de hoofd-boekhouder Henri Corsin over. 

Van de directie van de Nedrus was begin oktober 1918 alleen nog Stuart over. 
Lagro was in september van dat jaar naar Nederland vertrokken, om aan de direc-
tie van de NHM verslag uit te brengen over de situatie in Rusland.129 Hoewel het 
de bedoeling was dat hij begin 1919 weer naar Sint-Petersburg zou terugkeren, 
lijkt Lagro al voor zichzelf te hebben bepaald dat de toestand waarin de bank zich 
bevond, volkomen uitzichtloos was. Kort na aankomst in Nederland zou Lagro 
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namelijk uitgerekend bij de Robaver naar een nieuwe betrekking solliciteren.130 
De directie van de Robaver liet echter weten op dat moment geen passende functie 
vacant te hebben. Van De Seume was tenslotte sinds december 1917 niets meer 
vernomen. Naar later zou blijken had hij via Siberië de wijk genomen naar Parijs, 
zoals zoveel Russische émigrés dit in de jaren 1918 en 1919 zouden doen.131

Aan het einde van haar tweede bestaansjaar was de staf van de Nedrus dus 
gereduceerd tot een kleine achterhoede van een man of tien.132 Ook de balans per 
1 december 1918 geeft een duidelijk beeld van de contractie die haar bedrijf gedu-
rende haar tweede boekjaar had doorgemaakt. Het balanstotaal verschilde nauwe-
lijks met de beginbalans van dat jaar met iets meer dan 23 miljoen roebel onder 
de streep.133 Over hoe het bedrijf van de Holrus zich in 1918 heeft ontwikkeld zijn 
geen precieze gegevens meer bewaard gebleven. Wel is zoveel duidelijk dat zij in de 
loop van 1918 haar filiaal in Moskou heeft opgeheven, nadat deze al de facto had 
opgehouden te bestaan. Wat er nog van de Holrus aan personeel restte heeft zich 
vervolgens in Sint-Petersburg geconcentreerd.134 Voor het overige zal de situatie 
waarin de Holrus zich bevond weinig hebben verschild met die van de Nedrus: 
een handvol medewerkers en een balanstotaal dat nauwelijks groter was dan aan 
het begin van het boekjaar.                  

Achterhoedegevechten

Het besluit om de Nedrus en Holrus alsnog te nationaliseren

Begin december 1918 waren er ruim zes maanden verstreken sinds de Nedrus en 
de Holrus aan hun directies waren teruggeven. Al die tijd waren de directies van 
beide banken in afwachting geweest van de uiteindelijke toestemming om tot li-
quidatie van hun instellingen over te gaan. Bij de teruggave van beide banken had 
het Volkscommissariaat van Financiën namelijk laten weten voor zichzelf eerst 
een beeld te willen vormen over hoe een dergelijk proces in zijn werk zou moeten 
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gaan.135 Gedurende al die maanden zou het Volkscommissariaat deze kwestie ech-
ter laten liggen. Meer nog dan de hoop op een mogelijke doorstart van het eigen 
bedrijf, vormde het uitblijven van een definitieve beschikking over de liquidatie de 
reden voor het aanblijven van de directies van beide banken in Rusland.136

De reden waarom het Volkscommissariaat van Financiën geen vaart zette ach-
ter de liquidatie lag in de zwakte van zijn organisatie. Sinds het vertrek van Sokol-
nikov ontbrak bij de leiding van het Volkscommissariaat namelijk zowel de kennis 
als de wil om leiding te geven aan de reorganisatie van het Russische bank- en 
kredietwezen. Waar Sokolnikov wel over een gedegen economische achtergrond 
beschikte en doordrongen was van de noodzaak van een moderne financiële huis-
houding, was dit bij Krestinski geenszins het geval.137 Krestinski behoorde name-
lijk tot de meest fanatieke stroming onder de bolsjewieken, die van mening waren 
dat het nieuwe Rusland zonder een bankwezen of zelfs een muntstelsel moest wor-
den opgebouwd. Onder diens leiding werd het Volkscommissariaat van Financiën 
dan ook nagenoeg ontmanteld, hetgeen echter alleen maar bijdroeg aan de verdere 
ontwrichting van de Russische economie.138

