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Voorwoord

Eén pot nat zijn mensen die met hun boeken onsterfelijke roem najagen. Allemaal 
hebben ze enorm veel aan mij te danken, maar vooral schrijvers die pure onzin op het 
papier smijten. Want auteurs die een wetenschappelijk betoog schrijven om door een 
paar geleerden beoordeeld te worden en daartoe zich aan de kritiek van een Persius 
of een Laelius onderwerpen, zijn met hun eeuwige zelfkwelling in mijn ogen eerder 
beklagenswaardig dan gelukkig. Die voegen toe, veranderen, schrappen, herstellen, 
beginnen opnieuw, vijlen, laten beoordelen, houden het acht jaar onder zich. Nooit 
zijn zij tevreden over zichzelf en ze krijgen er een waardeloze beloning voor, com-
plimenten, van een paar mensen dan die zuur betaald zijn met zoveel doorwaakte 
nachten, zoveel tekort gekomen slaap (het heerlijkste wat er is), zoveel zweetdruppels, 
zoveel martelingen. En ook nog verlies van gezondheid, verwelken van schoonheid, 
bijziendheid of zelfs blindheid, armoede, afgunst, afzien van genot, vroegtijdige ou-
derdom, voortijdige dood, enzovoort, enzovoort.

 Al die ellende is de prijs die zo’n wijs auteur wil betalen om door één of twee bril-
lenmannen gewaardeerd te worden. Een schrijver van mij, daarentegen, is zovéél 
prettiger gestoord: hij noteert alles wat hem voor de pen komt, al zijn invallen zelfs 
zijn dromen, zonder enig gepieker. Het kost hem alleen een beetje papier; en hij weet 
maar al te goed dat hoe meer onzinnige onzin hij opschrijft, hoe meer mensen, na-
melijk alle dommen en dwazen, hem zullen waarderen. Wat doet het ertoe dat die 
anderhalve geleerde hem minacht – als hij het al gelezen heeft? Wat heeft de kritiek 
van die paar wijzen te betekenen op zo’n enorme massa aanhangers? Nog verstandi-
ger zijn schrijvers die andermans werk onder eigen naam uitgeven en roem die door 
anderen met grote inspanning is verworven op hun eigen conto schrijven, waarbij ze 
natuurlijk afwegen dat, zelfs als hun plagiaat onomstotelijk bewezen wordt, ze intus-
sen in elk geval de rente over een korte periode in hun zak kunnen steken.1

De bovenstaande tekst is een fragment uit Erasmus beroemde Lof der Zotheid 
uit 1504, waarin hij een even kernachtige als ironische commentaar ten beste geeft 
op de lijdensweg die veel academici doormaken bij het schrijven van hun door-
wrochte studies die vaak jaren in beslag kunnen nemen. Het onderwerp van mijn 
‘doorwrochte studie’ – de geschiedenis van twee Nederlandse handelsbanken in 
Rusland tijdens de Eerste Wereldoorlog – heeft al met al ook acht jaar van mijn 
leven in de één of andere vorm in beslaggenomen. Eerst als referaat voor het vier-
dejaars kernvak “Nederlanders in Sint-Petersburg”, dat ik in het tweede en derde 
trimester van het collegejaar 2000-2001 volgde bij mijn latere begeleider Hans van 
Koningsbrugge, vervolgens als onderwerp van mijn doctoraalscriptie welke ik in 

 1 Erasmus, D., Lof der zotheid (Amsterdam 2006). 
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augustus 2003 heb afgerond en tenslotte als thema van mijn dissertatie, die in mei 
2008 door mijn begeleiders en de leden van mijn leescommissie werd goedge-
keurd. 

Als onderwerp werd de geschiedenis van de Nederlandsche Bank voor Rus-
sischen Handel (Nedrus) en de Russisch-Hollandsche Bank  (Holrus) mij inder-
tijd van de hand gedaan door Hans van Koningsbrugge. Dit gebeurde nadat ik te 
kennen had gegeven geïnteresseerd te zijn in de kwestie van de annulering van de 
Russische Staatsschuld in 1917, als gevolg waarvan Nederlandse spaarders voor 
maar liefst één miljard gulden aan beleggingen in rook zagen op gaan. Hoewel 
banken en hun geschiedenis op dat moment weinig tot mijn verbeelding spraken, 
heb ik de suggestie van mijn latere scriptie- en promotiebegeleider overgenomen 
en ben ik mij allereerst gaan verdiepen in de geschiedenis van de Nedrus en haar 
directeur Jacques Henri Cohen Stuart. Uit het bronnenonderzoek welke ik deed in 
wat toen nog het Algemeen Rijksarchief heette, werd mij echter al snel duidelijk 
dat de materie onvermoed interessante kanten had. 

Hoewel zowel de Nedrus als haar directe concurrent de Holrus, nog geen twee 
jaar hebben bestaan, verschafte hun bestaan mij enerzijds een behoorlijk inzicht in 
de ontwikkelingen binnen het Nederlandse bankwezen gedurende de eerste drie 
decennia van de twintigste eeuw en anderzijds een goede indruk van de manier 
waarop door de toenmalige Nederlandse zakenelite tegen Rusland werd aange-
keken. Aan Rusland werden dezelfde kwaliteiten toegedicht als dit tegenwoordig 
veelal het geval is, dat van een reusachtig land met enorme bodemschatten wiens 
economische potentieel nog niet ten volle tot ontwikkeling is gekomen. Zelfs aan 
de vooravond van de Russische Revolutie was er nog een wijdverspreid vertrou-
wen in de toekomst van de Russische economie. De loop van de geschiedenis be-
paalde echter dat Rusland, in de hoedanigheid van de Sovjetunie, het grootste deel 
van de twintigste eeuw via een andere weg dan de Westerse invulling probeerde te 
geven aan de uitdagingen van het industriële tijdperk. 

De uitkomst van de Russische Revolutie was dat het nu communistische Rus-
land zijn blik afwende van het Westen en zich goeddeels terugtrok uit de wereld-
economie. De geschiedenis van beide banken laat zien, dat deze ontwikkeling voor 
de meeste betrokken als een grote verrassing kwam en als een grote ramp werd 
ervaren. De werdegang van beide banken geeft zodoende een goede illustratie van 
de negatieve implicaties van de Eerste Wereldoorlog op de wereldhandel. Deze 
oorlog bracht een einde aan de relatieve vrijhandel die zo kenmerkend was voor 
de periode 1870 tot 1914 en markeerde daarmee ook het einde van wat ook wel de 
eerste periode in de globalisering van de wereldeconomie wordt genoemd. 

Wat de geschiedenis van beide banken ook nog eens laat zien, is dat het soort 
navolgingsgedrag dat aan de wortel ligt van de meeste fusies en overnames en aan 
alle hausses in de economie, iets is van alle tijden. De veel te optimistische kijk 
op de toekomst van de Russische economie die de initiatiefnemers achter beide 
banken met elkaar gemeen hadden, evenals hun ongevoeligheid voor kritische te-
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gengeluiden die wezen op de grote economische en sociale problemen waar Rus-
land mee kampte en die in 1917 tot de revolutie zouden leiden, vormen daar een 
duidelijk bewijs van. 

Afgezien van de vergaarde kennis over het Nederlandse bankwezen en de Ne-
derlands-Russische handelsbetrekkingen aan het begin van de vorige eeuw, even-
als de opgedane inzichten over de eerste globaliseringgolf en het navolgingsge-
drag dat ten grondslag lag aan de oprichting van beide banken, is dit onderzoek 
ook in persoonlijk opzicht een louterende ervaring geweest. Het voltooien van dit 
onderzoek bleek niet altijd even makkelijk en ik heb ook niet het meest voor de 
hand liggende promotietraject gevolgd. Het merendeel van de acht jaar waarin 
de geschiedenis van beide banken een constante in mijn leven vormde, heb ik 
namelijk niet over de tijd en de middelen mogen beschikken om mij volledig op 
mijn onderzoek te kunnen concentreren. Afgezien van enige vertraging heeft deze 
omstandigheid bij tijd en wijle ook tot meer stress geleid dan anders wellicht het 
geval zou zijn geweest.  

Ondanks alle obstakels die ik ben tegengekomen op de weg naar de voltooiing 
van dit proefschrift, is het mij echter toch gelukt om de zaak uiteindelijk tot een 
goed einde te brengen. Naast enige persoonlijke inzet en vlagen van volharding, 
zou dit echter ondenkbaar zijn geweest zonder de steun van een hele reeks men-
sen. Op de eerste plaats wil ik hier mijn begeleiders Klaas van Berkel en Hans van 
Koningsbrugge bedanken en verder Pim Kooij, Keetie Sluyterman en Emanuel 
Waegemans als leden van mijn leescommissie. Zonder hun begeleiding en com-
mentaar was dit proefschrift op de eerste plaats niet tot stand gekomen. Voorts 
wens ik ook nog te bedanken mijn moeder, mijn lieve vriendin Janet, mijn vroe-
gere collegae van het Historisch Archief van de ABN Amro, Nicole Weve, Boris 
en Elena Makarov, de familie Cohen Stuart en Roelf Barkhuis. Zonder hun directe 
of indirecte  steun was het mij nooit vergund geweest dit proefschrift tot een goed 
einde te brengen, waarvoor mijn eeuwige dank. 





Ter inleiding

Twee kleine banken in 
het grote Rusland

Geef ons vijfentwintig jaar vrede en Rusland zal zich onherkenbaar hebben 
veranderd (…) wat jullie willen zijn grote omwentelingen, wat wij willen is 
een sterk vaderland.1

Pjotr Arkadjevitsj Stolypin, 1908.

Henri Deterding  
en de mondiale kredietcrisis van  2008

De kredietcrisis die op het moment van schrijven de wereldeconomie in haar 
greep houdt, is met het faillissement van de Amerikaanse investeringsbank Leh-
man Brothers in september 2008 een nieuwe fase ingegaan. Al in de zomer van 
2006 begon deze crisis zich te manifesteren met het inzakken van de Amerikaanse 
huizenmarkt.2 Als gevolg daarvan werd stilaan duidelijk dat een groot deel van de 
risicovolle hypothecaire leningen die in voorgaande jaren aan nauwelijks krediet-
waardige Amerikaanse huizenbezitters waren verstrekt, nu de facto waardeloos 
waren geworden. Veel van de zogenaamde subprime mortgages bleken echter te 
zijn verspreid over ontelbare samengestelde hypotheekportefeuilles, die ondertus-
sen ettelijke malen van eigenaar waren gewisseld. Door dit alles is het lang niet 
meer duidelijk wie nu precies voor deze waardeloze hypotheken moet opdraaien. 
Bovendien hebben de besmette hypotheekportefeuilles nog op grote schaal als on-
derpand gediend voor nieuwe kredieten, waardoor de omvang van de schade nog 
moeilijker valt vast te stellen.3 

Ondanks de ondoorzichtigheid die de handel in slechte Amerikaanse hypo-
theken omgaf, leek de kredietcrisis aanvankelijk binnen de perken te zullen blij-
ven. Weliswaar zag de Britse overheid zich in februari 2008 gedwongen de hypo-

 1 Wolfe, B.D., ‘Lenin, Stolypin and the Russian village’, in: Russian Review, vol. 6, nr. 2 (1947) 
47; vertaling dezes.

 2 Shiller, R.J., The subprime solution: how today’s global finanical crisis happened, and what to 
do about it (Princeton 2008) 1.

 3 Zandi, M., Financial shock: a 360 dergrees look at the subprime mortgage implosion and how 
to avoid the next financial crisis (New York 2008), 29-44.
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theekbank Northern Rock te nationaliseren en zou de Amerikaanse zakenbank 
Bear Stearns een maand later een gedwongen overname wachten, maar daar leek 
het voorlopig bij te blijven. De grote omslag kwam met de renationalisatie van de 
Amerikaanse hypotheekverstrekkers Fannie Mae en Fredie Mac op 7 september 
2008, die alles bij elkaar ongeveer de helft van de Amerikaanse hypotheekmarkt 
voor hun rekening namen. Een week later volgde het faillissement van de grote za-
kenbank Lehman Brothers waarmee definitief het hek van de dam zou raken. Wat 
volgde was een reeks van grote Amerikaanse banken en verzekeraars die door de 
Amerikaanse overheid overgenomen moesten worden om al dan niet onmiddel-
lijk te worden doorverkocht aan een meer kapitaalkrachtige collega-instelling. 

De directe aanleiding voor de kaalslag onder de Amerikaanse banken en ver-
zekeraars vormde het opdrogen van de interbancaire kredietmarkt. De wijde ver-
spreiding van besmette hypotheken had er toe geleid dat banken elkaar niet langer 
geld durfden uit te lenen, waardoor banken met onvoldoende liquide middelen in-
solvabel dreigden te worden.4 Door de sterke internationale verstrengeling van het 
bankwezen, heeft deze liquiditeitscrisis inmiddels in een mum van tijd ook buiten 
de Verenigde Staten de financiële markten in rep en roer gebracht. Overal ter we-
reld maken de beurskoersen sterke schommelingen door en vooral ook in Europa 
zijn veel banken in de problemen gekomen. Evenals in de Verenigde Staten, waar 
de regering een noodfonds ter waarde van 700 miljard dollar heeft ingericht ter 
leniging van de kredietcrisis, hebben bijna alle Europese regeringen vergelijkbare 
maatregelen getroffen. 

Waar deze kredietcrisis ook zal eindigen, wel is zoveel duidelijk dat de wereld-
economie afstevent op een recessie die mogelijk de zwaarste zal zijn sinds de Grote 
Depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw. Waar over de oorzaken van 
de economische depressie van de jaren dertig nog steeds geen echte consensus 
bestaat, lijkt de huidige crisis toch vooral het gevolg te zijn geweest van de weelde-
rige kredietverstrekking aan Amerikaanse huizenbezitters en de verspreiding van 
soortgelijke kredietderivaten die een ongekende kredietbel hebben veroorzaakt.5 
Zeker in het licht van de verstrekking van risicovolle hypotheken, rijst de vraag 
hoe de betrokken partijen – banken, toezichthouders en de overheid – binnen en 
buiten de Verenigde Staten het zo ver hebben kunnen laten komen. Immers, het 
verstrekken van kredieten aan bedrijven en personen die deze niet waardig zijn 
vormt een ondermijning van de kern waarop de Westerse markteconomie is geba-
seerd, namelijk krediet en kredietwaardigheid. 

Iemand als Henri Deterding – onder wiens auspiciën de Koninklijke Olie zou 
uitgroeien tot de grootste Nederlandse multinationale onderneming ter wereld – 
betoogde al in de jaren twintig van de vorige eeuw dat de Westerse markteconomie 

 4 Ibidem, 167-172
 5 Sherman, A.J. en K. Tana, ‘The subprime crisis: lessons for global business’, in: Journal of 

Corporate Accounting and Finance, jrg 19, nr. 6 (2008) 55-59.
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geen kapitalistische economie was, maar een kredieteconomie.6 Dit inzicht voerde 
hij aan in een openbrief die hij in 1926 in de Petroleum Times richtte tegen de pre-
sident van de Sovjet Nafta Trust. Met de Sovjetunie was Deterding op dat moment 
in een strijd verwikkeld over de oliebelangen van de Koninklijke Olie die in het 
kielzog van de Russische Revolutie van 1917 door de bolsjewieken waren genati-
onaliseerd. Nadat eerdere pogingen om via onderhandelingen tot een vergelijk te 
komen met de Sovjets waren gestrand, probeerde Deterding door middel van het 
mobiliseren van de publieke opinie in het Westen alsnog de Sovjets te dwingen 
tegemoet te komen aan zijn eisen. 

De vraag naar de oprichting van beide banken

De strijd die Deterding voerde met de Sovjetunie zal later nog uitvoeriger aan bod 
komen. Eén van de middelen die hij echter inzette in zijn anti-Sovjetcampagne, 
was de geschiedenis van de Nederlandsche Bank voor Russischen Handel (Ned-
rus). Deze bank werd samen met een andere Nederlandse bank – de Russisch-
Hollandsche Bank (Holrus) – ten tijde van de Eerste Wereldoorlog opgericht met 
als doel de Nederlandse handelsbetrekkingen met Rusland op een hoger plan te 
brengen. In het kielzog van de Russische Revolutie van 1917 werden beide banken 
echter gedwongen hun deuren weer te sluiten, na minder dan twee jaar in bedrijf 
te zijn geweest.7 Deterding was nauw betrokken geweest bij de oprichting van de 
Nedrus en had ook het nodige privékapitaal verloren bij de nationalisatie ervan 
door de Sovjetregering in 1918. Door de geschiedenis van de Nedrus op te rakelen 
hoopte hij meer pijlen op zijn boog te hebben bij het mobiliseren van de publieke 
opinie midden jaren twintig. 

Analoog aan de ondermeer door de onverantwoorde verstrekking van sub-
prime mortgages uitgelokte kredietcrisis van dit moment, doemt echter de vraag 
op of Deterding en de andere Nederlandse ondernemers en bankiers die bij de 
oprichting van de Nedrus en de Holrus betrokken waren, niet beter hadden kun-
nen weten dan uitgerekend in de Eerste Wereldoorlog een bank in Rusland op te 
richten. Zijdelings is deze vraag overigens al eens gesteld. In zijn studie naar de 
geschiedenis van de handelsbanken in Nederland tot 1914 kwam Cor Wijtvliet 
al te spreken over het lot van de Holrus. Hij vroeg zich af hoe het mogelijk was 
dat de directie van de Rotterdamsche Bankvereeniging (Robaver), de moederbank 
van de Holrus, bij oprichting van haar dochterbank in 1916 de politieke situatie in 

 6 Hendrikx, P., Henri Deterding: de Koninklijke, de Shell en de Rothschilds (Den Haag 1996) 
228.

 7 De Holrus zou van juli 1916 tot en met februari 1918 in bedrijf zijn en de Nedrus van januari 
1917 tot en met maart 1918. 
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Rusland zo verkeerd heeft kunnen inschatten.8 
 Hoewel Wijtvliet de Nedrus in zijn werk niet noemde, is zijn vraag evenzeer 

van toepassing op deze bank, die op haar beurt in 1916 onder auspiciën van de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) in het leven was geroepen. Met deze 
studie wil dan ook een antwoord worden gevonden op de vraag die impliciet door 
Wijtvliet werd gesteld: Waarom werden er vanuit Nederland twee afzonderlijke 
banken in Rusland opgericht en dat uitgerekend midden in de Eerste Wereldoor-
log? Hebben Deterding en de andere ondernemers en bankiers die bij de oprich-
ting van de Nedrus en de Holrus betrokken waren, soms geen weet gehad van de 
grote sociale en economische problemen die Rusland plaagden en die binnen het 
jaar na oprichting zouden leiden tot het uitbreken van de Russische Revolutie? Of 
hebben ze de binnenlandse problemen van Rusland wel onderkend maar tegelij-
kertijd simpelweg onderschat, verblind als ze waren door de mogelijkheden die 
deze nieuwe markt het Nederlandse bedrijfsleven na de oorlog leek te bieden?

Een mogelijk antwoord op deze vraag zou kunnen luiden dat de oprichters van 
de Nedrus en de Holrus anno 1916 – dus één jaar voor het uitbreken van de Rus-
sische Revolutie – nog de visie van de Russische staatsman en hervormer Pjotr 
Stolypin deelden dat er voor Rusland in economisch opzicht een grote toekomst 
was weggelegd.9 Indien dit daadwerkelijk het geval blijkt te zijn, dan zegt ons dit 
iets over het beeld van Rusland van de elite van het Nederlandse zakenleven aan 
het begin van de twintigste eeuw. Immers, niet alleen Deterding maar ook andere 
belangrijke vertegenwoordigers van het toenmalige Nederlandse zakenleven wa-
ren betrokken geweest bij de oprichting van de Nedrus en de Holrus. Het Rusland-
beeld van de Nederlandse zakenelite aan het begin van de twintigste eeuw kan op 
haar beurt dienen als referentiepunt voor de manier waarop tegenwoordig naar 
Rusland wordt gekeken. 

Met de beantwoording van de vraag naar waarom zowel de directie van de 
Robaver als van de NHM uitgerekend in de loop van 1916 een dochterbank in 
Rusland hebben opgericht, worden ondertussen twee op zichzelf los van elkaar 
staande studiegebieden van de Nederlandse geschiedenis met elkaar verbonden. 
Enerzijds vormen de Nedrus en de Holrus als banken onderdeel van de geschie-
denis van het moderne Nederlandse bankwezen, anderzijds maken beide banken 
deel uit van de geschiedenis van de Nederlands-Russische betrekkingen. Deze stu-
die beperkt zich dan ook niet louter en alleen tot het verhalen van de geschiedenis 
van beide banken zelf. Tevens is het de bedoeling om aan de hand van de Ned-
rus en de Holrus een beeld te schetsen van de ontwikkeling van het Nederlandse 
bankwezen en de Nederlandse handelsbetrekkingen met Rusland aan het begin 
van de twintigste eeuw. 

 8 Wijtvliet, C.A.M., Expansie en dynamiek: de ontwikkeling van het Nederlandse handelsbank-
wezen, 1860-1914 (Tilburg 1993) 239. 

 9 Zie het inleidende citaat. 
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De plaats van de Nedrus en de Holrus binnen de ontwikkeling van het Neder-
landse bankwezen en de Nederlands-Russische handelsbetrekkingen vormen als 
het ware het macroniveau van deze studie. Naast deze tweeledige bovenlaag kent 
deze studie ook nog een midden- en een onderlaag. Het mesoniveau richt zich op 
de aard en de omvang van het bedrijf van beide banken. Ondanks het korte tijds-
bestek waarbinnen de Nedrus en de Holrus zich aan de opbouw van hun bedrijf 
konden wijden, is het enkel door middel van een uiteenzetting van het bedrijf van 
beide banken mogelijk om vast te stellen welke concrete bijdrage zij hebben gele-
verd aan de ontwikkeling van de Nederlandse handelsbetrekkingen met Rusland. 
Het microniveau van deze studie concentreert zich ten slotte op de personen ach-
ter beide banken. Wie waren de mensen die de Holrus en Nedrus in het leven heb-
ben geroepen en vervolgens hebben geleid, en welke specifieke belangen hoopten 
zij met de oprichting van hun banken te dienen? 

De plaats van de Nedrus en de Holrus  
binnen de bankgeschiedenis  

De vraag op macroniveau naar de plaats van de Nedrus en de Holrus binnen de 
geschiedenis van het Nederlandse bankwezen en de vraag op mesoniveau naar de 
aard en omvang van het bedrijf van beide banken, hangen thematisch nauw met 
elkaar samen. Vanuit historiografisch oogpunt hebben beide deelvragen betrek-
king op de geschiedschrijving over het Nederlandse bankwezen, welke op haar 
beurt weer deel uit maakt van de geschiedenis van het moderne Nederlandse be-
drijfsleven. Als onderdeel van de sociaaleconomische geschiedenis, is het juist de 
bedrijfsgeschiedenis die zich gedurende de laatste twee decennia in Nederland 
in een groeiende belangstelling heeft mogen verheugen.10 De oprichting van de 
Stichting Bedrijfsgeschiedenis in 1994 markeerde een duidelijk omslagpunt. Te-
genwoordig is met name het sinds 2002 lopende onderzoeksproject naar het ‘Be-
drijfsleven in Nederland in de Twintigste Eeuw’ van grote betekenis van de stand 
van onderzoek op dit gebied.11  

In het verlengde van de toegenomen aandacht voor de geschiedenis van het 
Nederlandse bedrijfsleven lijkt ook de geschiedschrijving over het Nederlandse 
bankwezen een nieuwe impuls te hebben gekregen. In haar voorwoord op een 
bundel over de financiële geschiedenis van Nederland uit 1999 stelde Marjolijn ‘t 
Hart nog dat het thema bankgeschiedenis een soort anathema vormt binnen de 
vaderlandse geschiedschrijving. Het aantal historische studies dat in de voorgaan-
de decennia met betrekking tot dit onderwerp was verschenen, zou volgens haar 

 10 Sluyterman, K., Kerende kansen: het Nederlandse bedrijfsleven in de twintigste eeuw (Amster-
dam 2003) 12. 

 11 Nederlands Economisch-historisch Archief, Jaarverslag 2002 (Amsterdam 2003) 11. 
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op een paar handen te tellen zijn.12 Een mogelijke verklaring voor het traditionele 
gebrek aan interesse voor bankgeschiedenis werd eerder al door Kymmell aange-
voerd. Hij stelde dat het metier van de bankier en dat van de historicus tamelijk 
ver uit elkaar liggen en dat onbekend nu eenmaal onbemind maakt.13 Voor wat be-
treft de dagelijkse praktijk zal Kymmell wel gelijk hebben, dat bankiers echter niet 
helemaal ongevoelig zijn voor hun verleden blijkt daarentegen uit de oprichting 
van het Historisch Archief van ABN AMRO in 1992. 

In hetzelfde jaar dat ’t Hart haar constatering deed over de geringe populariteit 
van de bankgeschiedenis in Nederland, kwam Van der Lugt tot een tegengestelde 
conclusie. Hij deelde weliswaar de opvatting dat bedrijfshistorisch onderzoek naar 
banken in Nederland lange tijd geen gemeengoed was, maar dat hierin juist de laat-
ste jaren verandering was gekomen.14 Een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse 
bankgeschiedenis vormen de bankhistorische reeks van het Nederlands Instituut 
voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf (NIBE-SVV) en de publicaties 
van het Historisch Archief van de ABN AMRO Bank. Zo verschenen er bij het 
NIBE-SVV bijvoorbeeld studies naar de geschiedenis van de Nederlands-Indische 
Handelsbank en over de fusie in 1964 van de Algemene Bank Nederland met de 
Amsterdam-Rotterdam Bank.15 Daarnaast staan op dit moment bij het Historisch 
Archief van de ABN AMRO Bank nog de geschiedenis van de Twentsche Bank en 
het binnenlandse bedrijf van de NHM op stapel.16 

In deze studie staan de ontwikkelingen binnen het Nederlandse bankwezen 
centraal in de jaren rond de Eerste Wereldoorlog, gedurende welke periode de 
Nedrus en de Holrus werden opgericht. Binnen de Nederlandse bankwereld von-
den juist in dit tijdvak ingrijpende veranderingen plaats, die haar in tien jaar tijd 
een volkomen ander aangezicht zouden geven. De fusie tussen de Rotterdamsche 
Bank en de Deposito- en Administratiebank in 1911, waaruit de Robaver voort-
kwam, zette namelijk een eerste concentratieproces onder de handelsbanken in 

 12 Hart, M. ‘t, ‘Introduction’, in: M. het Hart, J. Jonker en J.L. van Zanden (red.), A financial 
history of the Netherlands (Cambridge 1999) 1.

 13 Kymmell, J., Geschiedenis van de algemene banken in Nederland, 1860-1914: deel I (Amster-
dam 1992) 12-13. 

 14 Lugt, J.A. van der, ‘Het commerciële bankwezen in Nederland in de twintigste eeuw: een 
historiografisch overzicht’, in: NEHA Jaarboek 1999, deel 62 (Amsterdam 1999) 388-389.

 15 Het betreft hier: Korthals Altes, W.L., Tussen cultures en kredieten: Een institutionele geschie-
denis van de Nederlandsch-Indische Handelsbank en Nationale Handelsbank, 1863-1964 (Am-
sterdam 2004); Werff, D.C.J. van der, Banken, bankiers en hun fusies: het ontstaan van de 
Algemene Bank Nederland en de Amsterdam-Rotterdam Bank, een studie in fusiegedrag over 
de periode 1950-1964 (Amsterdam 1999).

 16 Het gaat hier respectievelijk om een studie van Douwe van der Werff naar de geschiedenis 
van de Twentsche Bank en van Ton de Graaf naar de geschiedenis van de ontwikkeling van 
het binnenlandse bedrijf van de NHM tussen 1880 en 1964. 
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Nederland in gang die tot 1922 zou aanhouden.17 De uitkomst van dit bijna tien 
jaar durende concentratieproces, was de vorming van vijf kapitaalkrachtige lande-
lijk opererende handelsbanken die het Nederlandse banklandschap omstreeks het 
midden van de jaren twintig zouden domineren; het ging hier naast de NHM en de 
Robaver, om de Twentsche Bank, de Amsterdamsche Bank en de Incasso-Bank.18 

In het kielzog van de bankconcentratie vond tussen 1914 en 1919 de oprichting 
van vijf Nederlandse handelsbanken in het buitenland plaats, waaronder dus ook 
de Nedrus en de Holrus. De oprichting van deze buitenlandbanken weerspiegelde 
het nieuwe elan van het Nederlandse bankwezen in deze periode. Afgezien van de 
Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, zou echter geen van deze banken een lang 
en succesvol bestaan beschoren zijn. Het is wellicht om deze reden dat er tot nu 
toe nog geen afzonderlijke studie is gedaan naar deze banken. De enige uitzonde-
ring hierop vormt het jubileumboek van De Graaf en Mobron ter gelegenheid van 
het negentigjarig bestaan van de Hollandsche Bank-Unie.19 De Nedrus en Holrus 
worden binnen de literatuur tot dusverre echter alleen zijdelings genoemd binnen 
de geschiedenis van de NHM of de Robaver. Zo bezien vult deze studie dan ook 
een kleine lacune binnen de geschiedschrijving over het Nederlandse bankwezen 
in de twintigste eeuw.

De Nedrus en de Holrus en de eerste globaliseringgolf 

Dat niet alleen de Nedrus en de Holrus maar ook de andere buitenlandbanken 
die in dezelfde periode vanuit Nederland waren opgericht, een weinig succesvol 
bestaan zouden kennen, was het gevolg geweest van de nadelige repercussies van 
de Eerste Wereldoorlog op de wereldhandel. Na de wapenstilstand van 1918 bleek 
een terugkeer naar wat later het ‘gouden tijdperk van de vrijhandel’ zou worden 
genoemd, niet meer mogelijk. Veel landen gingen over tot een grotere mate van 
protectionisme dan voor de Eerste Wereldoorlog gebruikelijk was en de gouden 
standaard, die symbool had gestaan voor de vrijhandel, was door ondermeer 
Duitsland en Groot-Brittannië tijdelijk verlaten. Als gevolg van dit alles bleek er 
voor de Nederlandse buitenlandbanken nauwelijks nog een werkveld te zijn weg-
gelegd, waardoor deze een kwijnend bestaan zouden lijden.

 17 Vries, J. de, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, 5de deel. De Nederlandsche Bank van 
1914 tot 1918: Visserings Tijdvak, 1914-1931 (Amsterdam 1989) 38-44 en 203-208.

 18 Jonker, J., ‘The alternative road to modernity: banking and currency, 1814-1914’, in: Hart, M. 
‘t, J. Jonker en J.L. van Zanden (red.), A financial history of the Netherlands (Cambridge 1999) 
118.  

 19 Zie: Graaf, T. en J.J. Mobron, Van Rotterdam tot Rio: negentig jaar geschiedenis Hollandsche 
Bank Unie (Amsterdam 2004); de Hollandsche Bank-Unie vormde een voortzetting van de 
Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika. 
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Waar de keuze van de oprichters van de Nedrus en de Holrus om juist tijdens 
de Eerste Wereldoorlog een bank in Rusland te beginnen ongelukkig zou blijken, 
gold dit ook voor de drie andere Nederlandse buitenlandbanken die omstreeks 
dezelfde tijd werden opgericht. Met de Eerste Wereldoorlog kwam namelijk een 
einde aan het zogenaamde ‘gouden tijdperk van de vrijhandel’, waarmee ook wel 
de eerste globaliseringgolf wordt aangeduid die gewoonlijk tussen 1870 en 1914 
wordt gedateerd. Gedurende deze periode werd het aandeel van de wereldhandel 
in de nationale inkomens van landen tot dan toe ongekende hoogte worden ge-
stuwd. Debet hieraan waren niet alleen de relatief lage invoerrechten en de gouden 
standaard geweest, maar vooral ook de grote technologische innovaties op het ge-
bied van transport en communicatie die een enorme stimulans hebben betekend 
voor de internationale handel en migratie.20 

In het globalisaringdebat zoals deze de laatste jaren op veel plaatsen binnen en 
buiten de wetenschap wordt gevoerd, wordt de eerste periode van globalisering 
nog wel eens als voorbeeld aangehaald om af te doen aan het bijzondere karakter 
van de huidige ontwikkelingen op dit punt.21 Hoewel het relatieve niveau van de 
internationale goederenhandel als aandeel in de wereldeconomie pas in de loop 
van de jaren zestig van de vorige eeuw het niveau van voor de Eerste Wereldoorlog 
heeft bereikt, verschilt de tweede globaliseringgolf volgens ondermeer de Ameri-
kaanse economen Michael Bordo, Barry Eichengreen en Douglas Irwin toch sterk 
van haar voorganger. Anders dan dit het geval was in de periode van vrijhandel 
voor 1914, worden er tegenwoordig om te beginnen veel meer diensten over de 
landsgrenzen heen aangeboden. Vooral de financiële dienstverlening en de we-
reldwijde vervlechting van banken is volgens hen veel sterker dan honderd jaar 
geleden.22 

Als de huidige kredietcrisis als maatstaf mag dienen, dan lijken Bordo cum suis 
gelijk te hebben gehad in hun veronderstelling dat de grotere mate van financiële 
integratie de huidige globaliseringgolf van haar voorganger doet onderscheiden. 
Op haar beurt plaatst dit de geschiedenis van de Nedrus en de Holrus, evenals 
die van de andere Nederlandse buitenlandbanken, in een opmerkelijk licht. Op-
gericht in de periode waarin de eerste globaliseringsgolf ten einde liep, lijken zij 
in hun hoedanigheid van financiële dienstverleners juist de vertegenwoordigers 
te zijn geweest van de latere financiële integratie van de wereldeconomie die zo 
kenmerkend zou zijn voor de tweede globaliseringgolf. Inhoeverre de Nedrus en 
de Holrus inderdaad als ‘vroege herauten’ van de tweede globaliseringgolf mogen 
worden gezien, blijft echter de vraag. Naar hier zal blijken waren zij echter veel-

 20 Daudin, G., M. Morys en K.H. O’ Rourke, ‘Globalisation, 1870-1914’, in: Department of Eco-
nomics Discussion Paper Series no. 395 (Oxford mei 2008) 1-34.

 21 Bordo, M.D., B. Eichengreen en D.A. Irwin, ‘Is globalisation today really different than glo-
balisation a hundred years ago?’, in: NBER Working Paper Series no. 7195 (Cambridge Mas-
sachusetts juni 1999) 1-2.

 22 Ibidem, 2-3.
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meer toonbeelden van de verlate industrialisering van Nederland in vergelijking 
tot landen als Groot-Brittannië en Frankrijk, wier overzeese bankwezen in 1914 
veel verder ontwikkeld was dan dat van Nederland. 

Multinationaal ondernemen en navolgingsgedrag

Terugkomend op het globaliseringvraagstuk, dichten Bordo cum suis multinatio-
nale ondernemingen een belangrijke rol toe in dit proces. Deze zouden door hun 
grensoverschrijdende activiteiten één van de belangrijkste aanjagers zijn van de 
mondiale integratie van de verschillende locale markten waarop zij actief zijn.23 De 
drijfveren voor multinationale of transnationale ondernemingen om activiteiten 
buiten de eigen landgrenzen te ontplooien, vormen al langer een opzichzelfstaand 
aandachtsgebied binnen de economie en aanverwante disciplines. De meest veel-
vuldig gebruikte theorie ter verklaring van multinationaal ondernemerschap is die 
van de internalisatie van markten, die ook wel de transactiekostentheorie wordt 
genoemd. In het geval van multinationale ondernemingen wordt hiermee bedoelt 
dat een bedrijf over zal gaan tot directe buitenlandse investeringen, wanneer de 
transacties via de markt hogere kosten met zich meebrengen dan indien de desbe-
treffende activiteiten binnen het eigen bedrijf zouden worden gecoördineerd door 
samentrekking van markten binnen de eigen onderneming.24 

Een uitgebreide variant op de theorie van de transactiekosten vormt het ec-
lectisch paradigma van de internationale productie van de Britse econoom John 
Dunning. Met dit paradigma heeft Dunning naar eigen zeggen niet zozeer ge-
tracht om per se een theorie voor de multinationale ondernemingen te formule-
ren. Veelmeer beoogde hij met zijn theorie een verklaringsmodel te bieden voor 
het bepalen waarom bedrijven zich buiten de nationale grenzen begeven en in 
welke mate ze daarbij succes hebben.25 In zijn model heeft Dunning hiertoe drie 
begrippen bijeengebracht. Op de eerste plaats heeft hij het over location advan-
tages, de lokale productie-omstandigheden. Hiermee doelt hij ondermeer op de 
verschillen in de aanwezigheid van grondstoffen of in de regelgeving van de over-
heid. Op de tweede plaats noemt hij ownership advantages, waarmee eventuele 
voorsprongen van de onderneming in kwestie op technologisch, organisatorisch 
of financieel gebied worden bedoelt ten opzichte van de plaatselijke concurrentie. 
Tenslotte heeft ook Dunning het over internalisation, de hiervoor reeds aange-
haalde transactiekostentheorie.26 

Gezien de gelaagdheid en meer algemene toepasbaarheid van Dunnings model 

 23 Ibidem, 11-13.
 24 Dunning, J.H., Multinational enterprises and the global economy (Reading 1993) 76.
 25 Sluyterman,  K.E., ‘Internationalisering van Nederlandse accountantskantoren, 1970-1990’, 

in: Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, nr. 10 ( 1993) 244-245.
 26 Dunning, Multinational enterprises, 81-85.
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dan alleen op multinationale ondernemingen, wil deze hier ook worden gebruikt 
voor de geschiedenis van de Nedrus en de Holrus. Beide banken waren op zichzelf 
genomen geen multinationale ondernemingen in de eigenlijke zin van het woord. 
In juridische zin ging het om twee zelfstandige Russische banken die met Ne-
derlands kapitaal waren opgericht, die in de praktijk echter functioneerden als 
dochterinstellingen van respectievelijk de NHM en de Robaver. Vanuit het zicht 
van beide Nederlandse grootbanken en de oprichterssyndicaten van beide banken 
waar zij achtereenvolgens de leiding over hadden, kan echter aan de hand van het 
model van Dunning een gedegen uiteenzetting worden gegeven van de beweegre-
denen die ten grondslag hebben gelegen om juist tijdens de Eerste Wereldoorlog 
een bank in Rusland op te richten.  

Concreet biedt het model van Dunning dus een goede kapstok om na te gaan 
welke plaatsafhankelijke omstandigheden het vanuit Nederlandse zicht interessant 
maakten om een bank in Rusland op te richten en welke invloed deze omstandig-
heden hadden op de organisatie van beide banken. Voorts kan worden vastgesteld 
op welke specifieke voordelen beide Nederlandse banken op voorhand meenden 
te kunnen rekenen in vergelijking tot de inheemse Russische banken waarmee zij 
zouden gaan concurreren. Tenslotte kan worden nagegaan op welke wijze hier 
sprake was van internalisatie. Was het voor de NHM en de Robaver voordeliger 
gebleken om via dochterinstellingen hun financiële dienstverlening met Rusland 
gestalte te geven of  werden beide banken opgericht met het oog op het verlagen 
van de transactiekosten van hun cliënten? Anders gezegd, gaat het hier om de 
vraag of het de NHM en de Robaver zelf waren die het voortouw hebben genomen 
bij de oprichting van de Nedrus en de Holrus, of dat beide banken op instigatie 
van hun belangrijke klanten werden opgericht. 

Naar zal blijken, hebben zowel bij de Nedrus als de Holrus juist grote onder-
nemers een belangrijke rol gespeeld bij hun totstandkoming. In het geval van de 
Nedrus was het Deterding van de Koninklijke Olie die een allesbepalende rol 
heeft gespeeld bij de oprichting ervan. Voor wat betreft de Holrus lijkt de Rot-
terdamse ondernemer Anton Kröller, de directeur van de handels- en scheep-
vaartmaatschappij Wm. H. Müller & Co., van even doorslaggevend belang te zijn 
geweest voor haar oprichting. Beide mannen behoorden tot een select gezelschap 
van grote Nederlandse ondernemers die aan het begin van de twintigste eeuw een  
grote invloed uitoefenden op de ontwikkeling van de Nederlandse economie,  
om welke reden zij ook wel bekend stonden als de ‘mannen van de daad’.27 In 

 27 Houwink ten Cate, J., De mannen van de daad en Duitsland, 1919-1939: het Hollandse zaken-
leven en de vooroorlogse buitenlandse politiek (Utrecht 1995), 17-18 en 32: deze uitdrukking 
gaat terug op Willem Treub, minister van financiën tijdens de Eerste Wereldoorlog, die het 
gebruikte als leuze tijdens de verkiezingen van 1918. Later werd deze uitdrukking in de lite-
ratuur geïntroduceerd door Willem Mees in diens proefschrift over  Marten Mees uit 1946: 
Mees, W.C., Man van de daad: Mr. Marten Mees en de opkomst van Rotterdam (Rotterdam 
1946)
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het geval van Deterding reikte zijn uitstraling als groot zakenman door de po-
sitie van de Koninklijke Olie overigens nog ver over de eigen landsgrenzen.28 

Gezien het feit dat het bij de zogenaamde mannen van de daad om een kleine 
groep ging, rijst onwillekeurig de vraag of Deterding en Kröller, dan wel de direc-
ties van de NHM en de Robaver, elkaar niet hebben beïnvloed in hun keuze om in 
Rusland een bank op te richten. Dit zou in ieder geval verklaren waarom er uitge-
rekend twee Nederlandse banken waren die in 1916 hun deuren in Rusland zou-
den openen. Indien er inderdaad sprake is geweest van wederzijdse beïnvloeding, 
dan klinkt hier het soort navolgingsgedrag door waar de Nederlandse econoom 
Hans Schenk al jaren de aandacht op vestigt in zijn onderzoek naar het fusiegedrag 
van ondernemingen. Volgens Schenk mislukken 65 tot 83 procent van alle fu-
sies en overnames. Als voornaamste reden noemt hij de angst bij bestuurders om 
anders zelf het slachtoffer te worden van een overname. Het zijn daarmee veelal 
niet economische overwegingen die tot een fusie leiden, maar veeleer strategische 
motieven die daaraan ten grondslag liggen.29 

Een andere vorm van navolgingsgedrag binnen de economie welke als moge-
lijke verklaring voor de oprichting van beide banken kan dienen, is wat de Ameri-
kaanse econoom Robert Shiller irrational exuberance noemt. Met deze ‘irrationele 
uitbundigheid’ doelt hij op het overdreven collectieve optimisme die volgens hem 
aan de basis heeft gestaan van de internetbel op de aandelenbeurzen aan het begin 
van deze eeuw en aan de hausse op de Amerikaanse huizenmarkt van de afgelo-
pen jaren. Volgens Shiller worden hausses op beurzen en markten veroorzaakt 
door een vorm sociale besmetting, waarbij mensen elkaar aanpraten dat er ‘nieuw 
tijdperk’ zou zijn aangebroken waarmee een overdreven optimisme wordt gecre-
eerd die deze hausse nog verder opstuwt tot dat uiteindelijk de bel barst, zoals 
dit recentelijk het geval is geweest op de Amerikaanse huizenmarkt.30 Het is niet 
onaannemelijk dat een vergelijkbaar proces zich ook heeft afgespeeld ten aanzien 
van de Nedrus en de Holrus. 

 28 Roberts, G., The most powerful man in the world: the life of Sir Henry Deterding (New York 
1938) 3-5; Huxley, A., Brave new world (Londen 1932; herdruk Flamingo Modern Classic 
1994) 71-73: In zijn beroemde roman over de moderne mens, schreef Huxley dat er om 
redenen van doelmatigheid nog maar tienduizend achternamen in de wereld werden ge-
bruikt. Deze achternamen waren ontleed aan in zijn eigen tijd beroemde zakenlieden en 
wetenschappers, die de uitdragers bij uitstek waren van de ‘heerlijke nieuwe wereld’. De enige 
Nederlandse naam die in Huxley’s roman voorkomt is die van Deterding, wat blijk geeft van 
diens internationale faam.

 29 Schenk, H., ‘Are international acquisitions a matter of strategy rather than wealth creation?’, 
in: Management Reports Series no. 42 (Erasmus Universiteit Rotterdam 1999) 1-15.

 30 Shiller, R.J., The subprime solution, 41-47; Shiller, R.J., ‘From efficient markets theory to 
behavourial finance’, in: Journal of economic Perspectives, jrg. 17, nr. 1 (2003) 83-104.
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Rusland en haar plaats binnen de wereldeconomie

Inhoeverre navolgingsgedrag, wat zoals gezegd bij veel fusies en de huidige  kre-
dietcrisis een grote rol lijkt te spelen, ook een factor van betekenis is geweest in 
de oprichting van de Nedrus en de Holrus, zal hier dus ook aan de orde komen. 
Ongeacht echter of navolgingsgedrag al dan niet bepalend is geweest voor de tot-
standkoming van althans één van beider banken, is in beide gevallen in ieder geval 
nog de keuze geweest om deze in Rusland te vestigen. De vraag rest dus, waarom 
Rusland? Welke locatie gebonden voordelen bood dit land voor de initiatiefne-
mers, dat het zo interessant was om nog tijdens de Eerste Wereldoorlog hier actief 
te worden? Deze vraag is eigenlijk een vraag naar de plaats die Rusland indertijd 
binnen de wereldeconomie innam.

Voor het grootste deel van de twintigste eeuw heeft Rusland geen integraal on-
derdeel uitgemaakt van de wereldeconomie. Hoofdzakelijk was dit het gevolg van 
de ideologische tegenstellingen tussen de Sovjetunie en de kapitalistische Westerse 
landen die de wereldeconomie domineerden. Pas met het uiteenvallen van de Sov-
jetunie aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw, zou de Rusland 
haar rentree maken binnen de wereldeconomie. Zeker in de eerste jaren na het 
einde van de Sovjetunie bleek de overgang van een communistische planecono-
mie naar een vrijemarkteconomie geen eenvoudige zaak. De Russische economie 
maakte in de jaren negentig een zware tijd door die haar dieptepunt bereikte met 
de Roebelcrisis van 1998. Gemeten in Geary-Kamish dollars, zou het Russische 
bruto nationaal product per capita tussen 1990 en 1998 teruggelopen van GK$ 
7.773 naar GK$ 4.459.31

Sinds het begin van deze eeuw is de Russische economie echter bezig uit het 
diepe dal te klimmen waarin het in de jaren negentig van de vorige eeuw is terecht-
gekomen. De motor voor Ruslands economische herstel vormen ’s lands enorme 
energiereserves. Als de grootste producent van aardgas en de op één na grootste 
producent van aardolie ter wereld, heeft Rusland sinds de eeuwwisseling sterk ge-
profiteerd van de aangetrokken vraag naar brandstoffen. Als gevolg daarvan is de 
Russische economie sindsdien met gemiddeld ruim zes procent per jaar gegroeid.32 
Ondermeer met het oog op de opleving van de Russische economie, publiceerde 
de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs het rapport Dreaming with 
BRICs: the path to 2050; de afkorting ‘BRIC’ staat hier voor Brazilië, Rusland, In-
dia en China. Naar verwachting van Goldman Sachs zullen deze vier landen tegen 

 31 Maddison, A., The world economy (OECD Parijs 2006) 489: De Geary-Kamish dollar (ook 
wel international dollar) is een hypothetische munteenheid aan de hand waarvan het bruto-
nationaalproduct van een land wordt uitgedrukt op basis van de waarde van de Amerikaanse 
dollar, waarop echter een koopkrachtcorrectie is toegepast. Op deze wijze wordt getracht een 
meer gewogen beeld te geven van de economische prestaties van een land los van de verteke-
ningen die kunnen ontstaan als gevolg van schommelende valutakoersen.

 32 United Nations, World economic situation and prospects, 2007 (New York 2007) 125. 
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het midden van de eenentwintigste eeuw tot de zes leidende economieën in de we-
reld behoren, althans gemeten naar de omvang van hun bruto nationaal product.33 

Inhoeverre de voorspelling van Goldman Sachs uit zal komen is iets wat de 
toekomst nog moet uitwijzen. De sterke groei die de Russische economie de laat-
ste jaren heeft doorgemaakt lijkt de veronderstelling van Goldman Sachs voorals-
nog te ondersteunen. Meer nog dan alleen de verwachting van een Amerikaanse 
zakenbank te staven, lijkt de krachtige ontwikkeling die de Russische economie 
doormaakt ook de droom van de hervormingsgezinde voormalige Russische mi-
nister-president Pjotr Stolypin uit te laten komen. Het citaat dat als inleiding werd 
gebruikt, is afkomstig uit een rede die hij hield voor de Russische Doema in 1908. 
Stolypin stelde dat als Rusland zowel de interne als de externe vrede wist te bewa-
ren, het land in vijfentwintig jaar tijd onherkenbaar zou zijn veranderd.34 Volgens 
hem was dit de periode die het achtergebleven Rusland nodig had om zijn econo-
mie en samenleving zodanig te moderniseren, zodat het eindelijk aansluiting zou 
kunnen vinden bij het liberale en welvarende Westen.

Nog geen drie jaar nadat hij deze visie had geventileerd voor het Russische par-
lement, kwam Stolypin echter om het leven bij een aanslag.35 Weer drie jaar later 
raakte Rusland verwikkeld in de Eerste Wereldoorlog. Deze oorlog bleek niet al-
leen noodlottig voor het tsaristische regime, maar ook voor de ontwikkeling van 
de Russische economie en maatschappij langs West-Europese lijnen. In plaats van 
het reactionaire bewind der tsaren kwam dat van de bolsjewieken die Rusland in 
een meer dan zeventig jaren durend communistisch experiment zouden storten, 
wat het land uiteindelijk aan de rand van de afgrond heeft gebracht. 

De geschiedenis van de Nederlands-Russische betrekkingen

Het kan niet anders dan dat de Nederlandse bankiers en ondernemers die achter 
de oprichting van de Nedrus en de Holrus hebben gestaan, anno 1916 nog Sto-
lypins droom van een welvarend Rusland hebben gedeeld. In ieder geval zullen zij 
er niet vanuit zijn gegaan dat hun banken zouden ondergaan in een door revolutie 
en burgeroorlog bezocht Rusland, dat zich nadien van de grondbeginselen van 
de vrijemarkteconomie zou afwenden. De vraag is echter veelmeer ook, hadden 
een Deterding en een Kröller kunnen zien aankomen dat de Eerste Wereldoorlog 
een grotere last vormde voor het tsaristische Rusland dan dat het in staat was te 
dragen? 

 33 Goldman Sachs, ‘Dreaming with BRICs: the path to 2050’, in: Goldman Sachs Global Econo-
mic Papers, nr. 99 (New York 1 oktober 2003) 1.

 34 Zie het citaat aan het begin van de inleiding. 
 35 Wolfe, ‘Lenin, Stolypin and the Russian village’, 47-48.
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Cruciaal in de beantwoording van deze vraag vormt de correspondentie die be-
waard is gebleven van de Nedrus. Vooral de brieven, aantekeningen en verslagen 
van de hand van één van haar directeuren, de indertijd slechts vierendertig jaar 
oude Jacques Henri Cohen Stuart, zijn van fundamenteel belang geweest voor dit 
onderzoek. Als één van de directeuren van de Nedrus was hij namelijk ook nauw 
betrokken geweest bij de totstandkoming van deze bank. Waar deze studie dan 
ook slechts een bescheiden bijdrage vermag te leveren aan de stand van het on-
derzoek ten aanzien van grote Nederlandse ondernemers als Deterding en Kröller, 
levert zij wel een bijzondere bijdrage door de loopbaan van iemand als Stuart uit 
te lichten. De charme hiervan is dat nu een keer niet wordt uitgegaan van het per-
spectief van iemand die in zijn tijd op de allerhoogste treden van de maatschap-
pelijke ladder stond. Met Stuart wordt juist uitgegaan van iemand die net niet de 
top heeft weten te bereiken. 

Stuarts betrokkenheid bij de Nedrus is niet alleen louter van belang ten aan-
zien van de ondernemersgeschiedenis, maar ook voor wat betreft de geschiedenis 
van de Nederlands-Russische betrekkingen. Zijn observaties van de toestand in 
Rusland kort voor, tijdens en na de beide revoluties van 1917, geven namelijk een 
aardig inzicht in hoe er van Nederlandse zijde tegen deze turbulente ontwikke-
lingen werd aangekeken. Op zichzelf is in voorbije jaren al het nodige geschreven 
over de wijze waarop de Russische Revolutie in Nederland werd ontvangen. De 
meest belangwekkende studies op dit punt zijn zonder meer het proefschrift van 
Stoelinga uit 1967 en dat van Knapen uit 1985.36 Waar Stoelinga slechts de receptie 
van het nieuws van de Russische Revolutie in de Nederlandse pers in kaart bracht, 
ging Knapen enkele stappen verder met zijn gedegen uiteenzetting over de vraag 
waarom het bijna een kwart eeuw moest duren alvorens de Nederlandse regering 
de Sovjetunie wilde erkennen.

In zijn proefschrift richtte Knapen zich niet alleen op de diplomatieke relaties 
tussen Nederland en Rusland ten tijde van het interbellum, maar vooral ook op 
de economische aspecten daarvan.37 Knapen noemt in dit verband ook de Nedrus 
en de Holrus en zijn studie vormt dus één van de weinige uitzonderingen op de 
regel dat hun geschiedenis voornamelijk in het kader van de NHM en de Robaver 
wordt behandeld. In het verlengde van zijn aandacht voor de Nedrus en de Holrus 
wordt ook Stuart door hem nog een paar keer genoemd.38 Met de vraag op ma-
croniveau, naar de betrekkingen met Rusland, sluit het onderhavige onderzoek 
dan ook nauw aan op het werk van Knapen. Qua periodisering antedateert deze 
studie het onderzoek van Knapen met een paar jaar, hij concentreerde zich im-
mers voornamelijk op de Russische Revolutie en het interbellum. Daarnaast zal 

 36 Zie: Stoelinga, T.H.J., Russische revolutie en vredesverwachtingen in de Nederlandse pers, 
maart 1917 tot maart 1918 (Utrecht 1967); Knapen, H.P., De lange weg naar Moskou: Neder-
landse relaties tot de Sovjetunie, 1917-1942 (Amsterdam 1985).

 37 Knapen, De lange weg, 8. 
 38 Ibidem, 83-84.
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hier ook dieper worden ingegaan op de aard en de omvang van de activiteiten van 
de twee banken.

Afgezien van het onderwerp en tijdvak dat hier behandeld wordt, heeft de ge-
schiedenis van de Nederlands-Russische betrekkingen door de jaren heen zich 
over de nodige belangstelling mogen verheugen in Nederland. In het overzicht 
dat Tavenier geeft van de geschiedschrijving omtrent dit thema, vallen meer dan 
duizend titels terug te vinden.39 Wat daaraan opvalt is dat een groot deel van deze 
werken de Nederlands-Russische betrekkingen ten tijde van tsaar Peter de Grote 
(1689-1725) behandelt. Dit is ook niet verwonderlijk gezien de grote rol die Ne-
derlanders hebben gespeeld bij de modernisering van Rusland onder diens be-
wind. Bovendien geldt dat de Republiek der Zeven Provinciën in de zeventiende 
en vroege achttiende eeuw een geopolitieke factor van belang was. De belangrijk-
ste recente studies die zijn verschenen over de Nederlandse handelsrelaties met 
Rusland hebben dan ook betrekking op de vroegmoderne tijd. Te noemen zijn 
hier de studies van Jan Willem Veluwenkamp en Eric Wijnrocks.40

De archieven van de Nedrus en de Holrus

Zoals aan het begin van deze inleiding al werd verteld, is tot op heden nog geen 
uitgebreide studie verschenen van de geschiedenis van de groep van vijf Neder-
landse buitenlandbanken waarvan de Nedrus en de Holrus onderdeel uitmaakten. 
Eén reden hiervoor vormde het korte en weinig succesvolle bestaan van deze in-
stellingen, met uitzondering dan van de Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika. 
Een andere verklaring voor de ogenschijnlijk geringe historische belangstelling 
voor deze banken vormt echter de beperkte omvang en beperkte kwaliteit van het 
bewaard gebleven bronnenmateriaal.41 Dit probleem heeft zich binnen het kader 
van dit onderzoek vooral doen voelen met betrekking tot het archief van de Hol-
rus, waarvan maar een betrekkelijk klein deel de tand des tijds heeft doorstaan. 

Omdat zij een dochterbank van de Robaver was, ging het overgrote deel van 
het archiefmateriaal van de Holrus op 14 mei 1940 in vlammen op, samen met het 
hoofdkantoor van haar moederbank, tijdens het bombardement op Rotterdam.42 
Voor zover er nog verwijzingen met betrekking tot de Holrus in Nederland be-
waard zijn gebleven, waren die te vinden in de archiefstukken van de Nedrus of 

 39 Zie: Tavernier, R., Russia and the Low Countries: an international bibliography, 1500-2000 
(Groningen 2006).  

 40 Zie: Veluwenkamp, J.W., Archangel: Nederlandse ondernemers in Rusland, 1550-1785 (Gro-
ningen 2000) en Wijnrocks, E.H., Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640 (Hil-
versum 2003). 

 41 Kymmell, Geschiedenis van de algemene banken in Nederland, deel I, 13-14.
 42 Winkelman, H.J.M. en T. de Graaf, Bancair-historische gids: archievenoverzicht 1998 (Am-

sterdam 1998) 102.
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de Robaver. Documenten afkomstig van de Holrus zelf blijken ondertussen enkel 
nog in Rusland op enige schaal bewaard te zijn gebleven. Het Russische archief van 
de Holrus is ondergebracht in het Rossijskij Gosoedarstvennij Istoritsjeskij Archiv 
(RGIA) te Sint-Petersburg. Daar bevinden zich de verantwoordingsstukken van de 
bank die met haar nationalisatie in 1918 naar de Russische Volksbank zijn overge-
gaan.43 Van de juist voor dit onderzoek relevantie correspondentie van de Holrus 
werd helaas weinig teruggevonden. 

Ook het Russische archief van de Nedrus is bij het RGIA ondergebracht. Net 
als bij de Holrus, toonden de bolsjewieken indertijd vooral belangstelling voor 
de boekhouding van de bank en is er van de Russische correspondentie van de 
Nedrus eveneens nauwelijks iets bewaard gebleven. In tegenstelling tot dat van de 
Holrus, is het Nederlandse archief van de Nedrus echter wel grotendeels bewaard 
gebleven, en met haar ook de Nederlandse correspondentie van de bank. De brief-
wisseling tussen de directie en de commissarissen van de Nedrus, zoals deze valt 
terug te vinden in het Nationaal Archief te ’s-Gravenhage, vormde een schat van 
informatie en dit niet alleen voor wat betreft deze bank zelf, maar ook met betrek-
king tot haar directe concurrent, de Holrus.44

De correspondentie van de directie van de Nedrus en Stuart met de commis-
sarissen in Nederland vormt qua bronnenmateriaal dus de ruggengraat van deze 
studie. Waar mogelijk vond echter aanvulling plaats met de informatie die werd 
gevonden in het RGIA, of elders, zoals in de archieven van de NHM en de Robaver 
bij de ABN AMRO Bank te Weesp, de archieven van de firma’s Wm. H. Müller 
& Co. en R.S. Stokvis & Zn. in het Gemeente Archief van Rotterdam, het archief 
van de familie Cohen Stuart, dat is onder gebracht bij het Centraal Bureau voor 
de Genealogie te ’s-Gravenhage en die van de Vereeniging voor Nederlandsche 
Belangen in Rusland in het Museum Oud Vriezenveen te Vriezenveen.45 

Ondanks de betrekkelijke rijkdom aan informatie in de correspondentie van 
de Nedrus was het zaak om zoveel mogelijk de lacunes in het schaarse archief-
materiaal van de Holrus te ondervangen Dit bleek lang niet altijd eenvoudig te 
zijn. Bij gebrek aan een evenredige hoeveelheid bronnen voor de Holrus wordt 
haar geschiedenis voor een belangrijk deel dan ook behandeld in het verlengde 
van die van de Nedrus. Voor de opbouw van deze studie maakt dit evenwel niets 
uit. De geschiedenis van beide banken is hier namelijk chronologisch uitgewerkt. 
Het betoog valt zodoende uiteen in vijf hoofdstukken, waarin opeenvolgend de 
voorgeschiedenis, de oprichting, de bloei, de ondergang en de erfenis van de twee 
kleine Nederlandse banken in het grote Rusland wordt verhaald. 

 43 Zie de bronvermelding voor de geraadpleegde archieven.
 44 Ibidem.
 45 Ibidem.
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Het beloofde Rusland

Het is van algemeene bekendheid dat voor Rusland (en Siberië) zoowel op 
industrieel als op handelsgebied nog een groote toekomst is weggelegd, en dat 
dit reusachtige rijk over bronnen van welvaart beschikt, welke geweldig mogen 
heeten en nog slechts ternauwernood zijn aangeboord. Rusland is zich bezig te 
ontwikkelen tot een industrie- en handelsstaat van den eersten rang en vormt 
daarom een nagenoeg onafzienbaar en onontgonnen terrein van werkzaam-
heid voor het internationale ruilverkeer.1

Brochure, Een Nederlandsch-Russische Handelmaatschappij, 
augustus 1915.

Een argentijnse ouverture

De plannen tot oprichting van een bank voor Zuid-Amerika

De Nedrus en Holrus maakten beide deel uit van een vijftal Nederlandse buiten-
landse handelsbanken die tussen 1914 en 1919 werden opgericht.2 Afgezien van de 
Nedrus en de Holrus, ging het hier om de Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, 
de Hollandsche Bank voor West-Indië en de Hollandsche Bank voor de Middel-
landsche Zee. Met uitzondering van de Nedrus en de Hollandsche Bank voor 
West-Indië, waren de overige drie banken allen onder auspiciën van de Robaver 
tot stand gekomen.3 De eerste van de vijf buitenlandse handelsbanken was de Hol-
landsche Bank voor Zuid-Amerika, die op 28 maart 1914 te Amsterdam werd 
opgericht. Op 2 juli 1914 volgde de opening van het eerste overzeese filiaal van 
deze bank te Buenos Aires, onder haar Spaanstalige naam Banco Holandés de la 

 1 Carstens, V.H.S., J.H. Cohen Stuart en H.P. de Wilde, Een Nederlandsch-Russische Handel-
maatschappij (Arnhem, Delft en Oosterbeek 1915) 1, NA 2.20.01 NHM inv. nr. 5975.

 2 Volledigheidshalve moet nog worden gewezen op de oprichting van de Engelsch-Holland-
sche Bank- en Handel-Maatschappij in 1917, maar van veel betekenis lijkt deze instelling 
niet te zijn geweest.

 3 Brugmans, I.J., 1863: begin van twee banken (Amsterdam 1963) 153; Kiliani, R., Die Groß-
banken-Entwicklung in Holland und die mitteleuropäische Wirtschaft (Leipzig 1923) 34-36.
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América del Sud (Bancolanda).4 
Hoewel de Bancolanda het product was van een syndicaat dat onder leiding 

stond van de Robaver, was het oorspronkelijke plan voor deze bank afkomstig van 
Cornelis Vis, de directeur van het Amsterdamse kantoor van de Holland-Argenti-
nië Hypotheekbank. Al in mei 1912 had hij het plan tot oprichting van een Neder-
landse bank in Zuid-Amerika gelanceerd en was daarmee langs de directies van de 
grote handelsbanken in Amsterdam en Rotterdam gegaan. Hij wist onder andere 
de directies van Labouchère, Oyens & Co., de Robaver en de NHM voor zijn voor-
stel te interesseren.5 Van deze drie banken toonde vooral Adriaan de Marez Oyens, 
de directeur van Labouchère belangstelling voor het plan van Vis.  

Labouchère kende op dat moment al een groot belang in een andere Neder-
landse hypotheekbank in Argentinië, namelijk de Holland la Plata Hypotheek-
bank.6 Van banken als deze waren er in Nederland voor de Eerste Wereldoorlog 
vijfentwintig opgericht. Het overgrote deel van de buitenlandse hypotheekbanken 
was actief in Canada en de Verenigde Staten. Evenals de Holland-Argentinië en 
de Holland la Plata Hypotheekbank, voorzagen de Nederlandse hypotheekban-
ken voor Noord-Amerika in de financiering van de ontginning van nieuwe land-
bouwgebieden.7 De sterke groei van de bevolking en de welvaart in Europa en 
Noord-Amerika had namelijk geleid tot een navenante toename in de vraag naar 
agrarische producten. 

Met een gemiddeld dividend van 8% per jaar over de periode 1905-1911, be-
hoorde de Holland la Plata tot de meest rendabele Nederlandse overzeese hypo-
theekbanken.8 De goede resultaten van de Holland la Plata in samenspel met de 
gegroeide kennis van de Argentijnse markt die men via haar had opgedaan, vorm-
den voor Labouchère aanleiding om het voorstel van Vis serieus in overweging te 
nemen. Zoals gebruikelijk bij dergelijke grote operaties werd ter spreiding van het 
risico steun gezocht bij andere banken en ondernemingen. Zowel de Robaver als 
de NHM werden hiervoor door De Marez benaderd. De Robaver en Labouchère 
kwamen al snel overeen om samen een haalbaarheidsonderzoek te doen. In mei 
1913 reisden daarop twee medewerkers van beide banken af naar Argentinië om 
ter plaatse na te gaan of er voldoende perspectief bestond voor een Nederlandse 
handels-bank aldaar. Dit bleek inderdaad het geval te zijn en in december 1913 
werd vervolgens besloten om tot oprichting van een bank over te gaan.9

 4 Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, Verslag van den raad van bestuur der Hollandsche 
Bank voor Zuid-Amerika in de algemene vergadering van aandeelhouders op 16 October 1915 
(Amsterdam 1915) 1: het hoofdkantoor van de bank bevond zich in Amsterdam. 

 5 Graaf, Van Amsterdam tot Rio, 11-12.
 6 Eisfeld, C., Das niederländische Bankwesen: 2. Teil (’s-Gravenhage 1916) 4.
 7 Eisfeld, C., Das niederländische Bankwesen: 1. Teil (’s-Gravenhage 1916) 228 en 232.
 8 Ibidem, 234-235.
 9 Graaf, Van Amsterdam tot Rio, 12.



1  het beloofde rusland 19

Het besluit tot oprichting van de Bancolanda werd overigens niet door Labou-
chère genomen, maar door de Robaver. Deze had namelijk in september 1913 La-
bouchère overgenomen waardoor de leiding van het syndicaat van de Bancolanda 
in handen van de Robaver was gekomen. Zij was daarmee haar grote rivaal, de 
NHM, te vlug af was geweest. Deze was immers ook benaderd om in de voorge-
stelde bank voor Zuid-Amerika deel te nemen. Karel van Aalst, de president van 
de NHM, had echter laten weten wegens ‘tijdsomstandigheden’ voorlopig niet bij 
machte te zijn om de besprekingen met Labouchère voort te zetten.10 Naar blijkt 
uit de notulen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht van de Robaver, 
speelde de NHM met de gedachte zelf een bank voor Zuid-Amerika op te rich-
ten.11 Verder dan plannen in die richting was de NHM echter nog niet toen Van 
Aalst in mei 1914 ter ore kwam dat zijn collegae van de Robaver hem voor waren 
geweest.12 

Het economisch belang van Argentinië

Dat zowel Labouchère als de Robaver en de NHM op de eerste plaats geïnteres-
seerd waren geraakt in Argentinië, viel terug te voeren op de veel belovende per-
spectieven die het land bood voor de Nederlandse handel en scheepvaart. Deze 
waren vooral gelegen in de verscheping en financiering van de export van Argen-
tijns graan en vleesproducten richting Europa. Aan de vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog maakte de uitvoer van graan bijna 50 procent van de totale Argen-
tijnse export uit. De omvangrijke veestapel die het land kende, nam in de vorm 
van vlees, huiden en wol de tweede plaats in met een aandeel van 30 procent.13 
Ondanks de eenzijdige samenstelling en het primaire karakter van haar export, 
was Argentinië aan het begin van de twintigste eeuw een welvarend land. Het bru-
to nationaal product per hoofd van de bevolking lag in 1913 met GK$ 3.797 zelfs 
iets hoger dan dat van industriële grootmachten als Duitsland en Frankrijk met 
achtereenvolgens GK$ 3.648 en GK$ 3.452.14 

Het overgrote deel van de Argentijnse export vond haar weg naar Groot-Brit-
tannië en de Verenigde Staten. Nederland nam als bestemmingsland voor de Ar-

 10 Notulen van de directievergaderingen der NHM nr. 32 (Amsterdam 28 mei 1914) 1-3, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 439.

 11 Notulen van de algemene vergadering van commissarissen der Robaver, nr. 16 (Rotterdam 
14 januari 1914) 1, ABN AMRO, Archief Rotterdamsche Bank, inv. nr. 108.

 12 Notulen van de directievergadering der NHM  nr. 32 (Amsterdam 28 mei 1914) 1-3, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 439.

 13 Albert, B., South America and the First World War: the impact of the war on Brazil, Argentine, 
Peru and Chile (Cambridge 1988) 59.

 14 Maddison, A.,  Monitoring the World economy, 1820-1992 (OECD Parijs 1995) 202 en 230-
232.
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gentijnse export met een aandeel van maximaal vijf procent een wisselende zesde 
of achtste plaats in. Andersom maakte de Nederlandse export naar Argentinië 
niet meer dan één procent van de Argentijnse invoer uit.15 Gezien de beschei-
den omvang lijken de handelsrelaties tussen Nederland en Argentinië van weinig 
betekenis te zijn geweest voor beide landen. Volgens Van Wakeren dient daarbij 
echter te worden aangetekend dat in sommige sectoren van de Argentijnse eco-
nomie, Nederlandse goederen en diensten een vooraanstaande plaats innamen. 
Bols jenever genoot bijvoorbeeld een grote populariteit in Argentinië en de ver-
zekeringsmaatschappij La Holando Sudamericana Compañia de Seguros was de 
enige maatschappij in Zuid-Amerika die verzekerde tegen inbraak en diefstal.16 
Een andere Nederlandse onderneming voor wie de handel met Argentinië vooral 
tijdens de Eerste Wereldoorlog van groot belang zou worden, was de Rotterdamse 
firma Wm. H. Müller & Co.

De firma Müller werd opgericht in 1876 en was van oorsprong een in Düssel-
dorf gevestigde leverancier van ertsen aan de zware industrie in het Ruhrgebied. 
Al vanaf 1878 onderhield deze firma nauwe relaties met de haven van Rotterdam 
die een steeds groter gewicht gingen aannemen. Dit had in 1889 ertoe geleid dat er 
in Rotterdam een Nederlandse dochteronderneming werd opgericht, die metter-
tijd het Duitse moederbedrijf zou overvleugelen.17 Naast een handelsonderneming 
in ertsen was de firma Müller in die tijd ook al uitgegroeid tot een cargadoors-, 
expeditie- en rederijbedrijf. Onder leiding van Anton Kröller – een schoonzoon 
van de oprichter – zou de firma Müller zich vanaf dat moment verder ontwikke-
len tot een wereldwijd operend mijnbouw- en scheepvaartonderneming. Aan het 
begin van de twintigste eeuw bezat de mijnbouwtak ertsmijnen in Spanje, Zweden 
en Noord-Afrika, die door de scheepvaarttak over de wereldzeeën richting Rot-
terdam werden vervoerd en daarnaast onderhield de firma ook nog een lijndienst 
op Londen.18 

In de jaren vlak voor de Eerste Wereldoorlog ging Kröller zich ook interes-
seren voor de verscheping van Argentijns graan en vlees, de twee belangrijkste 
exportproducten van dit land. Hiertoe richtte hij twee dochterondernemingen op, 
de Compañia Mercantil Argentina en de Vianda. Deze laatste dochteronderne-
ming was speciaal opgezet voor de verscheping van ingevroren vlees in koelsche-
pen.19 Van een grotere omvang en belang was echter de verscheping van Argen-
tijns graan en dan vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog, wanneer Nederland de 
grootste moeite heeft om de import van graan op peil te houden. Teneinde de 

 15 Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, Jaarveslag over 1916 (Amsterdam 1916) 33.
 16 Wakeren, A.I. van, Dutch-Argentine trade during the First World War, 1914-1918 (doctoraal-

scriptie 1994) 64.
 17 Nijhof, W. H., Anton Kröller en Helene Kröller-Müller: miljoenen, macht en meesterwerken 

(Apeldoorn 2006) 67-74.
 18 Nijhof, Anton Kröller, 77-78.
 19 Wakeren, Dutch-Argentine trade, 51-52.
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levering hiervan beter te kunnnen waarborgen, richtte het Ministerie van Land-
bouw, Nijverheid en Handel al eind augustus 1914 het zogenaamde Rijksbureau 
voor de Distributie van Graan en Meel op. Ondermeer door zijn belangen in de 
Argentijnse graanhandel, nam Kröller al snel een centrale positie in binnen deze 
organisatie en droeg hij de verantwoordelijkheid voor de verscheping van graan 
uit Noord- en Zuid-Amerika naar Nederland.20 

De oprichting van de Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika

Dat een ondernemer als Kröller nog voor het uitbreken van de oorlog al een groot 
belang stelde in de oprichting van een Nederlandse overzeebank ter plaatse, kwam 
voort uit de overtuiging dat deze essentieel was voor een betere ontsluiting van 
de Argentijnse economie voor het Nederlandse zakenleven. De Argentijnse kre-
dietmarkt werd namelijk al sinds het midden van de negentiende eeuw gedomi-
neerd door Britse buitenlandbanken. Voor de Britse handel op Argentinië golden 
de eigen overzeese banken als meer betrouwbare relaties dan de lokale banken, 
die doorgaans een slechte reputatie genoten ten gevolge van hun weinig solide be-
drijf.21 Het succes van de Britse buitenlandbanken in Argentinië als ook elders in 
Zuid-Amerika, zou in andere Europese landen tot navolging leiden. Aan het einde 
van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw had de oprichting van een 
twintigtal Duitse, Franse, Spaanse, Italiaanse, Belgische en Zwitserse buitenland-
banken in Zuid-Amerika plaats.22

Nederland was vooralsnog achtergebleven in het realiseren van één bank speci-
aal bedoeld ter financiering van de Nederlandse handel met Zuid-Amerika. Door 
wel een dergelijke bank in het leven te roepen, zou de Nederlandse handel met 
Zuid-Amerika niet meer zijn aangewezen op de diensten van andere buitenlandse 
banken ter plaatse. Van banken met een andere nationaliteit werd algemeen ver-
wacht dat zij de belangen van het eigen bedrijfsleven beter zouden dienen dan 
die van een andere nationaliteit.23 Afgezien van nationale sentimenten speelden 
vooral ook economische overwegingen een rol. Voor een ondernemer als Kröller 
moet de oprichting van een bank als de Bancolanda vooral ook een goede investe-
ring hebben geleken. Argentinië gold immers als een land in opkomst en gezien de 
goede resultaten van de meeste andere buitenlandbanken ter plaatse, zou ook voor 
een Nederlandse handelsbank een behoorlijk bestaan zijn weggelegd.

De belangen die Kröller al voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 
Argentinië had opgebouwd, moeten voor de directie van de Robaver zwaar heb-

 20 Nijhof, Anton Kröller, 259.
 21 Baster, A.S.J., The international banks (Londen 1935), 126-159.
 22 Ibidem, 126-159.
 23 Ibidem, 8.
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ben meegeteld in hun beslissing om de Bancolanda op te richten. Niet alleen was 
Kröller in die dagen de meest vooraanstaande Rotterdamse ondernemer, tevens 
was hij een commissaris van de Robaver.24 De steun van Kröller en de overname 
van Labouchère zorgden er in ieder geval voor dat de plannen voor de Banco-
landa in een stroomversnelling raakten. Binnen een half jaar na de overname was 
haar oprichting een feit. Het syndicaat dat gevormd werd voor de nieuwe over-
zeebank en waaruit de bestuursleden en de toezichthouders werden gerecruteerd, 
bestond naast de Robaver, de beide Nederlandse hypotheekbanken in Argentinië 
en de firma Müller uit het Rotterdamse bankiershuis R. Mees & Zn., de Haagse 
bankiersfirma Scheurleer & Zn., de Hollandsche Maatschappij tot het maken van 
Werken in Gewapend Beton en de Amsterdamse graanhandelaar Julius Bunge en 
diens Antwerpse collega Victor Bracht.25 

Het maatschappelijke vermogen van de Bancolanda werd bij aanvang vastge-
steld op tien miljoen gulden, waarvan vier miljoen nominaal werden volgestort 
met de eerste emissie in 1914. Drie van de vier miljoen gulden aan aandelen wer-
den ter beschikking gesteld voor intekening op de beurs van Amsterdam. Het res-
terende aandelenkapitaal werd gefourneerd door het syndicaat achter de Banco-
landa, waarvan ten tijde van de emissie inmiddels ook de NHM deel uitmaakte.26 

 24 Wijtvliet, Expansie en dynamiek, 239.
 25 Brochure van de Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika (Amsterdam 26 mei 1914) 1-4, NA, 

2.20.01 NHM, inv. nr. 439.
 26 Ibidem.

1.1 Aandeel van de Bancolanda. 1.2 Het eerste filiaal van de 
Bancolanda in Buenos Aires op de 

hoek van de Riobamba en Corrientes.



1  het beloofde rusland 23

Pieter van Tienhoven, één der directeuren van de Robaver, had Van Aalst namelijk 
benaderd met het verzoek om ook deel te nemen in het startkapitaal van de Ban-
colanda. 

Op het eerste gezicht lijkt de bijbetrekking van de NHM in een project van 
de Robaver strijdig te zijn geweest met de slechte verstandhouding die tussen de 
directies van beide banken bestond.27 Naar het zich echter laat aanzien hoopte de 
directie van de Robaver op deze manier de NHM van het voornemen af te brengen 
zelf een bank voor Zuid-Amerika op te richten. Indien dit inderdaad de achterlig-
gende gedachte is geweest, slaagde Van Tienhoven in zijn opzet. Van Aalst ver-
klaarde zich in mei 1914 namelijk bereid om hiervan af te zien en de NHM nam 
voor een kwart miljoen gulden deel in het startkapitaal van de Bancolanda.28 Erg 
opgetogen over deze gang van zaken was Van Aalst niet, maar voor de oprichting 
van een eigen bank voor Zuid-Amerika was het nu te laat.29 

Het Rusland Syndicaat van de Robaver

Los van het feit dat zij met de snelle oprichting van de Bancolanda door de Roba-
ver was afgetroefd, hoefde de NHM haar deelname in deze bank niet te betreuren. 
Al over haar eerste boekjaar wist de nieuwe overzeese bank een nettowinst van ze-
venhonderdduizend gulden te genereren en over haar tweede boekjaar kon zij een 
dividend van acht procent aan haar aandeelhouders uitkeren.30 De goede start die 
de Bancolanda had gemaakt, sterkte de leiding van de Robaver vervolgens in haar 
voornemen om ook een Nederlandse handelsbank in Rusland op te richten. Al in 
1915 had het bestuur van de Robaver plannen in studie genomen van wat één jaar 
later de Holrus zou worden.31 Evenals dit het geval was met de Bancolanda, waren 
het de goede ervaringen met een andere onderneming die de aanleiding vormden 
voor de uitbreidingsplannen van de Robaver richting Rusland.

Het equivalent van de Holland la Plata Hypotheekbank binnen de geschiedenis 
van de Holrus was het zogenaamde Rusland Syndicaat. In juli 1915 had de Roba-
ver samen met de Rotterdamse handelsmaatschappij R.S. Stokvis & Zn. dit syndi-
caat opgericht, dat als doel had de activiteiten van de firma Stokvis in al die landen 
te financieren waar zij op dat moment nog niet permanent was vertegenwoor-

 27 Houwink ten Cate, De mannen van de daad, 28; Kiliani, Die Großbanken-Entwcklung, 36-
37. 

 28 Notulen van de directievergadering der NHM nr. 32 (Amsterdam 28 mei 1914) 1-3, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 439.

 29 Notulen van de directievergadering der NHM nr. 14 (Amsterdam 24 mei 1916) 1-2, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 440.

 30 Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, Jaarverslag over 1914-1915 (Amsterdam 1916) 14.
 31 Rotterdamsche Bankvereeniging, Jaarverslag 1916, (Rotterdam 1917) 5. 
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digd.32 Vrijwel onmiddellijk na de totstandkoming van het syndicaat werd haar 
geografische reikwijdte echter beperkt tot Rusland. Al voor de oorlog exporteerde 
de firma Stokvis machines en gereedschap zoals draaibanken, boormachines en 
metaalplaatpersen uit de Verenigde Staten naar Rusland. Na het uitbreken van de 
oorlog groeide in Rusland de vraag naar Amerikaanse machines echter explosief. 
Enerzijds kwam dit door het wegvallen van de invoer van machines uit Duitsland, 
die 61 procent van de Russische markt voor hun rekening hadden genomen, en 
anderzijds door de expansie van de Russische wapenindustrie.33

Tegen de achtergrond van de toegenomen vraag uit Rusland, had Dirk de Vries, 
de chef van de Technische Afdeling van de firma Stokvis, eind 1914 een bezoek ge-
bracht aan Rusland.34  Hij was tot de conclusie gekomen dat de oprichting van een 
eigen vertegenwoordiging noodzakelijk was wilde de firma Stokvis ten volle kun-
nen delen in de groei van de Russische oorlogsindustrie. Al in februari 1915 werd 
daarom de Zweedse ingenieur Per Lundin tot haar agent in Rusland benoemd.35 
Diens eenmansbureau aan de Kazanskaja Plosjad 3 te Sint-Petersburg behoefde 
echter uitbreiding met een kleine technische en administratieve staf om een vol-
waardig agentschap te kunnen zijn. Ter dekking van de kosten van de uitbreiding 
van haar vertegenwoordiging deed de firma Stokvis een beroep op de Robaver. 
Dit leidde nog geen half jaar na de installatie van Lundin te Sint-Petersburg tot de 
vorming van het Rusland Syndicaat. 

Aan het syndicaat werd een beperkte levensduur en een relatief bescheiden 
werkkapitaal meegegeven: het syndicaat kende een kapitaal van 750.000 gulden 
en zou zes maanden na het staken van de vijandelijkheden tussen de voornaamste 
oorlogvoerende mogendheden worden opgeheven.36 Minder bescheiden oogde 
de winstmarge die op voorhand was vastgesteld. De Robaver en de firma Stokvis 
rekenden op een minimale winst van 20 procent per jaar ten opzichte van het 
ingelegde vermogen. De Robaver en Stokvis kregen ieder een aandeel van 45 pro-
cent in de winst en het resterende bedrag werd toegekend aan de leiding van het 
agentschap.37 De vastgestelde winstnorm van 20 procent bleek aan het einde van 
1916 geenszins overdreven te zijn geweest. Na anderhalf jaar had het syndicaat een 

 32 Brief van de Rotterdamsche Bankvereeniging aan R.S. Stokvis & Zn. (Rotterdam 15 juli 
1915) 1, GAR, 355 Stokvis, inv. nr. 3025. 

 33 Fisher, R.B., ‘American investment in pre-Soviet Russia, in: American slavic and East Euro-
pean Review, vol. 8, nr. 2 (april 1949) 97.

 34 Brief van D. de Vries aan R.S. Stokvis & Zn. (Rotterdam 11 januari 1915) 1-7, GAR, 355 
Stokvis, inv. nr. 3451. 

 35 Brief van R.S. Stokvis & Zn. aan P.J.J. Lundin (Rotterdam 18 februari 1915) 1-2, GAR, 355 
Stokvis, inv. nr. 3026.

 36 Notariële akte inzake de oprichting van het Rusland Syndicaat (Rotterdam 17 juli 1915) 1-2, 
GAR, 355 Stokvis, inv nr. 3025.

 37 Brief van R.S. Stokvis & Zn. aan de Rotterdamsche Bankvereeniging (Rotterdam 10 juli 
1915) 1-2, GAR, 355 Stokvis, inv nr. 3025.



1  het beloofde rusland 25

winst van bijna 345.000 gulden weten te realiseren op een balanstotaal van ruim 
1,1 miljoen gulden, wat neerkwam op een winstmarge van ruim 45 procent ten 
opzichte van het ingelegde vermogen.38 

Het waren niet alleen de goede resultaten van het Rusland Syndicaat die de 
aandacht van de Robaver-leiding op Rusland deden vestigen, maar het was ook 
Kröller die hier zijn hand in had. Waar het transport van graan uit Argentinië naar 
Nederland van groot belang was voor de scheepvaarttak van de firma Müller, gold 
hetzelfde voor het transport van mangaanerts uit de Oekraïne en Georgië voor 
haar ertsbedrijf. Mangaan vormt een belangrijke grondstof voor de vervaardiging 
van staal en Müller had in de jaren voorafgaande aan de Eerste Wereldoorlog een 
belangrijke positie verworven in de verscheping van Russisch mangaan.39 In 1917 
zouden haar Russische mijnbouwbelangen maar liefst tien miljoen gulden omvat-
ten op een balanstotaal van 42 miljoen.40 Ter ondersteuning van de positie van zijn 
onderneming binnen de Russische mangaanexport, heeft Kröller de oprichting 
van een Nederlandse handelsbank in Rusland wellicht voor nuttig gehouden. 

Het voorstel voor een Nederlands-Russische handelsmaatschappij

Gezien de grote invloed van Kröller op de directie van de Robaver en de goede 
ervaringen die waren opgedaan met zowel de Bancolanda als het Rusland Syndi-
caat, waren Westerman en Van Tienhoven snel gewonnen voor het idee van een 
handelsbank in Rusland. Al eind 1915 was de directie van de Robaver zoals ge-
zegd de mogelijkheden van een bank in Rusland in studie gaan nemen. Op dat 
moment was echter opmerkelijk genoeg ook de blik van de directie van de NHM 
op Rusland gevallen. Het inleidende citaat op dit hoofdstuk is afkomstig uit een 
als vertrouwelijk aangemerkte brochure van augustus 1915.41 Deze brochure werd 
naar het zich laat aanzien in opdracht van Van Aalst opgesteld en diende ter wer-
ving van potentiële deelnemers voor wat nog geen bank, maar een Nederlandse 
handelsmaatschappij in Rusland moest worden. 

 38 Grootboek Rusland Syndicaat/ Internationale Industrie- en Handelsvereeniging (Rotterdam 
1915-1919) 1-25, GAR, 355 Stokvis, inv. nr. 3031.

 39 Rasch, M., ‘Unternehmungen des Thyssen-Konzerns im zaristischen Rußland’, in: Dahl-
mann, D. en C. Scheide (red.), … das einzige Land in Europa das eine große Zukunft vor sich 
hat: Deutsche Unternehmen und Unternehmen im Russischen Reich im 19. Und 20. Jahrhun-
dert (Berlijn 2000) 235. 

 40 Balans van de firma Wm. H. Müller & Co. per 1 januari 1917 (’s-Gravenhage 18 juni 1918) 
ong., GAR, 1256 Müller, inv. nr. 486.

 41 Brochure van V.H.S. Carstens, H.P. de Wilde en J.H. Cohen Stuart, Een Nederlands-Rus-
sische handelmaatschappij (ongepubliceerd Arnhem, Delft en Oosterbeek 1915) 1, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 5975.
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Van de drie opstellers van de brochure, Vilhelm Cartsens, Hendrik de Wilde 
en Jacques Henri Cohen Stuart, lijkt alleen deze laatste enige directe ervaring met 
Rusland te hebben gehad. Tussen 1901 en 1905 had Stuart eerst voor het Crédit 
Lyonnais in Sint-Petersburg en later voor de Banque Russo-Chinoise in Moskou 
gewerkt.42 Het was ook Stuart die in april 1915 Van Aalst als eerste benaderde met 
de plannen voor een Nederlandse handelsmaatschappij in Rusland.43 Al eerder, in 
1909, had hij kennis gemaakt met Van Aalst op diens buitenverblijf in De Steeg. 
Tijdens hun ontmoeting lijkt de toen zesentwintigjarige Stuart een gunstige in-
druk te hebben gemaakt op de drieënveertigjarige Van Aalst. Deze nodigde hem 
uit om samen de schouders te zetten onder wat hij ‘de grootse taak van de weder-
opleving van de Nederlandsche overzeehandel’ had genoemd.44

Zes jaar na hun kennismaking nam Stuart de gelegenheid waar om Van Aalst 
aan zijn eertijds gedane uitnodiging te herinneren. De oprichting van de voorge-
stelde handelsmaatschappij geschiedde immers met het oog op de belangen van de 
Nederlandse handel en scheepvaart. In de brochure van augustus 1915 valt vervol-
gens te lezen dat juist de ‘Europeesche Oorlog’ voor een kleine neutrale mogend-
heid als Nederland een uitgelezen kans bood haar positie binnen de wereldhan-
del te versterken. Gezien de grote verliezen aan arbeids- en kapitaalreserves die 
de oorlog de strijdende partijen berokkende, zouden in het bijzonder de kleinere 

 42 Cohen Stuart, J.H., ‘Vers la Russie nouvelle’, in: Le Monde Nouveau (mei 1921) 18, CBG, Fa. 
0149, inv. nr. 335.

 43 Brief van J.H. Cohen Stuart aan C.J.K. van Aalst (Delft 9 april 1915) 1-2, NA, 2.20.01 NHM, 
inv. nr. 5904.

 44 Brief van J.H. Cohen Stuart aan C.J.K. van Aalst (Hilversum 19 september 1926) 1-2, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 5907.

1.3 Anton Kröller. 1.4 Karel van Aalst.
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neutrale landen na de oorlog hun weg terug kunnen vinden op wereldmarkt. Niet 
alleen vergde de oorlog minder menselijke en materiële verliezen van de kleine 
neutrale landen, tevens zouden zij minder te kampen hebben met het overwinnen 
van de antipathieën die de verhoudingen tussen de strijdende partijen nog jaren 
na de oorlog zouden blijven belasten.45

De Eerste Wereldoorlog bood voor een land als Nederland dus een uitgelezen 
kans om maatregelen te nemen om zijn positie binnen de wereldeconomie te ver-
sterken. Dat vervolgens Rusland hiervoor het terrein bij uitstek was viel volgens de 
opstellers van de brochure op twee omstandigheden terug te voeren. Op de eerste 
plaats stond voor hen buiten kijf dat Rusland zich aan het ontwikkelen was tot 
een economische macht ‘van den eersten rang’.46 Rusland kende een grote bevol-
king, maar beschikte bovenal over onmetelijke en nog amper ontgonnen natuur-
lijke hulpbronnen. Daarnaast had de oorlog de betrekkingen verbroken met zijn 
belangrijkste handelspartners Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Beide landen 
samen hadden voor het uitbreken van de oorlog goed 45 procent van de Russische 
buitenlandse handel voor hun rekening genomen.47

Het wegvallen van vooral de Duitse concurrentie op de Russische markt was 
volgens Stuart cum suis buiten Nederland niet onopgemerkt gebleven. In de Scan-
dinavische landen maar ook vanuit Japan en de Verenigde Staten werden er vol-
gens hen al de nodige initiatieven ontplooid met het oog op de penetratie van 
de Russische markt.48 Alleen vanuit Nederland leek nog geen enkele poging te 
worden ondernomen tot verdere ontsluiting van Rusland. Het gebrek aan initiatief 
van Nederlandse kant was de auteurs van de brochure een doorn in het oog. Niet 
minder dan het nationale prestige en welvaren zouden op het spel staan bij het 
welslagen van de door hen voorgestelde handelsmaatschappij. Alvorens nader in 
te gaan op de praktische tenuitvoerlegging van hun plannen, appelleerden de au-
teurs dan ook aan het nationale bewustzijn van de lezer door te stellen dat: ook op 
dit gebied mag de leus gehoord worden: O, Nederlant! Let op Uw saeck.49

 45 Brochure van V.H.S. Carstens, H.P. de Wilde en J.H. Cohen Stuart, Een Nederlands-Rus-
sische handelmaatschappij (ongepubliceerd Arnhem, Delft en Oosterbeek 1915) 1, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 5975.

 46 Ibidem, 2.
 47 Moulton, H.G. en L. Pavlovsky, War debts and world prosperity (New York 1932) 25. 
 48 Brochure van V.H.S. Carstens, H.P. de Wilde en J.H. Cohen Stuart, Een Nederlandsch-

Russische handelmaatschappij (ongepubliceerd Arnhem, Delft en Oosterbeek 1915) 2, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 5975.

 49 Ibidem, 3: deze leus verwijst naar de titel van een bekend geuzenlied, waarvoor: Coers, F.R., 
Liederen van Groot-Nederland: A. Valerius, Nederlandtsche gedenckklanck (Utrecht 1931) 34.
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Lachende derden in het oog van de storm

De Nederlandse handelsbanken voor de Eerste Wereldoorlog

Uit het voorstel voor een Nederlands-Russische handelsmaatschappij volgde 
anderhalf jaar later de oprichting van de Nedrus. Samen met de Holrus zouden 
daarmee twee Nederlandse handelsbanken nog tijdens de Eerste Wereldoorlog in 
Rusland worden opgericht. Hoe de oprichting van beide banken precies in zijn 
werk is gegaan zal in het volgende hoofdstuk uit de doeken worden gedaan. Tegen 
de achtergrond van de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor Rusland, is het 
echter opmerkelijk dat de Nedrus en de Holrus überhaupt werden opgericht. Voor 
een beter begrip waarom dit desondanks gebeurde dienen allereerst een tweetal 
zaken nader in ogenschouw te worden genomen en wel de ontwikkeling die zowel 
het Nederlandse bankwezen als de Russische economie aan het begin van de twin-
tigste eeuw hebben doorgemaakt.

De ontwikkelingen binnen het Nederlandse bankwezen waren in de jaren voor 
de Eerste Wereldoorlog in een stroomversnelling geraakt. De aanleiding hiervoor 
vormde het samengaan van de Rotterdamsche Bank met de Deposito- en Admini-
stratiebank tot de Robaver in 1911 en de overname nog datzelfde jaar van het Am-
sterdamse effectenkantoor Determeijer, Wesling & Zn. door de nieuwe bankcom-
binatie.50 Beide gebeurtenissen en dan vooral de overname van een Amsterdamse 
bank door een Rotterdamse, bracht een schokgolf teweeg binnen de toenmalige 
Nederlandse bankwereld. Het Nederlandse bankwezen werd tot dan toe gedomi-
neerd door een aantal grote Amsterdamse handelsbanken, waarvan de NHM, de 
Twentsche Bank en de Amsterdamsche Bank de belangrijkste waren.51 

Het overwicht van de genoemde Amsterdamse handelsbanken kwam voor-
namelijk tot uitdrukking in de grotere omvang van hun balansposten. Op een 
handvol filialen elders in Nederland na beperkte zich de fysieke aanwezigheid van 
de NHM, Amsterdamsche Bank en Twentsche Bank zich hoofdzakelijk tot Am-
sterdam. Het beperkte filialennetwerk van de grote Amsterdamse handelsbanken 
stond niet op zichzelf maar was tekenend voor de sterke locale gerichtheid van het 
Nederlandse bankwezen voor 1910.52 In de omringende landen was de gebonden-
heid van banken aan de eigen stad of regio op dat moment al veel minder sterk. 
Vooral in Duitsland en Frankrijk waren in de tweede helft van de negentiende 
eeuw grote banken ontstaan die over een landelijk filialennetwerk beschikten.53 

 50 Lugt, Het commerciële bankwezen, 391. 
 51 Wijtvliet, C.A.M., ‘Rotterdamsche Bank nam het voortouw’, in: Bank- en Effectenbedrijf, jrg. 

3 (1987) vol. 7, 250-252.
 52 Kymmell, J., Geschiedenis van de algemene banken in Nederland, 1860-1914: deel II-A (Am-

sterdam 1996) 32-33.
 53 Born, K.E., International banking in the 19th and 20th centuries (Leamington Spa 1984) 81-82 

en 166-167.
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Niet alleen voor wat betreft hun fysieke omvang waren de Nederlandse ban-
ken naar verhouding kleiner dan hun Duitse, Franse of Britse collega-instellingen, 
maar ook voor wat betreft de aard en omvang van hun kredietbedrijf. Tot aan het 
begin van de twintigste eeuw bleven de Nederlandse handelsbanken erg terughou-
dend in het verstrekken van lange termijn kredieten aan de industrie. Met name 
ook de grote Nederlandse handelsbanken beperkten zich liever tot het voorzien 
van kortlopende kredieten ten behoeve van de handel.54 In Duitsland en Frankrijk 
waren echter sinds het midden van de negentiende eeuw moderne kredietinstel-
lingen ontstaan die zich ook hadden toegelegd op de financiering van langlopende 
kredieten ten behoeve van de industrie.55 Uithoofde van de omvang van het kapi-
taal dat met deze vorm van kredietverlening gemoeid was, ging het hier om grote 
instellingen die in Frankrijk banques d’affaires en in Duitsland Universalbanken 
werden genoemd.

1.5 De samenstelling van de maatschappelijke geldhoeveelheid en de solvabiliteit van de 
handelsbanken in Nederland vergeleken, 1913-1920.56

Chartaal geldverkeer 
als percentage van de 
maat s chappelijke geldhoeveelheid

Solvabiliteit der banken als 
percentage van de eigen middelen 
tegenover de publieke verplichtingen

1913 1913 1920
Nederland 64 53 29
België 29 24 15
Duitsland 37 39 4
Groot-Brittannië 4 10 7
Frankrijk 43 20 12
Denemarken 14 31 15
Verenigde Staten 16 20 12

Een tweede beperkende factor in de ontwikkeling van het Nederlandse bank-
wezen vormde de gebrekkige groei van het girale geldverkeer in Nederland. Zoals 
tabel 1.5 laat zien, kende chartaal geld in Nederland aan de vooravond van de Eer-
ste Wereldoorlog nog een disproportioneel groot aandeel in de maatschappelijke 
geldhoeveelheid. Dit had tot gevolg dat het depositobedrijf van de Nederlandse 
handelsbanken een tamelijk marginaal bestaan leidde in vergelijking tot bijvoor-

 54 Kymmell, Geschiedenis van de algemene banken deel II-A, 35-39.
 55 Born, K.E., ‘Die Hauptentwicklungslinien des mitteleuropäischen Universalbanksystems’, 

in: Dohm, R., Universalbankensystem als historisches und politisches Problem: 3. Symposium 
zur Bankengeschichte am 21. Oktober 1976 im Hause der Commerzbank AG in Frankfurt am 
Main (Frankfurt am Main 1977) 13-18.

 56 Zanden, J.L. van, ‘Old rules new conditions’, in: Hart, M. ‘t, J. Jonker en J.L. van Zanden 
(red.), A financial history of the Netherlands (Cambridge 1999) 125.
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beeld het discontobedrijf.57 Wat het overzicht ook laat zien is dat de handelsbanken 
in Nederland een grotere mate van solvabiliteit kenden dan elders gebruikelijk. 
Meer dan de helft van de verplichtingen werden in 1913 nog gedekt door het ei-
genvermogen en de reserves. Vooral het contrast met banken in Groot-Brittannië 
is opmerkelijk waar de solvabiliteit gemiddeld slechts tien procent bedroeg. 

De oorzaken voor het achterblijven van het Nederlandse bankwezen

Terwijl Nederland sinds de zeventiende eeuw kon bogen op een sterke financiële 
sector en Amsterdam in de achttiende eeuw nog de belangrijkste kapitaalmarkt 
ter wereld was geweest, zou het Nederlandse bankwezen in de negentiende eeuw 
in haar ontwikkeling achterblijven ten opzichte van het buitenland. Hoewel het 
tijdperk van de Franse Revolutie en de napoleontische oorlogen een geweldige tol 
van de Nederlandse economie had geëist en Amsterdam als financieel centrum 
voorbij was gestreefd door Londen, wisten de Nederlandse bankiers na afloop van 
deze epoche zich toch vrij snel te herstellen van de opgelopen schade.58 De oorzaak 
voor de vertraagde ontwikkeling van het moderne bankwezen in Nederland moet 
dan vooral ook worden gezocht in de kracht van het bestaande kredietbedrijf en 
het ontbreken van voldoende uitdagingen tot verandering.

Tot het midden van de negentiende eeuw bestond het Nederlandse bankwe-
zen grotendeels uit drie soorten kredietverstrekkers. Het ging hier om kassiers, 
bankiers en de commissionairs in effecten. Het bedrijf van de kassiers beperkte 
zich hoofdzakelijk tot het verzorgen van het betalingsverkeer, terwijl de bankiers-
huizen en de commissionairs zich voornamelijk hadden toegelegd op de effecten-
handel.59 Zowel de kassiers als ook de bankiers en de commissionairs in effecten 
hadden zich georganiseerd als vennootschappen onder firma. De firmanten waren 
hoofdelijk en met hun hele vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen die 
in naam van hun firma waren aangegaan.60 Deze juridische aansprakelijkheid in 
combinatie met de geringe omvang van de eigenmiddelen en de verplichting tot 
volledige dekking van hun uitzettingen, maakte dat deze firma’s zich over het al-
gemeen afzijdig hielden van kredietverlening aan de handel en nijverheid.61 In het 
begin van de negentiende eeuw werd het bovendien als onbehoorlijk ervaren voor 
een ondernemer, om bij een bank geld te lenen.62

 57 Brandes de Roos, R.,  Industrie, Kapitalmarkt und industrielle Effekten, 1. Teil (’s-Gravenhage 
1928) 86.

 58 Platt, D.C.M., Foreign finance in continental Europe and the United States of America 1815-
1870: quantities, origins, functions and distribution (Londen 1984) 67-70.

 59 Kymmell, Geschiedenis van de algemene banken, deel I, 19-27.
 60 Brugmans, 1863: begin van twee banken, 43-45.
 61 Kymmell, Geschiedenis van de algemene banken, deel I, 15-16.
 62 Wijtvliet, Expansie en dynamiek, 198.
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Al in de beginjaren van zijn bewind was Koning Willem I tot het inzicht geko-
men dat grote kredietinstellingen echter noodzakelijk waren voor een voorspoe-
dige ontwikkeling van de Nederlandse handel, scheepvaart en nijverheid. Onder 
zijn auspiciën werden achtereenvolgens in 1814 de Nederlandsche Bank, in 1822 
de latere Société Générale Belgique en in 1824 de NHM opgericht.63 De Neder-
landsche Bank was de eerste bank in Nederland in de vorm van een naamloze 
vennootschap, maar zou als centrale bank van weinig praktische waarde zijn voor 
de kredietverlening aan het bedrijfs-leven. Hetzelfde gold voor de NHM, waaraan 
oorspronkelijk eenzelfde rol was toebedacht als die van de voormalige Vereenigde 
Oost-Indische Compagnie en waarbij het dus om een handelsmaatschappij ging 
in plaats van een handelsbank. Pas vanaf de jaren tachtig van de negentiende 
eeuw zou de NHM zich, onder leiding van haar toenmalige president Balthasar 
Heldring, geleidelijk aan gaan ontwikkelen tot een moderne bankinstelling.64 

Zonder dit zelf als zodanig te hebben ervaren, had koning Willem I met de 
Société Générale de Belgique de facto de eerste moderne bank ter wereld in het 
leven geroepen. Als naamloze vennootschap was zij opgericht ter financiering van 
de opkomende zware industrie in de Zuidelijke Nederlanden.65 Hoewel ook de So-
ciété Générale de Belgique in eerste aanleg niet als een bank maar als een investe-
ringsmaatschappij was gedacht, kwam de aard van haar bedrijf goeddeels overeen 
met dat van het latere Crédit Mobilier. Deze in 1856 door de gebroeders Péreire 
in Frankrijk opgerichte naamloze vennootschap zou de eerste algemene bank zijn 
die ook met dat doel was opgericht. Het Crédit Mobilier onderscheidde zich van 
de bestaande banken niet alleen door haar juridische vorm, waardoor zij over een 
groter werkkapitaal kon beschikken, maar vooral ook in haar doelstelling om voor 
eigen rekening krediet te verlenen en gelden van anderen in deposito of rekening-
courant aan te nemen.66

Het initiatief van de gebroeders Emile en Isaac Péreire bracht een grote schok-
golf teweeg binnen het Europese bankwezen. Ondanks de weerstand waarop het 
Crédit Mobilier stuitte bij de gezeten bankiershuizen werden na 1856 vooral in 
Frankrijk en Duitsland banken naar haar voorbeeld opgericht.67 De eerste oprich-
tingsgolf van nieuwe handelsbanken zou in Nederland niet tot een opzienbare 
verschuiving leiden binnen het bankwezen. De meeste initiatieven bleek namelijk 
geen lang leven te zijn beschoren, met uitzondering wellicht van de Nederlandsche 
Crediet- en Depositobank. Deze bank was echter goeddeels met Frans kapitaal 

 63 Zanden, J.L., ‘A short history of ABN AMRO Bank in international perspective’, in: Graaf, T. 
de, J. Jonker en J.J. Mobron (red.), European banking overseas, 19th – 20th centuries (Amster-
dam 2002) 15-16. 

 64 Wijtvliet, Expansie en dynamiek, 142.
 65 Born, International banking, 72-74 en 79-80.
 66 Brugmans, 1863: begin van twee banken, 51-52.
 67 Cameron, R.E., ‘Introduction’, in: Cameron, R.E. en V.I. Bovykin, International banking  

(New York 1991) 10.
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opgericht en zou al na enkele jaren als de Banque de Paris et Pays-Bas haar bestaan 
voorzetten als een Franse bank.68 

Een tweede hausse in de oprichting van algemene banken volgde in de eerste 
helft van de jaren 1860, en deed zich ook sterk voelen buiten Frankrijk en Duits-
land.69 In Nederland deed zich nu ook een ware Gründerwelle voor die in gang 
werd gezet met de oprichting van de Twentsche Bank in 1861. De oprichting van 
deze bank vond plaats met deelname van de Twentse textielindustrie en in haar 
beginjaren was de Twentsche Bank dan vooral ook een soort van huisbankier voor 
deze bedrijfstak.70 Het voorbeeld van de Twentsche Bank werd in de jaren 1861-
1865 gevolgd door een elftal andere handelsbanken. De belangrijkste hiervan was 
de Rotterdamsche Bank, welke op haar beurt in leven was geroepen met het oog 
op de financiering van de Rotterdamse handel met Nederlands-Indië.71 

In zijn standaardwerk over de geschiedenis van de algemene banken in Neder-
land stelde Kymmel dat het moderne bankwezen hier pas vanaf de jaren 1861-
1865 tot ontwikkeling was gekomen. Voor die tijd had er weliswaar een geld- en 
effectenbedrijf bestaan, maar van kredietverlening op grote schaal was nog geen 
sprake geweest.72 De ontwikkeling van de nieuwe algemene of handelsbanken zou 
in de jaren na 1865 in Nederland echter veel minder spectaculair verlopen dan dit 
in Duitsland, Frankrijk of België het geval was. De voornaamste oorzaak voor de 
tragere ontwikkeling van het moderne bankwezen in Nederland moet worden ge-
zocht in het ontbreken van grote industriële ondernemingen. Met de afscheiding 
van België in 1830 had Nederland haar belangrijkste industriegebieden verloren. 
De industrialisering van de Nederlandse economie zette zich vervolgens pas rond 
1900 door en tot die tijd wist de nijverheid doorgaans in haar eigen kapitaalbe-
hoeften te voorzien.73

Het ontbreken van een omvangrijke industriële sector vormde niet de enige 
beperkende factor in de ontplooiing van de handelsbanken in Nederland. Hier-
voor werd al opgemerkt dat in de eerste helft van de negentiende eeuw het voor 
een ondernemer onbehoorlijk was om geld te lenen bij een bank. Deze opvatting 
bleek erg hardnekkig en het vergde een cultuuromslag die enkele decennia nodig 
had om te rijpen, alvorens kredietverlening aan het bedrijfsleven als een gewone 
aangelegenheid werd gezien.74 Een andere beperkende factor voor de groei van de 

 68 Brugmans, I.J., Paardenkracht en mensenmacht: sociaal-economische geschiedenis van Neder-
land, 1795-1940 (Amsterdam 1983) 268.

 69 Cameron, ‘Introduction’, 11.
 70 Hirschfeld, H.M., Het ontstaan van het moderne bankwezen in Nederland (Rotterdam 1922) 

42.
 71 Brugmans, 1863: begin van twee banken, 77.
 72 Kymmell, Geschiedenis van de algemene banken, deel I, 14.
 73 Zanden, ‘Old rules and new conditions’, 128-129.
 74 Jager, J.L., ‘De harde leerschool, 1914-1950’, in: Vries J., de, W. Vroom en T. de Graaf (red.), 

Wereldwijd bankieren: ABN AMRO 1824-1999 (Amsterdam 1999) 241-243.
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handelsbanken vormde het eveneens eerder aangehaalde beperkte girale geldver-
keer in Nederland. In plaats van het niet voor onmiddellijke consumptie bestem-
de chartale geld naar een bank te brengen, ging het Nederlandse publiek veelal 
hiermee naar de beurs. Met de handel in aandelen op prolongatie viel namelijk 
een grotere interestopbrengst te realiseren dan met het openen van een rekening-
courant of een bankdeposito.75  

De positie van de Nederlandse overzeese banken voor 1914

De trage groei van de Nederlandse handelsbanken had ook haar weerslag op de 
ontwikkeling van de Nederlandse overzeese banken. In het tijdperk van de grote 
Europese koloniale rijken werd binnen deze groep banken een onderscheid ge-
maakt tussen koloniale banken en buitenlandbanken. Het fundamentele verschil 
tussen beide soorten banken was dat een koloniale bank binnen het economische 
en juridische kader van het eigen land kon opereren, waar een buitenlandbank 
zich moest aanpassen aan de wetten en gebruiken van een ander land.76 In 1913 
telde Nederland, uitgezonderd de NHM die ondanks haar omvangrijke Indische 
bedrijf als een binnenlandse bank gold, vier koloniale banken en drie buitenland-
banken.77 

In Nederlands-Indië, dat één van de meest omvangrijke en rijke van alle Euro-
pese koloniën was, hadden de NHM en de koloniale banken een lucratieve markt 
gevonden. Bij de koloniale banken ging het respectievelijk om de Nederlandsch-
Indische Escompto Maatschappij, de Nederlandsch-Indische Handelsbank, de 
Koloniale Bank en de Nederlandsch-Indische Crediet- en Bankvereeniging. Deze 
vier banken waren in de tweede helft van de negentiende eeuw opgericht en samen 
met de NHM speelden zij een belangrijke rol bij de financiering van de productie 
en export van Indische cultuurgewassen, zoals suiker en thee.78 In 1913 beliepen 
het samengestelde kapitaal en reserves van de koloniale banken 49 miljoen gulden 
en omvatte hun gezamenlijke balanstotaal 107 miljoen gulden.79 Zelfs zonder hier 
het Indische bedrijf van de NHM mee te rekenen, maakten de eigenmiddelen en 
de balanstotalen van de koloniale banken respectievelijk 17 en 10 procent uit van 

 75 Jonker, J., ‘Waterdragers van het kapitalisme; nevenfuncties van Nederlandse bankiers en 
de verhouding tussen bankwezen en bedrijfsleven 1910-1940’, in: Jaarboek voor bedrijf en 
techniek, Jrg. 6 (Utrecht 1989) 158-190.