 135 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 42 (Sint-Peters-
burg 28 juni 1918) 1-3, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
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burg 13 mei 1918) 1-12, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
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viet State’, in: Slavic Review, vol. 48 1989/4, 592-613.
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Het is tegen deze achtergrond van geregisseerde onwil dat de directies van de 
Nedrus en Holrus maandenlang tevergeefs zouden wachten op toestemming om 
tot liquidatie over te mogen gaan. Op 2 december 1918 werden zij namelijk verrast 
door een nieuw decreet van de Sovjetregering, waarin werd bepaald dat beide ban-
ken alsnog zouden worden genationaliseerd.139 Bij navraag gaf Isidor Goekovski, 
de rechterhand van Krestinski, aan Stuart te kennen dat de reden voor het besluit 
was gelegen in de omstandigheid dat de Holrus nu eenmaal ‘te Russisch’ was om 
niet voor nationalisatie in aanmerking te komen. Daar de Volksbank te kennen 
had gegeven geen onderscheid tussen beide ‘Nederlandse’ banken te willen ma-
ken, was vervolgens besloten om beide banken maar te nationaliseren.140 

Inderdaad was het zo dat het aandeel van het Nederlandse kapitaal in het eigen 
vermogen van de Holrus veel geringer was dan dit het geval was bij de Nedrus; 
namelijk maar 55 procent tegenover 80 procent. Daarnaast had de Holrus ook veel 
meer Russische effecten in portefeuille.141 Van haar meer Nederlandse karakter 
was de directie van de Nedrus zich altijd bewust geweest. In de verdediging van 
haar belangen tegenover de Volksbank, hadden Stuart en Lagro ook herhaaldelijk 
op dit verschil gewezen, in de hoop hiermee voor de eigen bank een betere onder-
handelingspositie te scheppen. Dit overigens tot ergernis van Oudendijk, die in 
zijn poging de belangen van beide banken te beschermen ook geen onderscheid 
tussen beide had willen maken.142 

Volgens Spengler, die op dat moment overigens net als Stuart alleen was ach-
tergebleven, nadat ook Buys voor overleg naar Nederland was afgereisd, was de 
‘gelijke monniken, gelijke kappen’ uitleg van Goekovski niet de ware grond voor de 
nationalisatie van de Nedrus. Deze maatregel was volgens hem vooral ingegeven 
door de weigering van de Nederlandse regering om het Sovjetregime te erken-
nen.143 Het daaropvolgende vertrek van Oudendijk in november had deze kwestie 
op scherp gezet en de nationalisatie van de Nedrus was dan ook vooral gedacht 
als represaille voor de afwijzende houding van de Nederlandse regering.144 Hoe 
aannemelijk de uitleg van Spengler ook mocht zijn, Stuart zelf twijfelde hieraan en 
meende dat de schuld voor het gebeurde toch bij de Holrus lag.
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De afwikkeling van het bedrijf van beide banken

Om welke reden dan ook het besluit was genomen om zowel de Holrus als de 
Nedrus alsnog te nationaliseren, de eerste maanden na de bekendmaking van het 
nieuwe nationalisatiedecreet leken de Sovjetautoriteiten beide banken weer te zijn 
vergeten. Stuart trok hieruit de conclusie dat het Volkscommissariaat van Finan-
ciën en de Volksbank helemaal geen idee hadden waar zij mee bezig waren.145 
Stuart leidde dit af uit het feit dat ook de volkscommissaris van de Volksbank die 
was aangesteld om toezicht te houden op de Nedrus, niets wist te vertellen over 
hoe de nationalisatie van de bank in de praktijk in zijn werk zou gaan.146 Gezien 
het beleid van eerst Krestinski en later Goekovski, gericht op de ontmanteling van 
het hele Russische bank- en kredietwezen, lijkt Stuart in zijn aanname overigens 
niet ver bezijden de waarheid te hebben gezeten. 