 76 Jones, G. British multinational banking, 1830-1990 (Oxford 1993) 40-41.
 77 De Nederlandsche Bank (DNB), ‘Nederlandse financiële instellingen in de twintigste eeuw: 

balansreeksen en naamlijst van handelsbanken’, in: DNB, Statistische Cahiers Nr. 3 (Amster-
dam 2000) 93. 

 78 Verrijn Stuart, G.M., Het bankwezen in de Nederlandsche koloniën (Wassenaar 1934) 83-92.
 79 DNB, ‘Nederlandse financiële instellingen’, 38-39. 
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de corresponderende cijfers voor de handelsbanken in Nederland.80 
Waar de koloniale banken een belangrijke plaats innamen binnen het Neder-

landse bankwezen voor 1914, gold dit nauwelijks voor de buitenlandbanken. De 
eigenmiddelen en de balanstotalen van de drie instellingen die als zodanig te boek 
stonden, omvatten in 1913 achtereenvolgens slechts 9 en 11 miljoen gulden.81 De 
belangrijkste twee Nederlandse buitenlandbanken, de Nederlandsche Bank voor 
Zuid-Afrika en de Transvaalsche Handels-bank, waren beide in Zuid-Afrika ac-
tief.82 Beide instellingen waren aan het einde van de negentiende eeuw opgericht 
toen de Transvaal en de Oranje Vrijstaat nog onafhankelijk waren. Hun oprichting 
gaf dan ook uitdrukking aan de nauwe verwantschap die in Nederland werd ge-
voeld met de Boerenrepublieken. De onderwerping van beide republieken door 
de Britten na de Tweede Boerenoorlog (1899-1901) leidde er echter toe dat beide 
Nederlandse banken in de daaropvolgende jaren aanvankelijk grote moeite on-
dervonden om zich staande te houden in het door Britse banken gedomineerde 
Zuid-Afrika.83 

De geringe betekenis van de buitenlandbanken in vergelijking tot de koloni-
ale banken stond in schril contrast met zowel de geografische spreiding van de 
Nederlandse buitenlandse investeringen als ook in verhouding tot het overzeese 
bankwezen van economische grootmachten als Groot-Brittannië, Frankrijk en 
Duitsland. Zoals tabel 1.6 laat zien, was Nederland in 1914, zij dit op enige afstand, 
de op vier na grootste buiten-landse investeerder ter wereld. Van de omgerekend 
vier tot vijf miljard gulden aan buitenlandse investeringen, bevond zich op dat 
moment ruim één miljard gulden in Nederlands-Indië.84 Daaruitvolgend zou het 
voor de hand hebben gelegen als de Nederlandse buitenlandbanken van grotere 
betekenis waren geweest dan de koloniale banken. Dat dit niet het geval was viel 
terug te voeren op het feit dat het bij de Nederlandse kapitaal-belangen in Indië 
grotendeels om directe investeringen ging. Bij de overige drie tot vier miljard gul-
den ging het daarentegen voornamelijk om beleggingen in Amerikaanse en Rus-
sische spoorwegaandelen en staatsobligaties.85  

 80 Ibidem, 32-33. 
 81 DNB, ‘Nederlandse financiële instellingen’, 38-39.
 82 De derde bank in kwestie was de Buitenlandsche Bankvereeniging te Amsterdam. 
 83 Eisfeld, Das niederländische Bankwesen: 1. Teil, 204-206.
 84 Vissering, G. en J. Westerman Holstijn, ‘The effect of the war upon banking and currency’, 

in: Shotwell, J.T. (red.), The Netherlands and the World War: studies in the war of a neutral, IV 
(New Haven 1928) 20-21; Riemens, H., De financiële ontwikkeling van Nederland (Amster-
dam 1949) 70-71.

 85 Horn, N.A. van, ‘Russische schulden aan Nederland na de revolutie’, Bijdragen en Medede-
lingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, jrg. 108 (1993) nr. 3, 437; Bosch, K.D., 
Hoofdlijnen van de economische geschiedenis van Nederland, 1900-1990 (Amsterdam 1992) 
345.
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1.6 De wereldwijde bruto-buitenlandse investeringen in 1914 (mld. $).86

CREDITEUREN DEBITEUREN
Europa Amerika
Groot-Brittannië 19,0 Verenigde Staten 7,1
Frankrijk   9,5 Canada 3,7
Duitsland   6,5 Argentinië 3,0
Nederland   2,0 Brazilië 2,2
België   1,5 Mexico 2,0
Zwitserland   1,5 Overig Latijns-Amerika 1,6

40,0 19,6
Rest van de wereld Europa 
Verenigde Staten   3,5 Rusland 4,5
Overige landen   1,5 Spanje en Portugal 2,0

5,0 Oostenrijk-Hongarije 1,5
Italië 1,0
Balkan 1,0
Scandinavië 1,0

11,0
Azië 
Midden-Oosten 3,0
India en Sri Lanka 2,0
China 1,5
Overige gebieden 1,5

8,0
Afrika
Zuid-Afrika 1,7
Overige gebieden 2,3

4,0
Oceanië 
Australië 1,7
Overige gebieden 0,7

2,4
TOTAAL 45,0 TOTAAL 45,0

Het geringe aandeel van directe investeringen op het totaal aan buitenlandse 
beleggingen vormde een belangrijke reden waarom er voor 1914 vanuit Nederland 
nauwelijks enige buitenlandse handelsbanken waren opgericht. Dit gold zoals ge-
zegd niet voor de grootste crediteurnaties in 1914. In het geval van Duitsland en 
Frankrijk viel het grotere gewicht van de buitenlandbanken terug te voeren op de 

 86 Cameron, ‘Introduction’, 13.
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geringe economische betekenis van de eigen koloniën.87 In het geval van Duits-
land kenden haar koloniale banken omgerekend tezamen slechts 8 miljoen gulden 
aan kapitaal en reserves, een bedrag dat in het niet viel bij de 160 miljoen gulden 
aan eigenmiddelen van haar buitenlandbanken.88 Opvallend genoeg was het ook 
binnen het Britse overzeese bankwezen zo dat de buitenlandbanken een groter 
geaggregeerd vermogen kenden dan de koloniale banken. Ondanks de omvang 
en rijkdom van haar koloniën telden de Britse koloniale banken weliswaar meer 
filialen dan de Britse buitenlandbanken, maar met een samengesteld vermogen 
van 185 miljoen tegenover 237 miljoen gulden waren laatstgenoemden kapitaal-
krachtiger.89

Het verloop van de bankconcentratie na 1911

Het geringe aantal en de beperkte omvang van de Nederlandse buitenlandbanken 
voor 1914 lijkt op de eerste plaats dus het gevolg te zijn geweest van de geringe om-
vang van de directe investeringen buiten Nederlands-Indië. De aankoop van bui-
tenlandse staatsobligaties en spoorwegaandelen werd immers overwegend vanuit 
Nederland zelf verzorgd door gerenommeerde bankiersfirma’s als Hope & Co., 
Lippmann-Rosenthal & Co. of R. Mees & Zn.90 De Britse en Franse buitenland-
banken waren op hun beurt tot bloei gekomen in het verlengde van directe inves-
teringen in die delen van de wereld, zoals het Midden-Oosten en Latijns-Amerika, 
die niet tot het eigen koloniale rijk behoorden en tegelijkertijd een onderontwik-
kelde financiële sector kenden.91 Dit laatste gold overigens in mindere mate voor 
de Duitse buitenlandbanken. 

Anders dan de op zichzelf staande Britse buitenlandbanken, waren de zes be-
langrijkste Duitse buitenlandbanken het product geweest van syndicaten die on-
der leiding hadden gestaan van één van de drie grootste Duitse algemene banken.92 
Veel meer dan volgers van directe buitenlandse investeringen waren de Duitse 
buitenlandbanken wegbereiders geweest voor de Duitse export. Als industriële 
mogendheid had Duitsland een late start gekend in vergelijking tot Groot-Brittan-
nië en Frankrijk. De krachtige inhaalslag die de Duitse industrie vervolgens had 
gemaakt in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw, was voor een 
belangrijk deel mogelijk geweest door de nauwe samenwerking met de grote ban-

 87 Caillez, M., L’organisation du crédit au commerce extérieur en France et à l’étranger (Paris 
1923) 251-258; Strasser, K.,  Die deutschen Banken im Ausland (Lausanne 1924) 172-180.

 88 Strasser, Die deutschen Banken, 186-194.
 89 Baster, A.S.J., The imperial  banks (Londen 1929) 266-269; Baster, The international banks, 

126-159. 
 90 Pellecom, A.C. van, Rapport over de kapitaalexport en -import (’s-Gravenhage 1919) 46.
 91 Jones, British  multinational banking, 54-55.
 92 Strasser, Die deutschen Banken, 100, 112-113, 130, 145, 154-155 en 162-163. 
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ken die in dezelfde periode waren ontstaan.93 De samenwerking tussen industrie 
en bankwezen had niet alleen bestaan uit het fourneren van langlopende leningen, 
maar ook in een actieve exportpolitiek. De Duitse grootbanken en de door hun 
opgerichte buitenlandbanken stelden de afnemers van Duitse producten namelijk 
in staat deze tegen gunstige afbetalingsregelingen aan te schaffen.94 

Volgend uit de positie van de Duitse buitenlandbanken mag als tweede vertra-
gende factor voor de opkomst van de Nederlandse buitenlandbanken de verlate 
industrialisering van Nederland worden aangemerkt. Pas rond 1895 zou ook in 
Nederland de industriële revolutie zich doorzetten en dat leidde pas in 1911 tot 
een merkbare schaalvergroting binnen het Nederlandse bankwezen.95 De expan-
sieve politiek die de Robaver sinds 1911 voerde bleek namelijk het startschot te 
zijn van een concentratieproces dat zich zou uitbreiden over het hele Nederlandse 
bankwezen. In navolging van de Robaver begonnen ook andere banken kleinere 
instellingen over te nemen en een landelijk filialennetwerk op te bouwen. Het uit-
breken van de Eerste Wereldoorlog zou de bankconcentratie vervolgens nog ver-
der op weg helpen, als gevolg waarvan het Nederlandse bankwezen aan het einde 

 93 Neuburger, H.M., German banks and German economic growth from unification to World 
War One (New York 1977) 1-14.

 94 Baster, The international banks, 8; Hauser, H., Germany’s commercial grip on the world (Lon-
den 1916) 79-91.

 95 Zanden, ‘A short history of ABN AMRO Bank in international perspective’, 17-20.

1.7 Het hoofdkantoor van de Robaver aan de Boompjes 77 te Rotterdam.
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van het decennium door vijf grote instellingen werd gedomineerd.96 
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog had er namelijk toe geleid dat de 

beurs voor enige tijd gesloten moest worden. Als gevolg hiervan kwam ook de 
prolongatiehandel stil te liggen.97 Deze vorm van korte-termijn handel op beurs 
was zoals gezegd erg populair geweest bij het Nederlandse publiek, hetgeen de 
ontwikkeling van het depositobedrijf van de Nederlandse banken flink in de weg 
had gestaan. Met de opschorting van het wisselkrediet op de beurs, vond nu een 
veel groter deel van de korte termijn besparingen hun weg naar de handelsbanken 
in de vorm rekeningen-courant en termijndeposito’s. Als gevolg hiervan zagen de 
grootbanken hun depositobedrijf tussen 1913 en 1920 vervijfvoudigen.98   

Een tweede stimulerende factor voor de ontwikkeling van de handelsbanken 
ten tijde van de Eerste Wereldoorlog vormde de sterk gegroeide ruimte op de Ne-
derlandse kapitaalmarkt. De oorlog had namelijk geleid tot een halvering van het 
tekort op de handelsbalans in vergelijking tot de tien jaar voor de oorlog. Als gevolg 
van de oorlog viel er voor Nederlands als traditionele importnatie steeds minder in 
te voeren. Niet alleen verliep het handelsverkeer door de oorlog veel stroever, maar 
de belligrenten stelden hun nationale productiecapaciteit in toenemende in dienst 
van de eigen oorlogsmachine.99 Tegelijkertijd zou de Nederlandse goudvoorraad 
tijdens de oorlog, met meer dan 100 miljoen gulden groeien.100 Met het oog op de 
als maar zwakker wordende valuta van de oorlogvoerende landen eiste de Neder-
landse regering dat de export in goud werd voldaan. Het is tegen deze achtergrond 
dat de vermogens en reserves van de vijf grote handelsbanken over de jaren 1913-
1922, groeiden met achtereenvolgens maar liefst 238 en 452 procent.101 

De periode rond de Eerste Wereldoorlog werd door Gerard Vissering, de presi-
dent van de Nederlandsche Bank, op grond van de snelle en omvangrijke groei van 
het Nederlandse bankwezen, omschreven als ‘een doorlopende grote roes’.102 Als 
lachende derden in het oog van de storm waren het de Nederlandse grootbanken 
die zich gelukkig konden prijzen met de groei van het eigen bedrijf die de oorlog 
hen bracht. Het was ook de toegenomen kapitaalkracht die hen, met de Robaver 
voorop, meer dan ooit zou doen interesseren voor het overzeese bankbedrijf. Te-
gen deze achtergrond lieten de grote bankiers in Amsterdam en Rotterdam hun 
oog vallen op Rusland. 

 96 Jonker, J., ‘Spoilt for choice? Banking concentration and the structure of the Dutch capital 
market, 1900-1940’, in: Cassis, Y. en G.D. Feldman (red.), The evolution of financial instituti-
ons and markets in the twentieth century Europe (Aldershot 1995) 188.

 97 Jonker, ‘The alternative road to modernity’, 119.
 98 Vissering, ‘The effect of the war’, 73-77.
 99 Wijtvliet, Expansie en dynamiek, 204.
 100 Ibidem, 20-24.
 101 Vissering, ‘The effect of the war’, 73-77.
 102 Bie, R. van der, Een doorlopende groote roes: de economische ontwikkeling van Nederland, 

1913-1921 (Amsterdam 1995) 118.
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Het belang van rusland

De plaats van Rusland binnen de wereldeconomie in 1914

Gezien de uitkomst van de Eerste Wereldoorlog lijkt Rusland alles behalve een lo-
gische keuze te zijn geweest als bestemmingsland voor een Nederlandse handels-
bank. Het mag echter niet worden vergeten dat in 1915 de ondergang van het an-
cien régime, althans in zijn volle omvang, niet kon worden voorzien. Veelmeer leek 
Rusland juist een uiterst vruchtbaar werkterrein te bieden voor een buitenlandse 
handelsbank. Enerzijds was de Russische financiële sector naar West-Europese 
maatstaven nog niet helemaal volgroeid en kende het land een groot gebrek aan 
kapitaal, hetgeen ruimte leek te beiden aan buitenlandse banken om zich aldaar 
te ontplooien.103 Anderzijds beloofde Rusland, gezien de grote omvang van zijn 
bevolking en zijn reusachtige bodemschatten, zich op termijn tot een industrie- en 
handelsstaat van de eerste rang te ontwikkelen.104 Zo werd niet alleen door de op-
stellers van de eerder aangehaalde brochure over Rusland gedacht, maar bijvoor-
beeld ook door de Duitse legerleiding in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog.105

Tabel 1.8 geeft een rudimentair beeld van de economische positie van Rus-
land van voor 1914. Van alle genoemde mogendheden telde Rusland verreweg de 
grootste bevolking en na de Verenigde Staten en Duitsland kon het tevens bogen 
op het grootste bruto nationale product. Het veel lagere bruto nationale product 
per hoofd van de bevolking gaf echter duidelijk blijk van de economische onder-
ontwikkeling van Rusland ten opzichte van de West-Europese mogendheden. Het 
geringe inkomen per capita was niet zozeer het gevolg van een tegenvallende eco-
nomische ontwikkeling, als wel van de zeer snelle groei die de Russische bevol-
king sinds het einde van de negentiende eeuw doormaakte. In 1914 kende Rus-
land maar liefst bijna zestig miljoen inwoners meer dan in 1897.106 Het was deze 
geweldige bevolkingstoename die voor een belangrijk deel de economische groei 
per capita had verteerd. 

Ondanks het feit dat het bruto nationale product per hoofd van de bevolking 
in Rusland aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog veel lager lag dan in de 
Verenigde Staten of in Duitsland, had de Russische economie over het geheel ge-
nomen sinds het einde van de negentiende eeuw een krachtige ontwikkeling door-
gemaakt. De sterke groei van de ijzer- en steenkoolproductie en van het spoor-
wegennet vanaf 1890 (zie tabel 1.9), laten duidelijk zien dat ook Rusland voor 
de oorlog het industriële tijdperk was binnengetreden. De grondslagen voor de 

 103 Claus, R., ‘Das Russische Bankwesen’, in Schmoller, G. en M. Sering (red.), Staats- und Sozi-
al-wissenschaftliche Forschungen, nr. 131 (Leipzig 1908) 162; Cameron, ‘Introduction’, 16.

 104 Pasvolsky, L. en H.G. Moulton, Russian debts and Russian reconstruction (New York 1924) 
16.

 105 Kennedy, P., The rise and fall of the great powers (New York 1987) 234-235. 
 106 Pushkarev, S., The emergence of modern Russia, 1801-1917 (New York) 278.
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krachtige groei van de Russische economie na 1890 waren al drie decennia eerder 
gelegd met de economische en sociale hervormingspolitiek van tsaar Alexander II 
(1855-1881). De vernietigende nederlaag die het Russische leger tijdens de Krim-
oorlog (1853-1856) was toegebracht door een relatief kleine Brits-Franse expedi-
tiemacht, was daarvoor de aanleiding geweest.107

1.8 Economische basiscijfers voor negen geselecteerde landen, 1900 en 1913 (Bevolking en BNP 
in mln.; BNP en BNP p.c. in GK$; Rusland hier zonder Finland en haar Poolse provincies).108

1900 1913
Bevolking BNP BNP p.c. Bevolking BNP BNP p.c.

Rusland4 124,5 154,1 1.218 154,1 232,4 1.448
Verenigde Staten 76,4 312,5 4.091 97,6 517,4 5.301
Duitsland 56,1 167,2 2.983 67,0 244,4 3.648
Japan 38,9 52,0 1.180 51,7 71,7 1.387
Groot-Brittannië 41,2 183,3 4.453 45,7 222,7 4.878
Frankrijk 38,9 110,9 2.849 39,8 137,3 3.452
Italië 32,7 57,7 1.764 36,2 91,7 2.536
België 6,7 25,1 3.731 7,6 32,4 4.220
Nederland 5,1 17,6 3.424 6,2 25,0 4.049

Het debacle op de Krim had niet alleen Ruslands militaire inferioriteit ten op-
zichte van het Westen aan het licht gebracht, maar ook de achterhaalde economi-
sche en sociale verhoudingen die daaraan ten grondslag lagen. Alexander II zag in 
dat, wilde Rusland niet de aansluiting met het Westen voorgoed verliezen, hervor-
mingen van het Russische staatsbestel en de economie noodzakelijk waren. Door 
zijn toedoen werd in 1861 in Rusland als laatste land in Europa, de lijfeigenschap 
afgeschaft. Daarnaast werd onder Alexanders bewind ook de uitbreiding van het 
spoorwegennet ter hand genomen en een begin gemaakt met de modernisering 
van het openbare bestuur.109 Dit laatste hield onder andere een terugdringing in 
van de invloed van de overheid op de economie. Zo gaf de Russische staat in 1860 
bijvoorbeeld haar monopolie op het bankbedrijf op, waarmee de opbouw van een 
modern bankwezen in Rusland kon beginnen.110

 107 Bezemer, J.W., Een geschiedenis van Rusland: van Rurik tot Brezjnev (Amsterdam 1988) 164.
 108 Maddison, Monitoring the world economy, 104-106, 180-182, 194-196 en 230-232: 
 109 Ibidem.
 110 Bernatzky, M.W., ‘Monetary policy of the Russian government during the war’, in: Michel-

son, A.M., P.N. Apostol en M.W. Bernatzky, Russian public finance during the war (New Ha-
ven 1928) 354.
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De hervormingen van Witte en het belang van buitenlands kapitaal

De hervormingspolitiek van tsaar Alexander II zou na de Poolse Opstand van 1863 
behoudender worden en onder zijn opvolger Alexander III (1881-1894) nagenoeg 
tot stilstand komen.111 Ondanks het conservatieve bewind van tsaar Alexander III 
profiteerde de Russische economie sterk van de hervormingen onder diens voor-
ganger. Tabel 1.9 geeft een indruk van de flinke groei die de Russische economie 
tussen 1860 een 1890 doormaakte, maar laat zoals gezegd ook zien dat na 1890 
deze groei nog veel sterker was geweest. De tweede hervormingsgolf die Rusland 
in het industriële tijdperk had gebracht, was niet het werk geweest van de nogal 
wankelmoedige opvolger van Alexander III, tsaar Nicolaas II (1894-1917), als wel 
vooral van zijn minister van financiën en latere minister-president Sergej Witte.112

1.9 Geselecteerde indicatoren van Ruslands economische ontwikkeling, 1860 tot 1913.113

1860 1890 1900 1910 1913
Ruwijzer (milj. kg) 336 976 2.934 3.043 4.636
Steenkool (milj. kg) 300 6.015 16.156 25.001 36.038
Spoorwegen (dzd. km) 46 136 262 362 421
Katoenverbruik (milj. kg) 2 31 53 67 70
Invoer (milj. rbl.) 159 407 626 1.084 1.374
Uitvoer (milj. rbl.) 181 692 716 1.449 1.520
Rijksmiddelen (milj. rbl.) 408 944 1.704 2.781 3.417
Rijksuitgaven (milj. rbl.) 414 878 1.599 2.473 3.094
Ruwijzer (milj. kg) 336 976 2.934 3.043 4.636

Bij zijn aantreden was Witte er van doordrongen dat Rusland ondanks alle eer-
dere hervormingen, nog altijd ver achterliep op West-Europa en dat dit Ruslands 
positie als grote mogendheid in gevaar bracht. Tegelijkertijd was Witte zich er ook 
van bewust dat Rusland, op grond van zijn snel groeiende en omvangrijke bevol-
king en zijn rijkdom aan bodemschatten, over de basisvoorwaarden beschikte om 
een economische grootmacht te worden.114 Waar het Rusland in de analyse van 
Witte daartoe echter aan ontbrak, was voldoende kapitaal en kennis. De snelste 

 111 Lincoln, W.B., The great reforms: autocracy, bureaucracy and the politics of change in Imperial 
Russia (Dekalb, 1990) 175-176.

 112 Witte was van 1892 tot 1902 de minister van financiën en van 1903 tot 1906 de minister-
president van het Russische Rijk.

 113 Crisp, O., ‘Banking in the industrialisation of tsarist Russia, 1860-1914’, in: Crisp, O., Studies 
in the Russian economy before 1914 (Londen 1976) 112; de hoeveelheden in kilogrammen 
werden omgerekend vanuit de oude Russische gewichtseenheid poed. 

 114 Nolde, B., L’alliance franco-russe: les origines du système diplomatique d’avant-guerre (Parijs 
1936) 321-322.
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wijze waarop Rusland zijn achterstand op West-Europa kon inlopen was dan ook 
door op grote schaal buitenlandse investeringen aan te trekken. Enkel met buiten-
lands kapitaal konden het spoorwegennet en de zware industrie verder worden 
uitgebreid. Bovendien rekende Witte erop dat in het verlengde van West-Europees 
kapitaal ook West-Europese kennis Rusland zou binnenstromen, waardoor het op 
termijn zelfstandig verder kon doorgroeien.115 

Al lang voor dat Witte minister van financiën werd, had Rusland op grote 
schaal kapitaal geïmporteerd uit het buitenland. Bij afwezigheid van een Russische 
geldmarkt had de Russische staat al sinds de dagen van Catharina de Grote (1762-
1796) voortdurend een beroep moeten doen op buitenlandse geldschieters ter fi-
nanciering van zijn overheidsapparaat en voor de oorlogen die het voerde. Omdat 
Amsterdam het financiële centrum van de wereld was, was het ook een Amster-
dams bankiershuis dat in 1769 de eerste buitenlandse leningen aan de Russische 
staat verstrekte.116 Hoewel Amsterdam, zoals gezegd, zijn positie als leidende kapi-
taalmarkt aan het begin van de negentiende eeuw had moeten afstaan aan Londen, 
bleven Nederlandse bankiers tot het midden van de negentiende de voornaamste 
buitenlandse crediteurs van de Russische staat. Vooral het Amsterdamse bankiers-
huis Hope zou goede relaties met de Russische staat onderhouden die tot aan de 
Oktoberrevolutie van 1917 intact bleven.117 

 115 Gatrell, P., The tsarist economy, 1850-1917 (New York 1986) 224.
 116 Buist, M.G., At spes non fracta: Hope & Co, 1770-1815 (Groningen 1974) 93.
 117 Platt, Foreign finance in continental Europe, 67-70.

1.11 De Russische minister van 
financiën Sergei Witte. 
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1.10 De ontwikkeling van de Russische staatsschuld, 1796 tot 1917.118

Einde regerings- of ambtsperiode van: Omvang (rbl.)
1796 Tsarina Catharina II      35.402.000
1801 Tsaar Paul I      53.528.000
1832 Minister van Financiën Goeriev    213.623.000
1842 Minister van Financiën Kankrin    462.269.000
1852 Minister van Financiën Vrontsjenko    732.245.000
1861 Hervormingen onder tsaar Alexander II 1.264.349.000
1876 Uitbreken van de Russisch-Turkse Oorlog 2.949.569.000
1886 Minister van Financiën Bunge 4.428.057.000
1892 Minister van Financiën Visjnegradski 4.905.410.000
1903 Minister van Financiën Witte 6.679.144.000
1917 Voorlopige Regering onder Kerenski 8.691.500.000

De bovenstaande tabel laat de groei van de Russische staatsschuld zien – waarbij 
Hope en andere Nederlandse bankiers zo nauw betrokken waren geweest – vanaf 
de dood van Catharina de Grote tot en met de laatste officiële raming in 1917. Eén 
van de meest markante stijgingen van de staatsschuld deed zich voor gedurende 
de ambtstermijn van Witte. Gedurende de negen jaar dat hij minister van finan-
ciën was nam de staatsschuld met bijna 1,8 miljard roebel toe. Weliswaar ging het 
hier niet om de naar omvang of verhouding grootste toename in de Russische 
staatsschuld, maar het opmerkelijke was dat de stijging plaatsvond in een tijd van 
vrede. De grootste toenames in de staatsschuld hadden namelijk plaatsgevonden 
ter financiering van oorlogen. Witte was daarentegen van mening dat Rusland zich 
verre moest houden van internationale conflicten, om de modernisering van de 
economie niet in gevaar te brengen.119 Een mening die zoals gezegd ook gedeeld 
werd door zijn opvolger Stolypin.

De populariteit van de Russische staatsschuld

De exacte omvang van het buitenlandse aandeel in de Russische staatsschuld en 
door de Russische staat gegarandeerde publieke leningen valt moeilijk vast te 
stellen, omdat de handel in effecten indertijd nauwelijks werd geregistreerd. Een 
raming van de Kredietkanselarij van het Russische Ministerie van Financiën uit 
1913 stelde het buitenlandse aandeel vast op 48 procent, maar dit percentage lijkt 

 118 Apostol, P.N., ‘Credit Operations’, in: Michelson, A.M., P.N. Apostol en M.W. Bernatzky, Rus-
sian public finance during the war (New Haven 1928) 234-235 en 241.

 119 Laue, Th. von, Sergei Witte and the industrialisation of Russia (New York 1963) 145-147.
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te hoog te zijn gegrepen.120 Naar het zich laat aanzien mag er eerder van worden 
uitgegaan dat ten hoogste 35 tot 40 procent van de 13,7 miljard roebel omvattende 
Russische publieke schuld zich in 1914 in buitenlandse handen bevond.121 De pre-
cieze omvang van de buitenlandse financiering van de Russische overheid daar-
gelaten, is wel zoveel duidelijk dat deze een belangrijke groei had doorgemaakt 
tijdens de ambtstermijn van Witte. Hij was er namelijk in 1897 geslaagd de roebel 
aan het goud te koppelen.122 

Met de koppeling aan het goud stabiliseerde de koers van de roebel zich ten 
opzichte van de valuta van Ruslands voornaamste crediteuren en handelspartners. 
Witte hoopte met deze maatregel het vertrouwen in de Russische economie te 
versterken en zodoende meer buitenlands kapitaal aan te trekken. Tegelijkertijd 
rekende hij er ook op dat de Russische staat nu tegen betere condities in het bui-
tenland zou kunnen lenen.123 Een lichte daling van de rente op de Russische staats-
obligaties vond inderdaad plaats. Gezien de omvang van Ruslands staatsschuld en 
zijn grote kapitaalbehoefte bleef de rente over de Russische staatsobligaties van 
gemiddeld 4 tot 4,5 procent, echter nog altijd een half tot één procent boven het 
voor West-Europese staten gebruikelijke niveau.124 

Het was ondertussen juist de hogere rente over de Russische staatsobligaties 
en de door de Russische staat gegarandeerde spoorwegleningen, die deze in het 
buitenland tot een gewild beleggingsobject maakten. Vooral in Frankrijk en Ne-
derland waren de Russische fondsen erg geliefd bij kleine spaarders die hierin een 
soort van oudedagsvoorziening zagen.125 Hun populariteit dankten de ‘Russen’, zo-
als de Russische fondsen in Nederland bijkans liefkozend werden aangeduid, niet 
alleen aan hun hogere interestopbrengst. Minstens zo belangrijk was ook de voor-
treffelijke reputatie die de Russische staat als debiteur genoot. Verlegen als zij was 
om kapitaal hadden alle opeenvolgende Russische ministers van financiën er altijd 
nauwlettend op toegezien dat Rusland zijn verplichtingen aan zijn buitenlandse 
schuldeisers gestand deed. Dit ging zelfs zover dat de Russische staat nog tijdens 
de Krim Oorlog de aan haar Engelse en Franse crediteurs verschuldigde rente en 
aflossing uitkeerde.126

De Russische staatsobligaties en spoorwegaandelen waren in Nederland voor 
1914 dermate populair, dat hierin bijna voor één miljard gulden was belegd.127 Dit 

 120 Apostol, P.N., ‘Credit Operations’, 241.
 121 Falkus, M.E.,’ Aspects of foreign investment in Tsarist Russia’, in: Journal of European Econo-
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 125 Horn, ‘Russische schulden’, 433-434.
 126 Katzenellenbaum, S.S., Russian currency and banking, 1914-1924 (Londen 1925) 8.
 127 Pellecom, Rapport over de kapitaalexport, 45; Horn, ‘Russische schulden’, 436-437.
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bedrag kwam overeen met ongeveer een kwart van de totale Nederlandse buiten-
landse investeringen in 1914 of zeven procent van het totale Nederlandse volks-
vermogen op dat moment.128 Andersom had het grote belang dat het Nederlandse 
beleggende publiek in de financiering van de Russische overheid had, ertoe geleid 
dat Nederland iets van bijna negen procent van de Russische staatschuld en de 
door de Russische staat gegarandeerde leningen voor haar rekening nam.129 Na 
Frankrijk en Duitsland, met omgerekend 5,2 en 1,7 miljard gulden aan deelnemin-
gen in Ruslands publieke schuld, was Nederland nog altijd de op twee na grootste 
crediteur van de Russische staat aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog.130

De directe buitenlandse investeringen in Rusland

De eerder aangehaalde tabel 1.6 laat zien dat de buitenlandse investeringen in Rus-
land in 1914 om en nabij de 4,5 miljard dollar hebben omvat, wat neer kwam op 
tien procent van het wereldwijde totaal. Na de Verenigde Staten was Rusland daar-
mee de grootste ontvanger van buitenlands kapitaal en na aftrek van de Ameri-
kaanse buitenlandse investeringen zelfs de grootste netto-ontvanger.131 Zoals tabel 
1.13 op zijn beurt laat zien, had buitenlands kapitaal Rusland niet alleen bereikt 
via staats- en spoorwegleningen, maar in toenemende mate ook via buitenlandse 
deelnemingen in de vermogens van Russische ondernemingen. Het succes van 
Wittes politiek om buitenlands kapitaal aan te trekken wordt gedemonstreerd in 
de sterke groei van het aandeel van directe buitenlandse investeringen op de to-
tale instroom van buitenlands kapitaal. In het bijzonder de Russische industrie, 
mijnbouw, openbare werken en bankwezen zouden profiteren van de toevloed aan 
buitenlands kapitaal.132 

Evenals dit het geval is met de omvang van het buitenlandse aandeel in de Rus-
sische staatsschuld, valt ook de precieze omvang van het buitenlandse bezit aan 
Russische aandelen moeilijk vast te stellen. De hoogste ramingen gaan ervan uit 
dat ongeveer 45 procent van het kapitaal van alle Russische naamloze vennoot-
schappen aan de vooravond van de Oktoberrevolutie zich in buitenlandse handen 

 128 Jager, ‘De harde leerschool’, 243-244.
 129 De bijna 942 miljoen gulden die naar schatting door Nederlandse beleggers met de annule-

ring van de Russische staatsschuld, bedroegen omgerekend iets van 750 miljoen roebel en 
dat op een totale vooroorlogse Russische  staatschuld van 8,8 miljard roebel.

 130 Crisp, O., ‘Russia’s public debt and the French market, 1889-1914’, in: Crisp, O., Studies in 
the Russian economy before 1914 (Londen 1976) 198; Tilly, R., ‘International aspects of the 
development of German banking’, in: Cameron, R. en V.I. Bovykin, International Banking 
(New York 1991) 104.

 131 Zie figuur 1.6.
 132 Milward, A.S. en S.B. Saul, The development of the economies of Continental Europe, 1850-

1914 (Londen 1977) 393-394.
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bevond.133 De meeste auteurs die zich met dit onderwerp hebben beziggehouden 
zijn daarbij echter uitgegaan van de berekeningen die de Russische econoom en 
statisticus Ol deed voor 1916.134 Zoals dit in het volgende hoofdstuk nog nader aan 
de orde zal komen, zijn de cijfers van Ol echter even onnauwkeurig als bijvoor-
beeld de ramingen van de Kredietkanselarij van het Ministerie van Financiën voor 
het buitenlandse aandeel in de Russische staatsschuld.135 Latere studies naar de 
hoogte van het buitenlandse aandeel in de eigenvermogens van Russische naam-
loze vennootschappen voor 1917, gaan echter uit van een percentage van om en 
nabij de 35 procent.136 

De onnauwkeurigheid van de cijfers die Ol had verzameld daargelaten, vormt 
zijn werk de meest omvattende studie naar de directe buitenlandse investeringen 
in het precommunistische Rusland. Op basis van de cijfers van Ol kwam Bovykin 
later uit op een totaalbedrag van 1,96 miljard roebel aan buitenlandse deelnemin-
gen in de eigen vermogens van Russische naamloze vennootschappen in 1914. Op 
een samengesteld totaal van 5,12 miljard roebel, zou dit inhouden dat ongeveer 38 
procent van het kapitaal van Russische ondernemingen zich in buitenlands bezit 
bevond.137 De relatieve omvang van de directe buitenlandse investeringen kwam 
daarmee goeddeels overeen met de buitenlandse beleggingen in de Russische 
staatsschuld en de door de Russische staat gegarandeerde publieke leningen. 

1.13 De groei van de buitenlandse investeringen in Rusland, 1861 tot 1917 (mln. rbl.).138

Btl. kapitaal in staats- en 
spoorwegleningen

Btl. kapitaal in naamloze 
vennootschappen

Totaal btl. kapitaal

1861 537 98,2% 10 1,8% 547
1881 2.564 96,3% 98 3,7% 2.662
1893 3.018 92,7% 236 7,3% 3.254
1900 3.970 83,9% 762 16,1% 4.732
1908 5.291 82,3% 1.135 17,7% 6.426
1914 5.674 74,3% 1.960 25,7% 7.634
1917 13.424 85,7% 2.243 14,3% 15.667

 133 Ol, P.V., Inostrannye kapitaly v Rossii (Leningrad 1922) 8-9.
 134 Bonwetsch, B., ‘Das ausländische Kapital in Rußland’, in: Jahrbücher für die Geschichte Osteu-

ropas, 22 (1974) 412-425; Falkus, ‘Aspects of foreign investment’, 8.
 135 Apostol, ‘Credit operations’, 241.
 136 Sontag, J.P., ‘Tsarist debt and tsarist foreign policy’, Slavic Review, 27:4 (December 1968) 
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1.14 De geschatte omvang van de Nederlandse kapitaalbelangen in het Russische bedrijfsleven, 
per ultimo 1916 (rbl.).139

Bedrijfstak Onderneming Kapitaal Ned. belang
Mijnbouw Kaspische & Zwarte Zee Petroleum-maatschappij 10.000.000 4.000.000

Russian-Grozno Standard Oil Company 12.000.000 5.000.000
Grozno-Soenzensk Petroleummaatschappij 3.000.000 1.500.000
Hollandsche Maatschappij tot Zoutexploitatie in 
Rusland

985.100 985.100

Kredietinstellingen Petersburgse Internationale Handelsbank 60.000.000 2.000.000
Russisch-Aziatische Bank 55.000.000 1.000.000
Russisch-Hollandsche Bank 10.000.000 6.000.000
Bessarabisch-Touradische Hypotheekbank 8.750.000 500.000

Chemische Industrie Russisch-Amerikaanse Rubbermaatschappij 30.000.000 6.000.000
Handelshuizen Mazoet Petroleumhandelmaatschappij 12.000.000 5.000.000

Nederlandsche Graanhandelmaatschappij 500.000 500.000
Houthandel Altsius & Co. 471.600 471.600

Vologda Houthandelmaatschappij 1.000.000 800.000
Rybinsk Houthandelmaatschappij 500.000 400.000
Noord-Russische Houthandelmaatschappij 500.000 400.000

Keramische Industrie Borovitsj Vuurvaste en Zuurbestendige Materialen 
en Rioolleidingen Maatschappij

3.000.000 800.000

Bouwbedrijven Russische Maatschappij voor Havenbouw en 
Openbare Werken

900.000 500.000

Verzekeringswezen Salamandra Verzekeringsmaatschappij 5.000.000 200.000
Eerste Russische Verzekeringsmaatschappij 4.000.000 300.000

Metaalnijverheid Arthur Koppels’ Kleinspoor- en Werktuigbouw-
maatschappij

2.385.000 100.000

TOTAAL 20 ondernemingen 219.991.700 36.456.700

Het grootste deel van de buitenlandse investeringen in de Russische naamloze 
vennootschappen was in 1916 afkomstig uit Frankrijk. Franse investeerders had-
den een derde van het buitenlandse kapitaal gefourneerd en daarmee bijna een 
achtste van het totale aandelenkapitaal in Rusland.140 Na de Fransen hadden Brit-
se, Duitse, Belgische en Amerikaanse investeerders achtereenvolgens een aandeel 

 139 Ol, Inostrannye kapitaly, 121-125: bij de genoemde firma’s gaat het uitsluitend om Russische 
ondernemingen en hier wordt dus geen alomvattend beeld gegeven van de directe Neder-
landse investeringen in het Russische bedrijfsleven in 1916.

 140 Crisp, O., ‘French investment and influence in Russian industry, 1894-1914’, in: Slavonic and 
East European Review, vol. 35 (December 1956) 174.
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van ongeveer 23, 20, 14 en 5 procent en samen met de Fransen namen zij maar 
liefst 95 procent van de buitenlandse kapitaalparticipaties in de Russische naam-
loze vennootschappen voor hun rekening. Anders dan dit het geval was met de 
omvangrijke beleggingen in de Russische staatsschuld, namen Nederlandse inves-
teerders in 1916 slechts een bescheiden zesde plaats. Het Nederlandse belang in de 
maatschappelijke vermogens van Russische naamloze vennootschappen bedroeg 
slechts 36,5 miljoen roebel, wat neerkwam op een aandeel van 1,6 procent op een 
totaal aan buitenlandse deelnemingen van 2,3 miljard roebel.141 

Het grote verschil in de omvang tussen de Nederlandse deelnemingen in de 
Russische publieke leningen enerzijds en het Russische bedrijfsleven anderzijds, 
valt wederom terug te voeren op de verlate industrialisatie van Nederland. Evenals 
dit het geval was in Rusland, kwam de industrialisering van Nederland pas aan het 
einde van de negentiende eeuw op gang.142 Ruim een derde van de directe buiten-
landse investeringen in Rusland had echter zijn weg gevonden in de mijnbouw en 
zware industrie. Deze investeringen kwamen in meerderheid van Europese bedrij-
ven die zelf in deze sectoren actief waren of Europese banken die nauwe relaties 
onderhielden met de eigen industrie.143 

Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat de grootste Nederlandse 
investeerder in het Russische bedrijfsleven ook de Koninklijke Olie was. Sinds het 
aantreden van Henri Deterding als haar directeur in 1901 had de Koninklijke Olie 
een stormachtige groei doorgemaakt. Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog 
was zij uitgegroeid tot één van de leidende oliemaatschappijen in de wereld en de 
grootste Nederlandse onderneming. Belangrijke stappen in haar groei waren niet 
alleen haar aanvankelijke samenwerking in 1902 en latere fusie in 1907 met de 
Britse Shell Transport and Trading Company geweest, maar ook de verwerving 
van de op de Kaukasus gelegen Russische oliemaatschappijen van het Franse ban-
kiershuis Rothschild in 1911.144 De belangen van de Koninklijke Olie in de drie 
onder tabel 1.14 genoemde oliemaatschappijen en haar deelneming in het Mazoet 
Petroleumhandelsmaatschappij, omvatten met 16,5 miljoen roebel niet minder 
dan 45 procent van alle Nederlandse directe investeringen in Rusland eind 1916.

De buitenlandse handel van Rusland

De discrepantie tussen de omvangrijke beleggingen in de Russische staats-schuld 
en spoorwegen aan de ene kant en de bescheiden omvang van de directe investe-

 141 Ol, Inostrannye kapitaly, 8-9 en 121-125.
 142 Zanden, J.L. van, Een klein land in de twintigste eeuw: economische geschiedenis van Neder-

land, 1914-1995 (Utrecht 1997) 25.
 143 Ibidem, 8-9.
 144 Gabriëls, H., Koninklijke Olie: de eerste honderd jaar, 1890-1990 (’s-Gravenhage 1990) 49-

50.
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ringen in het Russische bedrijfsleven aan de andere kant, weerspiegelde zich ook 
in het Nederlandse handelsverkeer met Rusland. De Nederlandse uitvoer naar 
Rusland bedroeg in 1913 niet meer dan 31 miljoen gulden, terwijl de invoer uit 
Rusland maar liefst 366 miljoen omvatte.145 Deze cijfers kwamen overeen met één 
procent van de totale Nederlandse export en negen procent van de totale Neder-
landse import.146 Andersom omvatte de uitvoer naar Nederland in 1913 ongeveer 
negentien procent van de gehele Russische export en de invoer van Nederlandse 
goederen nog geen twee procent van de Russische import.147 

Bij de grote omvang van de Russische uitvoer naar Nederland moet worden 
aangetekend, dat hiervan bijna negentig procent was bestemd voor doorvoer naar 
Duitsland.148 Het Nederlandse handelstekort met Rusland in 1913 zal daarom ook 
geen 335 miljoen gulden hebben bedragen, maar eerder in de orde van grote van 
5 tot 10 miljoen gulden hebben gelegen. Indien hier de 70 miljoen gulden wor-
den opgeteld die de beleggingen en investeringen in Rusland opbrachten, dan lijkt 
Nederland een actieve betalingsbalans met Rusland te hebben gekend ter grote 
van 60 miljoen gulden.149 Helemaal met zekerheid valt dit echter niet te zeggen, 
omdat ook voor wat betreft de Nederlandse buitenlandse handel voor 1917 geen 
betrouwbare cijfers bekend zijn.150  

Voor Rusland was het voor de Eerste Wereldoorlog van groot belang dat het een 
actieve handelsbalans kende. Wilde Rusland immers buitenlandse investeringen 
blijven aantrekken om zich te moderniseren dan diende het de reeds aangegane 
verplichtingen gestand te doen. Dit kon alleen maar bij een exportoverschot dat de 
betalingsbalans in evenwicht bracht. In de laatste acht jaren voor de oorlog kende 
Rusland een gemiddeld overschot van tussen de 362 en 368 miljoen roebel op zijn 
handelsbalans.151 In hoeverre dit genoeg was om de tekorten op zijn betalingsba-
lans in evenwicht te brengen is echter onduidelijk. Waar Stuart in 1916 uitging 
van een vooroorlogs surplus van ongeveer 48 miljoen roebel, stelde de Russische 
econoom Bernatzky in 1928 een tekort vast van 40 miljoen.152 

 145 Mitchell, B.R., European Historical Statistics (New York 1975) 540-543 en 555-558.
 146 Vissering, ‘The effect of the war’, 20-21; deze berekening werd gemaakt door de cijfers van 

Vissering te vergelijken met die van Mitchell. 
 147 Crisp, ‘Banking in the industrialisation’, 112; deze berekening werd gemaakt door de cijfers 

van Crisp te vergelijken met die van Mitchell onder voetnoot 152 op deze bladzijde. 
 148 Brochure van V.H.S. Carstens, H.P. de Wilde en J.H. Cohen Stuart, Een Nederlands-Rus-

sische handelmaatschappij (ongepubliceerd Arnhem, Delft en Oosterbeek 1915) 1, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 5975.

 149 Horn, ‘Russische schulden’, 434.
 150 Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 381-382.
 151 Bernatzky, ‘Monetary policy’, 351 en 397; Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende 

de vooruitzichten in Rusland van eene Nederlandsche bankinstelling (Delft, ongepubliceerd 
1916) 33, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.

 152 Bernatzky, ‘Monetary policy’, 350-351.
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De goederen waarmee het tsarenrijk in de laatste decennia van zijn bestaan zijn 
betalingsbalans in evenwicht probeerde te houden, waren tenslotte tekenend voor 
zijn economische achterstand op het Westen. Voor meer dan negentig procent 
bestond Ruslands export uit grondstoffen en agrarische producten; alleen al de 
export van graan omvatte ongeveer de helft van de totale Russische uitvoer.153 De 
massale export van graan ging op haar beurt weer ten koste van de levensstan-
daard van de alsmaar groeiende plattelandsbevolking. De industrialisatiepolitiek 
van Witte is met het oog op de Russische Revolutie op veel kritiek komen te staan, 
omdat deze in belangrijke mate zou hebben bijgedragen aan de vervreemding tus-
sen het tsaristische bestuur en de Russische bevolking.154 

 In de kritiek op Witte wordt echter vergeten dat diens moderniseringsbeleid 
lang niet zo drastisch en eenzijdig op de industrie was gericht als de latere Vijfja-
renplannen van Stalin dit wel waren.155 Meer nog had Witte er zoals gezegd steeds 
voor gepleit dat Rusland een terughoudende buitenlandse politiek moest voeren 
zolang het zich op economisch vlak nog niet kon meten met de andere grote mo-
gendheden. De nederlaag tijdens de Russisch-Japanse Oorlog en de onlusten die 
daarop volgden hadden het tsaristische regime al een voorproef gegeven van wat 
zich in 1917 op veel grotere schaal zou voltrekken. 

 153 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 
Nederlandsche bankinstelling (Delft, ongepubliceerd 1916) blz 13, NA, 2.20.01 NHM, inv. 
nr. 5978.

 154 Laue, Sergei Witte, 163-164 en 262.
 155 McKay, J.P., Pioneers for Profit: foreign entrepreneurship and Russian industrialisation, 1885-

1913 (Chicago 1970) 7-8.



Hoofdstuk 2

Zelfs in Timboektoe

I have seen that the Rotterdamsche Bank has started a branch in Petrograd. 
Your suggestion that this Bank is only built to forestall others is I think correct. 
That is the way they have about them in Rotterdam. I am certain, that if the 
Nederlandsche Handel-Maatschappij intended to start tomorrow a bank in 
Timbouctou the Rotterdamsche Bank would send somebody there to be first in 
the field, the same they did in Argentine; careful finance is not on the program-
me of the Rotterdamsche bank. For them the main thing is to make a splash 
and to draw attention. Perhaps they may succeed in thus creating a good will, 
but it is a dangerous game.1

Henri Deterding, 25 april 1916.

Bang hart wint geen schone dame

Het stilhouden van de voorbereidingen rondom de Nedrus

In de brochure van Stuart cum suis werd niet alleen propaganda gemaakt voor de 
oprichting van een Nederlands-Russische handelsmaatschappij, maar werden ook 
concrete voorstellen gedaan met betrekking tot de daartoe te treffen voorbereidin-
gen. Onder deze voorbereidingen werd nog niet de daadwerkelijke oprichting van 
de beoogde handelsmaatschappij verstaan, maar wel het bijeenbrengen van een 
groep geïnteresseerden in een soort van studiesyndicaat. Dit syndicaat zou de kos-
ten moeten dragen voor een groep van drie tot vier experts die een inventarisatie 
moesten maken van het werkveld dat voor een Nederlandse handelsmaatschappij 
in Rusland eventueel besloten lag. Aan de hand van de uitkomsten van een derge-
lijk veldonderzoek kon vervolgens worden uitgemaakt of de voorgestelde handels-
maatschappij levensvatbaar mocht worden geacht.2

 1 Brief van H.W.A. Deterding aan J.H. Cohen Stuart (Londen 25 april 1916) 1, NA, 2.20.01 
NHM, inv. nr. 5978.

 2 Brochure van V.H.S. Carstens, H.P. de Wilde en J.H. Cohen Stuart, Een Nederlands-Rus-
sische handelmaatschappij (ongepubliceerd Arnhem, Delft en Oosterbeek 1915) 4-6, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 5975.
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Uiterlijk in oktober 1915 moet de vorming van het ‘studiesyndicaat’ zijn afge-
rond. Stuart vertrok namelijk nog begin november naar Rusland, om ter plaatse 
de mogelijkheden te bestuderen van wat inmiddels geen handelsmaatschappij, 
maar een bank moest worden. Zijn studiereis werd niet alleen gefinancierd door 
de NHM, maar ook door Deterding in hoogst eigen persoon. Het initiatief tot 
oprichting van wat later de Nedrus zou worden, lijkt ook oorspronkelijk van hem 
afkomstig te zijn geweest.3 Zoals gezegd had Deterding al grote belangen op de 
Kaukasus en vermoedelijk meende hij een Nederlandse handelsbank in Rusland te 
kunnen gebruiken bij de uitbreiding van zijn Russische oliebelangen. In 1917 deed 
Deterding in deze zin in ieder geval een beroep op de Nedrus.4 Via Colijn verzocht 
hij Van Aalst, of de directie van de Nedrus hem niet behulpzaam kon zijn bij het 
verkrijgen van concessies van de Russische regering voor de winning van olie op 
het eiland Sachalin voor de kust van Siberië. 

Waarschijnlijk om niet al te veel ruchtbaarheid te geven aan zijn plannen voor 
een Nederlands-Russische handelsmaatschappij of bank, maakte Deterding ge-
bruik van een onbekende maar ervaren tussenpersoon als Stuart. Diens oom, 
Arnold Cohen Stuart, was indertijd directeur bij de Koninklijke Olie te Londen en 
bracht zijn neef onder de aandacht van zijn chef.5 Deterding zal Stuart vervolgens 
in Nederland op pad hebben gestuurd om links en rechts voorzichtig te informe-
ren naar geïnteresseerde partijen, waarbij Stuart opnieuw in contact kwam met 
Van Aalst. Deze was op zijn beurt weer een oude vriend van Deterding, uit de tijd 
dat beiden in dienst waren van de NHM in Azië.6 Welke overwegingen voor Van 
Aalst ten slotte de doorslag gaven, om de uitvoering van Deterdings voorstel op 
zich te nemen, is niet helemaal duidelijk. Afgezien van het ter wille zijn van een 
goede vriend, lijkt Van Aalst zich te hebben laten overtuigen van de grote moge-
lijkheden die voor de Nederlandse handel in Rusland besloten lagen.7 

Anders dan in de brochure werd voorgesteld zou de onderzoeksmissie naar 
Rusland slechts door één persoon ondernomen worden, te weten Stuart, in plaats 
van door een groep van drie of vier man. Waarom er voor gekozen werd om Stu-
art zonder begeleiding naar Rusland af te laten reizen, wordt nergens met zoveel 
woorden gezegd. Het lijkt erop dat dit niet zozeer geschiedde uit kostenoverwe-
gingen als wel om redenen van geheimhouding. Gedurende zijn hele verblijf in 
Rusland was het Stuart namelijk niet toegestaan om de ware aard van zijn bezoek 

 3 Brief van J.H. Cohen Stuart aan C.J.K. van Aalst (Amsterdam 4 november 1925) 1-16, NA, 
NHM, inv. nr. 5907.

 4 Brieven van H. Colijn aan C.J.K. van Aalst (’s-Gravenhage 13 augustus 1917) 1, en aan 
H.W.A. Deterding (’s-Gravenhage 21 juli 1917) 1-2, NA, NHM, inv. nr. 5905.   

 5 Gerretson, C., Geschiedenis der ‘Koninklijke: 2de deel (’s-Gravenhage 1971) 221-222 en 241.
 6 Hendrikx, P., Henri Deterding: de Koninklijke, de Shell en de Rothschilds (’s-Gravenhage 1996) 

329.
 7 Notitie over Ruslands economie van C.J.K. van Aalst (Amsterdam ongedateerd) 1-2, NA, 

NHM, inv. nr. 5975.   
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prijs te geven.8 Waarom Van Aalst en Deterding ervoor hebben gekozen om zo 
min mogelijk ruchtbaarheid te geven aan hun plannen blijft eveneens gissen. 

Een goede reden voor geheimhouding zou kunnen zijn dat indien zou blijken 
dat de tijd nog niet rijp was voor de oprichting van de Nedrus, dit voor Deter-
ding en Van Aalst enig gezichtsverlies had kunnen opleveren wanneer de plannen 
daartoe wel vooraf bekend waren gemaakt. Het mag niet worden vergeten dat in 
die dagen geldzaken even omzichtig werden behandeld als slaapkamergeheimen 
en dat zowel bankiers als ondernemers erg terughoudend waren in het naar bui-
ten brengen van bedrijfsinformatie.9 Niet alleen zouden beide heren mogelijk in 
verlegenheid worden gebracht tegenover hun zakenpartners en concurrenten, 
maar ook tegenover de Russische overheid. Het niet doorzetten van de plannen 
kon immers gemakkelijk als een gebrek aan vertrouwen in de Russische economie 
worden uitgelegd, hetgeen pijnlijk zou zijn voor het prestige van Rusland, zeker in 
een tijd van oorlog. Een dergelijke belasting van de betrekkingen met de Russische 
overheid zou vervolgens weer nadelig kunnen uitwerken op Deterdings oliebelan-
gen in Rusland.

Een tweede en wellicht minder gezochte verklaring voor het stil houden van de 
voorbereidingen van wat de Nedrus zou worden, was dat men mogelijke concur-
renten niet op eenzelfde idee wilde brengen. Met de voor haar teleurstellende gang 
van zaken rondom de oprichting van de Bancolanda in het achterhoofd, is het be-
grijpelijk dat de directie van de NHM erop beducht was om niet voor een tweede 
keer door de Robaver te worden afgetroefd.10 Naar hem en Deterding later zou 
blijken was in dit opzicht alle geheimhouding tevergeefs. Immers, niet alleen bij 
de NHM koesterde men het plan tot oprichting van een handelsbank in Rusland, 
maar bij de Robaver was men al op hetzelfde idee gekomen.

Stuarts studiereis door Rusland

Zich niet bewust van de plannen die tezelfdertijd bij de Robaver werden gesmeed, 
begon Stuart op 4 november 1915 aan zijn studiereis naar Rusland.11 Na een af-
wezigheid van meer dan tien jaar kwam hij op 21 november 1915 weer in Sint-
Petersburg aan, welke na het uitbreken van de oorlog overigens haar Duitse naam 

 8 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 
Nederlandsche bankinstelling  (Delft, ongepubliceerd 1916) 4, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
5978.

 9 Kymmell, Geschiedenis van de algemene banken, deel I, 13.
 10 Brief van J.H. Cohen Stuart aan C.J.K. van Aalst (Amsterdam 4 november 1925) 1-16, NA, 

NHM, inv. nr. 5907.
 11 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 

Nederlandsche bankinstelling  (Delft, ongepubliceerd 1916) 1, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
5978.
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had verruild voor het meer Russische klinkende Petrograd.12 Onderweg had hij 
eerst Kopenhagen, Berlijn en Stockholm aangedaan. De gemaakte omweg was niet 
alleen noodzakelijk als gevolg van het door de oorlog ontbreken van een recht-
streekse verbinding met Rusland, maar stelde hem ook in de gelegenheid om al-
vast enige inlichtingen in te winnen. Stuart wilde namelijk graag te weten komen 
welke voorbereidingen er in Scandinavië en Duitsland reeds werden getroffen met 
betrekking tot de invulling van de handelsrelaties met Rusland na het einde van 
de oorlog.13 Op deze wijze kon hij niet alleen eventuele toekomstige concurrentie 
vroegtijdig op het spoor komen, maar tevens opmaken hoeveel vertrouwen er bui-
ten Nederland werd gesteld in de economische toekomst van Rusland. 

Bij aankomst in Sint-Petersburg werd Stuart onthaald door de Nederlandse 
consul ter plaatse, Hendrik van Gilse van der Pals. Behalve consul was Van Gilse 
ook president-directeur van de Treugolnik, de grootste rubberfabriek in Rusland, 
en één van de meest welgestelde inwoners van de Russische hoofdstad.14 In zijn 
dubbele hoedanigheid van geslaagd zakenman en zaakwaarnemer voor het Ko-
ninkrijk der Nederlanden, vormde Van Gilse voor Stuart de aangewezen persoon 
om op eenvoudige wijze ingang te vinden in de hoogtse kringen van de Russische 
bankwereld en overheid. Stuart gaf te kennen erg verguld te zijn met de hulp die 
Van Gilse hem bood, hoewel hem uit zijn tijd bij het Crédit Lyonnais en de Banque 
Russo-Chinoise ook nog de nodige connecties restten binnen de Petersburgse en 
Moskouse bankwereld.15 

Ondanks alle bruikbare introducties stuitte Stuart tijdens zijn rondreis soms 
ook op enige tegenwerking. Volgens hemzelf lag de door de oorlog aangewak-
kerde angst voor vreemdelingen onder de Russische bevolking hieraan ten grond-
slag. Stuart versterkte de achterdocht die tegenover buitenlanders heerste jegens 
zijn eigen persoon, omdat hij de reden van zijn reis niet mocht prijs geven. Deze 
omzichtigheid leidde er zelfs toe dat Van Gilse eens werd gevraagd of Stuart niet 
eigenlijk een Duitse spion was. Afgezien van dergelijke incidenten verliep Stuarts 
studiereis echter redelijk voorspoedig en wist hij het grootste gedeelte van zijn 

 12 Na de dood van Lenin werd de naam van Sint-Petersburg opnieuw veranderd in Leningrad, 
om in 1991 weer haar oude naam terug te krijgen. Teneinde onnodige verwarring te voorko-
men en omdat de stad tegenwoordig weer haar oude naam draagt, zal hier telkens gesproken 
worden over Sint-Petersburg. 

 13 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 
Nederlandsche bankinstelling  (Delft, ongepubliceerd 1916) 1, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
5978.

 14 Wijngaarden-Xiounina, J.S., ‘Hendrik van Gilse van der Pals: het succesverhaal van een 
Rotterdammer in Sint-Petersburg’, in: J.S.A.M. van Koningsbrugge en E. Waegemans (red.), 
Noord- en Zuid-Nederlanders in Rusland, 1703-2003 (Groningen 2004) 410-419. 

 15 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 
Nederlandsche bankinstelling (Delft, ongepubliceerd 1916) 1, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
5978.
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programma af te werken. In de drie maanden die hij in Rusland verbleef deed hij 
respectievelijk Sint-Petersburg, Moskou, Charkov, Kiëv en Odessa aan. De eerste 
twee steden bezocht hij om er de lokale bankwereld in kaart te brengen. De laatste 
drie om na te gaan hoe het met de graanproductie en het transport daarvan gesteld 
was en welke mogelijkheden er voor een Nederlandse handelsbank op dit terrein 
besloten lagen. 16

Na op de dag af vier maanden van huis te zijn geweest, zette Stuart op 3  maart 
1916 weer voet op vaderlandse bodem.17 De terugreis was voorspoedig verlopen 
en zou hem via Zweden en Noorwegen eerst naar Londen brengen, alwaar hij een 
ontmoeting had gepland met Deterding om hem persoonlijk op te hoogte te bren-
gen van zijn bevindingen.18 De grote baas van de Koninklijke Olie bleek echter bij 
aankomst onwel te zijn en kon hem niet ontvangen, waarop Stuart onverrichter 
zake naar Nederland doorreisde.19 Eenmaal terug in Nederland was Stuart zes we-
ken zoet met het opstellen van het rapport over zijn studiereis door Rusland. Nog 
voor hij zijn reisverslag had afgerond, bracht Stuart zowel Deterding als de NHM, 
in de persoon van haar directeur Emile van Walree, tussentijds al op de hoogte van 
zijn bevindingen. 

Stuarts kritische analyse van Ruslands economische positie

Eén van de weinige verwijzingen binnen de historiografie naar het bestaan van 
de twee Nederlandse handelsbanken in Rusland valt te vinden in Wijtvliets studie 
naar de ontwikkeling van het moderne bankwezen in Nederland tussen 1860 en 
1914. Hierin komt de schrijver in het kort te spreken over de Holrus. Wijtvliet 
toonde zich verbaasd over het feit dat zowel de mensen in het veld als ook de be-
stuurders van de Robaver in Nederland de situatie in Rusland anno 1916 zo slecht 
hadden weten in te schatten. Immers, binnen een jaar na de oprichting van de 
bank brak de eerste revolutie al uit.20 Het is de vraag in hoeverre deze kritiek aan 
het adres van de Holrus terecht is geweest, welke impliciet ook gericht was aan dat 
van de Nedrus.

De vraag naar het gelijk van Wijtvliet kan het beste worden beantwoord aan 
de hand van de bevindingen die Stuart deed tijdens zijn studiereis door Rusland. 
In tegenstelling tot de Nedrus hebben de oprichters van de Holrus geen uitvoerig 

 16 Ibiden, 3-4.
 17 Ibidem.
 18 Brief van J.H. Cohen Stuart aan H.W.A. Deterding (Londen 28 februari 1916) 1-4, NA, 

2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.
 19 Ibidem.
 20 Wijtvliet, Expansie en dynamiek, 239.
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haalbaarheidsonderzoek vooraf laten gaan aan de oprichting van hun bank.21 Stu-
arts onderzoek vormt zodoende het enige aanknopingspunt aan de hand waarvan 
bepaald kan worden in hoeverre men in Nederland op de hoogte had kunnen 
zijn van de gebrekkige economische en politieke stabiliteit in Rusland. Stuarts in-
schatting van de situatie in Rusland vormde immers de belangrijkste bron van 
informatie voor Deterding en Van Aalst, bij wie de uiteindelijke beslissing lag om 
al dan niet tot actie over te gaan. Al in een brief aan Deterding van 28 februari 
1916, gaf Stuart zijn oordeel, dat als volgt luidde: van de levensvatbaarheid eener 
Nederlandschen bank in Rusland ben ik, op grond van mijn onderzoek, overtuigd. 
Minder sterk ben ik er van overtuigd, of het thans reeds de tijd is om tot de oprichting 
over te gaan.22

Stuart was namelijk tot de conclusie gekomen dat het weliswaar zaak was om 
alle voorbereidingen te treffen die de oprichting van de bank in goede banen zou-
den leiden, maar dat het verstandiger was om met de daadwerkelijke opening van 
de bank te wachten tot na het einde van de oorlog.23 Hoewel op het moment van 
schrijven de geldruimte in Nederland erg groot was, de roebelkoers laag stond 
en het bijgevolg betrekkelijk eenvoudig zou zijn om de aandelen van de bank ge-
plaatst te krijgen, was het juist die lage roebelkoers die Stuart zorgen baarde.24 
De lage roebelkoers was immers symptomatisch voor de als maar verslechterende 
staat waarin Ruslands financiën door de oorlog waren komen te verkeren. 

De Russische staatsschuld zou gedurende de oorlog aanzwellen van 13,5 mil-
jard roebel tot 39,1 miljard roebel eind 1917. Van de 25,6 miljard roebel schuld 
die de Russische staat gedurende de oorlog opbouwde, waren 7,8 miljard roebel 
bijgedragen door het buitenland.25 Indien bij de buitenlandse oorlogskredieten de 
vooroorlogse verplichtingen aan het buitenland worden opgeteld, die begin 1914 
op ongeveer 8,8 miljard roebel beliepen, dan moet Ruslands totale schuld aan het 
buitenland eind 1917 om en nabij de 16,5 miljard roebel hebben bedragen.26 ‘

In de loop van de oorlog waren Ruslands kredietverplichtingen aan het bui-
tenland dus nagenoeg verdubbeld, waarmee het de grootste debiteurennatie ter 
wereld was geworden.27 Haar vermogen om haar verplichtingen gestand te doen, 
uitgedrukt in een overschot op de betalingsbalans, was echter verloren gegaan. Een 

 21 Van een uitvoerig haalbaarheidsonderzoek zoals door Stuart voor de Nedrus werd onderno-
men, werd althans niets teruggevonden in de schaarse archieven van de Holrus.

 22 Brief van J.H. Cohen Stuart aan H.W.A. Deterding (Londen 28 februari 1916) 1-4, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 5978. 

 23 Ibidem.
 24 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 

Nederlandsche bankinstelling  (Delft, ongepubliceerd 1916) 38, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
5978.

 25 Apostol, Credit operations, 321-322.
 26 Zie tabel 1.10.
 27 Horn, ‘Russische schulden aan Nederland’, 432.
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dergelijk surplus kon alleen bewerkstelligd worden door middel van een actieve 
handelsbalans. In de jaren voor de oorlog was dit voor Rusland geen probleem 
geweest, met een gemiddeld uitvoeroverschot van 362 miljoen roebel over de pe-
riode 1909-1913.28 De oorlogsinspanning bleek echter een zware tol te eisen van 
de Russische exportcapaciteit. De uitvoer was van 1.502 miljoen roebel in 1913 
teruggelopen naar 402 miljoen roebel in 1915. Tegelijkertijd was de import slechts 
licht gedaald van 1.374 miljoen in 1913 naar 1.139 miljoen roebel in 1915.29 Zo-
doende kwam Rusland alleen al over 1915 met een tekort van 737 miljoen roebel 
op haar handelsbalans te zitten. 

2.1 De Russische betalingsbalans naar Stuart (milj. rbl.).30

Voor de oorlog Na de oorlog
Saldo op de handelsbalans 398 400
Rente en aflossing aan het buitenland voor deelname 
in de Russische staatsschuld geschat op 5,5 miljard roebel

170 170

Dividend en winstuitkering aan het buitenland voor 
particuliere investeringen, geschat op 1,5 miljard roebel.

75 75

Betalingen aan het buitenland voor scheepsvrachten en andere 
diensten

75 75

Rente en aflossing aan het buitenland voor deelname in 
de Russische oorlogsschuld, welk aandeel geschat op 7,2 miljard 
roebel (goud)

-- 360

Koersverlies van 40 procent voor de roebel, hetgeen de rente- en 
aflossingsbetalingen aan het buitenland evenredig verzwaart.

-- 212

Saldo op de betalingsbalans +48 - 492

De toegenomen schuldenlast aan het buitenland en het tekort op de handelsba-
lans maakte dat Ruslands financiën volledig in het slop waren geraakt. Stuart on-
derkende dit probleem ten volle en zag in dat zelfs een spoedig einde aan de oorlog 
niet tot een onmiddellijk herstel van de handelsbalans zou leiden. Stuart becijferde 
dat Rusland in de jaren onmiddellijk voor de oorlog een gemiddeld overschot op 
de betalingsbalans had gekend van bijna 50 miljoen roebel. In de jaren onmiddel-
lijk volgend op de oorlog zou daarentegen sprake zijn van een tekort in de richting 
van de 500 miljoen roebel. Stuart ging daarbij nog uit van een gunstig saldo op 
de handelsbalans van 400 miljoen roebel, hetgeen echter in de eerste jaren na de 
oorlog evenmin eenvoudig te realiseren zou zijn geweest. Als gevolg van de oorlog 
waren de Russische landbouw en het transportwezen namelijk in zo’n deplorabele 

 28 Bernatzky, ‘Monetary policy’, 351 en 397.
 29 Ibidem.
 30 Ibidem, 33.
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staat komen te verkeren, dat Rusland in de eerste jaren na de oorlog nauwelijks tot 
export in staat zou zijn.31

Nuchter beschouwd was Rusland begin 1916 eigenlijk al volledig bankroet. De 
immense tekorten die op de naoorlogse betalingsbalans te verwachten waren, kon-
den enkel worden opgevangen door nieuwe buitenlandse leningen aan te gaan of 
de rente en aflossing op de bestaande schulden op te schorten.32 Uit de oplopende 
tekorten sprak niet alleen een dreigende financiële ramp, maar ook de dreiging dat 
de Russische samenleving als zodanig op de rand van de afgrond balanceerde. Stu-
art had begin 1905 nog de mislukte revolutie meegemaakt die volgde op Ruslands 
nederlaag in haar oorlog met Japan. Hij was zich terdege bewust van de ondermij-
nende invloed die een ongunstig verloop van de oorlog kon hebben op de interne 
stabiliteit van Rusland. Aan Deterding schreef Stuart hierover het volgende: Er 
heerscht nu groote en algemeene ontevredenheid jegens de uiterst reactionaire regee-
ring, en indien de oorlog voor Rusland een ongunstig en vernederend einde neemt, 
zijn uitgebreide onlusten te verwachten.33

Deterdings tegenwerpingen op Stuarts analyse

De brieven van Stuart aan zijn opdrachtgevers vormden de kritische kantteke-
ningen bij de optimistische toonzetting van de oorspronkelijke brochure, hoewel 
hij zijn bedenkingen veel minder duidelijk zou articuleren in zijn uiteindelijke 
verslaglegging. Zijn onderzoeksrapport was immers ook bestemd voor circulatie 
onder de overige belangstellenden.34 Stuart zelf was zich zoals gezegd bewust van 
de onzekere toekomst die Rusland wachtte. Hij adviseerde zijn opdrachtgevers 
dan ook om het besluit tot de inbedrijfstelling van de bank dus uit te stellen tot na 
het einde van de oorlog. Ondertussen moest wel nauw voeling worden gehouden 
met de toestand in Rusland.35 Dat het niettegenstaande Stuarts terughoudende ad-
vies voor het einde van de oorlog toch de inbedrijfstelling van de Nedrus is geko-
men, kende twee redenen. De eerste reden was dat Deterding van geen wachten 
wilde weten. De tweede was de bekendmaking van de oprichting van de Holrus, 

 31 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 
Nederlandsche bankinstelling (Delft, ongepubliceerd 1916) 33-34, NA, 2.20.01 NHM, inv. 
nr. 5978.

 32 Ibidem, 38; Brief van J.H. Cohen Stuart aan H.W.A. Deterding (Delft 30 maart 1916) 1-4, 
NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.

 33 Brief van J.H. Cohen Stuart aan H.W.A. Deterding (Londen 28 februari 1916) 1-4, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.

 34 Brief van de NHM aan jhr. H. Loudon (Amsterdam 24 oktober 1916) 1, NA, 2.20.01 NHM 
inv. nr. 5977.

 35 Brief van J.H. Cohen Stuart aan H.W.A. Deterding (Londen 28 februari 1916) 1-4, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.
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hetgeen voor de mensen achter de Nedrus als een donderslag bij heldere hemel  
kwam. 

Om met Deterding te beginnen moet worden gezegd dat Stuarts bedenkingen 
bij hem wel een luisterend oor vonden. Hij was evenwel van mening dat zij onvol-
doende grond gaven voor uitstel.36 In de lage roebelkoers zag Deterding veeleer 
een stimulerende factor voor de naoorlogse Russische export. Hij ging daarmee 
wel volledig voorbij aan het feit dat Rusland in de eerste jaren na de oorlog nauwe-
lijks tot export in staat zou zijn.37 Deterding meende vooral geen reden tot uitstel 
te mogen zien met het oog op de geldruimte op de Nederlandse kapitaalmarkt. Hij 
ging er vanuit dat deze ruimte als sneeuw voor de zon zou verdwijnen zodra de 
vrede eenmaal hersteld was en het om kapitaal verlegen zittende buitenland weer 
een beroep kon doen op de Nederlandse geldmarkt. Het zou niet ondenkbaar zijn 
dat het Nederlands beleggingskapitaal vervolgens zijn weg zou vinden naar andere 
bestemmingen dan Rusland.38 

In een eerdere brief aan Stuart had Deterding al te kennen gegeven dat de Ned-
rus voor het einde van de oorlog operationeel diende te zijn, al was dit maar om 
als bank ten volle te kunnen delen in de verwachte naoorlogse investeringshausse. 
Alle verdere bedenkingen van Stuart ten spijt, bleef Deterding bij zijn standpunt 
dat: If the question of preliminaries entails to put up a lot of money in order to de-
velop the plan in a few years, I am not in it. I do not believe in postponement when 
 36 Brief van H.W.A. Deterding aan J.H. Cohen Stuart (Londen 4 maart 1916) 1-2, NA, 2.20.01 

NHM, inv. nr. 5978.
 37 Ibidem.
 38 Brief van H.W.A. Deterding aan J.H. Cohen Stuart (Londen 15 maart 1916) 1-2, NA, 2.20.01 

NHM, inv. nr. 5978.
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at present there is a good opportunity (...) but keep well in mind that in these plans 
faint heart never won fair lady.39 

Stuart liet zich door de stellige houding van Deterding echter niet zomaar uit 
het veld slaan en zou hem in een tweede brief naar aanleiding van zijn reisverslag, 
nog nader uit een zetten waarom hij zo pessimistisch gestemd was ten aanzien 
van de toekomst van de Russische economie.40 In zijn antwoord gaf Deterding 
te kennen, dat veel van de problemen die Stuart had geschetst hem tot op heden 
onbekend waren geweest en dat hij diens kritische houding wel kon waarderen: I 
quite appreciate that you keep such a good look to both sides of the case, and I agree 
that a banker must not be too optimistic: that must be left to a merchant.41 Anders 
dan Stuart was Deterding echter geen bankier maar een zakenman. Hij bleef dus 
optimistisch over de toekomst van de Russische economie en de mogelijkheden 
die er voor een Nederlandse bank in Rusland besloten zouden liggen. 

De bekendmaking van de voorgenomen opening van de Holrus op 14 juli 1916, 
in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 31 maart 1916, maakte niet alleen dui-
delijk dat Deterding niet de enige was die vertrouwen had in de toekomst van 
Rusland, maar bevestigde ook diens vermoeden dat er met concurrentie vanuit 
eigen land rekening moest worden gehouden.42 Hoe hij zelf over de onvermoede 
concurrentie uit Rotterdam dacht blijkt wel afdoende uit het inleidende citaat op 
dit hoofdstuk. Deterding hield de leiding van de Robaver tot alles in staat, om 
haar concurrentie maar te vlug af te kunnen zijn en zonder ogenschijnlijk al te 
veel rekening te houden met de eventuele gevolgen.43 In zijn ‘Timboektoe-kritiek’ 
klinkt ook nog de afkeer door over de gang van zaken rond de oprichting van de 
Bancolanda. Hoewel noch Deterding noch de Koninklijke Olie voor zover bekend 
directe belanghebbers waren geweest in de bankplannen van de NHM voor Zuid-
Amerika, blijkt ook hier weer de slechte indruk die de Robaver had gemaakt met 
haar agressieve expansiepolitiek.

 39 Brief van H.W.A. Deterding aan J.H. Cohen Stuart (Londen 4 maart 1916) 1-2, NA, 2.20.01 
NHM, inv. nr. 5978.

 40 Brief van J.H. Cohen Stuart aan H.W.A. Deterding (Delft 30 maart 1916) 1-4, NA, 2.20.01 
NHM, inv. nr. 5978.

 41 Brief van H.W.A. Deterding aan J.H. Cohen Stuart (Londen 15 april 1916) 1-2, NA, 2.20.01 
NHM, inv. nr. 5978.

 42 Brief van J.H. Cohen Stuart aan C.J.K. van Aalst (Delft 31 maart 1916) 1, NA, 2.20.01 NHM, 
inv. nr. 5978: Deze brief van bevatte een aangehecht krantenknipsel van het artikel uit de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant waarin de oprichting van de Holrus bekend werd gemaakt. 

 43 Brief van H.W.A. Deterding aan J.H. Cohen Stuart (Londen 25 april 1916) 1, NA, 2.20.01 
NHM, inv. nr. 5978.
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Ook slecht voorbeeld doet volgen

Het besluit tot oprichting van de Nedrus 

Het nieuws van de Holrus ontlokte bij Deterding het eerder aangehaalde commen-
taar, dat een zorgvuldige financiële politiek niet aan de Robaver besteed zou zijn. 
Met Stuarts studiereis door Rusland lijkt de NHM zich inderdaad meer moeite te 
hebben getroost om tot een afgewogen besluit te komen over het al dan niet laten 
doorgaan van haar Russische bankplan. Ironisch genoeg zorgde juist de oprichting 
van de Holrus ervoor dat de bedenkingen van Stuart door de directie van de NHM 
terzijde werden geschoven.44 Aangewakkerd door gevoelens van rivaliteit jegens 
de Robaver en het dreigement van Deterding zich anders uit het project te zullen 
terugtrekken, besloten Van Aalst en Van Walree in juli 1916 om toch tot oprich-
ting van de Nedrus over te gaan.45

Hoewel hij zelf nog altijd grote bedenkingen koesterde over de politieke en eco-
nomische toekomst van Rusland, besloot Stuart in dienst van de nieuwe bank te 
blijven. Samen met een bankier en een diplomaat vertrok hij eind juni 1916 naar 
Sint-Petersburg, om ter plaatse de oprichting van de Nedrus in goede banen te 
leiden.46 Stuarts begeleiders waren overigens allebei tien jaar ouder dan hij zelf. Bij 
de bankier ging het om Willem Lagro die op dat moment al twintig jaar in dienst 
was bij de NHM, het grootste deel waarvan hij had doorgebracht in Nederlands-
Indië en China. De laatste post die Lagro voor zijn terugkeer naar Nederland in 
1915 had bekleed, was die van inspecteur van de Aziatische kantoren der NHM 
geweest. In deze hoedanigheid was hij tevens een tijdlang een waarnemend be-
stuurslid van Factorij geweest. Op grond van zijn langere staat van dienst was het 
ook Lagro die later de leiding over de Nedrus zou krijgen.47 

 Bij de diplomaat in kwestie ging het om Willem Oudendijk. Net als Lagro kon 
Oudendijk in 1916 al terugkijken op een carrière van twintig jaar bij het Minis-
terie van Buitenlandse Zaken. Als diplomaat was hij tot dan toe het grootste deel 
van zijn tijd in China en Perzië actief geweest, maar ook in Rusland. Van 1907 tot 
1908 had hij als waarnemend gezant de leiding gehad over de Nederlandse legatie 
in Sint-Petersburg.48 Op het moment van schrijven stond Oudendijk echter op de 
wachtlijst van het Ministerie bij een gebrek aan vacante posities in de buitendienst. 

 44 Brief van J.H. Cohen Stuart aan C.J.K. van Aalst (Amsterdam 4 november 1925) 1-16, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 5907

 45 Notulen van de vergadering der  commissarissen in Nederland nr. 1 (Amsterdam 24 juli 
1917) 1-8, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 46 Rondschrijven van de NHM aan H.W.A. Deterding e.a. (Amsterdam 23 juni 1916) 1, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 5977.

 47 Notulen van de directievergadering der Nedrus nr. 1 (Sint-Petersburg 7 december 1916) 1, 
RGIA, 623.1 Nedrus, dos nr. 3.

 48 Oudendijk, W.J., Ways and byways in diplomacy (Londen 1939) 131-147. 
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Oudendijk had zodoende de handen vrij om zijn status als diplomaat en kennis 
van Rusland in dienst te stellen van de Nedrus.49 De NHM had hem hiervoor be-
naderd in de veronderstelling dat Stuart en Lagro met Oudendijk aan hun zijde 
gemakkelijker ingang zouden vinden binnen de Russische overheids- en zaken-
kringen.50

De vier modellen voor een bank in Rusland

Uit tactisch oogpunt was het inderdaad een handige zet van de directie van de 
NHM om Oudendijk aan de missie van Stuart en Lagro toe te voegen. De banden 
tussen de Russische overheid en het zakenleven waren immers zeer nauw, zoals dit 
heden ten dage nog altijd het geval is, en iemand van een statuur als Oudendijk 
vermocht vele deuren te openen. Alvorens echter nader in te gaan op de verrich-
tingen van het driemanschap Stuart, Lagro en Oudendijk is het zaak om na te gaan 
hoe de directie van de NHM zich een bank in Rusland had voorgesteld. Over de 
inrichting van de toekomstige Nedrus had Stuart in zijn reisverslag al een uitvoeri-
ge analyse gemaakt. Uitgaande van de verschillende vormen waarin buitenlandse 
banken op dat moment in Rusland actief waren, maakte hij een onderscheid tus-
sen vier modellen waaruit gekozen kon worden voor de eigen bank.

Het eerste model ging uit van de deelname in een bestaande Russische bank 
met daaraan gekoppeld de opening van een vestiging in Amsterdam. Het tweede 
model voorzag eveneens in een deelneming in een bestaande Russische bank, 
waarbij tegelijkertijd ook een zuiver Nederlandse bank moest worden opgericht. 
De Nederlandse bank zou de deelneming in de Russische bank beheren. Het derde 
model stelde de vestiging van een puur Nederlandse bank in Rusland voor en het 
vierde model behelsde tenslotte de oprichting van een gemengde Nederlands-
Russische bankinstelling. In dat geval zou de bank weliswaar haar hoofdzetel krij-
gen in Sint-Petersburg, maar met overwegend Nederlandse raden van toezicht 
en bestuur en aandelenkapitaal.51 Van de genoemde modellen zullen wij ons hier 
beperken tot het eerste en het vierde, omdat Stuart deze het meest levensvatbaar  
achtte.

Het eerste model werd voor de Eerste Wereldoorlog meestal door Duitse ban-
ken toegepast die actief waren binnen het Russische bankwezen. Bij deze Duitse 
banken ging het op de eerste plaats om de Deutsche Bank, de Diskonto-Gesell-
schaft en de Darmstädter Bank. Binnen hun invloedsfeer vielen zes van de grote 
 49 Ibidem, 206-207. 
 50 Brief van E.D. van Walree aan J.H. Cohen Stuart (Amsterdam 7 november 1916) 1-4, NA, 

2.20.01 NHM, inv. nr. 5978. 
 51 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 

Nederlandsche bankinstelling (Delft, ongepubliceerd 1916) 41, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
5978.
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Petersburgse handelsbanken.52 In ruil voor hun deelnemingen in deze Russische 
banken namen de Duitse banken volgens Stuart genoegen met de jaarlijkse di-
videnduitkeringen. Naar buiten toe streefden zij in ieder geval niet naar recht-
streekse invloed op de bedrijfsvoering.53 In het licht van het naar West-Europese 
maatstaven tamelijk speculatieve karakter van de Russische bankwereld, was deze 
terughoudendheid opmerkelijk te noemen. De opstelling van de Duitse banken 
stond ook in een opvallend contrast met die van de Franse banken met belangen 
in de Russische bankwereld. De Franse banken probeerden doorgaans meer con-
trole uit te oefenen op het bedrijf van de Russische banken waarin zij belangen 
hadden.54  

De kwalificatie ‘speculatief ’ voor de bedrijfsvoering was overigens vooral van 
toepassing op de Petersburgse handelsbanken. Meer nog dan dit het geval was met 
de tegenstelling tussen de Rotterdamse en de Amsterdamse bankwereld, bestond 
er een verschil in achtergrond en werkwijze tussen de Petersburgse en Moskouse 
banken. De banken in Moskou waren tegen het midden van de negentiende voort-
gekomen uit de gegroeide kapitaalbehoefte van de lokale industrie. Zij beperkten 
zich in hun activiteiten voornamelijk tot de financiering van de handelskredieten 
en kwamen in karakter meer overeen met de Engelse depositobanken.55 De han-
delsbanken in Sint-Petersburg kwamen daarentegen naar aard van hun bedrijf en 
omvang van hun kapitaal, meer overeen met de Duitse algemene en Franse inves-
teringsbanken. Het ging om grote instellingen die zich voor een belangrijk deel 
hadden toegelegd op de kredietverlening aan de industrie en de effectenhandel.56 

2.4 Het Russische handelsbankwezen per 14 januari 1914 (milj. rbl.).57

Banken Filialen Kapitaal Reserves Deposito’s
Sint-Petersburg 13 530 364,5 127,6 1.833,0
Moskou 8 148 144,5 32,3 468,8
Warschau 6 19 43,5 15,3 82,2
Provincie 20 41 62,5 13,9 157,3
Totalen 1914 47 743 585,0 184,1 2.540,3
Totalen 1904 37 278 194,7 65,4 722,1
Groeivoet 127% 267% 301% 282% 352%

 52 Ibidem, 21-22.
 53 Ibidem, 22.
 54 Ibidem, 10-12 en 23.
 55 Crisp, O., ‘Banking in the industrialisation of tsarist Russia’, 142-143.
 56 Ibidem.
 57 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 

Nederlandsche bankinstelling (Delft, ongepubliceerd 1916) 8, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
5978.
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De oriëntatie van de Petersburgse handelsbanken op langlopende kredietverle-
ning en de effectenhandel mag niet verwonderlijk heten. Zij waren immers groot 
geworden met het aantrekken van buitenlands kapitaal in het kielzog van Wittes 
economische hervormingen.58 De toevloed aan buitenlands kapitaal zorgde tussen 
1903 en 1914 voor een sterke groei van de Russische handelsbanken (zie tabel 2.4). 
De Petersburgse banken hadden echter het meeste geprofiteerd van deze groei en 
zouden samen, begin 1914, 62 procent van het totale vermogen van de Russische 
handelsbanken omvatten. In tegenstelling tot hun behoudende Moskovische pen-
danten gingen de Petersburgse banken, met uitzondering van de Volga-Kama 
Handelsbank en het Crédit Lyonnais, vaak grotere verplichtingen aan dan hen bij 
de kredietwet was toegestaan.59 Zaken die in West-Europa ondenkbaar werden 
geacht, bijvoorbeeld het voor eigen rekening deelnemen aan het handelsverkeer of 
overschrijding van de marges waarbinnen voor eigen rekening in effecten mocht 
worden gehandeld, leken in Sint-Petersburg eerder regel dan uitzondering.60 

Zelfs van de Russische Staatsbank wist Stuart activiteiten te melden die in West-
Europa buiten het werkveld van een centrale bank lagen. Zo had de Staatsbank 
voor de oorlog graanliften laten bouwen, nadat was gebleken dat er in de Oe-
kraïne aan deze machines een tekort bestond.61 De Siberische Handelsbank was 
nog verder gegaan door voor eigen rekening in slachtvee te gaan handelen. Deze 
bank was zodoende niet alleen een kredietverlener aan, maar een concurrent van 
de eigenlijke handelaren in slachtvee.62 Veel Petersburgse bankiers verdedigden 
zulke vormen van directe inmenging in het handelsverkeer, onder verwijzing naar 
de voortrekkersrol die het bankwezen speelde bij de modernisering van Rusland. 
Met de grote instroom aan buitenlands kapitaal was het aanbod van krediet soms 
groter dan de vraag er naar. Waar Russische handelsbanken geen investeringsmo-
gelijkheden zagen besloten zij die veelal bij gelegenheid maar zelf te scheppen.63

De vaak wel zeer ondernemende opstelling van de Petersburgse banken ma-
nifesteerde zich ook in de effectenhandel. Vooral die banken die met veel buiten-
lands kapitaal werkten, vertoonden de neiging om, zowel voor eigen rekening als 
voor rekening van derden, grotere effectenportefeuilles erop na te houden dan de 
kredietwet toestond. De wet schreef voor dat handelsbanken voor niet meer dan 

 58 Claus, Die Entwicklung des Bankwesens in Rußland, 161-162.
 59 Crisp, ‘Banking in the industrialisation of tsarist Russia’, 141-142, voor de Volga-Kama Han-Crisp, ‘Banking in the industrialisation of tsarist Russia’, 141-142, voor de Volga-Kama Han-

delsbank; Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland 
van eene Nederlandsche bankinstelling  (Delft, ongepubliceerd 1916) 24-25, NA, 2.20.01 
NHM, inv. nr. 5978, voor het Crédit Lyonnais. 

 60 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 
Nederlandsche bankinstelling (Delft, ongepubliceerd 1916) 10-13, NA, 2.20.01 NHM, inv. 
nr. 5978.

 61 Ibidem, 5 en 17.
 62 Ibidem, 13.
 63 Ibidem, 5.
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twintig procent van de eigenmiddelen aan aandelen voor eigen rekening mochten 
bezitten. In de praktijk werd deze bepaling echter veelvuldig omzeild door bele-
ningen op effecten aan te gaan. Via zogenaamde speciale rekeningen-courant on 
call, werden aandelen van een onderneming in onderpand genomen in ruil voor 
verleende kredieten.64 Bij de voorschotten die banken op deze manier verstrekten 
ging het eigenlijk om effectenbezit voor eigen rekening.

De Petersburgse banken rechtvaardigden hun speculatieve effectenpolitiek 
vaak met een verwijzing naar het beleid van de Duitse grootbanken, met wie zij 
zich graag op één lijn stelden voor wat betreft hun actieve rol in de ontwikkeling 
van de eigen industrie. In zijn studie van het Russische bankwezen toonde Stuart 
echter aan dat de Petersburgse handelsbanken een veel gewaagder bedrijf voer-
den dan hun Duitse voorbeelden. De activazijde van de samengestelde balansen 
van de zes voornaamste Duitse banken over 1911 laat zien, dat de beleningen op 
effecten slechts 13 procent van het geaggregeerde balanstotaal uitmaakten.65 Het 
corresponderende cijfer voor de Petersburgse banken voor het jaar 1914 bedroeg 
volgens Stuart echter maar liefst 38 procent.66

Het goede voorbeeld van de Duitse banken in Rusland

Het speculatieve beleid van het gros der Petersburgse grootbanken zou bij het uit-
breken van de Eerste Wereldoorlog onvermijdelijk hebben geleid tot een gewel-
dige krach, ware het niet dat de Russische Staatsbank tot verschillende reddings-
operaties was overgegaan.67 Eenzelfde crisis binnen het Russische bankwezen had 
zich voorgedaan in 1905, na de nederlaag in de oorlog tegen Japan, maar ook toen 
was de Staatsbank de voornaamste banken te hulp gekomen. De achterliggende 
reden voor deze bijna onvoorwaardelijke steun was dat de kredietwaardigheid van 
Rusland en haar belangrijkste banken niet in het geding mocht komen. De econo-
mische ontwikkeling van Rusland stond of viel immers met de ruime toestroom 
van buitenlands kapitaal.68

 64 Crisp, ‘Banking in the industrialisation of tsarist Russia’, 144-145.
 65 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 
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 66 Ibidem, 11.
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De wetenschap dat de Staatsbank een sterke buffer vormde tussen het roekeloze 
beleid van veel privébanken en mogelijk daaruit volgende financiële echecs, vorm-
de voldoende geruststelling voor de Duitse banken om zich niet al te nadrukkelijk 
met hun Russische partners te bemoeien. Een minstens zo belangrijke reden voor 
het afzien van meer directe vormen van toezicht op de Russische banken, waren de 
als maar slechter wordende politieke verhoudingen tussen Rusland en Duitsland.69 
Als gevolg hiervan zou een al te directe inmenging met de bedrijfsvoering wellicht 
op veel tegenstand hebben gestuit aan Russische zijde. Anderzijds moet gezegd 
worden dat de Duitse invloed op de Russische economie al behoorlijk groot was. 
Niet alleen grensde het Russische Rijk aan het Duitse Rijk, maar het was ook haar 
belangrijkste handelspartner. Daarnaast leefden er voor het uitbreken van de oor-
log 2,5 miljoen Volks- en Rijksduitsers in Rusland; dit kwam neer op een aandeel 
van 1,5 procent van de gehele bevolking.70

Het Duitse bevolkingsdeel had weliswaar maar een klein aandeel in de totale 
bevolking, maar was wel buiten proportioneel vertegenwoordigd in de hogere 
echelons van de Russische samenleving. De keizerlijke familie buiten beschou-
wing latende, die gelijk zoveel Europese vorstenhuizen al generaties bijna uitslui-
tend van Duitschen bloet was, reikte de Duitse invloed van de Baltisch-Duitse adel 
aan het hof tot aan de omvangrijke Duitse middenstand in de Russische steden.71 
In Sint-Petersburg was de situatie tot aan het begin van de twintigste eeuw zelfs zo, 
dat Duits de omgangstaal was voor de middenstand. Nederlandse koopmansfami-
lies die zich in de stad hadden gevestigd, bedienden zich tot omstreeks 1900 dan 
ook primair van de Duitse taal en beschikten doorgaans slechts over een rudimen-
taire kennis van het Russisch.72 

De wijdvertakte invloed van de Duitsers in Rusland vormde een waardevolle 
bron van kennis en contacten voor de Duitse banken die belang hadden geno-
men in Russische banken. Zonder directe vertegenwoordiging na te streven in de 
banken waarin zij geïnteresseerd waren, wisten zij langs informele weg voldoende 
toezicht uit te oefenen op hun belangen.73 De praktijk leek hen bovendien gelijk 
te geven. De banken die tot de Duitse bankgroep werden gerekend, zoals de Pe-
tersburgse Internationale Bank, de Russische Bank voor Buitenlandse Handel en 

 69 Pohl, M., Geschäft und Politik: Deutsch-Russische/Sowjetische Wirtschaftsbeziehungen (Mainz 
1988), 52-56.
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de Azov-Don Handelsbank, behoorden tot de meest solide kredietinstellingen in 
Rusland. Stuart zei hierover: van de zogenaamde groote Russische banken zijn deze 
drie eigenlijk de eenige, die vooruitstrevendheid en gezonden durf paren aan voor-
zichtigheid en soliditeit. Onmiddellijk voegde hij hier echter aan toe: altijd volgens 
Russische begrippen.74

De buitenlandse invloed op de Russische handelsbanken

Naast een Duitse bankgroep bestond er ook zoiets als een Franse bankgroep; een 
cluster van Russische handelsbanken waarin op hun beurt Franse banken een be-
langrijk aandeel hadden in het maatschappelijke vermogen van deze instellingen. 
Bij de Franse banken die geïnteresseerd waren in Rusland ging het in de eerste 
plaats om de grote depositobanken, de Société Générale Française en het Cré-
dit Lyonnais, en de grote investeringsbanken de Banque de Paris et des Pays Bas 
en de Banque de l’Union Parisienne.75 De voornaamste Russische banken waarin 
deze Franse banken participeerden waren de Moskouse Koopmansbank, de Pe-
tersburgse Privé Handelsbank en bovenal de Russisch-Aziatische Bank. Anders 
dan dit bij de Duitse banken het geval was, zochten hun Franse collega-bankiers 
wel degelijk naar mogelijkheden om directe invloed op hun Russische partners uit 
te kunnen oefenen.76 

Frans kapitaal had vooral vanaf 1908 haar weg gevonden naar de Russische 
handelsbanken. Aanleiding hiervoor waren de slechte ervaringen geweest van 
Franse bedrijven met directe investeringen in de Russische mijnbouw en metaal-
industrie. Sinds 1877 en vooral na de Frans-Russische alliantie van 1894, waren 
Franse ondernemers en bankiers op grote schaal gaan investeren in de in opkomst 
zijnde Russische zware industrie.77 Belgische ondernemers waren hen hierin voor 
gegaan en hadden door de jaren heen goede resultaten in Rusland geboekt. Tij-
dens de economische depressie die volgde op Ruslands nederlaag in de Russisch-
Japanse Oorlog (1904-1905), kwam echter de gebrekkige financiële grondslag van 
veel van de ondernemingen waarin geïnvesteerd was aan het licht. Zowel Franse 
als Belgische investeerders leden grote verliezen, die over het algemeen werden 

 74 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 
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 75 Ibidem, 23-24.
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geweten aan een gebrekkige kennis van het Russische bedrijfsleven.78

De Belgische investeerders zouden in reactie op de door hun geleden verlie-
zen zich goeddeels terugtrekken uit de Russische zware industrie.79 Franse groot-
banken maakten van de sterke opwaartse conjunctuur die de Russische economie 
vanaf 1908 doormaakte, echter gebruik om via de plaatselijke handelsbanken in de 
industrie te investeren. De achterliggende gedachte was dat de Russische banken 
beter op de hoogte waren van de lokale verhoudingen en dus ook beter in staat 
zouden zijn om Franse investeringen in de Russische industrie te begeleiden.80 
Door grote belangen te nemen in een aantal Russische handelsbanken kregen deze 
de beschikking over meer investeringskapitaal ten behoeve van de Russische in-
dustrie. Tegelijkertijd meenden de Franse banken dat zij door hun deelnemingen, 
voldoende invloed op het beleid van ‘hun’ Russische banken konden uitoefenen. 
Op deze wijze hoopten zij te profiteren van de opkomst van de Russische indu-
strie, zonder daarvoor de directe verantwoordelijkheid op zich te hoeven nemen. 

In haar studie naar de omvang van de Franse invloed op de Russische eco-
nomie voor 1917 stelde Crisp dat in 1916 22 procent van het aandelenkapitaal 
van de twaalf grootste Russische handelsbanken zich in Franse handen bevond.81 
Hiermee was een bedrag gemoeid van om en nabij 110 miljoen roebel, waarmee 
de Fransen de grootste buitenlandse investeerders in het Russische bankwezen 
waren. In totaal zou 45 procent van het kapitaal van de voornaamste Russische 
banken zich op dat moment in buitenlandse handen hebben bevonden, hetgeen 
representatief mocht gelden voor alle Russische handelsbanken. Na de Fransen 
waren het de Duitsers met een aandeel van 16 procent en de Britten met 5 procent, 
die de grootste buitenlandse bijdrage aan het kapitaal van de Russische handels-
banken hadden geleverd.82 

Crisp ging er van uit dat de cijfers voor 1916 weinig verschilden met de situatie 
voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en dat de Franse kapitaalbelangen 
in de Russische handelsbanken ook voor 1914 groter waren dan die van Duits-
land.83 Gezien het feit dat het geschatte totaal aan Franse investeringen in Rusland 
voor de oorlog bijna tweemaal zo groot was als het totaal aan Duitse investeringen, 
lijkt dit ook een logische gevolgtrekking. Op grond van de cijfers die Stuart voor 
1914 presenteerde, blijkt echter dat het Duitse kapitaal in de Russische handels-
banken het Franse belang voor de oorlog moet hebben overtroffen. Zoals tabel 

 78 Crisp, O., ‘French investment in Russian joint stock companies’, 170-171.
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2.5 laat zien, waren de Duitse kapitaalbelangen in de acht grootste Petersburgse 
handelsbanken in 1914 bijna tweemaal zo groot als die van Franse investeerders. 
Het totaalbedrag van 136 miljoen roebel overtrof zelfs het Franse totaal voor 1916, 
van 110 miljoen roebel. 

2.5 De omvang van het Duitse en Franse kapitaalbelangen in de acht grootste Petersburgse han-
delsbanken (milj. rbl.).8485

Stuart 191485 Crisp 191686

Kapitaal Duits Frans Kapitaal Duits Frans
Azov-Don   Handelsbank 50 25 10 60 8 10
Petersburgse Internationale Bank 60 40 - 60 20 1
Petersburgse  Escompto Bank 20 8 - 30 4 -
Petersburgse Privé Handelsbank 40 3 17 40 - 23
Russische Bank voor Buitenlandse Handel 60 45 - 60 24 -
Russisch-Aziatische Bank 45 5 37 55 2 36
Russische Bank voor Handel en Industrie 35 5 - 35 1 4
Siberische Handelsbank 20 5 5 20 4 4
Totaal 330 136 69 360 63 78

De discrepantie tussen de cijfers van Crisp voor 1916 en die van Stuart voor 
1914, kan voor een belangrijk deel worden verklaard uit het feit dat Duitse aan-
deelhouders vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, nog een groot 
deel van hun Russische effecten van de hand hebben kunnen doen. Een vergelij-
king van de cijfers van Stuart voor 1914 en Crisp voor 1916 laat immers zien dat 
het Duitse aandeel in de acht betrokken banken meer dan was gehalveerd. Een 
andere verklaring voor het grote verschil in de ramingen van Stuart en Crisp is dat 
zij zich baseerde op de cijfers die Ol presenteerde in zijn studie uit 1922, naar de 
omvang van het buitenlands kapitaal in het Russische bedrijfsleven in 1916.86 

Bij het aanhalen van de berekeningen van Ol werd ook al melding van het feit 
dat zijn werk inmiddels aan de nodige kritiek heeft blootgestaan. Carstensen was 
de eerste die er op wees dat Ol er wellicht op uit is geweest, om de buitenlandse 
kapitaalbelangen binnen het Russische bedrijfsleven te overdrijven.87 Van hem was 
bekend dat hij al in de jaren voor de revolutie een grote afkeer had van de sterke 

 84 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 
Nederlandsche bankinstelling (Delft, ongepubliceerd 1916) 21, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
5978.
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groei van buitenlandse investeringen in Rusland. Hij was namelijk erg beducht dat 
dit zou leiden tot een verlies van onafhankelijkheid. Hij was bijgevolg een tegen-
stander van het economische beleid van Witte.88 Het heeft er volgens Carstensen 
dan ook alle schijn van dat Ol de omvang van het buitenlandse kapitaal in de Rus-
sische economie opzettelijk heeft overdreven, om zo het beeld te scheppen van een 
buitenlands juk dat op Rusland was komen te rusten.89

Een tweede kritische kanttekening die Carstensen plaatste bij de cijfers van Ol, 
is dat laatstgenoemde was uitgegaan van de nominale waarde van de in het buiten-
land geplaatste aandelen op het moment van uitgifte. Hij was daarmee helemaal 
voorbij gegaan aan de uitwerking die de vervolghandel in deze effecten had op 
zowel de omvang als de samenstelling van de buitenlandse deelnemingen in de 
Russische economie. Carstensen stelde dat enkel aan de hand reconstructie van de 
Russische betalingsbalans tussen 1860 en 1915, Ols notie van een ‘buitenlands juk’ 
kan worden getoetst. Zelf kwam Carstensen tot de conclusie dat Wittes hervor-
mingspolitiek bij lange na niet tot de grote instroom van buitenlands kapitaal had 
geleid, waar Ol van uit was gegaan. In tegenstelling tot Ol schatte hij de omvang 
van het buitenlandse kapitaal in Ruslands naamloze vennootschappen voor de re-
volutie niet op 45 procent, maar op iets van 35 procent.90

Het slechte voorbeeld van de Franse banken in Rusland

Het vaststellen van de precieze omvang en herkomst van het buitenlandse kapitaal 
in de Russische economie voor 1917, valt buiten het kader van deze studie. De om-
vang en verdeling van het buitenlandse kapitaal binnen het Russische bankwezen 
en dan vooral de verhouding tussen de Duitse en de Franse bankgroepen, zijn hier 
echter wel van belang. Aan de hand van de verschillende benaderingen waarmee 
de Franse en Duitse banken in Rusland voet aan de grond hadden proberen te 
krijgen, zocht Stuart immers naar een passende vorm voor de Nedrus. Stuart con-
stateerde net als Crisp dat in tegenstelling tot de Duitse banken, de Franse banken 
wel streefden naar directe invloed op de bedrijfsvoering van de Russische ban-
ken waarin zij geïnteresseerd waren.91 Als voormalig medewerker van twee Franse 
banken in Rusland, eerst van het Crédit Lyonnais te Moskou en later de Banque 
Russo-Chinoise te Sint-Petersburg, had Stuart van dicht bij het twijfelachtige suc-
ces van de Franse benadering kunnen waarnemen.

 88 Laue, Sergei Witte and the industrialisation of Russia, 286-288.
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2.6 De ontwikkeling van het bedrijf van negen vooraanstaande Russische handelsbanken, 1903 
tot 1913 (milj. rbl.).92

Filialen Kapitaal Reserves Deposito’s
1903 1913 1903 1913 1903 1913 1903 1913

Azov-Don Handelsbank 31 65 7,5 50 3,8 25 58,4 246,2
Volga-Kama Handelsbank 21 55 11 18 5,2 13 125,8 372
Petersburgse  Escompto Bank 2 6 10 20 3,3 6,7 24 83,2
Russische Bank Hdl. & Ind. 22 93 10 35 2,1 9,4 33 169,8
Petersburgse Intern. Bank 7 52 24 48 12,8 24 45,6 230
Russische Bank Buitenl. Handel 16 65 20 50 2,7 21 62,5 263,2
Siberische Handelsbank 14 49 2,4 20 1,7 10 24,6 177,3
Russisch-Aziatische Bank 49 96 34,1 49,7 4,5 16,9 63 357,1
Moskouse Koopmansbank 2 2 5 15 8,6 13,9 60 264
Totaal 164 483 124 305,7 44,7 139,9 496,9 2164

De Banque Russo-Chinoise, waarvoor hij tot 1905 in Rusland en van 1905 tot 
1910 in Brits-Indië had gewerkt, was in dat laatste jaar gefuseerd met de Banque 
du Nord, een andere Frans-Russische bankcombinatie. In de voorafgaande jaren 
hadden beide banken een weinig renderend bestaan gekend en van Franse zijde 
werd gehoopt dat een fusie wel de voorwaarden zou scheppen voor een gezond 
bankbedrijf.93 Op papier zou de Russisch-Aziatische Bank, zoals de nieuwe combi-
natie zou gaan heten, inderdaad een geweldige groei doormaken in de jaren tot de 
Eerste Wereldoorlog (zie tabel 2.6). De omvang van haar kapitaal buiten beschou-
wing latende, was deze bank de grootste van Rusland gemeten naar het aantal 
filialen en de omvang van het depositobedrijf.

De bloei van de Russisch-Aziatische Bank was echter in meer dan één opzicht 
een schijnbloei, zeker voor haar Franse aandeelhouders. Voor wat betreft haar de 
bedrijfsvoering, was de Russisch-Aziatische Bank een typische speculatieve Pe-
tersburgse handelsbank. Ter illustratie: de omvang van haar effectenportefeuille 
omvatte medio 1914 60 procent van de dekking door kapitaal en reserves. Dit ter-
wijl bij de Russische kredietwet het effectenbezit van een handelsbank niet groter 
mocht zijn dan 20 procent van de eigen middelen.94 Ook de beleningen op effecten 
besloegen een buitensporig groot deel van de uitzettingen, zeker in vergelijking 
met het wisseldisconto: kenden de grote zes Duitse banken een verhouding van 
ruim 4:1 tussen wisseldisconto en rekeningen on call, bij de Russisch-Aziatische 
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Bank ging het omgekeerd om een verhouding van 2:1 ten bate van de rekeningen 
on call.95 

Afgezien van de wankele fundamenten van het bedrijf van de Russisch-Aziati-
sche Bank, deden de Russische directeuren en commissarissen, voortdurend hun 
best om de Franse invloed binnen de bank terug te dringen. Rusland had dan mis-
schien wel behoefte aan Frans kapitaal, maar niet aan Frans toezicht. In hun streven 
naar autonomie wisten de Russische bewindvoerders van de Russisch-Aziatische 
Bank zich gesteund door de eigen regering. Deze had bij de onderhandelingen 
over de oprichting van de bank weten te bedingen dat minstens de helft van het 
personeel en de bedrijfsleiding uit Russen zou bestaan.96 In de praktijk betekende 
de steun van de Russische overheid en het feit dat de Russische bewindvoerders nu 
eenmaal beter de weg kenden binnen de Russische bank- en zakenwereld, dat zij 
hun Franse pendanten al snel overvleugelden.97

Voor de oorlog had het bestuurlijke overwicht van het Russische element bin-
nen de leiding van de bank reeds gezorgd voor een grote, maar weinig verant-
woorde groei. Tijdens de oorlog zouden de Franse belangen nog op een heel an-
dere manier onder druk komen te staan. Bevond zich bij oprichting ongeveer 80 
procent van de aandelen in Franse handen, in 1917 was dit percentage gezakt tot 
circa 65 procent. Gedurende de oorlog hadden de oplopende verplichtingen ter 
financiering van de Russische oorlogsinspanning, een vergroting van het kapitaal 
gevergd van 45 naar 55 miljoen roebel.98 De opeenvolgende emissies van in totaal 
10 miljoen roebel waren echter enkel en alleen voorbehouden aan Russische be-
leggers. De meerderheid van de aandelen bevond zich daarmee begin 1917 nog 
wel in Franse handen, maar dit overwicht correspondeerde dus niet meer met de 
invloed op de bedrijfsvoering. 