De enige die zich wel leek te interesseren voor het lot van de Nedrus was 
Kossovski, één van de boekhouders van de bank. Sinds er sprake van was dat de 
bank genationaliseerd zou worden, had hij zich als communist ontpopt en pro-
beerde zich op de plaats van de directie te manoeuvreren.147 De directies van de 
Nedrus en Holrus waren namelijk begin 1918 al door het Volkscommissariaat van 
Financiën uit hun functie ontheven. Dit had tot gevolg dat de directeuren van 
beide banken geen salaris meer mochten trekken op rekening van de bank, wat er 
toe leidde dat de NHM en de Robaver zelf de salariëring van de directies voor hun 
rekening moesten nemen. In de onderhandelingen met de Sovjetautoriteiten bleek 
echter dat de oude directeuren nog altijd als de feitelijke vertegenwoordigers van 
de Nedrus en de Holrus werden gezien. Iemand als Kossovski werd dan ook niet 
serieus genomen door zijn eigen mensen.148

Na twee maanden noch van het Volkscommissariaat van Financiën, noch van 
de Volksbank iets te hebben vernomen, kreeg Stuart begin februari 1919 te horen 
dat de Nedrus zou worden ingedeeld bij de 4de Afdeling van de Volksbank.149 In 
een laatste poging het tij nog te keren, liet hij zich aandienen bij de Volksbank 
waar hij correct te woord werd gestaan door Gorkov, de chef van de afdeling belast 
met het toezicht op de genationaliseerde banken. Deze was voorheen directeur 
geweest van een filiaal van de Petersburgse Internationale Handelsbank en zelf 

 145 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 56 (Sint-Peters-
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 146 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 51 (Sint-Peters-
burg 3 december 1918) 1-8, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979. 

 147 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 38 (Sint-Peters-
burg 28 juni 1919) 1-5, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 148 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 57 (Sint-Peters-
burg 22 februari 1919) 1-9, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
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helemaal geen overtuigde communist. Hij wist Stuart mede te delen dat Krestinski 
zelf het bevel tot nationalisatie van de Nedrus en Holrus had gegeven en dat hier 
niets meer tegen in te brengen viel. 

Gorkov wist Stuart wel te verzekeren dat de Volksbank nu beter werd geleid 
dan tijdens de grote nationalisatiegolf van begin 1918. Bovendien hoefde hij zich 
volgens hem geen zorgen te maken dat de administratie van de bank in ongerede 
zou raken. Gorkov bood Stuart zelfs de mogelijkheid om zelf een technisch col-
lege tot liquidatie samenstellen. Stuart gaf echter te kennen een dergelijk aanbod 
niet aan te kunnen nemen, omdat hij daarmee impliciet zijn goedkeuring aan de 
nationalisatie van de bank zou verlenen.150 Stuart gaf aan dat hij, of Lagro bij diens 
terugkeer, hooguit een adviserende rol kon spelen bij de liquidatie. 

Stuart wachtte begin februari 1919 dus nog altijd op de terugkeer van Lagro. 
Hem was blijkbaar niets bekend van Lagro‘s mislukte sollicitatie bij de Robaver en 
diens plannen om de dienst van de Nedrus te verlaten. Tijdens zijn verlof in Ne-
derland lijkt Lagro echter ook buiten zijn sollicitatie bij de Robaver weinig geluk te 
hebben gehad in het vinden van een nieuwe betrekking. Bij gebrek aan behoorlijke 
alternatieven had hij er blijkbaar voor gekozen om toch maar in dienst van de 
Nedrus te blijven. In januari 1918 reisde hij vervolgens af naar Sint-Petersburg, om 
weer zijn taken als directeur van de bank waar te nemen.151 