De redenen voor het falen van de Franse banken

In zijn studie over de internationale banken constateerde Baster in 1935 dat het 
wel vaker voorkwam dat na verloop van tijd het aandeel van de oprichters in een 
buitenlandbank terugliep ten gunste van binnenlandse beleggers. Een goed voor-
beeld hiervan vormde de Banca Commerciale Italiano die in 1894 werd opgericht 
door een syndicaat geleid door Duitse banken en waarin verder ook Oostenrijkse 
en Zwitserse banken deel hadden genomen. Bij oprichting bevond zich niet al-
leen nagenoeg het hele kapitaal in handen van dit syndicaat, maar ook een be-
langrijk deel van het hogere en middenkader van deze bank werd door de syndi-

 95 Ibidem, 11.
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caatleden bijgedragen.99 Twintig jaar later was het Duitse belang in beide banken, 
zowel qua kapitaalinleg als qua personeelsbezetting, al flink teruggelopen en 
waren beide banken feitelijk al helemaal ingeburgerd. Met de Italiaanse oorlogs-
deelname aan de zijde van de Entente werden de laatste Duitse bewindvoerders 
uit hun functies ontheven en was het definitief gedaan met de Duitse invloed.100

De buitengewone omstandigheid van een oorlog daargelaten, betekende het 
naar verloop van tijd geringer worden van het aandeel in het vermogen en per-
soneel van een in het buitenland gestichte bank, niet het onmiddellijke einde van 
een goede belangenbehartiging door dergelijk instellingen ten gunste van de oude 
moederbanken. Dat dit bij de Russisch-Aziatische Bank voor de Franse geïnteres-
seerden wel het geval was, ook al hadden zij een ruime meerderheid van de aande-
len in handen, valt op een aantal beperkende omstandigheden terug te voeren. Op 
de eerste plaats, zo oordeelde Stuart als ook sommige schrijvers na hem, waren de 
Franse bankiers ondanks het Frans-Russische bondgenootschap, doorgaans veel 
minder met land en volk vertrouwd dan hun Duitse concurrenten.101 Dit verschil 
in bekendheid met Rusland viel terug te voeren op het feit dat Duitsland wel en 
Frankrijk geen buurland van Rusland was en omdat de handelsrelaties met Duit-
land voor Rusland van groter belang waren dan die met Frankrijk. 

Een tweede beperkende factor voor de ontplooiing van een ‘Frans’ bankbedrijf 
in Rusland was het feit dat Rusland in sociaal en economisch dan wel mocht zijn 
achtergebleven op West-Europa, maar dan toch ook weer niet zó ver. Rusland 
kende immers een omvang overheidsapparaat en haar invloed op de eigen samen-
leving reikte in menig opzicht verder dan dit het geval was in West-Europa.  Dit 
gold ook voor het bankwezen, waarover de Russische staat in 1860 weliswaar haar 
monopolie had opgegeven, maar waarop de invloed van het Ministerie van Finan-
ciën en voormalige rijksambtenaren nog altijd erg groot was.102 Het hiervoor ge-
geven voorbeeld van de Russisch-Aziatische Bank vormt een goede illustratie van 
de vervlechting van overheid en bankwezen. Rusland mocht dan wel een debiteu-
rennatie zijn, haar alomtegenwoordige overheid vormde een goede buffer tegen 
een overmaat aan buitenlandse invloed en dit maakte het voor de Franse bankiers 
lastig om hun gemengd Frans-Russische bedrijf naar eigen goeddunken te leiden. 
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De keuze voor het model van de Franse banken

Met de weinig tot navolging inspirerende gang van zaken rond de Russisch-Azi-
atische Bank lijkt het op het eerste gezicht verwonderlijk dat Stuart uitgerekend 
pleitte voor de inrichting van de eigen bank langs lijnen van deze instelling.103 
Stuart meende echter dat men als Nederlandse bank in Rusland in een uitgangs-
positie verkeerde die meer overeenkwam met die van de Franse dan van de Duitse 
banken. Net zoals de Franse banken kon men als Nederlandse bank in Rusland nu 
eenmaal niet bogen op dezelfde geografische nabijheid, nauwe handelsbetrekkin-
gen en een invloedrijke lokale nationale gemeenschap zoals de Duitse banken dit 
voor het uitbreken van de oorlog wel konden.104 Een Nederlandse bankinstelling 
zou zich dus nooit zo ‘thuis’ kunnen voelen in Rusland als voorheen de Duitse 
banken.

Uit het voorafgaande concludeerde Stuart dat de veelal door Duitse banken 
gebezigde constructie niet bruikbaar zou zijn voor een Nederlands bankbedrijf. 
Een gebrekkige toezicht op de besteding van in Russische banken belegd Neder-
lands kapitaal zou immers niet worden goedgemaakt door een grote invloed op de 
Russische economie waarover het Duitse bedrijfsleven wel had beschikt. Daarbij 
opgeteld de gebrekkige reputatie van de meeste Russische banken, betekende dit 
dat deelname in een bestaande Russische bank te veel risico’s in zich zou herber-
gen voor wat betreft het beheer van het geïnvesteerde Nederlands kapitaal.105 Het 
enige alternatief wat de Nedrus in wording daarmee restte was het ‘slechte’ voor-
beeld van de Russisch-Aziatische Bank te volgen, en het eigen bedrijf dus als een 
gemengd Nederlands-Russische bank in te richten.106  

Toch hoefde dit geen slecht voorbeeld te zijn zolang er maar voor gewaakt werd 
de bedrijfsvoering in eigen handen te houden. Hiertoe diende niet alleen de meer-
derheid van het ingelegde kapitaal zich in Nederlandse handen te bevinden, maar 
moest ook de leiding en het middenkader van de bank overwegend uit Nederlan-
ders bestaan of althans uit niet-Russen. Het was daarbij van groot belang dat de 
uitgezonden Nederlandse directeuren niet alleen over een goede kennis beschik-
ten van het bankbedrijf zelf, maar vooral ook van de Russische taal en cultuur en 
het Russische bankwezen in het bijzonder. De bank waar Stuart op aanstuurde 
zou dus weliswaar Russisch in naam zijn, maar naar haar kapitaal- en personeels-
bezetting gemeten Nederlands en vooral gericht op de bevordering van de Neder-
landse handel in Rusland.107

 103 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 
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De voorstelling van een Nederlandse bank in Rusland, waarbij zoveel moge-
lijk Russische invloeden binnen de organisatie zouden worden geweerd, stond 
haaks op de ontwikkeling die McKay binnen de Russische economie sinds 1900 
waarnam. Europese investeringen in het Russische bedrijfsleven hadden in de 
tweede helft van de negentiende eeuw vooral bestaan in de oprichting van filialen, 
dochtermaatschappijen of zelfstandige ondernemingen. Vanaf de eeuwwisseling 
zouden Europese investeerders zich echter vooral beperken tot deelnemingen in 
bestaande Russische ondernemingen.108 De reden die McKay gaf voor deze trend-
breuk was dezelfde die Crisp schetste voor de Franse investeerders na de crisis van 
1905-1907. Europese banken en ondernemingen waren namelijk tot het inzicht 
gekomen dat hun gebrek aan kennis van en invloed op de Russische economie, 
tot zeer teleurstellende resultaten kon leiden. Door te investeren in Russische on-
dernemingen dacht men het gebrek aan kennis van de Russische markt te kunnen 
ondervangen en tegelijkertijd voldoende greep te houden op het bestuur van deze 
bedrijven.109

In de verlegging van het zwaartepunt van directe investeringen in de Russische 
economie naar lokale ondernemingen zag McKay de beginnende emancipatie van 
het Russische bedrijfsleven tegenover dat van West-Europa.110 De lering die Stu-
art had getrokken uit de weinig bemoedigende gang van zaken rond de Banque 
Russo-Chinoise en haar opvolger, de Russisch-Aziatische Bank, spreken McKay’s 
constatering echter tegen. Rusland bleef een moeilijk te doordringen markt voor 
Europese ondernemers. De mores binnen het Russische bedrijfsleven verschilden 
nu eenmaal sterk met die in West-Europa. Vooral de alomtegenwoordige aanwe-
zigheid van de Russische staat vormde een belangrijk verschil. Daarnaast was Rus-
land in menig opzicht nog een ontwikkelingsland. Alleen het Duitse zakenleven 
leek het voor de Eerste Wereldoorlog te zijn vergund om, op grond van de grote 
Duitse invloed binnen de Russische economie en samenleving, op eenvoudige 
wijze goede zaken in Rusland te doen.  

De schildpad

De vorming van het Nedrus Syndicaat

Nog voor Stuart, Lagro en Oudendijk naar Rusland waren vertrokken, had de 
NHM een groep van geïnteresseerden om zich heen verzameld die zouden par-
ticiperen in haar Russische bankproject. Deze groep viel naar herkomst onder te 
verdelen in vier subgroepen, te weten twee grootbanken, drie bankiershuizen, drie 
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directieleden van de Koninklijke Olie en voor het overige een handelsmaatschap-
pij en een rederij en haar directeur.111 De beide grootbanken in kwestie waren de 
NHM en de Twentsche Bank. Bij de bankiershuizen ging het om de gerenom-
meerde Amsterdamse firma’s Hope, Lippmann-Rosenthal en Van Eeghen en het 
Rotterdamse bankhuis Mees. Hope en Lippmann-Rosenthal konden overigens al 
op een behoorlijke staat van dienst bogen in de plaatsing van Russische staatsle-
ningen.112 Henri Deterding, Hugo Loudon en Arnold Cohen Stuart van de Ko-
ninklijke Olie namen op persoonlijke titel deel in het kapitaal van de Nedrus. Ten 
slotte behoorden ook de handelsmaatschappij Hudig & Veder en de rederij de Ko-
ninklijke Hollandsche Lloyd en haar directeur Jan Wilmink tot de leden van het 
oprichtingssyndicaat van de Nedrus.113

Al met al ging het hier om een aanzienlijke verzameling van bedrijven en per-
sonen, behorende tot de top van het internationaal georiënteerde Nederlandse za-
kenleven, die per 12 oktober 1916 het syndicaat van de Nedrus zouden vormen.114 
De leiding van het syndicaat berustte bij de NHM, dat ook het aanschrijfpunt zou 
zijn voor zowel de directie van de bank als de leden van het syndicaat. Het syn-
dicaat nam bijna viervijfde van het aandelenvermogen van de Nedrus voor haar 
rekening, waarmee de bank, in ieder geval tot de eerstvolgende kapitaaluitbrei-
ding, stevig in Nederlandse handen zou blijven. Overigens zouden verschillende 
aandeelhouders op hun beurt weer onderdeelnemingen toestaan in de eigen par-
ticipaties. Dit was bijvoorbeeld het geval met de deelneming van de handelsfirma 
Hudig & Veder, die een deel van het aandelenpakket van de NHM had overge-
nomen. Een verder deel van haar belang zou de NHM later nog afstaan aan het 
Amsterdamse bankiershuis Heldring & Pierson.115   

Buiten de bijna vier miljoen roebel die het syndicaat voor haar rekening had 
genomen, was er iets meer dan één miljoen roebel overgebleven, die in de tweede 
helft van 1916 in Rusland werden geplaatst. Het in Rusland geplaatste vermogen 
viel onder te verdelen in twee groepen: een pakket ter waarde van ongeveer vier-
honderdduizend roebel in handen van Russische onderdanen en een pakket van 
zeshonderdduizend roebel in het bezit van niet-Russen.116 Het onderscheid tus-
sen Russen en niet-Russen bleek overigens tamelijk rekkelijk. Boris de Seume, het 
Russische lid van de raad van bestuur van de Nedrus, werd voor wat betreft zijn 
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inleg tot het niet-Russische deel werd gerekend. Afgezien van de heren Woog en 
Neuscheller, behoorden tot de niet-Russen voornamelijk Nederlanders die leefden 
in Rusland. Eerstgenoemde was directeur van de Maatschappij voor Uitvoerhan-
del te Sint-Petersburg en de tweede was de vader van de schoonzoon van Hendrik 
van Gilse van der Pals.117 

De zoektocht naar geschikte commissarissen en bestuurders

Op de dag dat in Nederland de syndicaatovereenkomst werd opgesteld bevond 
Stuart zich al weer ruim drie maanden in Rusland, nu enkel nog in gezelschap van 
Lagro. Oudendijk was kort daarvoor vertrokken nadat zijn taak om te bemiddelen 
bij de Russische overheid erop zat.118 Sinds hun aankomst waren Stuart en Lagro 
op hun beurt drukdoende geweest met het leggen van contacten met de Russische 
bedrijfsleven. Tevens waren zij op zoek gegaan naar geschikte aandeelhouders en 
bewindvoerders voor de bank. Tegelijkertijd moest er ook nog een representa-
tief en tevens betaalbaar onderkomen gevonden worden voor de kantoren van de 
bank en voldoende geschoold personeel.

Van alle genoemde activiteiten, zou het aanknopen van relaties met de Rus-
sische overheid relatief het meest voorspoedig verlopen. De aanwezigheid van 
Oudendijk was hierbij van groot voordeel. Het contact met de Russische over-
heid verliep voor een bank in Rusland hoofdzakelijk via de Kredietkanselarij van 
het Ministerie van Financiën.119 Wilde er überhaupt een bank komen, dan moest 
de Minister van Financiën eerst de statuten goedkeuren. In Nederland waren al 
proefstatuten opgesteld, maar die bleken niet op alle punten in overeenstemming 
te zijn met de Russische kredietwet. Het Russische Ministerie van Financiën han-
teerde uniforme statuten voor handelsbanken, waarvan de inhoud op een aantal 
punten verschilde met de conceptstatuten die men in Nederland had opgesteld. 
Het belangrijkste verschil was de bepaling dat commissarissen lijfelijk ter vergade-
ring aanwezig moesten zijn.120 Deze bepaling lijkt door de Russische wetgever te 
zijn ontworpen om de buitenlandse invloed op het eigen bankwezen in te perken. 
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Erg gelukkig waren Stuart en Lagro niet met de beperkingen die de Russische 
kredietwet aan de samenstelling van de raad van toezicht stelde. De vrees bestond 
immers dat er te veel Russische invloed zou komen binnen de bank. Tegen de nei-
ging van veel Russische commissarissen om zich al te veel met de bedrijfsvoering 
te bemoeien, waren Stuart en Lagro nog nadrukkelijk gewaarschuwd door Jéquin, 
één der directeuren van het Crédit Lyonnais in Sint-Petersburg.121 Dat de commis-
sarissen in Nederland geen plaatsvervangers mochten aanwijzen bij de vergade-
ringen van de raad van toezicht, die doorgaans één keer per maand zouden plaats-
vinden, maakte de kwestie van het vinden van zowel bekwame als betrouwbare 
personen voor deze functie des te urgenter. Van de elf toezichthouders moesten 
er nu vijf in Rusland gevonden worden. De Russische bankwet schreef namelijk 
voor dat een vergadering van de raad van commissarissen een quorum kende van 
vijf personen.122 

Het vinden van vijf geschikte commissarissen bleek echter geen eenvoudige op-
gave. In veel gevallen namen potentiële gegadigden geen genoegen met het gerin-
ge aandeel in de bank dat hen aangeboden werd. Veelal eisten zij juist een groter 
aandeel in het vermogen van de bank met bijbehorende medezeggenschaprechten. 
Voor weer andere kandidaten gold dat zij niet betrouwbaar genoeg werden geacht, 
ook al gingen zij akkoord met een beperkter aandelenpakket.123 De hoge eisen die 
Stuart en Lagro stelden aan de kandidaat-commissarissen, zouden zij er ook op na 
houden tegenover van potentiële aandeelhouders. Door deze kritische houding 
zou van het kapitaal dat voor Rusland was gereserveerd minder dan de helft daad-
werkelijk in handen komen van Russische onderdanen. De Russen die uiteindelijk 
wel in aanmerking kwamen, zouden allemaal rechtstreeks bij de bank betrokken 
zijn of in een nauwe relatie staan tot Nederlanders die dit waren. Uiteindelijk zou 
daarmee minder dan 10 procent van de aandelen van de Nedrus in Russische han-
den komen.124

Personen die wel in aanmerking kwamen voor een commissariaat, zoals Her-
mann, de Nederlandse consul te Moskou, en Van Gilse, zijn collega in Sint-Peters-
burg, bedankten beiden voor de eer. Waar Hermann aangaf wel te willen, werd 
hem dit door de Russische overheid niet toegestaan op grond van zijn Duitse 
afkomst. Bij wet was het namelijk verboden voor Duitsers in Rusland sinds het 
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uitbreken van de oorlog om een publieke functie te bekleden.125 Voor Van Gilse als 
Nederlander gold deze beperking overigens niet. Hij zag echter af van een com-
missariaat bij de Nedrus, omdat hij reeds dezelfde positie bekleedde bij de Peters-
burgse Escompto Bank en die niet wilde opgeven.126 Na enig aandringen liet Van 
Gilse zich wel overhalen om de oprichtingsverklaring te ondertekenen en in het 
aandelenkapitaal van de bank deel te nemen. In zijn plaats zou vervolgens één van 
zijn zonen, Max, zitting nemen in de raad van commissarissen van de bank.127

Uiteindelijk zouden er bij opening toch vijf Russische commissarissen zijn ge-
vonden. Afgezien van Max van Gilse van de Pals waren dit Arthur von Buxhoeve-
den, Michel Polak en Fedor Stacheev als gewone leden en Ivan Tchorzjevski als 
president-commissaris.128 Het beoogde aantal van vijf directeuren, van wie twee 
Nederlanders en drie Russen, werd evenwel niet gerealiseerd. In plaats daarvan 
zou de directie enkel worden versterkt met één Rus en wel Boris de Seume, de 
broer van de Russische consul-generaal in Nederland en zelf een voormalige vice-
directeur van de Petersburgse Privé Handelsbank. In tegenstelling tot zijn beide 
Nederlandse collegae zou De Seume niet de functie van een beherende maar van 
een raadgevende directeur vervullen. In deze hoedanigheid hoefde hij doorgaans 
slechts eenmaal per week aanwezig te zijn tijdens de directievergadering.129

Met de veelheid aan directeurposten die hij in zich verenigde, was De Seume 
een typische vertegenwoordiger van de top van het toenmalige Russische zaken-
leven. Het was in het tsaristische Rusland gebruikelijk dat een veelheid aan be-
stuurlijke posities binnen verschillende bedrijven door één en dezelfde persoon 
werden waargenomen.130 Waar de raad van bestuur van bijvoorbeeld een grote 
bank in Nederland, zoals de NHM, gewoonlijk slechts vier leden telde, kon het 
aantal directieleden bij een Russische grootbank wel het viervoudige hiervan be-
dragen. Niet alleen was de omvang van de raad van bestuur van een Russische 
bank doorgaans veel groter, ook maakten de Russische directeuren aanspraak op 
een veel hogere bezoldiging dan in Nederland gebruikelijk.131 Door de hoogte van 
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de directiesalarissen in samenspel met de door de oorlog sterk opgelopen kosten 
voor het levensonderhoud, zagen Stuart en Lagro zich gedwongen om genoegen te 
nemen met één Russische mededirecteur in plaats van drie.132 

Het vinden van personeel en huisvesting

De hoge loonkosten waarmee de Nedrus zich geconfronteerd zag, beperkten zich 
niet alleen tot het hogere kader maar strekten zich ook uit over het middelbare 
en lagere personeel. Hieraan was niet alleen de aanhoudende geldontwaarding 
schuld, maar ook de toenemende schaarste aan personeel. Tussen augustus 1914 
en november 1917 zou Rusland meer dan veertien miljoen man onder de wapenen 
roepen, wat neerkwam een vijfde deel van zijn actieve mannelijke bevolking.133 Dit 
was naar verhouding misschien niet zoveel als in het Duitse Rijk, waar een vijfde 
van de totale bevolking in het leger zou dienen, maar de economische en de poli-
tieke gevolgen waren daarom voor Rusland niet geringer. Eind 1916 waren al meer 
dan drie-en-een-half miljoen Russische soldaten gesneuveld of zwaar gewond en 
ruim twee miljoen krijgsgevangen gemaakt.134

Het op peil houden van de getalsterkte van haar leger betekende voor Rusland 
een veel grotere belasting, omdat het economisch veel meer leunde op een zeer 
arbeidsintensieve agrarische sector. Het onttrekken van steeds grotere aantallen 
landarbeiders was één van de oorzaken dat vanaf 1916  de landbouwopbrengs-
ten sterk achteruit gingen.135 Tegelijkertijd oefende de honger naar nieuw kan-
nonenvoer een steeds grotere druk uit op de toch al beperkte groep geschoolde 
arbeidskrachten in Rusland. Al decennia voor het uitbreken van de Eerste We-
reldoorlog had de schaarste aan voldoende gekwalificeerd personeel ertoe geleid 
dat Russische banken een relatief groot deel van hun middenkader uit Europa 
moesten aantrekken.136 De oorlog bemoeilijkte echter het aantrekken van geschikt 
personeel uit Europa, omdat ook hier een groot deel van de beroepsbevolking zich 
onder de wapenen bevond. 

 132 Brief van W. Lagro aan E.D. van Walree (Sint-Petersburg 27 oktober 1916) 1-12, NA, 2.20.01 
NHM, inv. nr. 5978. 

 133 Schapiro, L.B., The Russian Revolutions of 1917: the origins of modern communism (New York 
1984) 15. 

 134 Wade, R.A., The Russian Revolution, 1917 (Cambridge 2000) 18.
 135 Pipes, R., The Russian Revolution, 1899-1919 (Londen 1999) 244-245: tot 1916 waren de 
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Naast het personeelsvraagstuk, waarover later meer, was er ook nog de kwestie 
van het vinden van een geschikt onderkomen voor de bank. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog heerste er in Sint-Petersburg een groot gebrek aan woon- en kan-
toorruimte.137 Gekoppeld aan de als maar stijgende inflatie leidde dit tot exorbitant  
hoge huurprijzen. Daar kwam nog bij dat alle grote banken op of aan de Nevski 
Prospekt waren gevestigd. De langgerekte hoofdstraat van de stad vormde in we-
zen het centrum van de Russische bankwereld en was daarmee de enige standes-
gemäße locatie voor een bank in Sint-Petersburg.138 Wilde de Nedrus in aanzien  
niet onderdoen voor de gevestigde banken in de Russische hoofdstad, dan moest 
zij wel in de nabijheid van de Nevski Prospekt haar hoofdkantoor inrichten. Dit 
alles maakte het vinden van acceptabele en tegelijkertijd betaalbare kantoorruim-
ten geen eenvoudige zaak. Het zou Stuart en Lagro uiteindelijk ook vijf maanden 
kosten om een passende ruimte te vinden voor de Nedrus. 

Ironisch genoeg – voor wie zich de personificatie van de Nederlandse volksaard 
in de figuur van de ‘koopman-dominee’ voor de geest haalt – werd de gewenste 

 137 Brief van J.H. Cohen Stuart aan E.D. van Walree (Sint-Petersburg 22 juli 1916) NA, 2.20.01 
NHM, inv. nr. 5978; Brief van de Russisch-Hollandsche Bank aan R.S. Stokvis & Zn. (Sint-
Petersburg 19 januari 1917) 1-5, GAR, 355 R.S. Stokvis & Zn., inv. nr. 3030.

 138 Brief van W. Lagro aan E.D. van Walree (Sint-Petersburg 2 oktober 1916) 1-16, NA, 2.20.01 
NHM, inv. nr. 5978.
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kantoorruimte uiteindelijk gevonden in het gebouw van de Nederlands-hervorm-
de kerk te Sint-Petersburg. Stuart en Lagro gaven geen blijk zich bewust te zijn van 
de ironische lading van een vestiging van de bank in een kerk. Wel waren beiden 
zich bewust van de symbolische connotatie van de Hollandse kerk, in die zin dat 
met dit gebouw het Nederlandse karakter van de Nedrus nog eens werd bena-
drukt. Vooral Stuart was over dit aspect erg ingenomen, maar had ook zonder dit 
wel reden gehad om tevreden te zijn met de gevonden locatie.139 

De Hollandse kerk was gelegen aan de Nevski Prospekt 20. De kerk bevond zich 
zodoende aan het begin van de lange hoofdstraat van Sint-Petersburg en dus in het 
centrum van deze stad. Anders dan haar naam en functie suggereerden, leek de 
kerk van buiten af gezien in niets op een traditionele Nederlandse kerk. Gebouwd 
met de financiële ondersteuning van tsaar Nicolaas I tussen 1831 en 1834, had de 
kerk veel meer weg van een stadspaleis dan van een godshuis.140 Omdat het ge-
bouw eigenlijk te groot was voor de kleine Nederlandse gemeenschap ter plaatse, 
werden delen van de kerk verhuurd. Het middelste deel van het gebouw vormde 
het eigenlijke kerkgedeelte en in de beide vleugels bevonden zich kantoor- en win-
kelruimten die door het kerkbestuur werden verhuurd. Zoals de ansichtkaart op 
de vorige bladzijde laat zien (afbeelding 2.7), zou de Nedrus de eerste en tweede 
verdieping van de linkervleugel betrekken, waarin tot dan toe een boekwinkel en 
leeszaal waren gevestigd.141

Een saillant detail met betrekking tot de locatie van de Hollandse kerk was dat 
aan de tegenoverliggende straatzijde, op nummer 21, zich het zogenaamde Mer-
tens Huis bevond. Ongeveer tezelfdertijd als Stuart en Lagro met het kerkbestuur 
van de Hollandse Kerk tot overeenstemming waren gekomen, zou uitgerekend 
de Holrus haar intrek nemen in het Mertens Huis.142 De Holrus was op dat mo-
ment al bijna een half jaar als bank in Rusland actief, maar had nog niet eerder de 
kans gezien om een kantoor aan de Nevski Prospekt te betrekken. De mogelijk-
heid om haar intrek te nemen in de Hollandse kerk lijkt de directie van de Hol-
rus te zijn ontgaan. Op het moment van schrijven, eind december 1916, was het 
haar dus wel gelukt om een geschikte locatie te vinden aan de Nevski Prospekt. 
Bovendien stond de Holrus tevens op het punt om een bijkantoor in Moskou te  
openen.143

 139 Brief van J.H. Cohen Stuart aan E.D. van Walree (Sint-Petersburg 9 november 1916) 1-14, 
NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.

 140 Wijngaarden-Xinounina, Van assimilatie tot segregatie, 102-103.
 141 Opmerkelijk genoeg, bevind zich ook tegenwoordig ook weer een boekwinkel in de voorma-
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En de haas

De totstandkoming van het Holrus Syndicaat

Anders dan in de beroemde fabel van Aesopus over de haas en de schildpad, zou 
de Holrus in de rol van de haas niet alleen als eerste van start gaan, maar haar 
rivaal ook altijd een stap voor blijven. Zoals eerder al werd opgemerkt, kwam de 
bekendmaking van de oprichting van de Holrus als een grote verrassing voor de 
initiatiefnemers achter de Nedrus. Andersom was men aan de kant van de Ro-
baver al in een vroeg stadium op de hoogte geweest van het Russische bankplan 
van de NHM.144 Nieuwsgierig naar de exacte toedracht rond de snelle en onop-
gemerkte totstandkoming van de Holrus, hadden Stuart en Lagro hierover in 
Sint-Petersburg navraag gedaan. Via Maurice Mohr, een Nederlandse ingenieur 
in dienst bij de Petersburgse Elektriciteitsmaatschappij van 1886, waren beiden 
in contact gekomen met de Russische notaris Lev Kagan.145 Deze bleek als jurist 
nauw betrokken te zijn geweest bij de oprichting van de Holrus. 

Kagan wist te vertellen dat op het moment dat de Robaver zich op Rusland was 
gaan oriënteren, in Sint-Petersburg juist de voorbereidingen in gang waren gezet 
voor wat de Petersburgse Koopmansbank moest gaan worden. Het emissiesyn-
dicaat van deze bank stond onder leiding van de Russische oliemagnaat Stepan 
Lianosov.146 Kagan was juist doende de statuten van de Petersburgse Koopmans-
bank op te stellen toen hij in januari 1916 benaderd werd door Banke Gaastra. 
Het ging hier om een Nederlandse accountant die zich in Sint-Petersburg had ge-
vestigd.147 Gaastra deelde Kagan mede, dat hij kwam in opdracht van een groep 
vooraanstaande Nederlandse zakenlieden en bankiers, die belang stelden in een 
directe bankverbinding met Rusland. Gaastra overhandigde de Russische notaris 
een brief van Kröller, waarin deze stelde dat de Robaver of de keus had om zelf een 
bank in Rusland op te richten of deel te nemen in een bestaande bank.148 

De op handen zijnde oprichting van de Petersburgse Koopmansbank was onder 
Kröllers aandacht gebracht door Roeper, de agent van de firma Müller in Sint-
Petersburg. Deze informatie had Kröller weer doorgespeeld aan de directie van de 
Robaver. Op haar beurt had de directie Kröller verzocht om namens haar contact 

 144 Brief van J.H. Cohen Stuart aan E.D. van Walree (Sint-Petersburg 23 augustus 1916) 1-9, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 5978; Kiliani, Die Großbanken-Entwicklung, 36.
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op te nemen met de leiding van de Petersburgse Koopmansbank.149 Indien het 
mogelijk was om een meerderheidsbelang in deze bank te verkrijgen, zou immers 
op eenvoudige wijze de vestiging van een eigen bank in Rusland gerealiseerd kun-
nen worden. De onderhandelingen met Lianosov verliepen voorspoedig en al op 
23 maart 1916 waren beide partijen tot een overeenkomst gekomen.150 Amper een 
maand later, op 28 april 1916, zou al de oprichtingsvergadering van de Holrus in 
Sint-Petersburg plaatsvinden.151 

Voor wat betreft de kapitaalverdeling werd afgesproken dat het eerste nog on-
derhands te plaatsen aandelenpakket van de bank, groot 5 miljoen roebel, voor 
55 procent door de Nederlandse syndicaatleden moest worden opgebracht.152 Het 
resterende deel viel dan aan de Russische leden toe. Van de 2,75 miljoen roebel 
die de Robaver-groep had toebedeeld gekregen zou één miljoen rechtstreeks voor 
rekening van de Robaver zelf komen. Dit was ongeveer het bedrag dat de bank nog 
aan vooroorlogse tegoeden in Rusland had uitstaan.153 Gezien de lage roebelkoers 
van het moment, zou het terugsluizen van dit bedrag naar Nederland een gevoelig 
koersverlies hebben opgeleverd. Een bijkomend voordeel van de deelneming in 
de bank die Lianosov wilde oprichten, was dus dat de Robaver inactief geraakt 
kapitaal weer wist te activeren.

Afgezien van de firma Stokvis, die voor een kwart miljoen roebel zou deelne-
men in het vermogen van de Petersburgse Koopmansbank, is de precieze samen-
stelling van de Nederlandse aandeelhouders van de bank niet bekend.154 Afgaande 
op de lijst van commissarissen van de Holrus, hebben in ieder geval ook de rede-
rijen Van Nievelt, Goudriaan & Co en de Holland-Amerika Lijn en het handels-
huis P. Onnes & Zn, een deel van het startkapitaal van de bank voor hun rekening 
genomen.155  Daarnaast kan het niet anders, gezien zijn nauwe betrokkenheid bij 
de verwezenlijking van het Russische bankproject van de Robaver, of ook Kröller 
heeft deelgenomen in het kapitaal van de bank. Dit al dan niet op eigen naam of 
op die van de firma Müller. 
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Het Russische element van het Holrus-syndicaat lijkt voornamelijk uit indu-
striëlen te hebben bestaan, tenminste, als ook hier mag worden afgegaan op de 
samenstelling van de raad van commissarissen. Naast de oliemagnaat Lianosov 
waren dit zijn branchegenoot Emmanuel Watazzi, president-commissaris van 
de aardoliemaatschappij Mirsojev en tevens lid van de Rijksraad, Arkady Sinya-
gin, eigenaar van de Galoenov meelmolens en lid van het discontocomité van de 
Staatsbank, Ivan Lelianov, een groothandelaar in pelswaren en tevens directeur 
van de Russische Lloyd en tenslotte nog de heren Manov en Gorlin, de één een 
suikerfabrikant en de ander een houthandelaar.156 De samenstelling is enigszins 
opmerkelijk omdat handelsbanken in Sint-Petersburg doorgaans niet vanuit de 
handel of de nijverheid in het leven werden geroepen, maar door grote buiten-
landse bankinstellingen. Het was veel meer een kenmerk van de Moskouse banken 
om te worden opgericht door industriëlen.157 

De snelle inbedrijfstelling van de Holrus

De Robaver en de groep Russische industriëlen rond Lianosov waren zoals gezegd 
snel tot overstemming gekomen over de verdeling van het kapitaal. Van Neder-
landse zijde werd een meerderheidsbelang van 55 procent genomen, in wat toen 
nog de Petersburgse Koopmansbank zou gaan heten. De samenstelling van de raad 
van toezicht weerspiegelde evenwel niet het grotere Nederlandse kapitaalbelang. 
Bij oprichting waren er namelijk acht Russische tegenover maar zes Nederlandse 
toezichthouders benoemd. Tot de Russische commissarissen behoorden naast Li-
anosov en de genoemde industriëlen, ook Kagan en de adelsmaarschalk Ratkov-
Rosjnov.158 Het Nederlandse element in de raad van commissarissen bestond uit 
drie vertegenwoordigers van de Robaver, te weten Westerman, Van Tienhoven en 
Kröller, en verder uit Michiel Onnes van Nijenrode, Albert Goudriaan en Johan 
Rypperda Wierdsma. Bij laatstgenoemden ging het om de directeuren van achter-
eenvolgens het handelshuis P. Onnes & Zn. en de rederijen Van Nievelt, Goudri-
aan & Co. en de Holland-Amerika Lijn.159 

Om de samenstelling van de raad van toezicht meer in overstemming te bren-
gen met de verdeling van de aandelen, werd Kagan aangewezen als gedelegeerde 
der Nederlandse commissarissen.160 Ook de zeskoppige raad van bestuur van de 
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Holrus zou voor de helft uit Nederlanders bestaan. Bij de Nederlandse directiele-
den ging het op de eerste plaats om Johan de Man Lapidoth, een procuratiehou-
der van de Robaver die nauw betrokken was geweest bij het Rusland Syndicaat.161 
Naast Lapidoth waren het Roeper, de agent van de firma Müller in Sint-Peters-
burg, en Ferdinand van Spengler die de eerste Nederlandse directeuren van de 
Holrus zouden zijn. Spengler was, als voormalig legerofficier en directeur van de 
Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen, overigens een nogal vreemde eend in de 
bijt. De reden voor zijn aanstelling lijkt dezelfde te zijn geweest als Oudendijks 
tijdelijke betrokkenheid bij de Nedrus, namelijk het verlenen van enig statuur aan 
de bank.162

De drie Nederlandse bestuurders werden in hun functie bijgestaan door drie 
Russische collegae, te weten Aleksandrov, Schram en Schulmann.163 Van Alek-
sandrov is weinig meer bekend dan dat hij de president-directeur van de Holrus 
zou worden. Op grond van de leidende positie die hij binnen de raad van be-
stuur van de bank zou gaan bekleden, mag worden aangenomen dat Aleksandrov 
reeds over de nodige ervaring binnen de Petersburgse bankwereld kon bogen. Bij 
Schram ging het om een voormalige firmant van het Nederlands-Russische han-
delshuis E.H. Brandt & Co.164 Schulmann was tenslotte als vice-directeur het hoofd 
geweest van de discontoafdeling van de Petersburgse Privé Handelsbank; dezelfde 
bank waarvoor ook De Seume als vice-directeur had gewerkt.165 

Schulmann zou overigens niet de enige hoger geplaatste medewerker van de 
Petersburgse Privé Handelsbank zijn die de overstap naar de Holrus maakte. Wel-
licht niet helemaal toevallig werden er in de archieven van de Holrus loonstaten 
gevonden van de Petersburgse Privé Handelsbank voor oktober 1915. Afgezien 
van de naam van Schulmann kwamen hierop ook de namen van drie van de zeven 
procuratiehouders voor, die de Holrus bij oprichting zou tellen. Het ging hier om 
de heren Hous, Minkwitz en Lendi. Hous en Minkwitz hadden als procuratiehou-
der onder Schulmann gewerkt op de discontoafdeling van de Petersburgse Privé 
Handelsbank. Lendi had op zijn beurt als procuratiehouder de leiding gehad over 
de inlichtingen-afdeling van deze bank.166 

 161 Brief van R.S. Stokvis & Zn. aan de Holrus (Rotterdam 28 juli 1916) 1-2, GAR, 355 R.S. 
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Of er buiten de genoemde vice-directeur en procuratiehouders van de Peters-
burgse Privé Handelsbank ook lager personeel naar de Holrus is overgegaan, is niet 
bekend. Wel is duidelijk dat het vertrek van vier van de twaalf vice-directeuren en 
procuratiehouder ook voor een grote instelling als de Petersburgse Privé Handels-
bank een gevoelige aderlating moet zijn geweest.167 Het kan zo zijn geweest dat 
het hier om een geplande overdracht van personeel ging. Zoiets kwam voor bij 
bevriende instellingen en voor een bank in oprichting als de Holrus moet dit een 
uitkomst zijn geweest; zeker tegen het licht van de schaarste aan hoger opgeleid 
bankpersoneel op het moment van schrijven. Buiten de loonstaten in de archieven 
van de Holrus, werden echter geen verdere aanwijzingen gevonden van samen-
werking met de Petersburgse Privé Handelsbank. Het kan daarom even goed dat 
Schulmann cum suis simpelweg zijn weggelokt bij hun oude werkgever door hen 
betere arbeidsvoorwaarden in het vooruitzicht te stellen.

De reden voor het relatief grote aantal voormalige werknemers van de Peters-
burgse Privé Handelsbank onder het hogere kader van de Holrus valt dus niet 
meer met zekerheid te achterhalen. Wel is zoveel duidelijk dat het de Holrus in 
vergelijking tot de Nedrus veel gemakkelijker viel om haar bedrijf op te starten. 
In iets meer dan drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst tus-
sen Lianosov en de Robaver, wist de Holrus per 14 juli 1916 namelijk de deuren 
van haar eerste kantoor te openen aan de Zacharevskaja Oelitsa 23.168 De enige 
kleine oneffenheden die zich tot dan toe op het pad van de Holrus hadden voor-
gedaan waren de noodzaak tot naamswijziging en de verdenking een dekmantel 
voor Duitse belangen te zijn. 

De naamswijziging van Petersburgse Koopmansbank in de Russisch-Holland-
sche Bank was noodzakelijk gebleken om verwarring te voorkomen met de Mos-
kouse Koopmansbank.169 Ondanks de bijna naamsgelijkheid bestond er immers 
geen enkele relatie tussen beide banken. Dus enkel om deze reden werd het Ne-
derlandse meerderheidsbelang in de naam van de bank tot uitdrukking gebracht. 
Het benadrukken van het Nederlandse karakter van de Holrus kon overigens geen 
kwaad gezien de opheldering die door het Ministerie van Financiën werd gevraagd 
naar aanleiding van geruchten dat de Holrus als dekmantel zou fungeren voor 
Duitse belangen. Inderdaad was het zo dat de Robaver gelijk het hele Rotterdamse 
zakenleven nauwe banden onderhield met het Duitse achterland. Kröller gold bo-
vendien als een pro-Duitse ondernemer.170 Pjotr Bark, de Russische minister van 
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financiën, lijkt overigens niet zwaar te hebben getild aan de nauwe banden die de 
oprichters van de Holrus met Duitsland onderhielden en verleende uiteindelijk 
zonder veel omhaal goedkeuring aan de statuten van de Holrus.171

De twee alternatieven voor de Nedrus 

Waar de Robaver iets meer dan drie maanden nodig had om het eigen bedrijf op 
te starten, nadat de beslissing tot oprichting van de eigen bank eenmaal was ge-
nomen, kostte het de NHM meer dan een half jaar om de Nedrus betriebsfähig te 
krijgen. Dit verschil in tempo valt op terug te voeren op het feit dat de Robaver in 
een al bijna kant en klare bank stapte, waar de NHM van de grond af aan een eigen 
bank wilde opbouwen. Daarnaast beschikte de Holrus over meer ingangen in het 
Russische bankwezen, gezien haar meer ‘Russische’ karakter. Was men aan de kant 
van de NHM minder bevreesd geweest voor de mogelijke negatieve gevolgen die 
een grotere Russische invloed met zich mee kon brengen, dan had zij overigens bij 
twee gelegenheden voor eenzelfde benadering kunnen kiezen als de Robaver.

De eerste van beide gelegenheden deed zich voor in juli 1916, net nadat Stuart 
en Lagro in Rusland waren aangekomen. Door de zoon van Michael Polak, een 
relatie van Deterding, waren zij geattendeerd op de mogelijkheid om voor 10 mil-
joen roebel deel te nemen in de bank waarvoor Polak junior werkte, de Junkers 
Bank.172 Bij deze instelling ging het om een middelgrote bank met een kapitaal 
van 20 miljoen roebel. De bank beschikte bovendien zowel over een filiaal in Sint-
Petersburg als in Moskou, waarmee de NHM in één keer voet aan de grond zou 
krijgen in de beide financiële centra van het Russische Rijk.173 Tot dan toe was het 
hele kapitaal van de bank in handen geweest van Dmitri Rubinstein die tevens de 
president-directeur was van de Russisch-Fransche Bank. Nog diezelfde maand zou 
hij echter in opspraak raken wegens omvangrijke financiële malversaties waarvoor 
hij niet veel later werd veroordeeld.174 

Ondanks de slechte naam van haar grootaandeelhouder, genoot de Junkers 
Bank zelf een goede reputatie. Hetzelfde gold ook voor Kogan, haar directeur, met 
wie Stuart al bekend was sinds zijn eerdere bezoek aan Rusland. Toch wees Stu-
art een deelneming in de Junkers Bank van de hand. De aangeboden deelneming 
van 10 miljoen vormde immers nog geen meerderheidsbelang, hetgeen naar hij 
vreesde de Nederlandse aandeelhouders teveel aan Russische willekeur zou doen 

 171 Brief van J.H. Cohen Stuart aan E.D. van Walree (Sint-Petersburg 23 augustus 1916) 1-9, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.

 172 Brief van J.H. Cohen Stuart aan E.D. van Walree (Sint-Petersburg 22 juli 1916) 1-8, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.

 173 Mai, J., Das deutsche Kapital in Rußland, 1850-1894 (Berlijn 1970) 64. 
 174 Brief van J.H. Cohen Stuart aan E.D. van Walree (Sint-Petersburg 22 juli 1916) 1-8, NA, 

2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.
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blootstellen.175 De afwijzing van het voorstel van zijn zoon stelde de oude Polak 
enigszins teleur. De NHM had in zijn ogen een goede gelegenheid aan zich voorbij 
laten gaan om voor 20 miljoen roebel in één manoeuvre een stevige voet aan de 
grond te krijgen binnen het Russische bankwezen. Blijkbaar was na de arrestatie 
van Rubinstein het hele kapitaal van de bank ter beschikking komen te staan aan 
nieuwe gegadigden.176 Voor het Nedrus Syndicaat vormde dit vooralsnog echter 
een te grote stap. 

De ontvangst van beide Nederlandse banken in de Russische pers

In dezelfde brief waarin Stuart gewag maakte van de teleurstelling van Polak se-
nior, kwam hij tevens te spreken over de tweede mogelijkheid die de NHM was 
aangereikt om langs eenvoudige weg ingang te vinden in de Russische bankwereld. 
Kagan had namelijk laten weten dat de Russische leden van het Holrus Syndicaat 
het erg op prijs zouden stellen indien ook de NHM zou deelnemen in de Hol-
rus.177 Zonder dit zelf waarschijnlijk te beseffen, stelde Kagan daarmee een herha-
ling voor van de gang van zaken zoals die zich twee jaar eerder rond de oprichting 
van de Bancolanda had voorgedaan. De toch al niet beste verhoudingen tussen de 
NHM en Robaver, welke overigens een zeer persoonlijke component kende in de 
afkeer die Van Aalst en Kröller voor elkaar koesterden, waren er sindsdien echter 
niet beter op geworden.178 

Van Aalst verdacht de Robaver ervan, gelijk Deterding dit deed, het besluit tot 
oprichting van een eigen bank in Rusland te hebben genomen nadat men op de 
hoogte was gekomen van de plannen van de NHM hiertoe.179 Of de Robaver ook 
daadwerkelijk op voorhand op de hoogte is geweest van de plannen van de NHM 
valt niet met zekerheid te zeggen, maar Stuart had de indruk van wel. Voor Van 
Aalst stond het in ieder geval vast, dat de Robaver met de Holrus er op uit was om 
de NHM opnieuw de loef af te steken. Voor de president van de NHM was hier-
mee de maat vol en anders dan dit met de Bancolanda het geval was geweest, zou 
samenwerking met de Robaver inzake Rusland uitgesloten zijn. 

De vooral uit verongelijktheid ingegeven beslissing, om ditmaal niet met de 
Robaver tot een vergelijk te komen, werd door Stuart echter van een meer rati-
oneel argument voorzien. De nauwe banden die de Robaver met Duitse banken 

 175 Ibidem.
 176 Brief van J.H. Cohen Stuart aan E.D. van Walree (Sint-Petersburg 23 augustus 1916) 1-9, NA, 

2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.
 177 Ibidem.
 178 Houwink ten Cate, De mannen van de daad, 20 en 29; Killiani, Die Großbanken-Entwicklung, 

36.
 179 Notulen van de directievergadering der NHM nr. 32 (Amsterdam 28 mei 1914) 1-3, NA, 
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en bedrijven onderhield, al dan niet via de firma Müller, zouden nadelig kunnen 
doorwerken op de reputatie van de Holrus in Rusland. Stuart achtte het daarom 
niet raadzaam om voor de duur van de oorlog als ook voor enige tijd daarna, 
samenwerking met de Rotterdamse concurrenten te overwegen.180 Zoals gezegd, 
leek het Russische Ministerie van Financiën zich weinig druk te kunnen maken 
over het vermeende ‘Duitse’ karakter van de Holrus. In de Russische pers liet men 
zich echter wel bij herhaling kritisch uit over de over de hausse in de oprichting 
van buitenlandse bank- en verzekeringscombinaties, zoals die vanaf medio 1916 
plaatshad.181 

In twee artikelen die in de Russische pers waren gewijd aan de oprichting van 
de Nedrus, werd eveneens de zorg uitgesproken of achter de neutrale façade van de 
investeringen door ondernemers uit neutrale landen, in werkelijkheid geen Duitse 
belangen schuilgingen. In de Sankt-Peterboergskaja Gazeta van 19 december 1916, 
viel te lezen dat de naam van de bank Lippmann Rosenthal, die als één van de be-
langhebbers in de Nedrus werd genoemd, wel erg Duits klonk.182 Ironisch genoeg 
kende juist dit bankiershuis een lange staat van dienst bij de plaatsing van Russi-
sche staatsleningen in het buitenland.183 

De meer met bankzaken vertrouwde Birzjevoj Koerjer gaf zich wel rekenschap 
van de goede banden tussen het bankhuis Lippmann Rosenthal en de Russische 
staat. In de uitgave van 23 december 1916, waarin melding werd gemaakt van de 
 180 Brief van J.H. Cohen Stuart aan E.D. van Walree (Sint-Petersburg 23 augustus 1916) 1-9, NA, 

2.20.01 NHM, inv. nr. 5978
 181 Vertaling artikel uit de Sankt-Peterboergskaja Gazeta (Sint-Petersburg 19 december 1916) 

1-2, RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 4.
 182 Ibidem.
 183 Kymmell, Geschiedenis van de algemene banken, deel I, 91-92.
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oprichting van de Nedrus, noemde de Birzjevoj Koerjer de betrokkenheid van de 
Lippmann Rosenthal bank, als ook die van de NHM, juist als uitstekende referen-
ties voor de nieuwe bank.184 Op grond hiervan, hield de krant haar lezers voor, 
viel ook te verwachten dat het bij de Nedrus om een solide bank zou gaan. Naast 
deze positieve opmerking over de veronderstelde soliditeit van de Nedrus, bracht 
ook de Birzjevoj Koerjer de oprichting van de bank in verband met de hausse in 
oprichtingen van buitenlandse bankfirma’s en in het bijzonder met die van de Hol-
rus. Toch werd ook hier de kritische kanttekening geplaatst dat het mogelijk was 
dat achter de ‘neutrale façade’ van Nederlandse banken in feite Duitse belangen 
schuilgingen.185 

De verdachtmaking mogelijk een belangenbehartiger van het Duitse bedrijfs-
leven te zijn, viel dus niet alleen de Holrus ten deel, maar ook de Nedrus. In het 
dagelijkse bedrijf lijken beide banken weinig hinder te hebben ondervonden van 
een wantrouwende houding van de Russische pers. In plaats daarvan zouden bei-
de banken oneindig veel meer problemen ondervinden van de als maar verslech-
terende situatie waarin de Russische economie kwam te verkeren. De politieke 
onlusten die daaruit voortvloeiden, zouden op hun beurt de Russische economie 
nog verder ontregelen en datgene in gevaar brengen waarvoor beide banken in het 
leven waren geroepen: het voeren van een bankbedrijf hoofdzakelijk gericht op de 
financiering van de Nederlandse handel met Rusland. 

Het Russische bedrijf van de National City Bank of New York

De Nedrus en de Holrus waren niet de enige buitenlandse bankcombinaties die 
in de jaren 1916 en 1917 in Rusland werden opgericht. In het hiervoor aange-
haalde artikel van de Birzjevoj Koerjer werd zelfs gesproken over een ware hausse 
in de oprichting van nieuwe buitenlandse banken. Stuart melde hierover dat on-
geveer gelijktijdig met de Nedrus, ook de oprichting plaats had van een viertal 
andere buitenlandse handelbanken, en wel een Japanse, Belgische, Franse en een 
Amerikaanse bank.186 Hij stelde zichzelf de vraag in hoeverre het hier om gezonde 
kredietinstellingen ging. Of zijn twijfel terecht was valt moeilijk na te gaan, om-
dat buiten de Amerikaanse bank in kwestie er in de literatuur geen verwijzingen 
werden gevonden naar de andere drie banken. De soliditeit van de Amerikaanse 
bank in kwestie lijkt evenwel niet ter discussie te hebben gestaan, omdat het hier 
om een filiaal van de National City Bank of New York ging; één van de grootste 
Amerikaanse banken van dat moment. 
 184 Vertaling artikel uit de Birzjevoj Koerjer (Sint-Petersburg 16 december 1916) 1-3, RGIA, 
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Evenals dit het geval was geweest met de directies van de Robaver en de NHM, 
was ook bij de leiding van de National City Bank in 1915 het plan gerezen om in 
Rusland actief te worden. De achtergrond waartegen de raad van bestuur van deze 
Amerikaanse bank tot dit voornemen was gekomen, verschilde in wezen niet veel 
met de wijze waarop de directies van de Robaver en de NHM tot hetzelfde besluit 
waren gekomen. Op de eerste plaats maakte de Amerikaanse kredietmarkt een 
sterke groei door als gevolg van de oorlog en daarnaast was ook binnen het Ame-
rikaanse bankwezen een concentratieproces op gang gekomen, welke in gang was 
gezet met de invoering van de Federal Reserve Act in 1913. Tegelijkertijd was ook 
bij veel vooraanstaande Amerikaanse bankiers en ondernemers de overtuiging ge-
groeid dat de Russische economie over een geweldig groeipotentieel beschikte, dat 
grote kansen bood aan het Amerikaanse bedrijfsleven.187 

Tot de invoering van de Federal Reserve Act was het voor Amerikaanse banken 
verboden om vestigingen in het buitenland er op na te houden. De enige uitzon-
dering hierop vormde de in 1902 speciaal voor buitenlands bankieren opgerichte 
International Banking Corporation.188 Vijf maanden na de opening van het eerste 
kantoor van de Bancolanda, opende in november 1914 ook de National City Bank 
een filiaal in Buenos Aires.189 Zij was daarmee de eerste grote Amerikaanse bank 
die deze stap ondernam en zou qua buitenlandse expansie ook de meest vooruit-
strevende Amerikaanse bank tijdens de Eerste Wereldoorlog blijken te zijn. Drie 
jaar na de oprichting van haar eerste overzeese filiaal telde de National City Bank 
al 34 buitenlandse vestigingen, die twintig procent van haar totale middelen en 
winsten voor hun rekening namen. Het was ook de bedoeling geweest van Frank 
Vanderlip, de president-directeur van de National City Bank, om van zijn bank 
een wereldomspannende onderneming te maken.190 

Eén van de nieuwe markten waarop de National City Bank zich begaf in haar 
internationale expansiedrang was Rusland. Haar interesse voor Rusland vloeide 
voort uit de geweldige groei die de Amerikaanse investeringen aldaar hadden 
doorgemaakt sinds het uitbreken van de oorlog. Tussen 1914 en 1917 zouden de 
Amerikaanse investeringen in  Rusland bijna vervijfvoudigden van 95 naar 500 
miljoen dollar. De helft daarvan kwam weliswaar voor rekening van de leningen 
die de Amerikaanse Schatkist had verstrekt aan de Voorlopige Regering, maar bij 
de andere helft ging het om private deelnemingen in de Russische staatschuld en 
de investeringen die gepaard gingen aan de toegenomen export van vooral machi-

 187 Tuve, J.E., ‘Changing directions in Russian-American economic relations, 1912-1917’, in: 
Slavic Review, jrg. 31 (maart 1972) nr.1, 61-63.

 188 Wilkins, M., ‘Banks over borders: some evidence from their pre-1914 history’, in: Jones, G. 
(red.), Banks as multinationals (Londen en New York 1990) 231-233.

 189 Strasser, Die deutschen Banken, 9.
 190 Huertas, T.F., ‘United States multinational banking: history and prospects’, in: Jones, G. (red.) 

Banks as multinationals (Londen en New York 1990) 251.
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nes vanuit de Verenigde Staten.191 Voor de firma Stokvis en de Robaver was dit de 
reden geweest om het Rusland Syndicaat op te richten, waaruit één jaar later de 
Holrus was voortgekomen.

Bij de National City Bank voltrok zich ongeveer hetzelfde proces. Hoewel tot 
1914 nauwelijks bekend met de Russische markt, bracht de plaatsing van een 
aantal Russische overheidsleningen hier verandering in.192 Tegelijkertijd had de 
bank ook een belangrijk aandeel in de American International Corporation, een 
houdstermaatschappij gespecialiseerd in de financiering van de Amerikaanse ex-
port.193 Bijgevolg was zij ondermeer nauw betrokken bij de financiering van de 
sterk groeiende export naar Rusland. Door de toegenomen bekendheid met dit 
land, was de directie van de National City Bank al even enthousiast geraakt voor 
de veronderstelde perspectieven van de Russische markt als de schrijvers van de 
Nedrus-brochure. Zodoende viel al in 1915 het besluit om een filiaal in Rusland te 
openen. De onderhandelingen hierover namen ruim een jaar in beslag, als gevolg 
van de terughoudende opstelling van de Russische overheid.194 In de zomer van 
1916 werd echter alsnog een overstemming bereikt en kreeg de bank toestemming 
om haar filialen in Rusland te openen.195

 191 Fisher, ‘American investment in pre-Soviet Russia’, 91.
 192 Ibidem, 95-97.
 193 Tuve, J.E., ‘Changing directions in Russian-American economic relations’, 63.
 194 Alleen aan het Crédit Lyonnais was tot dusverre toestemming verleend om als buitenlandse 

bank in Rusland filialen te openen. 
 195 Lebedev, V.V., Russko-amerikanskie ekonomocheskie otnosheniia, 1900-1917 (Moskou 1964) 
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hoofdstuk 3

Amsterdam en Rotterdam 
 aan de Nevski Prospekt

Op den 2/15 januari vond de opening van de lokalen van onzen bank aan de 
Nevski Prospekt plaats. Naast de directie en het personeel waren hierbij tegen-
woordig de commissarissen in Rusland evenals enkele van onze aandeelhouders 
als ook de heer Nikivoroff van de Krediet Kanselarij en de heer Halpern, onze 
juridisch adviseur. Aan de opening ging een traditionele inwijding der lokalen 
vooraf door een Orthodoxe priester. Deze ceremonie zal wellicht in maart op-
nieuw moeten plaatshebben, daar de werkzaamheden aan de grote operatiezaal 
dan pas voltooid zullen zijn.1

Willem Lagro, januari 1917.

Het universum van twee banken

De voorsprong van de Holrus op de Nedrus

Op 15 januari 1917, dezelfde dag waarop de National City Bank haar filiaal in 
Sint-Petersburg opende, zou ook de Nedrus de deuren van haar eerste en enige 
vestiging openen.2 Dit misschien wel ‘meest gelukkige’ moment in het korte be-
staan van de bank, werd enige luister bijgezet door de plechtigheid waarvan Lagro 
hiervoor gewag maakte. Er waren op dat moment één jaar en vier maanden ver-
streken sinds het verschijnen van de brochure waarmee de geschiedenis van de 
Nedrus begint. Nog voor het einde van haar eerste boekjaar, zouden de politieke 
ontwikkelingen in Rusland echter het feitelijke einde van haar bedrijf inluiden. 
Voor de Nedrus gold daarmee, dat de voorbereidingstijd een langere periode in 
beslag hadden genomen dan de tijdspanne waarbinnen zich vrij aan haar bedrijf 
heeft kunnen wijden. 
 

 1 Aantekening van W. La Gro (Sint-Petersburg januari 1917) 1-2, RGIA 623.1 Nedrus, dos. nr. 
16. 

 2 Lebedev, Russko-amerikanskie ekonomocheskie otnosheniia, 268-269; Aantekening van W. La 
Gro (Sint-Petersburg januari 1917) 1-2, RGIA 623.1 Nedrus, dos. nr. 16.
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Voor de grote concurrent van de Nedrus viel de verhouding, tussen de aanloop-
periode en de tijd waarin het als bank in Rusland actief zou zijn, veel minder 
ongunstig uit. Op het moment dat de Nedrus ten tonele verscheen, was de Holrus 
immers al een half jaar operationeel.  Over haar eerste halve boekjaar had zij eind 
1916 al een bescheiden nettowinst van ruim 70.000 roebel weten te realiseren.3 
Hoewel de winst onvoldoende was om dividend uit te keren, toonde de directie 
van de Robaver zich tevreden met de ontwikkeling die haar Russische dochter-
bank had doorgemaakt. In november 1916 werd in Rotterdam dan ook het besluit 
genomen, om het kapitaal van de Holrus naar tien miljoen roebel uit te breiden.4 
De kapitaalverhoging was ondermeer bedoeld ter financiering van de opening van 
een bijkantoor in Moskou. In april 1917 werd het Moskouse filiaal al in bedrijf 
genomen, waarmee de Holrus vertegenwoordigd was in de beide grote financiële 
centra van het Russische Rijk.5 

Een uitbreiding van de eigen bank met een filiaal in Moskou was iets wat ook 
Stuart voor ogen had gestaan.6 Het Moskouse filiaal van de Nedrus zou er echter 
nooit komen. De voorbereidingen daartoe werden ingehaald door de ontwikke-
lingen in het najaar van 1917. Voor zowel de Nedrus als de Holrus betekende dit, 
dat het korte tijdsbestek tussen de opening van hun Petersburgse kantoren en de 
Oktoberrevolutie, hun ‘bloeitijd’ vormde. In het geval van de Holrus, ging het hier 
om een periode van zestien maanden, en bij de Nedrus om een periode van niet 
meer dan tien maanden. De korte periode van rust, die beide banken voor de 
opbouw van hun bedrijf werd vergund, bleek op zichzelf echter al tamelijk betrek-
kelijk. De beperkingen die de Eerste Wereldoorlog aan het economische verkeer 
in Rusland oplegde, bleken een volledige ontplooiing van het bedrijf van beide 
banken namelijk in de weg te staan.

Ondanks de beperkte tijdspanne waarin de Nedrus en de Holrus vrij waren 
om binnen de beperkingen van een door de oorlog steeds meer overspannen Rus-
sische economie hun bedrijf op te bouwen, gaat het hier om de meest wezenlijke 
periode in hun korte geschiedenis. Immers, indien het nooit tot de inbedrijfstel-
ling van de Nedrus en Holrus was gekomen, was er ook geen aanleiding geweest 
om hun geschiedenis te verhalen. Op dit punt aangekomen is het de bedoeling 
om achtereenvolgens een beeld te schetsen van de organisatie van beide banken, 

 3 Winst- en verliesrekening der Russisch-Hollandsche Bank over 1916 (Sint-Petersburg 13 
januari 1917) 1-2, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5975.

 4 Notulen van de algemene vergadering van commissarissen der Robaver nr. 45 (Rotterdam 13 
december 1916) ong., ABN AMRO, Rotterdamsche Bank, inv. nr. 108.

 5 Uittreksel krantenartikel betreffende de opening van het Moskouse filiaal van de Holrus 
(Rotterdam januari 1917) 1, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979; het Moskouse bijkantoor van 
de Holrus was gevestigd aan de Ipatevski Perevoloek nr. 3.

 6 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 
Nederlandsche bankinstelling (Delft, ongepubliceerd 1916) 8-9, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
5978.
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de omgeving waarin zij actief waren en de resultaten die zij wisten te boeken ge-
durende hun korte operationele bestaan. Enkel op deze wijze kan immers worden 
vastgesteld welke bijdrage de Nedrus en Holrus hebben weten te leveren aan hun 
hoofddoelstelling: het versterken van de Nederlandse handelsbetrekkingen met 
Rusland. 

De bescheiden omvang van de Nedrus 

Tabel 3.1 geeft een overzicht van de omvang en de organisatie, van zowel de Ned-
rus als de Petersburgse Privé Handelsbank. Bij deze laatste bank ging het om de 
oudste handelsbank van Rusland. Zij was in 1864 opgericht in het kielzog van de 
liberalisering van het Russische bankwezen die wederom in gang was gezet met 
de bankwet van 1863.7 Hoewel haar fysieke omvang beperkt bleef tot één kantoor, 
behoorde de Petersburgse Privé Handelsbank met een vermogen van 41 miljoen 
roebel en een balanstotaal van 319 miljoen in 1917 nog altijd tot de grotere Rus-
sische handelsbanken.8 Gezien haar omvang en status is het niet verwonderlijk 
dat haar bedrijf grootser was opgezet dan dat van de Nedrus. Waar de Nedrus 
slechts iets van 50 medewerkers telde, verdeeld over zes bedrijfsafdelingen en het 
ondersteunende personeel, telde de Petersburgse Privé Handelsbank maar liefst 
ongeveer 140 werknemers verdeeld over twaalf afdelingen en het ondersteunende 
personeel.9

De bescheiden opzet van de Nedrus kwam niet alleen tot uitdrukking in het 
betrekkelijk geringe aantal employees, maar ook in de naar Russische maatstaven 
beperkte omvang van haar directie. Afgezien van Stuart en Lagro, bestond deze 
enkel en alleen uit de eerder genoemde Boris de Seume. Zoals gezegd, was het 
voor oprichting de bedoeling geweest om de directie van de Nedrus uit vijf man te 
laten bestaan, te weten twee Nederlanders en drie Russen. De beide Nederlandse 
directeuren en één van hun beoogde Russische collegae, zouden als beherende 
directeuren de dagelijkse leiding van de bank op zich nemen. Aan de overige 
twee Russische directeuren was ondertussen een louter adviserende functie toe-
bedacht.10 Het bleek voor Stuart en Lagro echter onmogelijk, om voldoende be-
trouwbare en betaalbare Russische kandidaten te vinden voor de raad van bestuur 
van de Nedrus, die zodoende beperkt bleef tot henzelf en De Seume.11 

 7 Mai, Das deutsche Kapital in Rußland, 68.
 8 Epstein, Les banques commerce russes, bijlage: ‘Bilans de banques privées au 1er Août 1917’.
 9 Zie tabel 3.1.
 10 Brief van W. Lagro aan E.D. van Walree (Sint-Petersburg 27 oktober 1916) 1-12, NA, 2.20.01 

NHM, inv. nr. 5978.
 11 Ibidem.
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3.1 Vergelijkend overzicht van de organisatie van de hoofdkantoren van de Nedrus en de Peters-
burgse Privé Handelsbank.1213

 
Nederlandsche Bank voor Russischen Handel 
per 14 april 1917.12

Petersburgse Privé Handelsbank 
per 28 oktober 1915.13

Bestuur en toezicht
– Raad van Toezicht (14)
– Raad van Bestuur (3)
17 bestuurders en commissarissen

Bestuur en toezicht
– Raad van Toezicht (n.b.)
– Raad van Bestuur (n.b.) 
Wellicht meer dan 30 in totaal

Controle en advies
– Juridische adviseurs (2)
– Revisiecomité (5)
– Discontocomité (3)
10 externe adviseurs en controleurs

Controle en advies
– Juridische adviseurs (2)
– Technische adviseurs (3)
– Revisiecomité (n.b.)
– Discontocomité (n.b.)
Wellicht meer dan 20 in totaal

Bedrijfsafdelingen
– Secretariaat (8)
– Binnenland (5)
– Buitenland (5)
– Effecten (4)
– Boekhouding (5)
– Kassiers (13)
40 medewerkers, te weten: 2 vice-directeuren, 
2 procuratiehouders en 36 employees en kas-
siers

Bedrijfsafdelingen
– Secretariaat (9)
– Inspectie (5)
– Correspondentie (12)
– Buitenland (6)
– Disconto (31)
– Rekening-courant (10)
– Effectenbeheer (12)
– Effectencontrole (6)
– Boekhouding (20)
– Inlichtingen (6)
– Kluisbewaking (2)
– Archief (1)
120 medewerkers, te weten: 4 vice-directeurs, 
6 procuratiehouders, 3 afdelingshoofden en 
107 employees en kassiers

Ondersteunend personeel
– Huishoudelijk personeel (n.b.)
– Dienstbodes (n.b.)
Een onbekend aantal vaste huishoudelijke me-
dewerkers en losse dienstbodes, vermoedelijk 
niet meer dan 10 in totaal

Ondersteunend personeel
– Huishoudelijk personeel (4)
– Dienstbodes (8)
– Telefonisten (4)
16 medewerkers behoorden in totaal tot het 
ondersteunende personeel

 12 Lijst van de salaris- en premie-uitkering aan de werknemers van de bank (Sint-Petersburg 
april 1917) 1-2, RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 115.

 13 Opgave der halfmaandelijkse salarisuitkeringen aan het personeel van de Petersburgse Privé 
Handelsbank (Sint-Petersburg oktober 1915) 1-38, RGIA, 631.1 Holrus, dos. nr. 121.
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Een onderscheid tussen beherende en raadgevende directeuren, kwam overi-
gens niet voor bij de handelsbanken in Nederland. De directies van de Nederland-
se banken waren doorgaans dan ook veel kleiner in vergelijking met die van hun 
Russische collega-instellingen. De directie van de NHM telde in 1917 bijvoorbeeld 
niet meer dan vier leden.14 Bij de grotere Russische handelsbanken omvatte de 
directie daarentegen wel tien of vijftien leden. Ongeveer de helft van de bestuurs-
leden bij een Russische bank, bekleedde vervolgens een adviserende functie, zoals 
De Seume die bij de Nedrus. Deze adviserende directeurs dankten hun positie 
doorgaans aan hun contacten en expertise buiten het bankwezen, bijvoorbeeld 
binnen de overheid of de industrie. Zo was De Seume ook directeur bij een elek-
triciteitsmaatschappij in Sint-Petersburg en bij een viertal steenkolenmijnen op de 
Kaukasus.15  

 14 Nederlandsche Handel-Maatschappij, Jaarverslag over 1917 (Amsterdam 1918) 5.
 15 Brief van W. Lagro aan E.D. van Walree (Sint-Petersburg 10 augustus 1916) 1-12, NA, 2.20.01 

NHM, inv. nr. 5978.

3.2 Het gebouw van de Petersburgse Privé Handelsbank aan de Nevski Prospekt Nr. 1 
te Sint-Petersburg rond 1900.



De Nedrus en de Holrus100

De bredere opzet van de Holrus

Anders dan dit het geval was bij de Nedrus, lijkt de Holrus op weinig problemen 
te zijn gestuit bij de invulling van haar raad van bestuur. Bij oprichting bestond 
de directie van de Holrus al uit zes leden, drie Nederlanders en drie Russen.16 De 
uitbreiding van de bank met een filiaal in Moskou, zou de directie van de Holrus 
overigens wel van samenstelling doen veranderen. Roeper werd vervangen door 
Henry de Vaynes van Brakell Buys, voorheen een wisselmakelaar in Batavia, en 
Schram werd opgevolgd door Kagan. Laatstgenoemde zou zijn directeurschap 
overigens enkel en alleen in naam vervullen; zijn positie werd waargenomen door 
Frederik Will, aan wie, samen met Buys, de leiding over het nieuwe filiaal was toe-
vertrouwd.17 Met de aanstelling van Will, zouden er dus meer Nederlanders dan 
Russen actief zijn binnen de directie van de Holrus. Dit laatste kon overigens niet 
worden gezegd van de raad van toezicht, waar tien van de zestien leden Russisch 
waren.18

Afgezien van de raad van toezicht en de directie, valt het moeilijk om een 
bevredigend overzicht te geven van de omvang en de samenstelling van het per-
soneel van de Holrus. In tegenstelling tot de Nedrus zijn van de Holrus alleen de 
personeelsgegevens bewaard gebleven van haar Moskouse filiaal. De eerste maand 
na haar opening,  telde dit filiaal, afgezien van de beide Nederlandse directeurs, 
5 procuratiehouders, 22 gewone employees, 6 kassiers, 3 portiers, 2 koeriers, 4 
diensbodes, 2 koks en 1 keukenhulp.19 Gerekend vanaf de directie tot en met het 
dienstpersoneel, waren er eind april 1917, dus 47 man in dienst bij de Holrus in 
Moskou. Qua personeelsbezetting lijkt het Moskouse filiaal dus weinig te hebben 
verschild met het hoofdkantoor van de Nedrus. Zoals gezegd, telde de Nedrus, 
medio april 1917, eveneens om en nabij de 50 medewerkers.20

Over de omvang en samenstelling van het personeel van het hoofdkantoor 
van de Holrus, zijn ondertussen geen gegevens bewaard gebleven, evenmin als 
van de interne organisatie van de bank als geheel. Wel is de verdeling bekend van 
de directieleden, vice-directeurs en procuratiehouders over de beide filialen. Waar 
het filiaal in Moskou zoals gezegd twee directeurs en vijf procuratiehouders kende, 
telde het hogere kader van het kantoor in Sint-Petersburg, vier directeurs, twee 

 16 Brief van P. Grosjaens aan S. Roberts (Sint-Petersburg, 17 mei 1916) 1, RGIA, 624.1 National 
City Bank, dos. nr. 131.

 17 Brochure van de Russisch-Hollandsche Bank (Sint-Petersburg, april 1917) 1-6, RGIA, 631.1 
Holrus, dos. nr. 121.

 18 Ibidem.
 19 Lijst van de salaris- en bonusuitkeringen aan het personeel in Moskou (Sint-Petersburg 30 

december 1917) 1-2, RGIA, 631.1 Holrus, dos. nr. 123.
 20 Zie figuur 3.1.
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vice-directeurs en acht procuratiehouders.21 Afgaande op het dubbele aantal lei-
dinggevenden, is het niet ondenkbaar, dat ook het lagere kader van de Holrus in 
Sint-Petersburg tweemaal zoveel leden heeft geteld als het bijkantoor in Moskou. 
Hieruit volgt dat de beide filialen van de Holrus in april 1916 gezamenlijk onge-
veer 150 medewerkers hebben omvat. Voor wat betreft haar personele omvang zou 
de Holrus daarmee driemaal zo groot zijn geweest als de Nedrus en ongeveer even 
groot als de Petersburgse Privé Handelsbank.  

De organisatie van beide banken

In zijn proefschrift uit 1919, De concentratie in het bankwezen: een bijdrage tot 
de kennis der economische ontwikkeling van onzen tijd, gaf de zoon van Wester-
man van de Robaver een uiteenzetting van de arbeidsdeling bij de toenmalige 
handelsbanken. Hij stelde dat, hoe veelzijdig en omvangrijk het bedrijf van een 
grootbank ook mocht zijn, haar werkzaamheden concentreerden zich in wezen op 
twee hoofdafdelingen en wel de correspondentie en de boekhouding. Alle overige 
afdelingen, zoals de kas of de effectenadministratie, gaven hun werkzaamheden 
in verkorte vorm door aan de correspondentie danwel de boekhouding. Op hun 
beurt stelden de beide hoofdafdelingen weer de cliënten van de bank op de hoogte 
en verrichtten de benodigde boekingen.22 

3.3 Algemene indeling van het moderne bankbedrijf naar Westerman.23

Afdelingen belast met de praktische 
tenuitvoerlegging van het bedrijf:
– Kas
– Correspondentie (uitgaand)
– Wisselafdeling
– Arbitrage
– Beursafdeling
– Effectenadministratie
– Loketkluis
– Emissie-afdeling

Afdelingen belast met de interne 
bedrijfsvoering:
– Correspondentie (inkomend)
– Secretariaat/Juridische Zaken
– Kredietafdeling (onderzoek)
– Fondsenbehandeling
– Boekhouding en controle
– Archief
– Expeditie
– Financieel Bureau (inlichtingen)

 21 Brochure van de Russisch-Hollandsche Bank (Sint-Petersburg, april 1917) 1-6, RGIA, 631.1 
Holrus, dos. nr. 121.

 22 Westerman, W.M., De concentratie in het bankwezen: een bijdrage tot de kennis der economi-
sche ontwikkeling van onzen tijd (’s-Gravenhage 1919) 185-186. Voor een nadere uiteenzet-
ting van de functies van de genoemde afdelingen binnen het bankbedrijf.

 23 Ibidem, 186-187.
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De opsomming die Westerman vervolgens gaf van de afdelingen zoals deze 
bij de meeste handelsbanken voorkwamen, is hierboven in verkorte vorm weer-
gegeven in tabel 3.3. Westerman tekende bij deze opsomming aan dat zij slechts 
in grote lijnen inzicht vermocht te geven in de organisatie van de handelsbanken, 
omdat elke bank afzonderlijk wel een eigen invulling gaf aan de organisatie van 
haar bedrijf. Bij de grotere banken was bijvoorbeeld de kasafdeling doorgaans on-
derverdeeld in een stortingskas en een uitbetalingkas. Op haar beurt, was de cor-
respondentie vaak weer gegroepeerd in tal van afzonderlijke secties, al dan niet ge-
rangschikt naar cliëntgroep, gebied, taal of simpelweg op alfabetische volgorde. 24

 Indien de algemene schets die Westerman gaf van de arbeidsdeling binnen de 
grootbanken wordt vergeleken met de situatie in de al eerder aangehaalde tabel 
3.1, dan valt andermaal op hoe kleinschalig de opzet van de Nedrus was. Waar 
Westerman zestien afdelingen onderscheidde, telde de Nedrus er slechts zes. Het 
in dezelfde tabel opgenomen overzicht van de organisatie van de Petersburgse 
Privé Handelsbank laat zien dat de twaalf afdelingen van deze bank nauwer aan-
sloten bij de voorstelling die Westerman gaf van de organisatie van het moderne 
bankbedrijf, dan dit het geval was bij de Nedrus.25

Hoewel er geen gegevens bewaard zijn gebleven over haar organisatie, zal de 
Holrus in Sint-Petersburg een grotere arbeidsdeling hebben gekend dan de Ned-
rus. Er van uitgaande dat elke vice-directeur en procuratiehouder een eigen afde-
ling onder zich had, zoals dit ook het geval was bij de Nedrus, dan moet het hoofd-
kantoor van de Holrus een tiental afdelingen hebben omvat. Bij de hoofdvestiging 
werkten immers twee vice-directeuren en acht procuratiehouders.26 Het is overi-
gens goed mogelijk dat er twaalf afdelingen waren, net zoals bij het hoofdkantoor 
van de Petersburgse Privé Handelsbank. Het secretariaat viel namelijk vaak recht-
streeks onder de directie, en aan het hoofd van de kasafdeling stond bij een Russi-
sche bank altijd een hoofdkassier. Hij en zijn ondergeschikten, behoorden niet tot 
de vaste staf van een bank maar waren lid van een afzonderlijk kassiersgilde; het 
artel. De leden hiervan werden dan ook wel arteltsjiki genoemd en naar behoefte 
nam een bank een aantal van hen tijdelijk in dienst.27 

De veronderstelling dat de organisatie van de Holrus in Sint-Petersburg in 
grote lijnen overeenkwam met die van het hoofdkantoor van de Petersburgse Pri-
vé Handelsbank, wordt ondersteund door de personeelslijsten van de Petersburgse 
Privé Handelsbank uit 1915 die werden gevonden in de archieven van de Holrus. 
Op deze lijsten kwamen de namen voor van vier leden van het middenkader van 
deze bank die zich in 1917 echter in dienst bevonden van de Holrus. Het ging hier 

 24 Westerman, De concentratie in het bankwezen, 187-188.
 25 Zie figuur 3.1.
 26 Brochure van de Russisch-Hollandsche Bank (Sint-Petersburg, april 1917) 1-6, RGIA, 631.1 

Holrus, dos. nr. 121.
 27 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, 5979.
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om de al eerder genoemde directeur Schulmann en de procuratiehouders Hous, 
Minkwitz en Lendi, die de overstap hadden gemaakt van de Petersburgse Privé 
Handelsbank naar de Holrus.28 

Het internationale karakter van de Russische handelsbanken

Langs welke weg de heren Schulmann, Hous, Minkwitz en Lendi in dienst bij de 
Holrus zijn gekomen, blijft dus onduidelijk. Het feit dat de Holrus zomaar vier 
hogere employees van een grote Russische bank had weten over te nemen, stond 
echter in schril contrast tot de beperkte werfkracht van de Nedrus. Eerder werd al 
vastgesteld, dat Stuart en Lagro juist de grootste moeite hadden ondervonden met 
het vinden van geschikt personeel. Zelf noemden zij als oorzaak hiervoor het door 
de oorlog verscherpte tekort aan geschoolde krachten binnen Rusland.29 De oor-
log had daarnaast ook het aantrekken van buitenlandse werknemers bemoeilijkt. 
Traditioneel waren er veel Franse en Zwitserse hogere employees bij Russische 
banken in dienst geweest, maar met de Eerste Wereldoorlog in volle gang waren 
ook zij schaars geworden.30 

Veel geschikte Nederlandse kandidaten bleken ondertussen ook niet voorhan-
den te zijn. De grote Nederlandse banken waren namelijk zelf drukdoende hun 
bedrijf uit te breiden. Daarnaast was ook een belangrijk deel van de Nederlandse 
mannelijke bevolking gemobiliseerd of moest zich ter beschikking houden. Voor 
zijn indiensttreding als directiesecretaris bij de Nedrus moest bijvoorbeeld Rutger 
Jan Schimmelpenninck als lid van de Landstorm dan ook eerst om ontheffing van 
vragen bij het Ministerie van Oorlog.31 Tenslotte waren er ook weinig Nederlandse 
bankemployees te vinden die op enige kennis van het Russisch konden bogen of 
die bereid waren deze taal te leren. Deze omstandigheid maakte het aantal poten-
tiële Nederlandse kandidaten voor de Nedrus er niet groter op.32

 Dat veel Russische banken een groot deel van hun middenkader uit West-Eu-
ropa betrokken was overigens geen ongewoon gegeven. Overal ter wereld, waar 
aan het begin van de twintigste eeuw een modern bankwezen zich nog in ontwik-

 28 Opgave der halfmaandelijkse salarisuitkeringen aan het personeel van de Petersburgse Privé 
Handelsbank (Sint-Petersburg oktober 1915) 1-38, RGIA, 631.1 Holrus, dos. nr. 121.

 29 Brief van J.H. Cohen Stuart aan E.D. van Walree (Sint-Petersburg 22 juli 1916) 1-8, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.

 30 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 
Nederlandsche bankinstelling (Delft, ongepubliceerd 1916) 20, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
5978.

 31 Brief van de Nederlandsche Bank voor Russischen Handel aan D.A. Harmens (Sint-Peter-
surg 11 april 1917) 1, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5977.

 32 Brief van J.H. Cohen Stuart aan E.D. van Walree (Sint-Petersburg, 22 juli 1916) 1-8, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.
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keling bevond, waren het doorgaans West-Europeanen die, bijvoorbeeld als afde-
lingshoofden, de middenposities binnen een bank vervulden.33 In sommige delen 
van de wereld, zoals het Ottomaanse Rijk of de Britse en Nederlandse koloniën in 
Zuidoost-Azië, waren het naast Europeanen vaak leden van een lokale minder-
heid met een grote handelstraditie, die een buiten proportioneel groot aandeel 
hadden in het middenkader van een bank. Een goed voorbeeld hiervan, vormden 
de zogenaamde Chinese compradores, die als tussenpersonen fungeerden bij de 
Britse en Nederlandse overzeebanken in Zuidoost-Azië.34 Ook in Rusland bestond 
het middenkader van de handelsbanken, voor zover niet uit West-Europeanen, 
voornamelijk uit Rusland-Duitsers, Polen en Joden.35 
 McKay stelde in zijn studie naar de invloed van buitenlandse ondernemers op 
de Russische economie, dat hun plaats in de laatste jaren voor 1914 in toenemende 
mate werd ingenomen door Russische ondernemers. Buitenlandse investeringen 
vonden namelijk steeds meer hun weg naar door Russen opgezette en geleide on-
dernemingen, in plaats van door Europese investeerders opgerichte en beheerde 
bedrijven. Volgens McKay werd deze verschuiving enerzijds ingegeven door een 
gebrekkige kennis van Rusland, die in het nabije verleden vooral onder Franse 
en Belgische investeerders tot grote verliezen had geleid. Anderzijds, zou er ook 
sprake zijn geweest van een groeiende professionalisering van het Russische be-
drijfsleven.36 In het verlengde van Westers kapitaal had volgens McKay ook Wes-
terse kennis Rusland al in zo’n ruime mate bereikt, dat er sprake zou zijn geweest 
van een nieuwe klasse van Russische ondernemers en geschoolde werknemers. Zo 
bezien, was het door Witte geïnitieerde beleid, al voor 1914 begonnen haar vruch-
ten af te werpen.

Van een beginnende emancipatie van het Russische bedrijfsleven ten opzichte 
van West-Europa zoals McKay die schetst, lijkt echter weinig terug te vinden bij 
de Nedrus en de Holrus. Onder de vijftien vice-directeurs,  procuratiehouders en 
afdelingschefs van de Holrus bevonden zich in 1917 nog altijd zeven buitenlan-
ders.37 Bij de Nedrus was het aantal Russen zelfs ver in de minderheid. Onder de 
vijf leden van haar middenkader, bevond zich slechts één Rus. De overige vice-
directeuren en afdelingschefs kwamen respectievelijk uit Zwitserland, Frankrijk, 

 33 Eldem, E., ‘Reshuffling nationality and ethnicity: the Ottoman Bank staff from empire to re-
public’, in: Graaf, T. de, J. Jonker en J.J. Mobron (red.),  European banking overseas, 19th – 20th 
century (Amsterdam 2002) 179-212.

 34 Green, E. en S. Kinsey, ‘Completing the picture: records of the national staff of international 
banks since the 1850s’, in: Graaf, T. de, J. Jonker en J.J. Mobron (red.),  European banking 
overseas, 19th – 20th century (Amsterdam 2002) 165-177.

 35 Armstrong, A.J., ‘Socialising for modernization’, 84-103.
 36 McKay, Pioneers for profit, 293-294.
 37 Brochure van de Russisch-Hollandsche Bank (Sint-Petersburg, april 1917) 1-6, RGIA, 631.1 

Holrus, dos. nr. 121.
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Italië en Nederland.38 Het Nederlandse aandeel in het middenkader van beide 
banken blijkt overigens ook niet erg groot te zijn geweest. De Nedrus telde onder 
haar afdelingschefs slechts één Nederlander, te weten Jan Jansen Werff, de chef van 
haar buitenlandse afdeling.39 Bij de Holrus waren er ondertussen maar liefst vier 
hoger geplaatste Nederlandse employees in dienst en wel de procuratiehouders 
Kroon, Pons en Gerson en de vice-directeur Janson.40

Het dienstpersoneel en de lagere employees bij beide banken, althans bij de 
Nedrus en het bijkantoor van de Holrus in Moskou, bestond overwegend uit et-
nische Russen. Waar het dienstpersoneel geheel uit Russen had bestaan, was dit 
echter niet het geval met de lagere employees. Bij de Nedrus bestond bijna de helft 
van deze groep uit buitenlanders of etnische Duitsers. Hieronder bevonden zich 
slechts twee Nederlanders en wel de al eerder genoemde Schimmelpenninck en 
Dirk Harmens, een voormalige boekhouder van de NHM.41 Bij de Holrus in Mos-
kou maakten niet-Russen ongeveer een kwart van de lagere employees uit. Met 
uitzondering van de Nederlander Van Laarhoven, waren het echter voornamelijk 
Russen van Duitse of Joodse origine, die als boekhouders en klerken werkzaam 
waren voor de Holrus in Moskou.42

Niet al goud dat blinkt

De inflatoire groei der balansen

Na een uiteenzetting te hebben gegeven van de organisatie van de Nedrus en de 
Holrus, het ‘inwendige universum’ van beide banken, wil hier nader worden inge-
gaan op de ontwikkeling die het bedrijf van beide banken heeft doorgemaakt tot 
het uitbreken van de Oktoberrevolutie. Het onderstaande diagram geeft de groei 
van de balansen van beide banken weer, voor zover daarvan nog gegevens be-
waard zijn gebleven. Het diagram laat duidelijk zien, dat de omzet van de Holrus, 
althans, voor wat betreft de periode februari tot en met augustus 1916, drie tot vier 
maal zo hoog was als dat van de Nedrus. 

 38 Lijst van de salaris- en premie-uitkering aan de werknemers van de bank (Sint-Petersburg 
april 1917) 1-2, RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 115.

 39 Brief van de commissarissen in Nederland aan de directeuren in Rusland (Amsterdam, 10 
april 1917) 1-4, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.

 40 Brochure van de Russisch-Hollandsche Bank (Sint-Petersburg, april 1917) 1-6, RGIA, 631.1 
Holrus, dos. nr. 121.

 41 Lijst van de salaris- en premie-uitkering aan de werknemers van de bank (Sint-Petersburg 
april 1917) 1-2, RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 115.

 42 Lijst van de salaris- en bonusuitkeringen aan het personeel in Moskou (Sint-Petersburg 30 
december 1917) 1-2, RGIA, 631.1 Holrus, dos. nr. 123.



De Nedrus en de Holrus106

3.4 Een dag op het kantoor van de Holrus aan de Nevski Prospekt nr. 21 
te Sint-Petersburg in 1917.
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3.5 De ontwikkeling van de balanstotalen van de Nedrus en de Holrus, 
december 1916 tot en met januari 1918 (mln. rbl.).43

De voorsprong van de Holrus op de Nedrus uitte zich dus niet alleen in een 
grotere organisatie maar ook in hogere balanstotalen. Wat de cijfers uit figuur 3.5 
ook laten zien is dat het bedrijf van beide banken een sterke ontwikkeling door-
maakte in de eerste helft van 1917. Het balanstotaal van de Holrus groeide met 98 
procent, van 34,5 miljoen roebel in januari 1917 tot 68,3 miljoen roebel in augus-
tus van dat jaar. Hoewel dit op het eerste gezicht niet zo duidelijk uit het diagram 
spreekt, verdoezeld als het wordt door de hogere balanstotalen van de Holrus, 
maakte de Nedrus in bijna dezelfde periode een ongeveer gelijke groei door. Het 
balanstotaal van de Nedrus groeide namelijk met 93 procent, van 10,1 miljoen 
roebel in februari 1917 tot 19,5 miljoen in augustus van dat jaar.44

De op het oog bemoedigende groeicijfers van beide banken waren echter sterk 
geflatteerd. Gedurende de oorlog was de waarde van de roebel namelijk steeds 
meer onder druk komen te staan. Hoewel de Russische Staatsbank er veel aan 
gelegen was om de koers van de roebel niet te ver beneden haar goudpariteit te 
laten zakken, was dit streven naarmate de oorlog langer duurde steeds meer een 
illusie. De staatsschuld had zich bijna verdrievoudigd, van 13,7 miljard roebel me-
dio 1914 naar 39,3 miljard roebel eind 1917.45 Het overschot op de handelsbalans 
was inmiddels omgeslagen in een fiks tekort en tegelijkertijd bleken de Russische  

 43 Balansen van de Nedrus van februari 1917 tot en met januari 1918 (Sint-Petersburg, 1917) 
1-2, RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 46-57; NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5977; Balansen van de 
Holrus van december 1916 tot en met augustus 1917 (Sint-Petersburg 1917) 1-2, RGIA 624.1 
National City Bank, dos. nr. 131.

 44 Zie figuur 3.5. 
 45 Apostol, Credit operations, 321-322.
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Na een uiteenzetting  te hebben gegeven van de organisatie van de Nedrus 
en de Holrus, het  ‘inwendige universum’ van beide banken, wil hier nader 
worden ingegaan op de ontwikkeling die het bedrijf van beide banken heeft 
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3.5 De ontwikkeling van de balanstotalen van de Nedrus  
en de Holrus, december 1916 tot en met januari 1918 (mln. rbl.).45 

                                                                          
45 Balansen van de Nedrus van februari 1917 tot en met januari 1918 (Sint‐Petersburg, 1917) 1‐
2, RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 46‐57; NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5977; Balansen van de Holrus 
van december 1916 tot en met augustus 1917 (Sint‐Petersburg 1917) 1‐2, RGIA 624.1 National 
City Bank, dos. nr. 131. 
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landbouw en het transportwezen steeds moeilijker in staat om in de binnenlandse 
vraag te voorzien.46 

Het tekortschieten van de nationale productie leidde op haar beurt tot een 
grote stijging van het binnenlandse prijspeil. In drie jaar tijd, tussen juli 1914 en 
juli 1917, steeg het prijsniveau in Rusland met factor 4,5.47 Teneinde de oorlogs-
inspanning te kunnen blijven financieren, voerde de Russische Staatsbank in ar-
ren moede de uitgifte van bankbiljetten als maar verder op. De in omloop zijnde 
geldhoeveelheid nam als gevolg hiervan geweldig toe. Tussen juli 1914 en oktober 
1917, groeide de geldhoeveelheid van 1,6 miljard naar 18,5 miljard roebel.48 Het 
mag duidelijk zijn dat de roebel, met name in het revolutiejaar 1917, steeds meer 
van haar nominale waarde had ingeboet. Dit niet alleen ten opzichte van buiten-
landse valuta, maar ook voor wat betreft haar binnenlandse koopkracht. 

Voor een betere waardering van de resultaten van de beide Nederlandse ban-
ken in Rusland werd daarom een omrekening gemaakt van hun maand-balansen 
naar Britse ponden (zie figuur 3.6). Hoewel ook het pond-sterling gedurende de 
oorlog aan waarde verloor was haar achteruitgang veel minder sterk dan die van

3.6 De ontwikkeling van de balanstotalen van de Nedrus en de Holrus, 
december 1916 tot en met januari 1918 (dzd. £).49

 46 Brief van J.H. Cohen Stuart aan H.W.A. Deterding (Delft 30 maart 1916) 1-4, NA, 2.20.01 
NHM, inv. nr. 5978.

 47 Bernatzky, ‘Monetary policy’, 396. 
 48 Ibidem, appendix IV.
 49 De omrekening van de balanstotalen uit figuur 3.2a werd gemaakt aan de hand van het ver-

loop van de roebelkoers gerekend in Britse ponden, zoals hiervoor aangehaald uit het werk 
van Bernatzky.
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51 Bernatzky, ‘Monetary policy’, 398‐399. 
52 Ibidem, 399. 
53 De omrekening van de balanstotalen uit  figuur 3.2a werd gemaakt aan de hand van het 
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de roebel. De koers van de roebel stond bij het uitbreken van de Eerste Wereldoor-
log, nog op 83 procent van haar goudwaarde gemeten in Britse ponden. Tegen sep-
tember 1915, was de koers van de roebel gedaald tot 60 procent ten opzichte van 
het pond; rond welk niveau haar waarde zou blijven schommelen tot begin 1917.50 
Vanaf begin dat jaar, zou de roebel, onder invloed van de alsmaar slechter wor-
dende economische situatie en de daaruit voortvloeiende politieke onrust, een re-
gelrechte duikvlucht nemen. Begin november, ten tijde van de Oktober-revolutie, 
lag haar koers nog maar op 26 procent van haar vooroorlogse waarde bedragen.51

De omrekening van de balanstotalen van beide banken naar Britse ponden 
laat een minder gunstige ontwikkeling zien dan de cijfers in figuur 3.5 suggere-
ren. Tussen januari en augustus 1917 groeide de omzet van de Holrus gemeten 
in Britse ponden dan ook niet met 98 procent, maar met 61 procent. Bovendien 
stagneerde de groei van de omzet niet pas in juli van dat jaar, maar al vanaf mei. 
Ook voor de Nedrus gold dat, althans in ponden gerekend, het niet al goud was 
wat er blonk. Over de periode februari tot en met augustus nam haar omzet zo 
bezien niet met 93 procent toe, maar met 51 procent. Het totaal op de eindbalans 
van 1917 zou omgerekend, maar achtduizend pond hoger liggen dan het eerste 
balanstotaal in februari van dat jaar. Dit betekende dat de Nedrus slechts een reële 
groei van 1,3 procent had gekend over haar eerste boekjaar. 

Aan de hand van de balanscijfers uit figuur 3.6, kan de ontwikkeling van het 
bedrijf van beide banken over 1917 in drie fases worden onderverdeeld. Tijdens de 
eerste fase, die duurde van januari tot en met april, was er sprake van een reële groei 
van de omzet. Gedurende de tweede fase, die de maanden mei tot en met augustus 
omvatte, stagneerde de omzetgroei, die vanaf september vervolgens omsloeg in een 
reële afname. Deze laatste fase van contractie kan alleen met concrete cijfers worden 
onderbouwd bij de Nedrus; van de Holrus ontbreken zoals gezegd de balansgegevens 
voor de laatste maanden van 1917. Desalniettemin mag er van uit worden gegaan dat 
ook de omzet van de Holrus, omgerekend naar ponden, een absolute afname heeft 
vertoond. Enkel een groei van anderhalf keer de omzet vanaf augustus zou een reële af-
name hebben voorkomen. Dit laatste was echter zeer onwaarschijnlijk in het licht van 
de voortschrijdende desintegratie van het rijksbestuur en de economie vanaf medio  
1917.52 

De beperkte reactie op de Februarirevolutie

In de stagnatie en afname van de balanstotalen na augustus 1917 tekende zich 
het einde af van de Voorlopige Regering. Waar de ondergang van de Voorlopige 

 50 Bernatzky, ‘Monetary policy’, 398-399.
 51 Ibidem, 399.
 52 Pipes, The Russian Revolution, 464-467.
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Regering zich wel in de balansen van de Nedrus en de Holrus spiegelde, was dit 
niet het geval met het einde van het ancien régime. De reden hiervoor was, dat haar 
einde ondanks alle voortekenen, tamelijk plotseling kwam. Illustratief is het com-
mentaar van Robert Bruce Lockhart, de toenmalige Britse vice-consul te Moskou: 
On March 12th less than three weeks after the departure of the allied delegates the 
storm broke, and in a night a bread riot, similar to hundreds which had taken place 
during the previous twelve months, had become a revolution. In Moscow there was 
no blood-shed. There was no one left to defend the old regime.53

 Een hongeroproer op 8 maart 1917, zoals die er tijdens de oorlogsjaren meer 
waren geweest, mondde dus uit in een volksopstand. Op 12 maart was duidelijk 
dat een meerderheid van de gewone soldaten niet langer bereidt was het oude 
regime te steunen. Vijf dagen later, op 13 maart, verzocht het Russische parlement 
de tsaar om afstand te doen van de troon, aan welk verzoek hij twee dagen later 
gehoor gaf. Op 15 maart, niet meer dan een week na het begin van wat een voed-
seloproer uit zo velen leek te zijn geweest, kwam de regeringsverantwoordelijk-
heid in handen van de Voorlopige Regering onder leiding van prins Georgi Lvov, 

 53 Bruce Lockhart, R., Memoirs of a British agent (London 1932) 169.

3.7 Een groep betogers trekt medio 1917 op de Nevski Prospekt voorbij 
aan het kantoor van de Nedrus (rechtsboven).
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de leider van de gematigde Constitutioneel Democraten.54

Uit het commentaar van Bruce Lockhart blijkt dat de omverwerping van 
het tsaristische bewind en de snelheid waarmee dit proces zich voltrok, voor de 
meeste Westerse waarnemers als een grote verrassing kwam. In hoeverre ook de 
Nederlandse directeurs van de Nedrus en de Holrus zich door de gebeurtenissen 
overrompeld voelden, valt ondertussen moeilijk te zeggen. In de corresponden-
tie en verslagen van beide banken wordt namelijk amper gewag gemaakt van de 
Februarirevolutie. Op het eerste gezicht is dit een opmerkelijk gegeven, omdat de 
betogingen die uitmondden in de Februarirevolutie, voor een belangrijk deel pal 
voor de deuren van beide banken plaatsvonden. De betoging van 11 maart bij-
voorbeeld, die eindigde in een bloedbad op het Znamenskaja Plossjad en die het 
oude regime haar laatste restje geloofwaardigheid ontnam, kan onmogelijk aan 
de aandacht van beide directies zijn ontsnapt; dit plein lag immers halverwege de 
Nevski Prospekt.55 
 Voor wat betreft de Holrus, werden er helemaal geen bronnen gevonden waarin 
werd gerefereerd aan de Februarirevolutie. Gezien de beperkte omvang van het 
archiefmateriaal van deze bank is dit niet zo verwonderlijk. Te meer daar er ook in 
de ruimer bewaard gebleven documentatie van de Nedrus, nauwelijks werd stilge-
staan bij de val van het ancien régime in Rusland. Een uitzondering hierop vorm-

 54 Bezemer, J.W., De Russische Revolutie in westerse ogen: stemmen van ooggetuigen, maart 1917 
- maart 1918 (Amsterdam 1956) 24-26.

 55 Pipes, The Russian Revolution, 278-281.

3.8 Uitsnede van een Zweedse kaart van Sint-Petersburg uit 1910, waarop achtereenvolgens het 
Winterpaleis, de Nederlands-hervormde kerk en de Znamenskaja Plossjad zijn omkaderd. 
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den de notulen van de vergadering van de directie van de Nedrus op 8 maart 1917, 
de dag waarop de Februari-revolutie begon. In de notulen valt te lezen dat Stuart 
en Lagro hadden besloten om een wacht samen te stellen uit het eigen personeel. 
Deze wacht moest voorkomen dat de kantoren van de bank ten prooi zouden val-
len aan mogelijke plunderaars.56  

Buiten het samenstellen van een bedrijfswacht, bleef een uitgebreide beschou-
wing van de Nedrus-directie op de gebeurtenissen van maart 1917 achterwege, 
althans, in de dagen en maanden die onmiddellijk op deze eerste omwenteling 
volgden. In het jaarverslag van de Nedrus over 1917, werd nog wel stilgestaan bij 
de Februarirevolutie en haar gevolgen voor de bank. Het volgende werd hierover 
gemeld: Het uitbreken van de revolutie, twee maanden nadat wij onze deuren ge-
opend hadden, heeft ons zoo mogelijk tot nog grootere voorzichtigheid aangespoord. 
Temeer bestond daartoe de aanleiding omdat de algemeene economische toestand 
en vooral de van wilde speculatiekoorts zwangere Petrogradsche atmosfeer een snel 
naderende crisis deed vreezen. Inderdaad is deze ook niet uitgebleven, al is haar 
ware karakter tenslotte verloren gegaan in den woesten maalstroom van de October-
revolutie.57

Het terughoudende beleid van de Nedrus

De Februarirevolutie leidde binnen de Nedrus dus niet tot een radicale koerswij-
ziging, maar juist tot een bekrachtiging van het terughoudende beleid dat de di-
rectie van meet af aan had gevoerd. Van de commissarissen in Nederland hadden 
Stuart en Lagro immers de opdracht meegekregen om tot het einde van de oorlog 
de middelen van de bank zoveel mogelijk liquide te houden. De achterliggende 
gedachte was dat de bank haar handen vrij moest houden om na het einde van de 
oorlog ten volle te kunnen deelnemen in het herstel van de buitenlandse handel.58 
Gaandeweg 1917 bleek deze opstelling echter meer en meer onhoudbaar. Ener-
zijds omdat de nieuwe regering verlegen zat om kredieten ter voortzetting van 
Ruslands deelname aan de oorlog en anderzijds omdat de economische situatie 
steeds verder verslechterde.
 Door de krediethonger van de Voorlopige Regering was de Nedrus, evenals alle 
andere handelsbanken in Sint-Petersburg, min of meer verplicht om deel te ne-
men in de plaatsing van de 5% Vrijheidslening van 1917 en de 6% Gemeentelening 

 56 Notulen van de directievergadering nr. 11 (Sint-Petersburg 8 maart 1917) 1-2, RGIA, 623.1 
Nedrus, dos. nr. 3.

 57 Verslag van de directie aan de aandeelhouders der Nederlandsche Bank voor Russischen 
Handel over het boekjaar 1917 (Sint-Petersburg 15 juli 1918) 6, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
5977.

 58 Brief van de commissarissen in  Nederland aan de directeuren in Rusland nr. 14 (Amsterdam 
5 september 1917) 1-6, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.
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van Sint-Petersburg.59 Beide leningen werden zoals gebruikelijk in syndicaatver-
band geplaatst door de grote handelsbanken van Sint-Petersburg. De Nedrus nam 
daarbij drie miljoen van de in totaal drie miljard roebel van de Vrijheidslening 
voor haar rekening en iets meer dan een half miljoen van de Gemeentelening van 
dertig miljoen roebel.60 Met het oog op het restrictieve kredietbeleid dat hen door 
de commissarissen in Nederland was opgedragen en gezien de alsmaar verslech-
terende kredietwaardigheid van de Russische overheid, toonde de directie van de 
Nedrus zich weinig gelukkig met de opgedrongen last.
 Om de commissarissen in Nederland tevreden te houden, was Stuart en Lagro 
er veel aangelegen om beide leningen zo snel mogelijk bij derden geplaatst te krij-
gen. In het geval van de Vrijheidslening lukte dit zonder al te veel moeite. De di-
rectie wist bijvoorbeeld haar juridisch adviseur Alexander Halpern te interesseren 
voor een aandeel in deze lening.61 Het aan de man brengen van onderdeelnemin-
gen in de Gemeentelening faalde daarentegen hopeloos. Deze bleef in haar geheel 
op de balansen van de bank staan en zou daarmee één van de grotere, op zichzelf 
staande verliesposten van de bank vormen na de Oktoberrevolutie.

Als Stuart in juli 1917 naar Nederland terugkeert om tussentijds verslag uit te 
brengen van de situatie in Rusland, bleken de commissarissen inderaad niet erg te-
vreden met de langlopende verplichtingen die de directie van de Nedrus was aan-
gegaan. De meeste toezichthouders waren nog altijd van mening dat de directie 
er beter aan deed om haar werkkapitaal vrij te houden ten behoeve van de finan-
ciering van de naoorlogse uitvoerhandel.62 De meeste toezichthouders toonden 
weliswaar begrip voor het feit dat de bank zich moeilijk had kunnen onttrekken 
aan publieke leningen zoals de Vrijheidslening, maar drongen er wel op aan deze 
zo snel mogelijk af te bouwen. Voor de overige kredietoperaties die waren onder-
nomen, konden de commissarissen echter veel minder begrip opbrengen. Vooral 
de beoogde lening aan de Noord-Kaukasische Handelsbank stuitte op tegenstand. 
Het betrof hier immers een omvangrijke kredietoperatie ten behoeve van een bank 
die zich ver verwijderd van Sint-Petersburg bevond, wat een behoorlijk toezicht op 
deze investering zou belemmeren.63 

 59 Brief van de directie der Nedrus aan A.J. Halpern (Sint-Petersburg 26 april 1917) 1, RGIA, 
623.1 Nedrus, dos. nr. 17.

 60 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 10 (Sint-Peters-
burg 9 mei 1917) 1-3, NA, 2.20.01 NHM, 5979. 

 61 Brief van de Nedrus aan A.J. Halpern (Sint-Petersburg 23 april 1917) 1, RGIA, 623.1 Nedrus, 
dos. nr. 17.

 62 Notulen van de vergadering der commissarissen in Nederland nr. 1 (Amsterdam 24 juli 
1917) 1-8, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 63 Brief van de commissarissen in Nederland aan de directeuren in Rusland nr. 14 (Amsterdam 
5 september 1917) 1-6, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.
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3.9 Affiche van de Russische Vrijheidslening van 1917.  
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Ter rechtvaardiging van het eigenmachtige optreden van de directie, voerde 
Stuart aan, dat dergelijke operaties alleen werden ondernomen op voordracht dan 
wel met instemming van de commissarissen in Rusland. In het geval van de lening 
aan de Noord-Kaukasische Handelsbank, had men kunnen steunen op de kennis 
van de Michel Polak, een goede zakenrelatie van Deterding. Volgens Stuart be-
schikte Polak, als directeur van de eveneens op de Kaukasus opererende petrole-
ummaatschappij Mazoet over een goed beeld van de aldaar heersende condities.64 
Stuart benadrukte verder dat hij en Lagro het kredietbeleid enkel hadden aange-
past met het oog op de onzekere politieke en economische situatie waarin Rusland 
vlak na de opening van de bank was komen te verkeren. Tenslotte stelde Stuart 
dat de Nedrus opgrond van haar restrictieve kredietbeleid inmiddels al de naam 
had verworven van ‘niets te doen’.65 Een ruimhartiger kredietbeleid zou de bank 
zodoende behoeden voor een al te conservatieve reputatie. 

Al met al toonden de commissarissen in Nederland zich niet erg onder de in-
druk van Stuarts argumentatie. Tijdens de vergadering waarop Stuart zijn verslag 
deed, werd hem door de commissarissen opgedragen om het kredietbeleid van 
de bank weer zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de oorspron-
kelijke doelstellingen. Concreet betekende dit dat de voorgestelde lening aan de  

 64 Notulen van de vergadering der commissarissen in Nederland nr. 1 (Amsterdam 24 juli 
1917) 1-8, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 65 Ibidem.

3.10 Aandeelbewijs van de Armavir-Toeapse spoorwegmaatschappij, 1913.
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Noord-Kaukasische Handelsbank moest worden afgeblazen. Voor de deelneming 
in de West-Siberische Stoomboot- en Handelsmaatschappij werd daarentegen een 
uitzondering gemaakt. Deze kredietoperatie was ondernomen op uitdrukkelijk 
verzoek van de eerder genoemde Polak.66 Hoewel de commissarissen ook niet erg 
gelukkig waren met de deelneming van 1,6 miljoen roebel in de West-Siberische 
Stoomboot- en Handelsmaatschappij, wilden zij de zakenpartner van Deterding 
niet nog meer voor het hoofd stoten  door nog een voorstel van hem af te wijzen.

De ondernemende opstelling van de Holrus

Waar de directie van de Nedrus sterk in haar handelingsvrijheid werd beperkt 
door haar commissarissen in het verre Nederland, werd de directie van de Holrus 
juist erg vrij gelaten. Met grotere kredietoperaties of het actief steunen van Neder-
landse ondernemingen die in Rusland wilden investeren, werd bij de Holrus in 
ieder geval niet gewacht tot na het einde van de oorlog. De meer ondernemende 

 66 Ibidem.

3.11 Bovenaanzicht van het hoofdkantoor van de firma R.S. Stokvis & Zn. 
aan de Westzeedijk 574 te Rotterdam.
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opstelling van de Holrus is ook niet verwonderlijk tegen de achtergrond van haar 
oprichting. Het initiatief tot oprichting van de Holrus vloeide immers rechtstreeks 
voort uit het Rusland Syndicaat van de Robaver en de firma Stokvis. Deze firma 
deed al sinds 1915 goede zaken in Rusland en had bij oprichting van de Holrus 
ook deelgenomen in haar kapitaal.67 Met de overstap van Lapidoth van de Robaver 
naar de Holrus, ging vervolgens ook het beheer van de portefeuille van het Rus-
land Syndicaat over naar de Holrus.68 
 De nauwe betrokkenheid van de Holrus bij de verdere expansie van het Rus-
sische bedrijf van de firma Stokvis is vervolgens illustratief voor het beleid dat 
de bank trachtte te voeren. Oorspronkelijk was het de bedoeling geweest, om het 
Rusland Syndicaat zes maanden na het einde van de oorlog weer op te heffen.69 
Sinds haar oprichting, medio 1915, had het Rusland Syndicaat echter zeer goede 
resultaten weten te boeken; een winst van bijna 345.000 gulden op een eigenver-
mogen van 750.000 gulden.70 Geplaatst voor een groeiende afzet in Rusland en 
het vertrek van haar vertegenwoordiger ter plaatse, de Zweedse ingenieur Lundin, 
zocht de firma Stokvis vervolgens naar een andere invulling van haar Russische 
bedrijf. Hieruit volgde in juni 1917, in overleg met de Robaver en de Holrus, de 
oprichting van de Internationale Industrie- en Handelsvereeniging (IIHV).71

Toegerust met een kapitaal van tien miljoen gulden, zou de IIHV vanaf juli 
1917, de werkzaamheden van het Rusland Syndicaat op grotere schaal gaan voort-
zetten. De nieuwe maatschappij zou naast het Petersburgse agentschap van de 
firma Stokvis een hoofdkantoor in Rotterdam krijgen. Het Rotterdamse kantoor 
van de IIHV werd in het gebouw van de firma Stokvis gevestigd en zou in de 
praktijk eigenlijk niet meer dan een afdeling van het moederbedrijf zijn.72 Aan 
de oprichting lijken overigens niet alleen de Robaver en de firma Stokvis deel te 
hebben genomen, maar ook Anton Jurgens’ Vereenigde Fabrieken uit Oss. Naast 
Van Tienhoven en Westerman van de Robaver en de gebroeders Louis en Hugo 
Stokvis, had namelijk ook Samuel van den Bergh zitting in de raad van commis-

 67 Brief van de Robaver aan R.S. Stokvis & Zn. (Rotterdam 10 juni 1916) 1, GAR, 355 Stokvis, 
inv. nr. 3025. 

 68 Brief van R.S. Stokvis & Zn. aan de Holrus (Rotterdam 28 juli 1916) 1-2, GAR, 355 Stokvis, 
inv. nr. 3025. 

 69 Notariële akte inzake de oprichting van het Rusland Syndicaat (Rotterdam 17 juli 1915) 1-2, 
GAR, 355 Stokvis, inv nr. 3025.

 70 Grootboek van het Rusland Syndicaat/ Internationale Industrie- en Handelsvereeniging 
(Rotterdam 1915-1919) 1-25, GAR, 355 Stokvis, inv. nr. 3031.