Lagro zou Sint-Petersburg echter nooit meer bereiken. Eenmaal bij de Fins-
Russische grens aangekomen bleek deze gesloten te zijn als gevolg van de burger-
oorlog in Rusland.152 Na zich enkele weken in Helsinki te hebben opgehouden, 
vanwaar uit hij tevergeefs poogde om alsnog Sint-Petersburg te bereiken, besloot 
Lagro zijn pogingen te staken en weer naar Nederland terug te keren. Thuisgeko-
men diende hij zijn ontslag in als directeur van de Nedrus. De wetenschap dat een 
hervatting van het bedrijf van de Nedrus wel eens erg lang op zich zou kunnen 
laten wachten en ook gezien zijn leeftijd (hij was op het moment van schrijven 44 
jaar oud) had hem tot deze beslissing gebracht.153

Het aanblijven van Stuart in Sint-Petersburg

Zo gebeurde het dat in de winter van 1918-1919 de afwikkeling van het bedrijf 
van de Nedrus aan Stuart was overgelaten, die alleen met Corsin en Werff was 
achtergebleven. Ook Spengler was inmiddels vertrokken, nadat hem was geble-
ken dat de situatie van de Holrus volkomen hopeloos was geworden. De directie 
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van de Robaver deelde zijn mening en had een behoorlijke afwikkeling van de 
nationalisatie van de Holrus niet meer nodig gevonden en Spengler toestemming 
verleend om naar Nederland terug te keren.154 De directie van de NHM had ook 
aan Stuart toestemming gegeven om indien de situatie hem onhoudbaar leek, Rus-
land te verlaten.155 Stuart koos er echter voor om samen met Corsin en Werff net 
zolang in Sint-Petersburg te blijven, totdat de liquidatie van de Nedrus helemaal 
was afgerond en hij een goede bestemming had gevonden voor de kantoren en de 
inventaris van de bank. 

De vorming van het technische college voor liquidatie zou overigens op zichzelf 
vlot verlopen. Naast Corsin en Werff bestond deze uit twee commissarissen van 
de Volksbank, die net als Gorkov op een goede staat van dienst binnen het oude 
Petersburgse bankwezen konden bogen en zelf geen aanhangers van de bolsjewie-
ken waren. Stuart nam bij afwezigheid van Lagro de voorgestelde rol van adviseur 
op zich en 22 februari 1919 vond per proces-verbaal de overdracht plaats van de 
kas, de waardepapieren en de boeken van de Nedrus aan de Volksbank.156 Hiermee 
was officieel een einde gekomen aan het operationele bestaan van de bank. Het 
zou echter nog tot augustus 1919 duren alvorens alle boeken en balansen waren 
opgemaakt en de laatste depositorekeningen waren overgedragen.157

Afgezien van het afwachten van de definitieve liquidatiebalans, was Stuart be-
gin 1919 nog druk doende een bestemming te vinden voor de kantoren van de 
bank. De commissarissen in Nederland hadden hem namelijk uitdrukkelijk ver-
zocht om de ruimtes in de Hollandse kerk voor de bank te behouden, ook al zou 
deze worden genationaliseerd. Mocht er zich op termijn een verandering in het 
politieke klimaat voordoen, die het mogelijk maakte om weer een bank in Rusland 
te openen, dan hoopten zij weer over de zeer gunstig gelegen kantoren aan de 
Nevski Prospekt te kunnen beschikken.158 Het probleem deed zich echter voor dat 
het bestuur van de Hollandse kerk, overigens buiten medeweten van Stuart om, de 
kantoren van de Nedrus inmiddels al had doorverhuurd aan de genationaliseerde 
Russische branche van de Zweedse telefoonmaatschappij Ericsson.159 