 71 Brief van R.S. Stokvis & Zn. aan de Holrus (Rotterdam 6 juni 1917) 1-8, GAR, 355 Stokvis, 
inv. nr. 3030.

 72 Brief van R.S. Stokvis & Zn. aan de Holrus (Rotterdam 6 juni 1917) 1-8, GAR, 355 Stokvis, 
inv. nr. 3030.



De Nedrus en de Holrus118

sarissen van de IIHV.73 Voor de Holrus zou er ondertussen weinig veranderen, 
behalve dan dat zij niet langer de huisbankier van het Russische agentschap van de 
firma Stokvis zou zijn, maar van de IIHV. 
 Het opgaan van het Rusland Syndicaat in de IIHV, hield op het personele vlak 
de vervanging in van Lundin door de Nederlandse ingenieur I. van Essen. Deze 
laatste zou in augustus 1917 in Sint-Petersburg arriveren om niet veel later gevolgd 
te worden door twee landgenoten, te weten de heren Haasjes en Wit. Zij werden 
belast met het verzorgen van respectievelijk de Nederlandse en de Engelse cor-
respondentie en vormden een belangrijke aanvulling op de staf van de nieuwe 
maatschappij.74 Afgezien van Lundin had het voormalige Petersburgse agentschap 
van de firma Stokvis enkel en alleen uit de heren Wiggers en Kramer bestaan. De 
eerstgenoemde had de administratie voor zijn rekening genomen en de tweede 
was als monteur verantwoordelijk geweest voor de installatie en het onderhoud 
van de door de firma Stokvis geleverde machines.75 
 Dat het overigens niet bij deze eenmalige uitbreiding van het personeel van de 
IIHV moest blijven en dat de firma Stokvis in mei 1917 nog alle vertrouwen in de 
toekomst van haar Russische bedrijf had, blijkt wel uit het volgende citaat. In een 
brief van de firma Stokvis aan haar scheidende vertegenwoordiger Lundin valt 
namelijk te lezen: It was first our intention to only send one, sic: a Dutch-English cor-
respondent, but when considering this matter we found two good men, and because 
we all know how difficult it is, and not the least for Russia, to engage good willing 
people, we thought: well, let us engage two, because if it goes as it ought to go, within 
a year’s time we must have 20 to 25 men in our office.76 

Tegen het midden van 1917 koesterde niet alleen de firma Stokvis nog een 
groot vertrouwen in de toekomst van Rusland, maar gold dit ook voor andere 
relaties van de Holrus. Bijvoorbeeld de post van 1,6 miljoen roebel aan ongega-

 73 Xinounina-Wijngaarden, Van assimilitatie tot segregatie, 82-88: Anton Jurgens’ Vereenigde 
Fabrieken was een voorloper van de Unilever en was op haar beurt voortgekomen uit een 
fusie in 1908 tussen de margarinefabrieken van Anton Jurgens en Samuel van den Bergh. In 
1913 ging de hoofdinspecteur van de fabriek, A.W. de Lange, naar Rusland om ter plaatse 
de mogelijkheden na te gaan voor de opening van een margarinefabriek in Rusland. Naar 
hem bleek was het merendeel van de Russische bevolking geen belangstelling te hebben voor 
plantaardige boter. In het sterk antisemitische Rusland was margarine iets dat bijna uitslui-
tend door Joden werd gebruikt. Ondanks het feit dat Samuel van den Bergh zelf van joodse 
origine was, bleef hij  sterk geïnteresseerd in de mogelijkheden die Rusland op termijn leek 
te bieden, vandaar wellicht ook zijn deelname in de IIHV.

 74 Brief van R.S. Stokvis & Zn. aan P.J.J. Lundin (Rotterdam 29 juni 1917) 1-3 GAR, 355 Stokvis, 
inv. nr. 3029.

 75 Brief van R.S. Stokvis & Zn. aan de Holrus (Rotterdam 6 juni 1917) 1-8, GAR, 355 Stokvis, 
inv. nr. 3030.

 76 Brief van R.S. Stokvis & Zn. aan P.J.J. Lundin (Rotterdam 29 juni 1917) 1-3 GAR, 355 Stokvis, 
inv. nr. 3029.
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randeerde aandelen op de balans van juli 1917 vertegenwoordigde het gemeen-
schappelijke belang van de Holrus en Thomsons Havenbedrijf in de Petersburgse 
Graanelevators- en Pakhuizenmaatschappij.77 Met behulp van de Holrus had het 
Vlissingse havenbedrijf een meerderheidsbelang genomen in haar Petersburgse 
evenknie. Het was de bedoeling van Thomson om na het einde van de oorlog 
een omvangrijke modernisering van het Petersburgse havenbedrijf door te voeren. 
Thomson wilde de haven van Sint-Petersburg van drijvende kranen gaan voorzien 
en was daarnaast ook van plan om een veembedrijf en een expeditie- en carga-
doorskantoor te openen.78 

Een ander voorbeeld van de optimistische kijk op de situatie in Rusland, 
vormden de besprekingen van de Holrus met de Koninklijke Beetwortel-zaad-
cultuur Kuhn & Co. in mei 1917. De firma Kuhn wilde met behulp van de Holrus 
een handelshuis openen in Kiëv voor de export naar en teelt van suikerbieten in 
Rusland.79 Voor de Holrus moet de verwezenlijking van dit plan uiterst interes-
sant zijn geweest. Naast haar hoofdkantoor in Sint-Petersburg en haar filiaal in 
Moskou, zou zij met een vestiging in Kiëv ook een voet aan de grond krijgen in de 
Oekraïne; de graanschuur van het Russische Rijk. De besprekingen tussen Kuhn & 
Co. en de Holrus hebben voor het uitbreken van de Oktoberrevolutie, echter niet 
tot concrete resultaten geleid, waardoor dit project nooit werd gerealiseerd. 

De plannen van de Nedrus voor een filiaal in Moskou

Terugkomend op de Nedrus, had de aanhoudende depreciatie van de roebel niet 
alleen een ongunstige uitwerking op haar behoudende kredietbeleid, maar ook 
een positief effect op haar uitbreidingsplannen. Al voor oprichting waren de ini-
tiatiefnemers achter de Nedrus tot de conclusie gekomen dat de opening van een 
bijkantoor in Moskou noodzakelijk zou zijn voor een behoorlijke ontplooiing van 
haar bedrijf. Moskou was immers nog altijd het economische hart van Rusland.80 
Eind 1916 was de leiding van de Holrus al tot dezelfde slotsom gekomen en de 
naaste concurrent van de Nedrus beschikte zoals gezegd al sinds april 1917 over 
een filiaal in Moskou. Een uitbreiding naar Moskou zou evenals dit het geval was 
geweest bij de Holrus, een verdubbeling van het kapitaal van vijf naar tien miljoen 
roebel vergen. Medio 1917 was het juist de lage koers van de roebel die een derge-

 77 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 11 (Sint-Peters-
burg 11 mei 1917) 1-2, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 78 Ibidem.
 79 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 16 (Sint-Peters-

burg 5 juli 1917) 1-5, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
 80 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 

Nederlandsche bankinstelling (Delft, ongepubliceerd 1916) 8-9, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
5978.



De Nedrus en de Holrus120

lijke investering voor de Nederlandse aandeelhouders van de Nedrus aanmerkelijk 
eenvoudiger maakte. 81 

Nog voor oprichting van de Nedrus, had Stuart al drie wegen geschetst waar-
langs de opening van een filiaal in Moskou plaats kon hebben. De keuze bestond 
uit een zelfstandig op te richten vestiging, het deelnemen in een bestaande bank 
ter plaatse of het aangaan van een samenwerkingsverband met een locale bank.82 
De eerste mogelijkheid zou verreweg de meeste inspanning vereisen. Niet alleen 
was hiermee eenzelfde verhoging van het kapitaal gemoeid als bij de Holrus, maar 
tevens moest de directie weer een behoorlijk onderkomen en gekwalificeerd per-
soneel vinden voor haar bijkantoor. Al bij het opzetten van haar hoofdkantoor 
had de directie van de Nedrus ondervonden hoe moeilijk het was ten gevolge van 
de oorlog om betaalbare kantoorruimte en geschikt personeel te vinden in Rus-
land.83 

In september 1916, toen Stuart nog zijn studiereis door Rusland maakte, had 
zich overigens al een gelegenheid voorgedaan ter realisatie van de tweede of de 
derde optie die hij bij terugkeer zou schetsen. De Kiëvse suikerfabrikant Lazar 
Brodsky had zich namelijk bereid getoond om zijn aandeel in de Moskouse Koop-
mansbank af te staan aan het Nedrus Syndicaat.84 Met het aandeel van Brodsky zou 
de Nedrus een nauwe relatie met de Moskouse Koopmansbank kunnen aangaan, 
wat op termijn tot een overname of een samengaan met deze bank zou kunnen 
leiden. Volgens Lagro werd van deze mogelijkheid echter afgezien, omdat men 
aan de kant van de Nedrus te weinig afwist van de soliditeit van deze bank; ook al 
gold zij als één van de meer conservatieve Russische banken.85 Het voornaamste 
bezwaar was echter dat het nemen van een meerderheidsbelang in een bank met 
een kapitaal van 15 miljoen roebel, de investeringsbereidheid van de oprichters 
eind 1916 oversteeg.86 

In juni 1917 kwam de kwestie van een filiaal in Moskou andermaal aan de 
orde. De Nedrus was op dat moment al bijna een half jaar in bedrijf en volgens 
de Russische Kredietwet mocht een bank zes maanden na oprichting, zonder tus-
senkomst van de ministerraad tot verhoging van haar kapitaal over gaan.87 De 
commissarissen in Nederland wilden van de gelegenheid gebruik maken om het 

 81 Notulen van de vergadering van de commissarissen in Rusland nr. 11 (Sint-Petersburg 20 
oktober 1917) 1, RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 3.

 82 Ibidem.
 83 Brief van J.H. Cohen Stuart aan E.D. van Walree (Sint-Petersburg 23 september 1916) 1-8, 

NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.
 84 Ibidem.
 85 Aantekening van W. Lagro (Sint-Petersburg 1916) 1-3, RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 16.
 86 Ibidem.
 87 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 
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kapitaal van de Nedrus te verdubbelen en een bijkantoor in Moskou te openen.88 
Dezelfde overweging had bij de Holrus in november 1916 tot hetzelfde besluit 
geleid: een verdubbeling van het kapitaal van vijf naar tien miljoen roebel en de 
opening van een filiaal in Moskou. Sindsdien had de politieke en economische 
situatie in Rusland zich echter ingrijpend gewijzigd. 

Met het voortduren van de oorlog en het verslechteren van de financiële en 
economische situatie, bleek de Voorlopige Regering niet bij machte de binnen-
landse rust te herstellen. Interne tegenstellingen binnen de nieuwe Russische rege-
ring, maar vooral ook de felle agitatie door de bolsjewieken, ondermijnde de po-
litieke instabiliteit alleen nog maar. De commissarissen van de Nedrus meenden 
dan ook te moeten wachten met de opening van een filiaal in Moskou, ‘tot de poli-
tieke horizon weer genoegzaam zou zijn opgeklaard’.89 Na de mislukte opstand van 
delen van het garnizoen van Sint-Petersburg en de opvolging van prins Lvov door 
de sociaaldemocraat Aleksandr Kerenski als leider van de Voorlopige Regering in 
juli 1917, leek Ruslands politieke horizon in de ogen van de commissarissen echter 
weer voldoende te zijn opgeklaard. Als Stuart medio augustus weer naar Rusland 
vertrekt, krijgt hij dan ook de opdracht mee de voorbereidingen voor een filiaal in 
Moskou in gang te zetten.90 
 Na een bezoek aan Moskou in september 1917 kwam Stuart diezelfde maand 
nog met een voorstel over hoe gestalte te geven aan de uitbreiding.91 Gezien de 
moeilijkheden met het vinden van personeel en huisvesting, stelde hij voor, om 
te kiezen voor deelname in een locale bank. Anders dan in 1916 was het niet de 
Moskouse Koopmansbank die zich als potentiële kandidaat aandiende, maar de 
Moskouse Privé Handelsbank. Deze bank was al sinds de opening van de Nedrus 
haar belangrijkste correspondent in Moskou geweest. De bekendheid met deze 
bank en de geringe omvang van haar kapitaal – het eigen vermogen van de Mos-
kouse Privé Handelsbank beliep slechts op tien roebel – maakte haar tot een voor 
de handliggende overnamekandidaat.92 

Stuart stelde voor om de voorgenomen kapitaaluitbreiding te gebruiken, om 
vervolgens de helft van het kapitaal van de Moskouse Privé Handels-bank in han-
den te krijgen. Na de oorlog kon dan worden bepaald of het mogelijk was om de 
bank helemaal over te nemen of om anders tot een fusie over te gaan.93 Dat het 

 88 Brief van de commissarissen in Nederland aan de directeuren in Rusland nr. 13 (Amsterdam 
12 juni 1917) 1-5, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.

 89 Ibidem.
 90 Brief van de commissarissen in Nederland aan de directeuren in Rusland nr. 14 (Amsterdam 

5 september 1917) 1-6, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.
 91 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 22 (Sint-Peters-

burg 20 oktober 1917) 1, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
 92 Notulen van de directievergadering in Rusland nr. 10 (Sint-Petersburg 22 februari 1917) 1-7, 

RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 3.
 93 Ibidem.



De Nedrus en de Holrus122

Nederlandse karakter van de Nedrus bij de voorgestelde uitbreiding niet in het 
geding mocht komen, blijkt wel uit de wijze van financiering. De tweede aandele-
nemissie zou net als de eerste voor tachtig procent in Nederland worden geplaatst. 
De aandelen zouden overigens tegen twintig procent boven agio worden uitgege-
ven.94 De eigen middelen zouden daarmee, indien de emissie ook daadwerkelijk 
had plaatsgevonden, zijn gegroeid tot elf miljoen roebel. Ter bewaring van een ge-
zond evenwicht tussen de eigen middelen en de operationele kosten van de bank, 
die met de maand hoger werden als gevolg van de oplopende inflatie, was een 
kapitaaluitbreiding overigens hoogst noodzakelijk geweest ook zonder de achter-
liggende expansieplannen.95 

Verschillende wegen, één rome?

Het speculatieve bedrijf van de Holrus

Nog voordat de directie van de Nedrus haar voorgenomen deelname in de Mos-
kouse Privé Handelsbank had weten te realiseren, werd dit plan doorkruist door 
het uitbreken van de Oktoberrevolutie. Alvorens nader in te gaan op de wijze 
waarop zowel de Nedrus als de Holrus getracht hebben zich staande te houden 
in de revolutionaire maalstroom die volgde, wil eerst nog een nadere blik worden 
geworpen op de aard van hun bedrijf. Enkel op deze wijze kan immers worden 
nagegaan welke concrete bijdrage beide banken hebben geleverd aan de Neder-
landse handelsbetrekkingen met Rusland. De balansen voor augustus 1917 bieden 
hiervoor het beste uitgangspunt. Niet alleen is dit de laatste maand waarover van 
beide banken nog een balansoverzicht bewaard is gebleven. Tevens gaat het hier 
om de laatste maand waarin beide banken zich nog in betrekkelijke rust aan hun 
bedrijf konden wijden.96 
 Om te beginnen met het balansoverzicht van de Holrus voor augustus 1917, zo-
als weergegeven in figuur 3.12 op de volgende bladzijde, blijken de grootste posten 
ter debetzijde de voorschotten on call en het discontobedrijf te zijn geweest. Met 
achtereenvolgens een omvang van 25,1 en 24,5 miljoen roebel, omvatten beide 
posten samen ruim zeventig procent van de activa van de Holrus. Opvallend hier-
aan is vooral de grote omvang van de voorschotten on call. Bij deze voorschot-
ten ging het om rekeningen-courant, waarmee aan ondernemingen een bepaalde 

 94 Ibidem.
 95 Brief de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 15 (Amsterdam 30 

juni 1917) 1-4, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
 96 Zie figuur 3.6.
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3.12 Balans van de Holrus per 14 augustus 1917 (in rbl.).97  

Activa Passiva
Kasgelden  781.689,28 Kapitaal 10.000.000,00
5% Schatkist z.g. 57.040,87 Reserves 1.000.000,00
5% Schatkist m.g. 2.373.584,31 Rekeningen-courant 34.696.069,51
Vreemde valuta 9.959,65 Rkn-crt. Staatsbank 913.000,00
Effecten t.g.v. derden 102.425,01 Correspondent. loro 16.027.855,31
Wisseldisconto 24.475.990,99 Correspondent. nostro 147.573,02
5% staatsobligaties      867.000,00 Moskouse filiaal 3.171.038,51
Installatiekosten      229.740,11 Te betalen wissels 106.826,06
Coupons        21.003,93 Diverse crediteuren 233.265,18
Kortlopende lening        12.460,00 Interestreserve 1.100.067,68
Voorschotten ‘on call’ 25.108.711,50 Reserve Rkn-crt. 673.814,68
Moskouse filiaal   2.757.710,76 Commissies 161.733,86
Correspondent. loro   8.119.244,45 Belasting 23.949,74
Correspondent. nostro   1.401.213,15 Nettowinst over 1916 63.082,68
Lopende uitgaven      563.473,59
Diverse debiteuren        24.612,63
Zegelrechten      168.873,35
Totaal 68.315.276,32 Totaal 68.315.265,32
Wissels en documenten in portefeuille: 632.336,47

kredietruimte werd toegekend in ruil voor een in waarde evenredig pakket aan 
aandelen.98 Oorspronkelijk waren deze rekeningen-courant alleen bedoeld ter 
dekking van kortlopende leningen aan bedrijven, vandaar ook de benaming on 
call: krediet op afroep. De grote handelsbanken in Sint-Petersburg maakten echter 
op grote schaal van deze constructie gebruik, om zo meer aandelen in portefeuille 
te kunnen nemen dan het maximum van twintig procent van de eigen middelen 
dat bij de Russische Kredietwet was toegestaan.99 
 Afgaande op de omvang van de eigenmiddelen van de Holrus, had de bank 
volgens de Russische Kredietwet, voor 2,2 miljoen roebel aan effecten voor eigen 
rekening mogen hebben.100 Op het eerste gezicht lijkt de Holrus helemaal geen 
aandelen en obligaties voor eigen rekening er op na te hebben gehouden. Schijn 

 97 Gepubliceerde balans van de Holrus per augustus 1917 (Sint-Petersburg 14 oktober 1917) 1, 
RGIA, 624.1 National City Bank, dos. nr. 131.

 98 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 
Nederlandsche bankinstelling (Delft, ongepubliceerd 1916) 10, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
5978.

 99 Ibidem.
 100 Op een totaal van elf miljoen roebel aan kapitaal en reserves.
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bedriegt hier echter, want onder de post voorschotten on call waren namelijk alle 
aandelen en obligaties ondergebracht die voor eigen rekening van de Holrus kwa-
men. Daartoe behoorden niet alleen de belangen die de bank had genomen in 
ondernemingen zoals de Petersburgse Graanelevators- en Pakhuizenmaatschap-
pij, maar bijvoorbeeld ook haar deelnemingen in de Vrijheidsleningen van 1916 
en 1917.101 
 De ruim 25 miljoen roebel aan voorschotten on call vertegenwoordigden dus 
het feitelijke effectenbezit van de Holrus. De bank overschreed daarmee ruim elf 
maal de haar bij wet toegestane kredietruimte van 2,2 miljoen roebel. De Hol-
rus volgde met de omvang van haar beleningen op effecten het door Stuart als 
speculatief aangemerkte beleid van de grote Petersburgse handelsbanken. Stuart 
becijferde dat de beleningen op effecten van de Petersburgse grootbanken in 1914, 
maar liefst 38 procent van de samengestelde balanstotalen hadden uitgemaakt.102 
In het geval van de Holrus maakten de beleningen op effecten in de vorm van de 
voorschotten on call, namelijk 37 procent van het eigen balanstotaal uit. 
 De aan haar Petersburgse omgeving sterk aangepaste Holrus kwam haar spe-
culatieve beleid echter duur te staan. Nog voor het uitbreken van de Oktoberre-
volutie, bleek het beroerd te zijn gesteld met de liquiditeit van de bank.103 Uit de 
schaarse bronnen wordt niet helemaal duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld 
binnen de directie van de Holrus gedurende de laatste maanden van 1917, maar 
er lijkt sprake te zijn geweest van een flinke bestuurscrisis. Aan Lapidoth en Adri-
aan Pons, één van de procuratiehouders, was eind oktober 1917 plotseling ontslag 
verleend door de mede-directeuren van Lapidoth.104 De directie van de Robaver 
toonde zich echter niet erg ingenomen met het ontslag van beide heren, omdat zij 
een dergelijke behandeling niet zouden hebben verdiend. Al in december 1917 
werd daarom het ontslag van Pons teruggedraaid. De Robaver-directie zou ver-
volgens nog een ruimhartige ontslagregeling treffen met Lapidoth. Ondertussen 
was haar wel duidelijk geworden dat een reorganisatie van de Holrus op termijn 
dringend gewenst was.105 

 101 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 16 (Sint-Peters-
burg 5 juli 1917) 1-5, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 102 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 
Nederlandsche bankinstelling (Delft, ongepubliceerd 1916) 11, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
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3.13 Balans van de Nedrus per augustus 1917 (in rbl.).106

Activa Passiva
Kasgelden      160.559,43 Kapitaal   5.000.000,00
Rkn-crt. bij banken   2.151.372,04 Rekeningen-courant   4.723.539,70
Wisseldisconto   4.350.000,00 Termijndeposito’s      475.000,00
Coupons             300,00 Correspondent. loro   8.855.347,96
5% schatkistbiljetten   4.656.000,00 Correspondent. nostro        50.289,53
5% ‘vrijheidslening’   1.387.040,18 Diverse crediteuren        13.693,25
Voorschotten ‘on call’   3.067.810,60 Interest        65.901,10
Correspondent. loro   2.446.422,31 Commissies      314.938,95
Correspondent. nostro      880.264,73 5,0% belasting          4.509,15
Installatiekosten      125.252,89
Zegelrechten      107.034,88
Lopende uitgaven      170.132,58
Overgangsposten          1.000,00
Totaal 19.503.219,64 Totaal 19.503.219,64
Wissels en documenten in portefeuille: 286.463,49

De traditionele moraal van de Nedrus

Waar de Holrus in de problemen was gekomen door te veel mee te gaan in de 
speculatieve bedrijfsvoering van de Petersburgse grootbanken, hield de Nedrus er 
juist een zeer traditionele moraal op na. Op last van de toezichthouders in Neder-
land, moest de directie in Sint-Petersburg zoals gezegd een terughoudend beleid 
voeren teneinde voldoende middelen vrij te houden om ten volle te kunnen deel-
nemen in de financiering van de naoorlogse handel. De balans van augustus 1917 
laat zien dat het beleid van de Nedrus inderdaad van grotere terughoudendheid 
getuigde. Dit zeker in vergelijking tot de grote Petersburgse handelsbanken en de 
Holrus. De voorschotten on call vormden met drie miljoen roebel namelijk niet 
meer dan 16 procent van haar totale balanswaarde. Qua beleningen op effecten 
volgde de Nedrus daarmee veelmeer het solide, vooroorlogse beleid van de groot-
banken in Duitsland.107

 Anders dan bij de Holrus waren het dus niet de voorschotten on call die bij de 
Nedrus de grootste balanspost vormden, maar de 4,7 miljoen roebel aan schat-
 106 Gepubliceerde balans van de Nedrus per augustus 1917 (Sint-Petersburg ongedateerd) 1, 

RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 64.
 107 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 

Nederlandsche bankinstelling (Delft, ongepubliceerd 1916) 11, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
5978.
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kistbiljetten. Deze kortlopende beleggingen in de Russische staatsschuld werden 
in omvang gevolgd door het traditionele discontobedrijf, welke post ook bij de 
Holrus de tweede plaats innam. Een eveneens omvangrijke post bij de Nedrus, 
die echter niet bij haar directe concurrent voorkwam, vormden de ruim twee mil-
joen roebel aan rekeningen-courant bij andere banken. Als uitvloeisel van het be-
leid, om het bedrijf van de bank zoveel mogelijk liquide te houden, hadden Stuart 
en Lagro besloten om naast de schatkistbiljetten een deel van de vrije middelen 
bij andere banken onder te brengen. Afgezien van een rekening bij de Russische 
Staatsbank ging het hier om de Azov-Don Handelsbank en de Petersburgse Es-
compto-bank.108

 Het hebben van een lopende rekening bij de Russische Staatsbank was overi-
gens geen ongewone zaak. Alle banken in Rusland beschikten over een rekening 
bij de Russische Staatsbank ter vereffening van het onderlinge betalingsverkeer; 
wat overigens ook binnen het Nederlandse bankwezen op eenzelfde manier was 
geregeld. In tegenstelling tot wat binnen de Europese bankwereld gebruikelijk 
was, bemoeide de Russische Staatsbank zich echter van oudsher veel intensiever 
met het beleid van de particuliere banken.109 Na het uitbreken van de Eerste We-
reldoorlog zou de Russische Staatsbank haar toezicht op de particuliere banken 
nog verder aanscherpen. Het inzakken van de export en de stijging van de import 
als gevolg van de oorlog, zette de koers van de roebel steeds meer onder druk. 
De Russische Staatsbank trachtte deze druk te verminderen door middel van een 
strenge valutacontrole. Alle banken in Rusland was het bijgevolg verboden om 
zonder goedkeuring van de Kredietkanselarij van de Staatsbank, betalingen aan 
het buitenland te verrichten anders dan in roebels.110

De dagelijkse gang van zaken

Over hoe de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer van beide banken er uit 
zag is helaas weinig bekend. Zowel in het schaarse bronnenmateriaal van de Hol-
rus als in het meer omvangrijke archief van de Nedrus, wordt niet of nauwelijks 
gerefereerd aan de werkzaamheden van het gewone personeel of de inrichting van 
de kantoren. Zo is over de inrichting van de Nedrus eigenlijk alleen bekend dat zij 
over twee telefoons beschikte – één in de directiekamer en één in de hal – en dat 

 108 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 44 (Sint-Peters-
burg 15 augustus 1918) 1, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 109 Garvy, G., ‘Banking under the Tsars and the Soviets’, in Journal of Economic History, jrg. 32, 
nr. 8 (december 1972) 871-873; Ananich, B.V., ‘State power and finance in Russia’, 210-223.

 110 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 
Nederlandsche bankinstelling (Delft, ongepubliceerd 1916) 40, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
5978.



3  amsterdam en rotterdam aan de nevski prospekt 127

de bank nog wachtte op haar kluisdeuren die uit Nederland moesten komen.111 
Verder is bekend dat in haar directiekamer een portret van koningin Wilhelmina 
heeft gehangen naast twee landkaarten van Nederland en Nederlands-Indië en dat 
de bureaus van de bank niet met groen tafellaken waren bekleed omdat daarvoor 
geen exportvergunning was afgegeven in Nederland.112 Een foto van twee mede-
werkers van de Holrus is ondertussen de enige bron die een indruk geeft van de 
inrichting van deze bank.113

 Ook over de precieze aard van de werkzaamheden van het personeel wordt in 
de bronnen nergens gesproken, hetgeen overigens niet echt verwonderlijk is. De 
inrichting van een kantoor of de invulling van een functie zijn zulke alledaagse 
aangelegenheden, dat wanneer er geen documenten gevonden worden die hier-
op specifiek betrekking hebben – zoals inventarislijsten of functieprofielen – het 
moeilijk wordt om deze zaken te achterhalen. De enige aanknopingspunten die 
voor de Nedrus en de Holrus ten aanzien van de werkzaamheden van hun lagere 
kaders overblijft, zijn de personeelslijsten van de Nedrus en die van het Moskouse 
kantoor van de Holrus die hiervoor al werden gebruikt voor een schets van de or-
ganisatie van beide banken.114 Over hoe de directie van de Nedrus haar taken heeft 
ingevuld is ondertussen meer bekend. 
 De directie van de Nedrus bestond zoals gezegd uit Stuart, Lagro en De Seume. 
Anders dan zijn beide Nederlandse collegae was aan De Seume geen beherende, 
maar louter een raadgevende rol toebedacht.115 Als buitenlid van de directie be-
perkte zijn fysieke aanwezigheid zich doorgaans tot de wekelijkse directieverga-
deringen die elke woensdag om drie uur ’s middags werden gehouden.116 Tijdens 
deze vergaderingen namen Stuart en Lagro met De Seume de verschillende aan-
biedingen en voorstellen door die de bank die week waren gedaan. Vaak ging het 
hierbij om het vaststellen van de kredietwaardigheid van personen en bedrijven 
van wie de bank overwoog om wissels in ontvangst te nemen. Ook kwamen gro-

 111 Aantekeningen (Sint-Petersburg ongedateerd 1917) 1-4, RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 1; 
Schets voor kluisdeuren (Sint-Petersburg ongedateerd) 1, RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 15; 
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: de waardepapieren van de 
Nedrus waren zolang ondergebracht in safeloketten bij de Azov-Don Handelsbank.

 112 Brief van de commissarissen in Nederland aan de directeuren in Rusland nr. 9 (Amsterdam, 
3 april 1917) 1-2, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5978; blijkbaar was groen tafellaken op dat 
moment zowel in Nederland als Rusland een schaars goed. 

 113 Zie afbeelding 3.4.
 114 Zie de uiteenzetting van de omvang en de organisatie van de Nedrus en de Holrus aan het 

begin van dit hoofdstuk.
 115 Notulen van de directievergadering der Nedrus nr. 2 (Sint-Petersburg 20 december 1916) 

1-3, RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 3.
 116 Notulen van de directievergadering der Nedrus nr. 1 (Sint-Petersburg 7 december 1916) 1-2, 

RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 3.
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tere vormen van kredietverlening aan de orde, zoals deelname in de plaatsing van 
aandelen-emissies of het verstrekken van leningen. Soms kwam De Seume ook 
zelf met een voorstel, zoals dit bijvoorbeeld het geval was met de financiering van 
de bouw van tienduizend paardenwagens voor het Russische leger.117 
 Afgezien van De Seume, vertrouwden Stuart en Lagro op de Russische com-
missarissen en de plaatselijke juridische adviseurs van de bank om hun wegwijs 
te maken in de Russische zakenwereld. Bij de juridische adviseurs ging het om de 
heren Halpern en Ginzburg. Hun taak bestond daarin dat zij de directie bijvoor-
beeld van advies voorzagen bij de aankoop van aandelen op de beurs van Sint-
Petersburg.118 De Russische commissarissen van de bank zagen Stuart en Lagro 
doorgaans alleen tijdens de maandelijkse vergadering van de raad van toezicht. 
Aan de commissarissen moesten zij de maandbalans ter goedkeuring voorleggen 
en verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid.119 Tijdens deze vergaderin-
gen, maar ook bij andere gelegenheden, kwamen afzonderlijke commissarissen 
vaak met voorstellen voor nieuwe zaken die de bank zou kunnen ondernemen. 
Vooral de al eerder genoemde Michel Polak toonde zich actief op dit punt.120 
 Buiten De Seume, hun juridische adviseurs en de commissarissen van de Ned-
rus in Rusland, werden Stuart en Lagro ook door de NHM geholpen in het leggen 
van contacten met andere banken en ondernemers. Bij oprichting van de Nedrus 
had de NHM bijvoorbeeld een rondschrijven gestuurd naar al haar buitenlandse 
correspondenten om deze op de hoogte te stellen van het bestaan van de nieuwe 
bank.121 De Nedrus stuurde ter gelegenheid van de opening van haar kantoor zelf 
ook circulaires rond aan alle banken in Sint-Petersburg en Moskou, om zich op 
deze wijze aan hen voor te stellen. In deze circulaire viel onder andere te lezen dat 
de in Rusland bekende Nederlandse bankiersfirma’s Hope & Co. en Lippmann, 
Rosenthal & Co. tot haar oprichters behoorden.122 Uit de reacties van ondermeer 
de Russische Bank voor Buitenlandse Handel en de Azov-Don Handelsbank viel 
op te maken dat de betrokkenheid van beide bankiershuizen bij de Nedrus als een 
groot pluspunt werden gezien.123 

 117 Notulen van de directievergadering der Nedrus nr. 18 (Sint-Petersburg 3 mei 1917) 1-2, 
RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 3.

 118 Notulen van de directievergadering der Nedrus nr. 7 (Sint-Petersburg 1 februari 1917) 1, 
RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 3.

 119 Notulen van de vergadering van de commissarissen in Rusland nr. 2 (Sint-Petersburg 19 
januari 1917) 1, RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 3.

 120 Zie noot 63.
 121 Brief van de NHM aan R. Mees & Zn. (Amsterdam 11 januari 1917) 1, NA, 2.20.01 NHM, 

inv. nr. 5977.
 122 Brochure van de Nederlandsche Bank voor Russischen Handel (Sint-Petersburg 15 januari 

1917) 1-4, RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 12.
 123 Aantekeningen (Sint-Petersburg 27 juni 1917) 1, RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 1.



3  amsterdam en rotterdam aan de nevski prospekt 129

Het aandeel van beide banken in de Nederlandse handelsbelangen

De wijze waarop de directie van de Holrus contact legde met haar Russische om-
geving zal vermoedelijk weinig hebben verschild met de manier waarop de direc-
tie van de Nedrus te werk is gegaan. Een belangrijk verschil was echter wel dat 
de directie van de Holrus zes leden telde, waarvan overigens niet bekend is of er 
een onderscheid werd gemaakt tussen beherende en raadgevende directeuren. Een 
ander verschil was zoals eerder al werd opgemerkt, dat de Holrus meer en grotere 
zaken ondernam, wat kan worden teruggevoerd op de grotere invloed van haar 
Russische directeuren en commissarissen op het beleid van de bank. Eerder werd 
al geconstateerd dat de Holrus zich qua haar kredietbeleid sterk had aangepast 
aan de speculatieve mores van de grote Petersburgse handelsbanken. De reden 
hiervoor kan niet anders zijn geweest dan dat de directie van de Holrus zich sterk 
heeft laten leiden door haar Russische commissarissen.

Op grond van de grotere omvang van haar bedrijf en balanstotalen en gezien 
de grote projecten die zij aan het voorbereiden was met firma’s als Thomson en 
Kuhn & Co., lijkt de Holrus op het eerste gezicht een grotere rol te hebben ge-
speeld in het bevorderen van de Nederlandse handelsrelaties met Rusland dan de 
Nedrus. Of dit beeld ook strookt met de werkelijke gang van zaken kant het beste 
worden nagegaan aan de hand van de rekeningen-courant en de corresponden-
tenrekeningen die Nederlandse ondernemers bij banken hadden. Om te beginnen 
met de correspondenten loro, omvatte deze post op de creditzijde van de balans 
van de Holrus in augustus 1917 zestien miljoen roebel.124 In een overzicht van 
december 1917, als deze post is geslonken tot 15 miljoen roebel, blijkt dat het hier 
om 61 afzonderlijke rekeninghouders ging. Naar nationaliteit verbijzonderd, be-
trof het hier 28 Nederlandse, 12 Russische, 3 Britse, 2 Amerikaanse en telkens één 
Franse, Zweedse en Argentijnse particulier of onderneming.125 

Gerekend naar hun activiteiten, telde de Holrus onder haar correspondenten 
16 banken, 14 handelsmaatschappijen, 10 industriële maatschappijen, 7 particu-
lieren en één syndicaat. Bij het syndicaat ging het om de deelname van de Holrus 
in de Russische Oorlogslening van 1916, waarvan zij eind 1917 nog altijd vier 
miljoen roebel in portefeuille had. De eigenlijke omvang van de correspondenten 
loro bedroeg op dat moment dus elf miljoen roebel, waarvan ruim zes miljoen 
voor rekening van de banken kwamen en een kleine vijf miljoen voor de overige 
correspondenten. De belangrijkste afzonderlijke correspondenten waren op de 
eerste plaats de Robaver, die voor 4,2 miljoen roebel onder deze post bij de Holrus 

 124 Zie figuur 3.12: correspondenten loro zijn rekeningen-courant uitgedrukt in andere valuta 
dan de nationale munteenheid van het land waarin de desbetreffende bank  is gevestigd. 
Deze rekeningen worden gebruikt voor buitenlandse betalingen van de cliënten van een 
bank.

 125 Grootboek der correspondenten loro (Sint-Petersburg 14 december 1917) 201, RGIA, 631.1 
Holrus, dos. nr. 47. 
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had uitstaan, en verder de Nederlandsch-Indische Houtaankapmaatschappij met 
2,6 miljoen en de firma Müller met bijna één miljoen roebel.126 Opvallende andere 
correspondenten loro van de Holrus waren verder de Bancolanda en de Holland-
sche Maatschappij tot Zoutexploitatie in Rusland.127   

Op de balans van de Nedrus van augustus 1917, omvatten de correspondenten 
loro bijna negen miljoen roebel en vormden de grootste post aan de passivazijde 
van haar balans.128 Tussen augustus en december 1917 zou deze post nog groeien 
met één miljoen roebel tot een totaal van bijna tien miljoen.129 Een overzicht uit 
oktober 1917 laat zien dat de Nedrus op dat moment 33 correspondenten loro tel-
de. Hierbij ging het om 27 Nederlandse, 6 Russische, 3 Amerikaanse en één Zwit-
serse particulier of onderneming.130 In meerderheid ging het bij de niet-Russische 
correspondenten om banken, zoals de NHM, de Twentsche Bank en andere leden 
van het syndicaat achter de Nedrus. Onder de Russische correspondenten bevon-
den zich echter ook de Russisch-Franse Elektriciteitsmaatschappij – de firma die 
de eerder genoemde paardenwagens voor het Russische leger produceerde – en 
Polak van de oliemaatschappij Mazoet, respectievelijk met bijna één en bijna twee 
miljoen roebel aan kortlopende kredieten.131 

Helaas werden er geen specificaties gevonden van de bedragen die de niet-
Russische correspondenten van de Nedrus bij haar hadden uitstaan. Hetzelfde 
geldt ook voor de 144 rekeningen-courant die de bank tot oktober 1917 voor haar 
cliënten had geopend. De rekeningen-courant vormden met een totaal van bijna 
zes miljoen roebel, de tweede post aan de creditzijde van de Nedrus.132 Hoofdza-
kelijk ging het hier om rekeningen van particulieren en werknemers van de bank. 
Onder de rekeninghouders bevonden zich echter ook een paar bedrijven, waar-
van de meest in het oog springende het Technisch Bureau D.F.K. van Eendenburg 
en het ingenieursbureau H.W. Ackermans & C. van Haaren waren. Bij Van Een-
denburg ging het om de handelsvertegenwoordiging van de bekende Nederlandse 
gloeilampenfabrikant Philips, die in 1914 was geopend met het oog op het wegval-
len van de Duitse concurrentie.133 Bij Ackermans handelde het zich ondertussen  

 126 Ibidem.
 127 Zie figuur 1.14.
 128 Zie figuur 3.13. 
 129 Verslag van de directie aan de aandeelhouders der  Nederlandsche Bank voor Russischen 

Handel over  het boekjaar 1917 (Sint-Petersburg 15 augustus 1918): de balans per 31 decem-
ber 1917, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 130 Bijlagen bij de balans van de Nedrus van oktober 1917 (Sint-Petersburg 14 oktober 1917) 
1-21, RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 56.

 131 Ibidem.
 132 Ibidem.
 133 Xinounina-Wijngaarden, Van segregatie tot assimilatie, 91.
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om een Belgisch baggeraarbedrijf dat een kantoor in ’s-Gravenhage had die in de 
haven van Reval (Tallinn) onderhoudswerkzaamheden verrichte.134

Terwijl de post correspondenten loro van de Nedrus qua omvang eind 1917 
nauwelijks verschilde met die van de Holrus – als de deelneming van deze laatste 
in de Russische Oorlogslening van 1916 buiten beschouwing wordt gelaten – gold 
dit niet voor de omvang van de rekeningen-courant. Deze post omvatte bij de 
Holrus in augustus 1917 al ongeveer 35 miljoen roebel, waarbij de corresponde-
rende zes miljoen van de Nedrus in oktober 1917 nogal schril afstaken.135 Een 
overzicht van de verschillende rekening-couranthouders van de Holrus is echter 
niet bewaard gebleven. Het valt dus niet te bepalen welke Nederlandse bedrijven 
en particulieren zich voor hun betalingsverkeer binnen Rusland van de diensten 
van de Holrus gebruik maakten.

Hoewel de informatie over de precieze omvang en samenstelling van de Ne-
derlandse clientèle slechts fragmentarisch is, is wel de omvang van het aan hen 
verstrekte klantenkrediet bekend. In het geval van de Nedrus ging het hier om een 
bedrag van bijna tien miljoen roebel en bij de Holrus om vijftien miljoen.136 Indien 
hier het Nederlandse aandeel in de vermogens van beide banken wordt opgeteld 
– respectievelijk 4,5 miljoen roebel voor de Nedrus en 5,25 miljoen plus een half 
miljoen aan agioreserve voor de Holrus – dan komt het totale Nederlandse kapi-
taal dat zich in beide banken bevond eind 1917 op ongeveer 35 miljoen roebel. 
Omgerekend in guldens ging het hier om iets meer dan 25 miljoen gulden.137 Van 
de naar schatting 150 tot 200 miljoen gulden die door Nederlands bedrijven en 
particulieren in Rusland waren verloren ten gevolge van de Oktoberrevolutie, na-
men beide banken daarmee een zesde tot een achtste deel voor hun rekening.138 

Gezien het feit dat ook huisraad en onroerend goed van particulieren deel 
uitmaakten van de genoemde verliezen, zal het aandeel van beide banken in de 
Nederlandse directe investeringen in Rusland nog hoger hebben gelegen. Aan de 
vooravond van de Oktoberrevolutie, waren zowel de Holrus als de Nedrus er dan 
ook in geslaagd om een belangrijke positie te verwerven binnen de Nederlandse 
handelsbetrekkingen met Rusland. Het verlies van ruim tweehonderdduizend 
roebel dat de Nedrus over haar eerste boekjaar zou leiden, weten Stuart en Lagro 
aan de bijzondere omstandigheden waarin Rusland was komen te verkeren. On-
der meer normale omstandigheden zou de bank met betere cijfers het jaar heb-

 134 Ibidem, 56.
 135 Zie figuur 3.12 en noot 131. 
 136 Rapport aangaande de Nederlandsche Bank voor Russischen Handel  en de Russisch-Hol-

landsche Bank (Amsterdam 8 augustus 1927) 2, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5975.
 137 Brief van de NHM aan J.H. Cohen Stuart (Londen 28 februari 1916) 1-7, NA, 2.20.01 NHM, 

inv. nr. 5978; bij de omrekening werd uitgegaan van de koers van de roebel eind 1916, op het 
moment dat de Holrus haar tweede emissie deed.

 138 Horn, ‘Russische schulden’,  441; het gaat hier om alle verliezen voor zover deze niet gerela-
teerd waren aan de annulering van de Russische staatsschuld.
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ben afgesloten. In principe was daarmee in hun ogen de levensvatbaarheid van 
de Nedrus aangetoond.139 Hetzelfde sentiment leefde overigens ook bij de directie 

 139 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 44 (Sint-Peters-
burg 15 augustus 1918) 1, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

3.14 De Nedrus met haar kantoren op de eerste en tweede verdieping van de rechtervleugel 
van het gebouw van de Nederlandse kerk, gezien vanaf de Holrus, medio 1917.
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van de Robaver ten aanzien van de Holrus.140 Geen van beide banken werd echter 
de kans gegund om onder meer normale omstandigheden hun bedrijf verder uit 
te bouwen.

De plaats van beide banken binnen de Russische bankwereld

De Nedrus en de Holrus waren er dus in geslaagd om ondanks alle beperkingen 
die de oorlog hen oplegde, een belangrijke plaats in te nemen binnen het econo-
mische verkeer tussen Nederland en Rusland. Hun plaats binnen het Russische 
bankwezen was daarentegen van een geheel andere orde. Daarbinnen zouden 
beide banken, met een gezamenlijk eigenvermogen van 16 miljoen roebel en 
een samengesteld balanstotaal van 88 miljoen, slechts van bescheiden betekenis 
zijn. Per januari 1914 waren er in Rusland 47 handelsbanken actief met in totaal 
743 vestigingen, een geaggregeerd eigenvermogen van 837 miljoen roebel en een 
samengesteld balanstotaal van 6.233 miljoen roebel.141 Gemiddeld genomen be-
schikten de handelsbanken in Rusland voor aanvang van de Eerste Wereldoorlog, 
daarmee over 16 vestigingen, een eigenvermogen van bijna 18 miljoen roebel en 
een balanstotaal van ruim 132 miljoen roebel. 

Gemeten naar vooroorlogse maatstaven zouden de Nedrus en de Holrus  al 
tot de kleinere Russische handelsbanken hebben behoord. Ondanks het verlies 
van veel filialen en cliënten in de door het Duitse leger bezette gebieden, hadden 
de Russische handelsbanken gedurende de oorlog echter een sterke groei doorge-
maakt. Tezamen beschikten deze in augustus 1917 weliswaar over minder vesti-
gingen dan in januari 1914, maar hun samengestelde vermogen was gegroeid tot 
1.044 miljoen roebel en hun balanstotaal tot 15.056 miljoen.142 Met hun oprichting 
hadden de Nedrus en de Holrus op bescheiden wijze ook bijgedragen aan de groei 
van de Russische handelsbanken. Het ging hier echter om een heel bescheiden 
bijdrage, want in augustus 1917 omvatte hun gezamenlijke vermogen slechts an-
derhalf procent van het totaal en gemeten naar hun balanstotalen kenden beide 
Nederlandse banken slechts een marktaandeel van een half procent. 

Een marktaandeel van een half procent spreekt niet bepaald tot de verbeel-
ding, maar het zou onjuist zijn om de Nedrus en de Holrus op één lijn te stellen 
met de grote Russische handelsbanken. Beide banken waren immers op de eerste 
plaats gedacht om een prominente plaats in te nemen in de financiering van de 
Nederlandse handel met Rusland en niet om uit te groeien tot één van de leidende 
plaatselijke handelsbanken. De Nedrus en de Holrus vielen dan ook in een af-

 140 Rotterdamsche Bankvereeniging, Jaarverslag over 1917 (Rotterdam 1918) 14.
 141 Epstein, Les banques des commerce russes, bijlage: ‘Bilans réunis des banques par actions du 

1er janvier 1865 au 1er janvier 1914’. 
 142 Ibidem, bijlage: ‘Bilans de banques privées au 1er Août 1917’. 
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zonderlijke klasse van kleinere handelsbanken met een duidelijke nationale ach-
tergrond, waartoe bijvoorbeeld de Russisch-Engelse Bank en de Russisch-Franse 
Bank of de Russische filialen van het Crédit Lyonnais en de National City Bank 
behoorden. Deze kenden in augustus 1917 achtereenvolgens een balanstotaal van 
140, 192, 94 en 22 miljoen roebel.143 

Afgezien van de National City Bank, die op dezelfde dag als de Nedrus haar 
deuren opende, waren alle andere genoemde banken al ruim voor het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog in Rusland actief. Afgaande op de cijfers van Epstein, 
lijkt de groei van het bedrijf van de Nedrus gelijke tred te hebben gehouden met 
die van het Petersburgse filiaal van de National City Bank. Ondanks het feit dat de 
National City Bank de grootste Amerikaanse handelsbank van dat moment was en 
de Amerikaanse handelsbelangen tijdens de oorlog een sterke groei doormaakten, 
lijkt het balanstotaal van haar Petersburgse filiaal in augustus 1917 maar met twee 
miljoen roebel groter te zijn geweest dat van de Nedrus.144 Hierbij moet echter 
worden aangetekend dat ook de nauwkeurigheid van de cijfers van Epstein te wen-
sen overlaten. In zijn overzicht vergat hij namelijk de Holrus te noemen en schatte 
hij de omzet van de Nedrus voor augustus 1917 veel te laag in.145

Een andere graadmeter voor het relatieve succes van de Nedrus en de Holrus, 
was de mate waarin zij aansluiting vonden bij de Russische banken. Voor wat be-
treft het karakter van de bedrijfsvoering, was het de Holrus die het meest in haar 
omgeving opging. De wijze waarop zij invulling gaf aan haar bedrijf kwam goed-
deels overeen met dat van de grote, speculatieve Petersburgse handelsbanken. De 
Nedrus van haar kant, neigde meer naar de behoudende Moskouse bankwereld.146 
Ironisch genoeg was het juist de Holrus die vlak voor de Oktoberrevolutie nog op 
een zwarte lijst van de Voorlopige Regering terechtkwam. Deze had een lijst van 
de Britse overheid overgenomen van ondernemingen uit neutrale landen die er 
van verdacht werden een dekmantel te zijn voor Duitse belangen. Zowel de Holrus 
als de Bancolanda waren op deze lijst terechtgekomen, mogelijk omwille van de 
nauwe banden die de Robaver met de pro-Duitse Kröller onderhield.

 143 Epstein, bijlage: ‘Bilans de banques privées au 1er Août 1917’.
 144 Zie figuur 3.13 en noot 144.
 145 Epstein, Les banques des commerce russes, bijlage: ‘Bilans de banques privées au 1er Août 

1917’. 
 146 Notulen van de vergadering der commissarissen in Nederland nr. 1 (Amsterdam 24 juli 

1917) 1-8, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.



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.



4  de tempel uitgejaagd 149

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.
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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 
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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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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 

 102 Ibidem.
 103 Ibidem.
 104 RGP, Grote serie deel 116, nr. 439: de waarnemend gezant te Petrograd W.J. Oudendijk aan de 
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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, 
ABN AMRO, Rotterdamsche Bank, inv. nr. 134.

 112 Notulen van de directievergaderingen der Robaver, nr. 24 (‘s-Gravenhage 23 maart 1918) 92, 
ABN AMRO, Rotterdamsche Bank, inv. nr. 134.

 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 

 116 Verslag van de directie aan de aandeelhouders der Nederlandsche Bank voor Russischen 
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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 
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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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 137 Oppenheim, S.A., ‘Between Right and Left: G.I. Sokolnikov and the development of the So-
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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 140 Ibidem. 
 141 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.
 142 RGP, Grote serie deel 116, nr. 503, 510-511.
 143 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.
 144 Ibidem. 
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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-
burg 7 februari 1919) 1-7, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 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.

 149 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 56 (Sint-Peters-
burg 7 februari 1919) 1-7, 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 

 150 Ibidem.
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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) 
183, ABN AMRO, Rotterdamsche Bank, inv. nr. 134. 

 155 Brief van de commissarissen in Nederland aan de directeuren in Rusland nr. 19 (Amsterdam 
20 januari 1919) 1-2, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.

 156 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.

 157 Verslag getiteld ‘Rusland’ (Amsterdam 1 augustus 1927) 1-5, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
5975.

 158 Brief van de commissarissen in Nederland aan de directeuren in Rusland nr. 21 (Amsterdam 
21 mei 1919) 1-2, NA, 2.20.01 NHM, 5978.

 159 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 63 (Sint-Peters-
burg 30 april 1919) 1-7, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
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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-

 160 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 62 (Sint-Peters-
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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 

 164 Brief van J.H. Cohen Stuart aan W. Lagro (Sint-Petersburg 29 oktober 1918) 1-3, NA, 2.20.01 
NHM, inv. nr. 5979.
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Stuart aan de minister van buitenlandse zaken H.A. van Karnebeek, Delft 20 juni 1920 (’s-
Gravenhage 1976) 682.
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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 

 170 Brief van J.H. Cohen Stuart aan de commissarissen in Nederland (Delft 11 juli 1920) 1-7, NA 
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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 
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 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.
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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

 179 Ibidem, 684.
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Hoofdstuk 5

Dromers en wrekers

Hoe treurig de toestand in Rusland ook moge wezen, het blijft een land van ge-
weldige potentialiteiten, dat ten allen tijde een belangrijke plaats zal innemen 
in de wereldhuishouding. Op dit ogenblik is dat land een ruïne; maar de tijd 
zal komen, dat het weer overeind staat – laten wij hopen, op steviger basis dan 
het oude, tsaristische Rusland de ‘reus op leemen voeten’. De naties, die aan 
dien wederopbouw zullen hebben deelgenomen, zullen er dan ook de vruchten 
van plukken. Het zou m.i. niet van een ruimen blik getuigen indien Nederland 
dat bovendien in Rusland ouden en eervolle tradities bezit, zich aan dat groot-
sche werk onttrok. 1 

Jacques Henri Cohen Stuart, Ruslands economische herstel, 
18 januari 1922.

De gebrekkige waardering door het thuisfront

De bezetting van de Nederlandse legatie en Stuarts gevangenschap

De hardere opstelling die de bolsjewieken vanaf april 1919 tegenover de onderda-
nen van de neutrale staten waren gaan innemen, viel niet alleen terug te voeren op 
de afwijzende houding van de desbetreffende regeringen. Minstens zo belangrijk 
voor deze koerswijziging was de toegenomen druk op de bolsjewieken sinds het 
einde van de Eerste Wereldoorlog. De wapenstilstand van november 1918 had 
aan het verzet tegen het Sovjetregime namelijk een nieuwe impuls gegeven. De 
Geallieerden waren nu beter in staat om de verschillende contrarevolutionaire be-
wegingen, de Witten, te steunen in hun strijd tegen de bolsjewieken. Dit leidde tot 
een intensivering van de Russische Burgeroorlog (1918-1921), die uiteindelijk aan 
veel meer Russen het leven zou kosten dan de Eerste Wereldoorlog.2 

De grotere inmenging van Geallieerde mogendheden manifesteerde zich op de 
eerste plaats in de blokkade van de haven van Sint-Petersburg en de bezetting van 
verschillende havensteden zoals Archangelsk en Moermansk. Belangrijker dan de 

 1 Cohen Stuart, J.H., ‘Ruslands economisch herstel I’, Economisch-statistische berichten (18 ja-
nuari 1922) jrg. 7, nr. 316, 47-50.