 154 Notulen van de directievergaderingen der Robaver, nr. 54 (‘s-Gravenhage 11 januari 1919) 
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burg 22 februari 1919) 1-9, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 157 Verslag getiteld ‘Rusland’ (Amsterdam 1 augustus 1927) 1-5, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
5975.
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In de veronderstelling dat het met de Nedrus toch al gedaan was en omdat ook 
de kerk sterk te lijden had onder algemene malaise, was haar bestuur ingegaan op 
een aanbod van de firma Ericsson.160 Deze verklaarde zich bereid een fors hogere 
huur voor een heel jaar vooruit te betalen. Stuart, die eerder al met het kerkbe-
stuur overhoop had gelegen over een huurverhoging, zag in dat de Nedrus niet 
tegen het bod van Ericsson kon opbieden. Bovendien had de kerk al het contract 
met de nieuwe huurders afgesloten. Ironisch genoeg waren het daarmee niet de 
bolsjewieken die de Nedrus tenslotte uit haar tempel zouden verdrijven, maar de 
voorgangers van de kerk zelf. 

Wat op het eerste gezicht een flinke streep door de kantoorplannen van de 
Nedrus had geleken, bleek uiteindelijk echter juist een bruikbare uitkomst te zijn. 
Stuart wist met de firma Ericsson namelijk tot een regeling te komen, waarbij deze 
voor de duur van één jaar de kantoren en de inventaris van de bank zou overne-
men. Na afloop van dat jaar kon de Nedrus vervolgens bepalen of zij haar kantoren 
terugwilde nemen of dat men deze voorgoed aan de nieuwe huurders overliet.161 
Deze oplossing had als voordeel dat de Nedrus niet langer de kosten van een fors 
opgelopen huur hoefde te dragen voor een kantoor waarvan toch geen gebruik 
kon worden gemaakt. Bovendien was binnen het tijdsbestek van één jaar wel na 
te gaan of de kans bestond dat men de lokalen van de bank ooit nog eens nodig 
zou hebben. 

De onechte legatie als laatste strohalm

Met de overdracht van de kantoren van de bank aan de firma Ericsson en het 
wachten op de opstelling van de liquidatiebalans, had Stuart vanaf mei 1919 de 
handen vrij om zich te wijden aan de oprichting van een comité ter behartiging 
van de Nederlandse belangen in Rusland. Eind 1918 had Stuart aan de NHM al 
het voorstel gedaan om ook na de nationalisatie van de Nedrus in Rusland aan te 
blijven, maar dan in de rol van waarnemer van de Nederlandse belangen.162 Naar 
zijn mening moesten de vlug op elkaar volgende ontwikkelingen in Rusland van 
nabij worden gevolgd, wilde men iets van de situatie begrijpen.163 Het op de hoogte 
blijven van de situatie in Rusland, was volgens hem niet alleen van belang voor de 
NHM, maar ook voor de Nederlandse belangen in Rusland als zodanig. 

Vooruitlopend op zijn voorgestelde waarnemerschap, was Stuart al in sep-
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tember 1918 met het plan gekomen voor een Nederlands belangencomité. Het 
idee hiervoor had hij opgedaan bij Tanner en Halpern, die respectievelijk voor 
het Zwitserse en het Noorse consulaat waren komen te werken.164 De consulaten 
van beide landen hadden ieder al een dergelijk comité gevormd uit vrijwilligers 
onder de eigen gemeenschap. Deze vrijwilligers stonden hun consulaten bij in de 
bescherming van de belangen van de eigen nationale gemeenschap tegenover het 
bruuske optreden van de bolsjewieken. In de praktijk kwam dit erop neer dat deze 
vrijwilligers allerlei consulaire taken overnamen zoals het tegenwoordig zijn bij 
het opmaken van proces-verbalen, het verzegelen van gebouwen of bijvoorbeeld 
het opstellen van reisdocumenten.165 Daarnaast boekten deze comités goede re-
sultaten waar het ging om het verbeteren van de voedselsituatie onder de eigen 
gemeenschap. 

De Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Sint-Petersburg kon bo-
vendien wel enige ondersteuning gebruiken gezien de chronische onderbezetting 
waar zowel consulaat als gezantschap mee te kampen hadden. Naast de consul en 
de gezant zelf, dus Van Gilse en Oudendijk, kenden beide vertegenwoordigingen 
ieder maar één medewerker, te weten Jan Uitentuis als vice-consul en Christiaan 
van Niftrik als kanselier van de legatie. Laatstgenoemde moest zijn collega van 
het consulaat bovendien voortdurend terzijde staan, daar deze omkwam in alle 
aangiftes van eigendomsverlies welke de Nederlandse onderdanen berokkend wa-
ren.166 De consul zelf had zich ondertussen al naar Finland teruggetrokken en kon 
dus niet echt als een steun gezien worden, afgezien van het feit dat zijn huis nog 
altijd onderdak bood aan het consulaat.167 

Tegen deze achtergrond leek Oudendijk, die inmiddels ook de honneurs van 
de uitgeweken Britse, Belgische en Japanse gezanten voor zijn rekening had ge-
nomen, de oprichting van Stuarts steuncomité te verwelkomen.168 Naast Stuart, 
zouden ook Spengler van de Holrus, Mohr van het revisiecomité van de Nedrus 
en dominee Schim van der Loeff van de Hollandse kerk deel gaan uitmaken van 
het steuncomité. Het comité kende daarnaast nog een vijftal ondersteunende en 
plaatsvervangende leden waartoe ook Werff behoorde. De bundeling der krachten 
lijkt vervolgens compleet als het gezantschap van Oudendijks huis begin oktober 
verhuist naar het consulaat.169 
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Oudendijk bleek in de praktijk echter weinig op te hebben met Stuarts geestes-
kindje en liet het comité goeddeels voor wat het was.170 Als Stuart van een tussen-
tijds bezoek aan Moskou terugkomt, verneemt hij dat Oudendijk het gezantschap 
heeft uitgebreid.171 In plaats van gebruik te maken van het steuncomité had hij 
Spengler en Harmsen als hulpkrachten in dienst genomen. Hoewel dit niet met 
zekerheid valt te zeggen is het goed mogelijk dat het comité hem niet aanstond, 
omdat het voorstel tot vorming ervan nu eenmaal van Stuart afkomstig was. Bei-
de heren lijken aan hun eerdere samenwerking geen al te goede band te hebben 
overgehouden.172 ‘Stuarts clubje’ zag zich bijgevolg gedwongen zijn activiteiten te 
beperken tot het verbeteren van de bevoorrading van de Nederlandse gemeen-
schap, waarin naar eigen zeggen toch behoorlijke successen werden geboekt. In 
het bijzonder een voedselexpeditie onder leiding van Albert de Graan zou een 
groot succes zijn geweest.173

Het vertrek van Oudendijk in november 1918, dat in januari 1919 gevolgd werd 
door dat van Uitentuis en Van Niftrik, bracht verandering in de situatie van de 
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Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Sint-Petersburg.174 Zowel het 
gezantschap als het consulaat kwamen nu onder bescherming van de Zwitserse 
gezant Albert Junod te staan, waarbij Stuart als waarnemend vice-consul en Schim 
van der Loeff als waarnemend gezant voor Nederland zouden optreden.175 Stuart 
en Schim van der Loeff hadden daarmee de bescherming op zich genomen van de 
ongeveer tweehonderd Nederlanders die zich begin 1919 nog in Sint-Petersburg 
bevonden.176 

In weerwil van de als maar verslechterende omstandigheden, zagen de leden 
van de Nederlandse gemeenschap in Sint-Petersburg zich gedwongen om tot het 
voorjaar van 1920 in Rusland te blijven. Vanaf april 1919 zouden de Sovjetauto-
riteiten namelijk geen reispassen meer verstrekken aan de onderdanen van neu-
trale staten.177 De bolsjewieken waren tot de conclusie gekomen dat de coulante 
houding die zij tot dan toe hadden aangenomen tegenover de onderdanen van 
neutrale mogendheden, hun nauwelijks voordeel had gebracht. Alle in de Eerste 
Wereldoorlog neutraal gebleven staten hadden namelijk tot dan toe de Sovjetrege-
ring nog niet erkend.178 Het ongenoegen over de afwijzende opstelling van de rege-
ringen van de neutrale mogendheden, waaronder dus ook Nederland, resulteerde 
daarin dat de Nederlanders in Moskou en Sint-Petersburg bijna een jaar lang min 
of meer in gijzeling werden gehouden door de bolsjewieken.  

Nadat ook de Zwitserse gezant zich gedwongen had gezien uit Rusland te 
vertrekken, werd de positie voor de onderdanen van de neutrale mogendheden 
nog zwakker. De Zwitserse gezant had voor zijn vertrek de bescherming van de 
buitenlandse gemeenschap in Sint-Petersburg nog overgedragen aan het Deense 
Rode Kruis. Stuart zei hierover dat waar van de gezantschappen al niet meer dan 
een nominale bescherming was uitgegaan, het Deense Rode Kruis nog minder 
gewicht in de schaal legde. Stuart greep de gelegenheid dan ook aan om het plan 
voor zijn comité nieuw leven in te blazen en het erkend te krijgen als officieel ver-
tegenwoordigend orgaan van de Nederlandse gemeenschap. Toegerust met enkele 
volmachten van de Zwitserse gezant reisde Stuart in april 1919 af naar Moskou 
om zijn comité erkend te krijgen door de volkscommissaris voor Buitenlandse 
Zaken. Deze deelde hem echter mede enkel met een officiële vertegenwoordiger 
van de Nederlandse regering te willen onderhandelen, waarop Stuart onverrichte 

 174 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 52 (Sint-Peters-
burg 10 december 1918) 1-12, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 175 RGP, Grote seriedeel  156, nr. 401, 683-684.
 176 Staalduine, Th.J.S., ‘De neergang van de Hollandsche hervormde kerk van Sint-Petersburg, 

1914-1927’, in: Holtrop, P.N., Th.J.S. van Staalduine en G. Brinkman,(red.), Hervormd in 
Sint-Petersburg, 1717-1927 (Kampen 1999) 103.

 177 Brief van J.H. Cohen Stuart aan C.H. Guépin (Delft 18 november 1920) 1-4, NA, 2.20.01 
NHM, inv. nr. 5980.

 178 RGP, Grote serie deel  156, nr. 401, 685.



De Nedrus en de Holrus176

zake naar Sint-Petersburg kon terugkeren.179 
Terug in Sint-Petersburg viel Stuart ten prooi aan een lichte pokkeninfectie, 

waardoor hij een aantal weken het bed moest houden.180 Nadat hij in mei 1919 
weer enigszins was hersteld, werkten hij, Werff en Corsin nog aan het vaststellen 
van de liquidatiebalans en het verpakken en verbergen van belangrijke stukken 
van de bank. In de laatste brief die hij vanuit Sint-Petersburg naar de commissaris-
sen in Nederland zou versturen, wijdt Stuart de trage afwikkeling van de nationa-
lisatie aan de Volksbank, die deze kwestie steeds maar weer uitstelde. Stuart liet 
echter weten dat hij en Werff van plan waren om begin juli eindelijk naar Neder-
land terug te keren. Alleen Corsin zou nog enige tijd achterblijven, om de laatste 
zaken met betrekking tot de Nedrus af te ronden. De brief, gedateerd 2 juni 1919, 
zou pas op 25 september 1919 worden verzonden. Dezelfde middag nog waarop 
Stuart deze brief dicteerde, werden hij en veel ander buitenlanders namelijk ge-
vangengenomen.181
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