 2 Schapiro, The Russian Revolutions, 167-184.
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relatief beperkte fysieke aanwezigheid der Geallieerden was de bewapening en fi-
nanciering van de Witte legers die vanuit Siberië, de Oekraïne en Estland de strijd 
hadden aangebonden met de Sovjets. Hoewel het Rode Leger op elk moment gro-
ter was dan de verbrokkelde strijdkrachten van de Witten, wisten deze laatste met 
steun van de Geallieerden het de bolsjewieken in de loop van 1918 en 1919 tot 
een paar keer toe nog erg moeilijk te maken. In het zuiden wisselden belangrijke 
steden als Kiev en Tsaritsyn, het latere Stalingrad, enkele malen van bezitter en in 
oktober 1919 bereikte een klein leger der Witten dat oprukte vanuit Estland nog 
de buitenwijken van Sint-Petersburg.3 

Het is tegen deze achtergrond van een toegenomen druk van buitenaf op het 
Sovjetregime dat op 2 juni 1919, de dag waarop Stuart gevangen werd genomen, 
ook de bezetting van de Nederlandse legatie plaats had.4 Stuart werd van dit nieuws 
op de hoogte gebracht door Mohr, waarop zij samen naar de Zwitserse legatie 
trokken. Naar Mohr had vernomen, zou daar meer nieuws te krijgen zijn over het 
hoe en waarom achter de bezetting van de legatie. Eenmaal bij de Zwitserse legatie 
aangekomen troffen Stuart en Mohr een groeiende groep buitenlanders aan die 
zich daar met hetzelfde doel hadden verzameld. Niet alleen de Nederlandse legatie 
bleek te zijn bezet, maar ook de vertegenwoordigingen van de andere neutrale 
landen was dit overkomen.5

Afgezien van de groep buitenlanders bevonden zich ook soldaten van het Rode 
Leger in en om de Zwitserse legatie. Voordat de aanwezige buitenlanders dit goed 
en wel in de gaten hadden, hadden de soldaten het gebouw van het gezantschap 
omsingeld. Zonder opgaaf van reden werden alle aanwezigen vervolgens gedwon-
gen hun paspoorten in te leveren. Daarop werden Stuart, Mohr en de andere bui-
tenlanders in kleine groepjes weggevoerd naar de Spalernaja gevangenis, waar hen 
verteld werd dat zij er de nacht moesten doorbrengen. Ondertussen was aan geen 
van hen verteld waarom zij waren gearresteerd. Volgens Stuart gonsde het al ge-
durende de hele maand mei van geruchten over de ophanden zijnde arrestatie van 
de overgebleven buitenlanders in Sint-Petersburg. De aanleiding hiervoor vormde 
een onderschepte Frans radiotelegram, waarin gesproken werd over een offensief 
van het Finse leger in de richting van Sint-Petersburg.6

Deze geruchten bleken bezijden de waarheid te zijn. Na de erkenning van zijn 
onafhankelijkheid door de bolsjewieken zou Finland zich niet meer in de Russi-
sche Burgeroorlog mengen.7 Voor Stuart en de andere gevangen bracht dit echter 
geen verandering met zich mee voor hun positie. Nog gedurende de eerste nacht 
werden alle gevangenen, door Stuart in aantal op ongeveer honderdenvijftig man 
geschat, weer uit hun bed gelicht. In hun bijzijn deelde de gevangenis-comman-
 3 Ibidem.
 4 RGP, Grote serie deel 156, nr. 401, 685.
 5 Ibidem.
 6 Ibidem, 687.
 7 Wade, The Russian Revolution, 157.
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dant aan zijn manschappen mee dat het bij de gevangenen om buitenlanders ging 
van wie men afzonderlijk nog niet wist of zij schuldig waren. Waaraan zij zich 
eventueel schuldig hadden gemaakt werd er niet bij verteld, maar de comman-
dant gaf zijn mannen wel het bevel de gevangenen streng doch rechtvaardig te 
behandelen. Hierop werden alle gevangen overgebracht naar een gevangenis in de 
buurt van het Finlandse Station, om van daaruit te worden gedeporteerd naar een 
voormalig klooster in de buurt van Moskou.8 

Eén week na hun aankomst in het Andronjevski klooster kreeg de eerste groep 
gevangenen gezelschap van een tweede groep bestaande uit ongeveer zeventig 
man. Onder hen bevonden zich ook Van der Loeff en De Graan, die bij de bezetting 
van de Nederlandse legatie waren gearresteerd. Alle gearresteerde Nederlanders 
hadden deel uitgemaakt van de onechte legatie en het waarnemend consulaat.  
Een uitzondering vormde overigens Mohr die ondertussen al weer was vrijgelaten; 
waarschijnlijk uithoofde van zijn positie als ingenieur bij de Petersburgse Elek-
triciteitsmaatschappij. Bij de andere gevangengenomen buitenlanders ging het in 
hoofdzaak ook om vrijwilligers die na het vertrek van hun gezanten en consuls de 
vacante posities hadden ingenomen. Hun nieuwe metier getrouw overlegden de 
gevangengenomen ‘interim-diplomaten’ of het niet mogelijk was om een collectief 
protest bij de Sovjetregering in te dienen tegen de ‘ongehoorde en ongemotiveerde 
behandeling die men had moeten ondervinden’. Ten einde de eigen positie niet 
nog hachelijker te maken, werd echter van een dergelijke demarche afgezien.9 

Met het gevangenisregime was het ondertussen wisselend gesteld. In het An-
dronevski klooster kende men geen dwangarbeid en was de behandeling tamelijk 
mild. Na hier twee weken te hebben doorgebracht, werd de groep waar Stuart toe 
behoorde echter overgeplaatst naar het interneringskamp Prokovski in de buurt 
van Moskou. Dwangarbeid maakte hier wel onderdeel uit van het gevangenisre-
gime en bovendien was het hier erg slecht gesteld met de behuizing. Gelukkig 
voor de gevangenen werden zij na twee dagen al ontslagen uit dit kamp. Na een 
soort van schijnverhoor te hebben ondergaan, werd aan hen meegedeeld dat zij 
weer in vrijheid waren gesteld. De vrijgelatenen mochten echter niet zonder meer 
naar Sint-Petersburg terugkeren. In afwachting van een collectieve uitzetting naar 
hun landen van herkomst waren zij als buitenlanders gedwongen om in Moskou 
te blijven.10

Zo kwam na precies vier weken een einde aan de gevangenschap van Stuart en 
de andere buitenlanders. Van de geplande collectieve uitzetting zou echter niets 
terechtkomen, waardoor Stuart en de andere Nederlanders zich gedwongen za-
gen in Moskou te overwinteren. Zelfs nadat het aan de voormalige gevangenen 
weer was toegestaan om op eigen gelegenheid naar Sint-Petersburg terug te keren, 

 8 RGP, Grote serie deel 156, nr. 401, 687.
 9 Ibidem, 688.
 10 Ibidem, 687.
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bleef Stuart voorlopig in Moskou. Er was immers niets meer dat hem nog aan 
Sint-Petersburg bond nadat zowel de bank, het consulaat en zijn woning verbeurd 
waren verklaard. Stuart had zich bijgevolg maar in Moskou ingericht, alwaar hij 
gedwongen was om als straatveger in zijn levensonderhoud te voorzien. Hij en de 
overige uit Sint-Petersburg gedeporteerde Nederlanders konden hier tenminste 
nog rekenen op de persoonlijke steun van de leden het voormalige Nederlandse 
consulaat ter plaatse.11

De terugkeer van Stuart en Werff naar Nederland

Terwijl Stuart in Moskou zat, verbleven Corsin en Werff nog altijd in Sint-Peters-
burg. Zij waren niet gevangengenomen, omdat geen van beiden een functie bij 
een legatie of consulaat had bekleed. Het feit dat zij niet naar Moskou waren gede-
porteerd betekende echter niet dat hun positie veel beter was dan die van Stuart. 
Vooral Werff zou als malariapatiënt een moeilijke tijd doormaken. Juist vanwege 
van zijn zwakke gezondheid had Werff na de zware winter van 1918-1919 naar 
Nederland willen terugkeren.12 Dit was met het uitreisverbod voor buitenlanders 
echter onmogelijk geworden, waarna Werff zich gedwongen zag om samen met 
Corsin ook de wintermaanden van 1919-1920 in Sint-Petersburg door te brengen. 
Was de winter van 1918-1919 al een beproeving geweest voor de bevolking van 
Sint-Petersburg, zo was het algemene gebrek aan voedsel en brandstof nog veel 
schrijnender gedurende de winter van 1919-1920.13

Na het opstellen van de laatste liquidatiebalans van de Nedrus, die van augustus 
1919, was er bovendien geen werk en dus geen inkomen meer voor Werff.14 Dit be-
tekende dat hij net als Stuart aangewezen was op het geld dat hij zelf nog achter de 
hand had weten te houden en op ondersteuning die Corsin hun kon geven. Deze 
was na het afwikkelen van de liquidatie van de Nedrus als boekhouder in dienst 
getreden bij de Volksbank.15 In deze positie probeerde Corsin nog te achterhalen 
onder welke balansposten de voormalige tegoeden van de Nedrus waren onderge-
bracht in de boeken van de Volksbank, in een laatste poging zijn oude werkgever 
nog van dienst te kunnen zijn.16 

 11 Vertrouwelijk rapport van P.J. Wap over de handelingen van het Nederlandsche Consulaat in 
1919 en 1920 te Moskou (’s-Gravenhage 1920) 1-12, NA, 2.05.21 BuZa, inv nr. 1659.

 12 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 61 (Sint-Peters-
burg 24 maart 1919) 1-8, NA, 2.20.01 NHM, inv nr. 5979.

 13 Schapiro, The Russian Revolutions, 187-188.
 14 Aantekening van H. Corsin en J. Jansen Werff (Sint-Petersburg januari 1920) 1-2, NA, 2.20.01 

NHM, inv. nr. 5975.
 15 Brief van J.H. Cohen Stuart aan de commissarissen in Nederland (Sint-Petersburg 17 no-

vember 1920) 1-3, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5980.
 16 Ibidem.
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Uiteindelijk was Corsin ook de laatste medewerker van de Nedrus die Sint-
Petersburg zou verlaten. Hij kon namelijk pas in oktober 1920 eindelijk naar zijn 
familie in Frankrijk terugkeren.17 Stuart en Werff waren op dat moment al een half 
jaar terug in Nederland. Ergens in de loop van februari 1920 had Stuart Moskou 
verlaten en zich bij Corsin en Werff in Sint-Petersburg gevoegd. Gezien de slechte 
gezondheid van Werff en het opraken van het geld dat ze nog hadden, zagen beide 
zich wel gedwongen om Rusland te verlaten met of zonder toestemming van de 
Sovjetautoriteiten. Begin maart 1920 wisten Stuart en Werff over de grens met 
Finland te vluchtten. De familieoverlevering wil daarbij dat Stuart en Werff dit 
deden gehuld in vrouwenkleren.18 De daartoe benodigde kledingsstukken hadden 
zij gekregen van Lydia Ofitserova, een voormalige secretaresse van de Nedrus.  

Aangekomen in Finland, stelden Stuart en Werff zich in verbinding met Ne-
derland. Per telegram riepen zij de Nederlandse regering op om de achtergeble-
ven Nederlanders zo snel mogelijk te evacueren.19 De Nederlandse regering had 
overigens al stappen in die richting ondernomen, nadat eind 1919 berichten in de 
pers waren verschenen over de slechte situatie waarin de Nederlanders in Rusland 
verkeerden. Ondanks het feit dat de Nederlandse regering het Sovjetregime nog 
altijd niet erkende, sloot zij zich aan bij onderhandelingen die op dat moment lie-
pen tussen Groot-Brittannië en de bolsjewieken over de ruil van onderdanen. De 
uitkomst van deze onderhandelingen was voor Nederland dat de ongeveer twee-
honderd Nederlanders die zich op dat moment nog in Rusland bevonden, zouden 
worden geruild voor ongeveer evenveel Russische soldaten die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog in Nederland waren geïnterneerd.20

Voordat de ‘Lingestroom’, het vrachtschip waarmee de Nederlanders uit Rus-
land zouden worden geëvacueerd, op 11 mei 1920 aanmeerde in de haven van 
IJmuiden, waren Stuart en Werff al enige weken in Nederland.21 Na hun vlucht uit 
Rusland waren zij enige tijd in Helsinki gebleven om op verhaal te komen, waarna 
ze in april 1920 uiteindelijk in Nederland zouden aankomen. Terug in Nederland 
werden Stuart en Werff in de gelegenheid gesteld om hun verhaal te doen tegen-
over de Nederlandse commissarissen en hun voormalige collega Lagro. Tijdens de 
vergadering, welke de laatste officiële raadsvergadering van de Nedrus zou zijn, 
werden Stuart en Werff gehoord over hun belevenissen in Rusland, de afwikkeling 
van de liquidatie van de bank, hun visie op de toekomst van Rusland en welke 

 17 Ibidem.
 18 Ontleend aan een onderhoud van schrijver dezes met Ds. J.W.Th. Cohen Stuart op maandag 

26 augustus 2002 te Hoogerheide.
 19 Aantekening J.H. Cohen Stuart en J. Jansen Werff (14 maart 1920 Ierioky, Finland) 1, NA, 

2.20.01 NHM, inv. nr. 5980.
 20 Staalduine, ‘De neergang van de Hollandsche hervormde kerk’, 103-104.
 21 Ibidem, 104.



De Nedrus en de Holrus182

mogelijkheden zij eventueel nog zagen voor een voortzetting van het bedrijf van 
de bank.22 

De laatste vergadering van de commissarissen der Nedrus

De laatste vergadering van de commissarissen van de Nedrus had plaats in het 
hoofdkantoor van de NHM en werd voorgezeten door Cornelis Guépin. Deze was 
Van Walree in maart 1918 opgevolgd binnen de directie van de NHM en had zo-
doende de Nedrus in zijn portefeuille.23 Tegenover hem en de overige verzamelde 
commissarissen gaf Stuart een korte uiteenzetting van alles dat hem, Corsin en 
Werff was wedervaren sinds het vertrek van Lagro in september 1918. Vervolgens 
kwam Stuart te spreken over de liquidatie van de bank en wist daarbij te vertellen 
dat de Nedrus wellicht de enige van de vier niet onmiddellijk genationaliseerde 
banken was geweest die een samenhangende verliezenboekhouding had weten op 
te stellen.24 Zowel de Holrus als ook de Russische filialen van het Crédit Lyonnais 
en de National City Bank waren daar volgens hem niet meer aan toe gekomen. 

De laatste directeur van de Holrus, Spengler, was, zoals gezegd, al in januari 
1919 naar Nederland vertrokken en had de liquidatie van de eigen bank daarmee 
overgelaten aan de Volksbank. De directie van de National City Bank in Rusland 
had al medio 1918 haar kantoren gesloten en was vervolgens huiswaarts gekeerd 
zonder zich nog om de afwikkeling van haar bedrijf te bekommeren.25 Alleen de 
leiding van het Crédit Lyonnais, in de persoon van haar directeur Ulysse Baud, 
had net als Stuart tot het einde geprobeerd de belangen van de eigen bank te verde-
digen.26 Uiteindelijk zou het Crédit Lyonnais pas in oktober 1920 gedwongen wor-
den om zijn kantoren in Rusland te sluiten. Anders dan de Nedrus was zij echter 
niet in de gelegenheid gesteld om een zelfstandige liquidatie van haar bedrijf voor 
te bereiden en zodoende een sluitende schadeboekhouding op te stellen.27 

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

 23 Vries, J. de, Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, 1ste deel (Groningen 1970) 214-215 
en 220-221.

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

 25 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 44 (Sint-Peters-
burg 20 augustus 1918) 1-4, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 26 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 59 (Sint-Peters-
burg 11 maart 1919) 1-4, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 27 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 65 (Sint-Peters-
burg 2 juni en 25 september 1919) 1-8, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
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Van alle banken die slachtoffer waren geworden van de nationalisatie van het 
Russische bankwezen, was de Nedrus volgens Stuart daarmee de enige bank die 
een behoorlijk gedocumenteerde schadeloosstellingeis kon voorleggen. Aan het 
daadwerkelijk indienen van een schadeclaim waren echter twee problemen ver-
bonden. Op de eerste plaats bevond zich de in zeven pakketten gebundelde ver-
liesboekhouding nog altijd in Rusland. Het was Stuart en Werff namelijk tijdens 
hun vlucht niet gelukt om deze pakketten mee te nemen, die in plaats daarvan 
op een geheime plaats waren verborgen. In het najaar van 1920 zou één van deze 
pakketten nog door Corsin mee uit Rusland worden gesmokkeld. Naar het zich 
laat aanzien liggen de overige zes pakketten nog altijd ergens verborgen op een 
geheime plaats in Sint-Petersburg.28

Het tweede probleem met betrekking tot een schadeclaim aan het adres van de 
Sovjetregering was dat deze enkel een kans maakte gehonoreerd te worden indien 
dit gebeurde in internationaal verband. Stuart was van mening dat het Sovjetre-
gime zich weinig gelegen zou laten aan de belangen van kleine landen afzonderlijk. 
Indien de aandeelhouders van de Nedrus ooit nog iets van hun geld terug wilden 
zien, dan was daarvoor niet alleen samenwerking nodig met andere Nederlandse 
gedupeerden. Tevens moest met behulp van de regering aansluiting worden ge-
zocht bij de schuldeisers in andere landen. Een brede internationale coalitie van 

 28 Brief van J.H. Cohen Stuart aan de commissarissen in Nederland (Sint-Petersburg 17 no-
vember 1920) 1-3, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5980.

5.1 Het hoofdkantoor der NHM aan de Herengracht 466 te Amsterdam.
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crediteuren zou zijns inziens de meeste kans van slagen hebben. De Sovjets bleken 
immers alleen gevoelig voor macht, dus was het zaak die macht te vinden in sa-
menwerking.29 

Met deze nuchtere inschatting van de kansen tot schadevergoeding kwam Stuart 
ook bij de laatste vraag van Guépin, namelijk die naar de kansen van een voortzet-
ting van de Nedrus in gewijzigde vorm. Voor de nabije toekomst zag Stuart eventu-
eel alleen ruimte voor een bank die vanuit Nederland de buitenlandse handel van 
en met Rusland zou financieren. Het probleem was echter dat Ruslands economie 
in een vreselijke puinhoop was veranderd, zodat er voorlopig geen zaken met het 
land konden worden gedaan. Op termijn zou Rusland echter wel weer aangewezen 
zijn op buitenlandse kredieten, al ging het alleen maar om kortlopende kredieten 
ten behoeve van de financiering van zijn buitenlandse handel.30 

Alles zou echter uiteindelijk afhangen van de richting waarin het Sovjetregime 
zich zou ontwikkelen. In de ogen van Stuart waren de bolsjewieken opportunisten 
pur sang; als iets op de ene manier niet ging, dan probeerden zij het wel op een 
andere manier.31 Zolang zij de aan de macht zouden blijven liet het zich dan ook 
moeilijk voospellen welke kant het met Rusland op zou gaan. Dat het met hun 
heerschappij voorlopig nog niet was gedaan, stond voor Stuart echter vast. Hoewel 
hij in het geheel niet met de denkbeelden van de bolsjewieken sympathiseerde, zo 
moest hij toch erkennen dat hun leiders erg vastberaden waren en over een be-
hoorlijk organisatietalent beschikten. In weerwil van zijn gebrek aan populariteit 
onder de bevolking wist het Sovjetregime zich zodoende te handhaven.32

Met deze bespiegeling over het vermogen van de bolsjewieken om de Russische 
bevolking naar hun hand te zetten, besloot Stuart zijn uiteenzetting. Guépin nam 
vervolgens het woord en stelde voor om op grond van de toegekomen informatie 
de Nedrus in ‘slapende toestand’ te brengen. Binnen afzienbare termijn kon im-
mers een hervatting van een bankbedrijf in Rusland niet voor mogelijk worden 
gehouden.33 Het in ‘slapende toestand’ brengen van de bank betekende dat de bank 
weliswaar juridisch gezien niet zou worden ontbonden, maar dat er in afwach-
ting van een definitieve regeling geen zaken meer op naam van de Nedrus zouden 
plaatsvinden. 

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

 30 Ibidem.
 31 Ibidem.
 32 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.
 33 Notulen van de vergadering der commissarissen in Nederland nr. 8 (Amsterdam 21 mei 

1920) 1-10, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
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De teleurstelling van Stuart over de gebrekkige waardering

De vergadering ging met het voorstel van Guépin akkoord, waarna de commissa-
rissen enkel nog een financiële regeling moesten treffen met Stuart, Werff en Cor-
sin. Tijdens het laatste jaar van hun verblijf in Rusland hadden zij geen loon meer 
kunnen ontvangen en wat zij in de tijd daarvoor hadden verdiend was in rook 
opgegaan als gevolg van de devaluatie van de roebel. Aan hun driejarige dienstver-
band bij de Nedrus had geen van hen drieën dan ook iets over gehouden. Alvorens 
Guépin kwam te spreken over de hoogte van hun vergoeding, haalde hij een brief 
aan van de commissarissen gericht aan Stuart van 21 mei 1919. Uit deze brief bleek 
volgens Guépin dat het aanblijven van Stuart en zijn staf, gezien de omstandighe-
den, niet langer noodzakelijk werd geacht.34 

Stuart, Werff en Corsin waren dus sinds mei 1919 in feite niet meer in dienst 
van de Nedrus, zonder hiervan echter zelf op de hoogte te zijn geweest. De brief 
in kwestie had Stuart namelijk nooit bereikt.35 Guépin was zich er op zijn beurt 
niet van bewust, dat Stuart niet op de hoogte was geweest van het één jaar eerder 
genomen besluit om hem, Werff en Corsin terug te roepen. Tegenover de commis-
sarissen betoogde Guépin dat, hoewel de aanwezigheid van Stuart en de anderen 
na mei 1919 dus niet langer noodzakelijk werd geacht, hij zich door deze gedachte 
niet wenste te laten leiden in de vaststelling van de hoogte van hun vergoedingen.36 
Werff en Corsin kregen ieder een bedrag van tweeduizend gulden toegewezen. 
Hoeveel Stuart precies heeft gekregen is niet bekend. Ervan uitgaande dat de toe-
gekende bedragen in verhouding hebben gestaan tot de oorspronkelijke salarissen, 
zal zijn vergoeding iets van zesduizend gulden hebben bedragen.37 

Waar Guépin van mening was dat hij zich royaal opstelde, dacht Stuart hier 
totaal anders over. Zijn salaris als directeur was 48.000 roebel per jaar geweest.38 
Omgerekend naar guldens op het moment van de annulering van de Russische 
staatsschuld, ging het hier om een bedrag van 17.280 gulden.39  De aangeboden 
gratificatie van zesduizend gulden stond dan ook in geen enkele verhouding tot 
het gederfde inkomen, laat staan als compensatie voor de moeilijke tijd die hij had 
doorgemaakt. Hetzelfde gold voor Corsin en Werff. Vooral voor Corsin was de 

 34 Ibidem.
 35 Brief van J.H. Cohen Stuart aan C.H. Guépin (Delft, 30 november 1920) 1-6, NA, 2.20.01 

NHM, inv. nr. 5980.
 36 Notulen van de vergadering der commissarissen in Nederland nr. 8 (Amsterdam 21 mei 

1920) 1-10, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
 37 Het salaris van Stuart was iets meer dan drie maal zo hoog geweest als dat van Corsin en 

bijna acht maal dat van Werff begin 1917.
 38 Lijst van de salaris- en premie-uitkering aan de werknemers van de bank (Sint-Petersburg 

april 1917) 1-2, RGIA, 623.1 Nedrus, 115.
 39 Horn, ‘Russische schulden aan Nederland’, 437: de koers van 36 guldencent voor één papier-

roebel zoals gehanteerd door de Nederlandsche Commissie voor Russische Fondsen.
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situatie erg wrang. De tweeduizend gulden die hem waren toegekend bleken niet 
voldoende om de schulden te vereffenen die zijn gezin had moeten maken gedu-
rende de jaren dat hij niet bij machte was geweest om vanuit Rusland geld over te 
maken. Als blijk van ‘goede wil’ stond de NHM hem daarom nog een krediet toe 
van drieduizend gulden, uit te keren in zes gelijke maandelijkse termijnen.40 

Aan zijn ongenoegen over de weinig toeschietelijke houding van de NHM, of 
beter gezegd Guépin, gaf Stuart echter pas uiting nadat Corsin hem in november 
1920 had geschreven. Deze benaderde hem met het verzoek de aan hem toege-
kende lening niet in zes termijnen maar in één keer te mogen ontvangen om zo 
zijn schulden te kunnen aflossen. Daarnaast gaf Corsin ook blijk van zijn teleur-
stelling over de geringe vergoeding die hen ten deel was gevallen.41 Stuart schreef 
op zijn beurt Guépin weer aan, met het verzoek om zowel Corsin als Werff ruimer 
te compenseren. In zijn schrijven aan Guépin benadrukte Stuart nog eens dat de 
brief van 21 mei 1919 hem nooit had bereikt.42 Bovendien, ook al had hij de brief 
wel ontvangen, dan was deze te laat gekomen. Immers, al vanaf april 1919 hadden 
de bolsjewieken alle reisdocumenten ingetrokken. 

Los van het feit dat de gewraakte brief Stuart niet tijdig heeft bereikt, viel hierin 
ook nergens te lezen dat de commissarissen wilden dat hij zijn post zou verlaten. 
Integendeel, hem werd de keuze gelaten om naar eigen goeddunken te beslissen 
over zijn aanblijven in Rusland.43 Ook uit de notulen van de vergadering van de 
commissarissen van 19 mei 1919, naar aanleiding waarvan de brief van 21 mei 
1919 was verstuurd, bleek niet dat er een beslissing was genomen om hem, Werff 
en Corsin terug te roepen. De vergadering had deze kwestie in het midden gelaten, 
als gevolg waarvan het dus aan Stuart zelf was om te bepalen of hij nog langer op 
zijn post dacht te moeten blijven.44 

Bij zijn terugkomst in Nederland hadden de commissarissen van de Nedrus 
Oudendijk nog uitvoerig bedankt voor diens inspanningen voor hun bank. Als 
blijk van erkentelijkheid hadden zij hem nog gefêteerd op een groots diner.45 Het 
contrast met de gebrekkige waardering van het thuisfront die Stuart, Werff en 
Corsin bij hun terugkeer ten deel was gevallen kon niet groter zijn. Na alle el-

 40 Brief van J.H. Cohen Stuart aan C.H. Guépin (Delft 30 november 1920) 1-6, NA, 2.20.01 
NHM, inv. nr. 5980.

 41 Brief van H. Corsin aan J.H. Cohen Stuart (Lunéville 23 november 1920) 1-3, NA, 2.20.01 
NHM, inv. nr. 5980.

 42 Brief van J.H. Cohen Stuart aan C.H. Guépin (Delft 30 november 1920) 1-6, NA, 2.20.01 
NHM, inv. nr. 5980.

 43 Brief van de commissarissen in Nederland aan de directie in Rusland nr. 21 (Amsterdam 21 
mei 1919) 1-2, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.

 44 Notulen van de vergadering der commissarissen in Nederland nr. 7 (Amsterdam 19 mei 
1919) 1-7, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 45 Notulen van de vergadering der commissarissen in Nederland nr. 5 (Amsterdam 21 decem-
ber 1918) 1-3, NA, 2.20.01 NHM inv. nr. 5979. 
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lende die zij tijdens hun twee laatste jaren in dienst van de Nedrus hadden moeten 
doorstaan, deed hun onthaal denken aan het onbegrip dat veel soldaten ten deel 
viel die terugkeerden uit de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. De commis-
sarissen leken zich nauwelijks meer te interesseren voor hun bank, die zij inmid-
dels simpelweg als een verloren investering beschouwden. Daarbij gaven zij zich 
echter onvoldoende rekening van de grote inspanning die de drie mannen zich 
hadden getroost, om waar mogelijk de schade aan de belangen van hun bank te 
beperken. 

De miskenning die Stuart, Werff en Corsin ten deel was gevallen, had niet al-
leen haar oorzaak in de afgenomen belangstelling voor de failliete boedel van de 
Nedrus. Naar Stuart later zou vernemen, had Lagro na zijn terugkeer, min of meer 
het gerucht verspreid alsof Stuart voor zijn eigen plezier in Rusland had willen blij-
ven.46 Inderdaad had Stuart in één van zijn brieven aan de commissarissen laten 
weten eventueel in Rusland aan te zullen blijven, ook als de commissarissen hem 
niet langer nodig hadden.47 Sinds het bedrijf van de Nedrus nagenoeg tot stilstand 
was gekomen, was Stuart zich steeds meer gaan inspannen voor de bescherming 
van de belangen van de Nederlandse gemeenschap ter plaatse. Hierin was hij niet 
de enige in Sint-Petersburg woonachtige Nederlander. Bovendien wilde Stuart 
medio 1919 Rusland wel verlaten, nadat de liquidatie van de Nedrus was afgewik-
keld, maar toen waren de Russische grenzen dus al gesloten. 

De bewering dat Stuart omwille van zijn eigen gerief in Rusland wilde blijven 
was dus onzinnig. Dit neemt echter niet weg dat hij een grote persoonlijke belang-
stelling koesterde voor de ontwikkelingen in Rusland, die hem overigens zijn hele 
leven lang bij zou blijven. Evenals Timon Fokker, de Nederlandse consul-generaal 
te Kiev, was Stuart van mening dat het bewind van de bolsjewieken geen verschijn-
sel van voorbijgaande aard zou zijn.48 Zelf was Stuart allesbehalve een aanhanger 
van de denkbeelden van de bolsjewieken. Hij was er zelfs van overtuigd dat het 
communisme op termijn als samenlevingsmodel en als economisch systeem on-
houdbaar zou blijken te zijn.49 Dit nam volgens Stuart echter niet weg dat de bol-
sjewieken op grond van hun organisatietalent en bezieling nog lange tijd aan de 
macht zouden blijven. 

Op grond van die veronderstelling was het volgens Stuart raadzamer om met 
hen tot een vergelijk te komen. Bovendien meende hij dat de bolsjewieken in we-
zen ook heel pragmatisch konden zijn en menig maal hun denkbeelden hadden 

 46 Brief van J.H. Cohen Stuart aan C.J.K. van Aalst (Amsterdam 4 november 1925) 1-16, NA, 
2.20.01 Correspondentie C.J.K. van Aalst inv. nr. 5907. 

 47 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.

 48 Klaassen, W.J.M., ‘Fokker, Timon Henricus (1880-1956)’, in: Biografisch Woordenboek van 
Nederland, 3de deel (’s-Gravenhage 1989) 177-178.

 49 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 58 (Sint-Peters-
burg 1 maart 1919) 1-8, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
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prijsgegeven aan de eisen van de praktijk.50 De Nieuwe Economische Politiek van 
1921 zou hiervan later het bewijs vormen. De pragmatische houding die Stuart 
aanbeval, stuitte echter op veel onbegrip en hij laadde hiermee zelfs de verdenking 
op zich dat hij zelf een bolsjewiek zou zijn. Althans, Deterding leek die mening 
later te zijn toegedaan. Dit was een foutieve, maar voor het verdere verloop van 
Stuarts carrière alleszins bepalende veronderstelling. 

Russische lessen

De beperkte verliezen voor de Robaver en de NHM

De ondergang van de Nedrus en de Holrus lijkt nauwelijks een rol te hebben 
gespeeld in de naoorlogse buitenlandse expansieplannen, of juist het ontbreken 
daarvan, bij de NHM en de Robaver. Nergens in de archieven van beide banken 
valt althans een expliciete verwijzing te vinden naar het lot van de Russische doch-
terbanken in relatie tot de oprichting van nieuwe buitenlandse handelsbanken. Bij 
de Robaver lijkt men de geschiedenis van de Holrus achter zich te hebben gelaten 
na de terugkeer van Spengler uit Rusland. De laatste vermelding van de Holrus in 
de stukken van de Robaver dateert uit september 1920. Deze laatste vermelding 
bestond enkel daaruit dat er over de bank geen bijzonderheden meer waren verno-
men.51 Ook bij de NHM zou het na de terugkeer van Stuart en Werff een hele tijd 
lang stil blijven rondom de Nedrus. 

Dat noch de Robaver noch de NHM zich bij het maken van hun plannen tot 
verdere buitenlandse expansie hebben laten leiden door het debacle van hun Rus-
sische dochterbanken, kende twee redenen. Op de eerste plaats was de nationali-
satie van de Nedrus en de Holrus het gevolg geweest van de Russische Revolutie. 
Deze revolutie en haar consequenties hadden zich vooralsnog beperkt tot Rusland, 
ook al had het er in november 1918 even op geleken dat ook in Duitsland en zelfs 
in Nederland een socialistische revolutie een kans van slagen had. Het gevaar voor 
revolutie werd in Nederland in de novemberdagen van 1918 erg hoog ingeschat. 
De directie van de Robaver stelde bijvoorbeeld uit het personeel van haar hoofd-
kantoor in Rotterdam een burgerwacht samen van vijftig man sterk.52

Met het snel wegebben van het revolutiegevaar en het einde van de Eerste We-
reldoorlog meenden de directies van de Robaver en de NHM de toekomst ech-
ter weer met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. Gedurende de oorlogsjaren 
 50 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 58 (Sint-Peters-

burg 1 maart 1919) 1-8, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
 51 Notulen van de algemene vergadering van commissarissen der Robaver nr. 83 (Rotterdam 9 

september 1918) ong., ABN AMRO, Rotterdamsche Bank, inv. nr. 108.
 52 Notulen van de directievergaderingen der Robaver, nr. 49 (‘s-Gravenhage 16 november 

1917) 21, ABN AMRO, Rotterdamsche Bank, inv. nr. 134.
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had zowel het bedrijf van de Robaver als dat van de NHM een geweldige vlucht 
doorgemaakt, zoals tabel 5.2 hieronder laat zien. Door deze sterke groei konden 
de verliezen die de Robaver en de NHM hadden geleden met hun Russische ban-
kavonturen vrij gemakkelijk worden opgevangen. De verliezen waren voor beide 
banken overigens vrij beperkt gebleven, namelijk niet meer dan één miljoen gul-
den in beide gevallen.53 Het leeuwendeel van de in totaal 10 en 15 miljoen gulden 
die verloren waren gegaan met de nationalisatie van respectievelijk de Nedrus en 
de Holrus, waren namelijk voor rekening gekomen van de overige aandeelhouders 
en rekeninghouders van beide banken. 

5.2 De ontwikkeling van het bedrijf van de NHM en de Robaver, 1914-1924 (in milj. gld.).54 
5 5

Robaver NHM56

1914 1919 1924 1914 1919 1924
Kredieten 91,3 411,4 217,5 86,2 380,0 287,6
Eigen vermogen 37,8 105,0 70,0 61,5 114,4 123,3
Toevertrouwde middelen 68,2 447,8 159,2 87,1 280,8 425,9
Balanstotalen 124,9 608,4 288,9 157,3 425,9 391,1
Brutowinst 2,0 17,9 5,2 4,6 17,8 6,5

De voorzetting van de buitenlandse expansie bij de Robaver

De sterke groei van haar bedrijf tijdens de oorlog en de verwachting dat de we-
reldeconomie na het einde daarvan flink zou aantrekken, had de directie van de 
Robaver doen nadenken over de oprichting van een tweetal nieuwe overzeese ban-
ken. Het ging hier om de Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee (Midzee) 
en de Bank voor Indië, die achtereenvolgens in 1919 en 1920 werden opgericht. 
Samen met de Bancolanda en de Holrus vormden deze banken zoals gezegd de 
internationale exponent van het expansieve beleid dat de directie van de Robaver 
sinds 1911 voerde.56 Binnen de groep van overzeese banken die onder auspiciën 
van de Robaver waren opgericht, nam de Bank voor Indië overigens een afwij-
kende positie in. Bij deze bank ging het immers niet om een buitenlandse maar 
om een koloniale bank. Haar werkgebied omvatte Nederlands-Indië, waardoor zij 
anders dan de bijvoorbeeld de Bancolanda of de Holrus op een soort van thuis-
voordeel kon bogen. 
 53 Rapport aangaande de Nederlandsche Bank voor Russischen Handel  en de Russisch-Hol-

landsche Bank (Amsterdam 8 augustus 1927) 5, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5975.
 54 Jager, ‘De harde leerschool’, 256 en 274.
 55 Met uitzondering van het Indische bedrijf van de NHM. 
 56 Zie Inleiding, noot 23. 
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De Bank voor Indië werd op 25 september 1920 te ’s-Gravenhage opgericht 
door een syndicaat waartoe afgezien van de Robaver ook de firma Müller, de In-
ternationale Crediet- en Handelsvereeniging Rotterdam en de Holland-Amerika 
Lijn behoorden. Deze Rotterdamse ondernemingen werden nog aangevuld door 
een aantal buitenlandse syndicaatdeelnemers, waarvan de belangrijkste de Société 
Générale de Belgique was.57 De Bank voor Indië werd begin 1921 operationeel 
met een startkapitaal van 12,6 miljoen gulden en drie kantoren op Java, te weten 
Batavia, Semarang en Soerabaja, en telkens één kantoor in Singapore en Amster-
dam. De leiding van de bank was opgesplitst met een hoofddirectie voor Europa 
in Amsterdam en één voor Azië in Batavia.58 

Hoewel de Europese hoofddirectie van de Bank voor Indië in Amster-dam was 
gevestigd, was zij op de eerste plaats gedacht als antwoord van de Rotterdamse 
bank- en zakenwereld op het Amsterdamse overwicht in de handel met Neder-
lands-Indië. Haar oprichting werd door buitenstaanders dan ook gezien als een 
verscherping van de rivaliteit tussen Kröller en Van Aalst.59 Voor de Robaver zelf 
betekende de oprichting van de Bank voor Indië ondertussen de terugkeer naar 
Nederlands-Indië na een afwezigheid van bijna een halve eeuw. Als de Rotter-
damsche Bank was de Robaver in 1863 juist opgericht met als doel de handel met 
Nederlands-Indië te financieren.60 Tussen 1864 en 1872 had zij een drietal agent-
schappen in de Oost erop nagehouden en wel in Batavia, Soerabaja en Singapore. 
Deze agentschappen waren de financiële crisis van 1866 echter niet te boven geko-
men en werden na enkele verliesgevende jaren opgeheven.61 

Waar de Bank voor Indië dus een soort terugkeer voorstond, werd met de op-
richting van de Midzee voortgeborduurd op de weg die de Robaver was ingeslagen 
met de Bancolanda. Zoals tabel 5.3 laat zien, had het bedrijf van deze laatste bank 
gedurende de oorlogsjaren een zeer voorspoedige ontwikkeling doorgemaakt. De 
nettowinst had zich gedurende deze periode verviervoudigd en haar balanstotaal 
was met meer dan het negenvoudige gegroeid. Vanaf 1916 kon aan de aandeel-
houders jaarlijks een dividend van 8 procent worden uitgekeerd, wat als heel be-
hoorlijk gold. Tegelijkertijd had de Bancolanda haar werkveld van Argentinië naar 
Brazilië uitgebreid. Hier waren in 1916 en 1917 drie filialen geopend, waarop in 
1920 nog de opening van een vestiging in Hamburg en Genua volgde en in 1921 
nog twee filialen in Chili.62 

 57 Bank voor Indië, Verslag over het eerste boekjaar, 1921 (’s-Gravenhage 1922) 5. 
 58 Ibidem, 6.
 59 Kiliani, Die Großbanken-Entwicklung, 36-37.
 60 Brugmans, 1863: begin van twee banken, 77.
 61 Koster, H.J. Historical overview per country of establishment of the foreign branches and affili-

ates of ABN, AMRO, Bank Mees & Hope, Pierson, Heldring & Pierson and their predecessors 
(ongepubliceerd 1992) 181.

 62 Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, Jaarverslag over 1921-1922 (Amsterdam 1922) 5-9.
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5.3 De ontwikkeling van het bedrijf van de Bancolanda, 1915-1919 (in milj. gld.).63

Jaar Balans Kapitaal Reserves Nettowinst Dividend
1915   20,3 4 0,25 0,70 -
1916   38,0 8 0,95 1,46 8%
1917   85,4 14 2,25 2,03 8%
1918 140,5 14 2,50 1,96 8%
1919 185,7 20 3,60 2,76 9%

De krachtige ontwikkeling van het bedrijf van de Bancolanda had Van Tienho-
ven op het idee gebracht van de Midzee. Uit de verslagen van de Bancolanda bleek 
namelijk de sterke groei van het handelsverkeer tussen het Middellandse Zeege-
bied en Zuid-Amerika. De geldstroom tussen beide gebieden werden vervolgens 
nog verder gestimuleerd door de omvangrijke immigratie vanuit Italië en Spanje 
richting Argentinië. Van Tienhoven was tot de conclusie gekomen dat een nieuwe 
bank veel profijt zou kunnen hebben bij de verzorging van het geldverkeer tussen 
beide delen van de wereld.64 Op grond van deze overweging zou de Bancolanda 
in 1920 zelf een filiaal in Genua openen. De Midzee, zoals voorgesteld door Van 
Tienhoven, zou als corresponderende instelling met filialen in landen als Spanje 
en Italië, een geschikte aanvulling vormen op de Bancolanda.

Nog voor de opening van het filiaal van de Bancolanda in Genua, vond op 18 
oktober 1919 te Amsterdam al de oprichting van de Hollandsche Bank voor de 
Middellandsche Zee plaats.65 De Robaver had zoals gezegd de leiding over het 
Midzee Syndicaat, maar evenals bij de oprichting van de Bancolanda, de Holrus en 
later de Bank voor Indië, zou ook de firma Müller deelnemen in het startkapitaal 
van de bank. Kröller was dan ook bij al deze instelling lid van de raad van commis-
sarissen. De overige deelnemers aan het Midzee Syndicaat waren de Koninklijke 
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij en de Bancolanda.66 Het beginkapitaal 
van de Midzee was op vijf miljoen gulden vastgesteld en het hoofdkantoor bevond 
zich net zoals dit het geval was met de Bancolanda in Amsterdam. In de eerste 
jaren na de oprichting, opende de bank achtereenvolgens een drietal filialen in 
Genua, Barcelona en Constantinopel.67

 63 Dit overzicht werd samengesteld aan de hand van de jaarverslagen van de Banoclanda van 
19154-1915 tot en met 1918-1919.

 64 Graaf, Van Rotterdam tot Rio, 22.
 65 Ibidem, 22-23
 66 Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee, Jaarverslag over 1921 (Amsterdam 1922) 1.
 67 Kiliani, Die Großbanken-Entwicklung, 35-36.
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Afgezien van de Bank voor Indië en de Midzee, nam de Robaver in dezelfde 
periode deel aan de oprichting van nog een overzeese bank. Het ging hier om de 
Hollandsche Bank voor West-Indië (Westbank). De leiding van het syndicaat dat 
achter de oprichting van de bank stond, bevond zich echter niet in handen van 
de Robaver, maar in die van de Surinaamsche Bank. De directe aanleiding voor 
de oprichting van de Westbank vormde de opening van een raffinaderij van de 
Koninklijke Olie op Curaçao in 1915. De twee kredietinstellingen die Curaçao 
op dat moment rijk was, bleken namelijk voor de Koninklijke Olie onbruikbaar. 
De Curaçaose Bank functioneerde in de ogen van de directie van de Koninklijke 
Olie niet naar behoren en de enige andere bank op het eiland, het handelshuis 
Maduro, onderhield een nauwe relatie met haar grootste concurrent, de Standard 
Oil Company.68

Als directeur van de Bataafsche Petroleummaatschappij, de Nederlandse tak van 
Deterdings Koninklijke Olie, was Hendrik Colijn vervolgens op zoek gegaan naar 
andere partijen die geïnteresseerd waren in de oprichting van een nieuwe bank op 
Curaçao. Naast de Surinaamsche Bank en de Robaver, waren dit de Koninklijke 
West-Indische Maildienst en de NHM. Samen fourneerden zij het startkapitaal 
van vijf miljoen gulden van de Westbank, die op 24 juli 1918 te Amsterdam werd 
opgericht.69 Evenals dit het geval was geweest met de Midzee, werd ook het hoofd-
kantoor van de Westbank in Amsterdam ingericht. In 1919 vond vervolgens de 
opening van haar eerste filiaal plaats te Willemstad, een jaar later gevolgd werd 
door een tweede bijkantoor in Carácas. 

 68 Ibidem, 28.
 69 Ibidem.

5.4 Aandeelbewijzen van de Midzee, de Westbank en de Bank voor Indië. 
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Het terughoudende buitenlandse beleid van de NHM

De deelname van de NHM in het syndicaat van de Westbank lijkt vooral te zijn 
ingegeven door de goede persoonlijke verstandhouding tussen Van Aalst en De-
terding. Deze vriendschap was eerder al bepalend geweest bij de oprichting van de 
Nedrus. Zonder de steun van Deterding zou Van Aalst mogelijk nooit de oprich-
ting van de Nedrus hebben doorgezet.70 Afgezien van haar participatie in de West-
bank, zou de NHM tijdens het interbellum niet meer deelnemen in de oprichting 
van nieuwe buitenlandbanken. Bij de uitbreiding van haar overzeese bedrijf be-
perkte de NHM zich tot de opening van een nieuw agentschap in Japan in 1920, 
twee filialen in Brits-Indië in 1921 en een vestiging in Saudi-Arabië in 1926.71 

De enige plannen tot oprichting van een buitenlandse bank die door de directie 
van de NHM omstreeks het einde van de Eerste Wereldoorlog nog in overwe-
ging waren genomen, waren die voor de overname van een Belgische bank en de 
oprichting van een bank in Finland. Van het eerste voornemen moest evenwel 
worden afgezien met het oog op het door de oorlog sterk aangewakkerde Bel-
gische nationalisme. De nationalistische tendensen in België hadden zich in het 
bijzonder ook tegen Nederland gericht. Hierdoor zou het voor een Nederlandse 
bank in de eerste jaren na de oorlog erg moeilijk worden om in België een voet 
aan de grond te krijgen.72 Om dezelfde reden had overigens ook de directie van 
de Robaver haar plannen voor de oprichting van een Nederlands-Belgische bank-
combinatie gelaten voor wat deze waren.73 

Ook de plannen van de NHM voor een bank in Finland zouden nooit worden 
gerealiseerd. In afwachting van een mogelijkheid om naar Sint-Petersburg te kun-
nen doorreizen, had Lagro begin 1919 de opdracht gekregen om de mogelijkhe-
den voor een Nederlandse bank of handelshuis in Finland te onderzoeken.74 Met 
een bank in Finland werd gehoopt om in feite een deel van het bedrijf van de 
Nedrus te kunnen voortzetten. Evenals dit het geval was met de plannen voor een 
Belgische bank, was men ook bij de Robaver op hetzelfde idee gekomen. Na diens 
vertrek uit Sint-Petersburg, bevond Spengler zich in Helsinki en had op zijn beurt 
opdracht gekregen van de directie van de Robaver om de mogelijkheden van een 
bank in Finland te onderzoeken.75 Spengler kwam echter tot dezelfde conclusie als 

 70 Zie Hoofdstuk 2, noot 7.
 71 Koster, Historical overview per country, 157-159 en 307-315.
 72 Aantekeningen van C.J.K. van Aalst (Amsterdam ongedateerd 1918) 1-4, NA, 2.20.02 NHM, 

inv nr. 5095.
 73 Notulen van de directievergaderingen der Robaver, nr. 47 (‘s-Gravenhage 26 oktober 1918) 

160, ABN AMRO, Rotterdamsche Bank, inv. nr. 134.
 74 Aantekeningen van W. Lagro (Helsinki ongedateerd 1919) 1-2, NA, 2.20.02 NHM., inv nr. 

5979.
 75 Notulen van de directievergaderingen der Robaver, nr. 5 (‘s-Gravenhage 8 maart 1919) 205, 

ABN AMRO, Rotterdamsche Bank, inv. nr. 134.
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Lagro en wel dat de Finse economie onvoldoende mogelijkheden bood voor een 
Nederlandse bank ter plaatse.76 

Met het afketsen van de plannen voor een bank in België en Finland was het 
zoals gezegd gedaan met de betrokkenheid van de NHM bij de oprichting van Ne-
derlandse overzeese banken. Dat de directie van de NHM minder interesse aan de 
dag legde voor nieuwe buitenlandse bankprojecten had er op de eerste plaats mee 
te maken dat de NHM in de vorm van haar filialennetwerk in Nederlands-Indië 
en Azië al de beschikking had over een uitgebreid en winstgevend overzees bedrijf. 
Het qua buitenlandse expansie meer voortvarende beleid van de Robaver viel voor 
een belangrijk deel dan ook terug te voeren op de achterstand die haar directie op 
dit vlak voelde ten opzichte van de NHM. Tegen deze achtergrond werd de Bank 
voor Indië door de directie van de Robaver dan ook als de verwezenlijking van een 
lang gekoesterde droom ervaren.77 

Een tweede en wellicht meer belangrijke verklaring voor het gebrek aan initia-
tief bij de NHM, vormde de economische teruggang die volgde op de kortstondige 
naoorlogse hausse. Al eind 1920 tekenden zich de contouren van de recessie af 
die de Nederlandse economie tot 1923 in haar greep zou houden.78 In zijn ant-
woord op het door Stuart opgestelde programma ‘Onze Overzeehandel’ van eind 
november 1920, moest Van Aalst hem dan ook meedelen dat de NHM, gezien de 
plotselinge verkilling van het economische klimaat en de repercussies daarvan op 
haar bedrijf, niet bij machte was om zijn voorstellen uit te voeren.79 Nog eens een 
blik op tabel 5.2 laat zien dat tussen 1919 en 1924 de groei van Nederlands grootste 
handelsbanken inderdaad stagneerde.80

Van Aalst had overigens wel te kennen gegeven dat Stuarts voorstellen hem niet 
onsympathiek waren. Diens programma omvatte in feite een uitvergroting van de 
gedachte die aan de oprichting van de Nedrus ten grondslag had gelegen. Met de 
opschorting van de Duits-Russische handelsbetrekkingen tijdens de Eerste We-
reldoorlog hadden de oprichters van de Nedrus gehoopt een deel van het Duits-
Russische handelsverkeer naar zich toe te trekken. Nu de oorlog voorbij was, bood 
de staat van verwarring waarin de Duitse economie verkeerde, volgens Stuart, een 
uitgelezen kans voor de Nederlandse scheepvaart, handel en bankwezen om de 
economieën van Midden-Europa er boven op helpen.81 Dit zou volgens hem op 

 76 Notulen van de directievergaderingen der Robaver, nr. 28 (‘s-Gravenhage 27 november 
1919) 1-4, ABN AMRO, Rotterdamsche Bank, inv. nr. 135.

 77 Rotterdamsche Bankvereeniging, Rotterdamsche Bank thans Rotterdamsche Bankvereeniging, 
1 October 1863 tot 1943 (Rotterdam 1943) 83-84.

 78 Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 459-460.
 79 Brief van C.J.K. van Aalst aan J.H. Cohen Stuart (2 december 1920) 1, NA, 2.20.02 NHM, inv 

nr. 5096.
 80 Zie figuur 5.2.
 81 Nota van J.H. Cohen Stuart getiteld ‘Onze Overzeehandel’ (Delft 25 november 1920) 1, NA, 

2.20.02 NHM, inv nr. 5906. 
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een zodanige manier moeten plaatsvinden, dat het Nederlandse bedrijfsleven de 
leiding zou krijgen en behouden over de Duitse overzeese handel. 

Wat Stuart voor ogen stond was niet veel minder dan een herleving van de Gou-
den Eeuw, met Nederland als het financiële en commerciële centrum van Noord-
west- en Midden-Europa. Ter verwezenlijking van dit ideaal was volgens hem niet 
alleen de binding van de Duitse overzeese handel aan Nederland noodzakelijk, 
maar ook de oprichting van Nederlandse banken en handelshuizen in Australië, 
Brits-Indië en China. De voorgestelde banken en handelshuizen dienden de Ne-
derlandse koopvaardij op deze landen te ondersteunen, die hij als de belangrijkste 
groeimarkten voor de Nederlandse overzeese handel waardeerde.82 Volgens Stuart 
was het aan de NHM om de leiding voor deze ‘grootse taak’ op zich te nemen. Om 
te beginnen moest er ter bestudering en organisatie van de overzeese handel een 
speciale afdeling in het leven worden geroepen. Stuart wilde daaraan zelf leiding 
geven en zijn programma ter bevordering van de Nederlandse overzeese handel, 
vormde dan tegelijkertijd ook een sollicitatie op een zelfgecreëerde functie.

Spijtig genoeg voor Stuart deelde de chef van de NHM weliswaar zijn visie, maar 
zag hij zoals gezegd geen ruimte voor de verwezenlijking ervan. Zelf was Van Aalst 
altijd erg gebrand geweest op het bevorderen van de Nederlandse overzeese han-
del en scheepvaart. Zo was hij het die in 1907 de overname van de noodlijdende 
Zuid-Amerika Lijn door de Norddeutsche Lloyd had weten te verhinderen. In de 
daarop volgende jaren was hij haar opvolger, de Koninklijke Hollandsche Lloyd, 
blijven steunen ook wanneer de economische raison hiervoor soms ver te zoeken 
was.83 Voor een belangrijk deel lijkt Van Aalts preoccupatie met de Nederlandse 
scheepvaart en overzeese handel niet alleen in te zijn gegeven door nationalisti-
sche gevoelens, maar ook mogelijk door het bewustzijn dat Michiel Adriaansz de 
Ruyter tot zijn voorvaderen behoorde; iets waar hij zich graag op liet voorstaan.84 

Een verlate rekening van de Russische Revolutie

Indien Van Aalst wel op het voorstel van Stuart was ingegaan en hem dit in de 
praktijk had laten brengen, zou de NHM de Robaver op alle fronten zijn voorbij-
gestreefd in de uitbouw van haar overzeese bedrijf. Dat dit niet gebeurde had zoals 
gezegd goede redenen. De wereldeconomie bleek begin jaren twintig niet alleen 
onderhevig te zijn aan een conjuncturele flauwte, die het doen van grote inves-
teringen niet aanmoedigde, maar zij had als gevolg van de Eerste Wereldoorlog 
ook een wezenlijke karakterverandering ondergaan. Vooroorlogse zekerheden als 
een zeer grote mate van vrijhandel en nauwelijks schommelende wisselkoersen op 

 82 Ibidem.
 83 Vries, Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, 1ste deel, 160-161.
 84 Houwink ten Cate, De mannen van de daad, 13.
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basis van de gouden standaard, bleken tot het verleden te behoren. Hoewel door 
de meeste ontwikkelde industrienaties werd gestreefd naar een herstel van de gou-
den standaard, zorgde vooral de opkomst van handelsprotectionisme ervoor dat 
de wereldhandel tijdens het interbellum niet meer het niveau van voor 1914 zou 
bereiken.85

De overzeese banken die de Robaver tussen 1914 en 1920 in het leven had ge-
roepen, de Bancolanda, de Midzee en de Bank voor Indië maar ook de Westbank, 
zouden allemaal de gevolgen van het veranderende economische klimaat aan den 
lijve ondervinden. Het meest schrijnende voorbeeld vormden de respectievelijk 
in 1919 en 1920 opgerichte Midzee en de Bank voor Indië. Om te beginnen met 
de Midzee, zag deze zich al in 1923 gedwongen om haar Spaanse filiaal te Barce-
lona te sluiten. De sluiting had plaats naar aanleiding van een protectionistische 
maatregel van de Spaanse regering, waarbij buitenlandse banken een veel hogere 
winstbelasting moesten afdragen dan Spaanse banken.86 De ontwikkeling van het 
bedrijf van het Italiaanse filiaal in Genua liet tezelfdertijd ook te wensen over. Dit 
leidde ertoe dat in 1925 dit filiaal werd afgestoten aan de Bancolanda, waarmee 
het overzeese netwerk van de Midzee voor de rest van haar bestaan beperkt zou 
blijven tot het filiaal in Constantinopel.87 

Bij de Bank voor Indië leek de geschiedenis voor de Robaver zich te herhalen. 
Al gedurende haar eerste boekjaar werd de Bank voor Indië net zoals eertijds de 
Indische agentschappen van de oude Rotterdamsche Bank, geconfronteerd met de 
gevolgen van een crisis binnen de Indische suikerindustrie.88 Suikerriet vormde 
één van de belangrijkste cultuurgewassen van Nederlands-Indië. Een crisis bin-
nen deze sector had dan ook onmiddellijk grote repercussies voor de Indische 
bankwereld. Deze werd zoals gezegd al sinds jaren gedomineerd door een viertal 
grote banken. Het was alleen daarom al moeilijk voor een kleine nieuwkomer als 
de Bank voor Indië, om een plaats te veroveren binnen deze sector. De suikercrisis 
in combinatie met een fraudezaak binnen haar directie, bleek dit proces echter zo 
moeilijk te maken, dat de bank al aan het einde van haar derde boekjaar (1923) om 
ondersteuning moest vragen bij haar moederbank.89 

De verliezen die de Bank voor Indië had geleden, bleken een kettingreactie los 
te maken met grote gevolgen voor de Robaver. De geruchten over de verliezen bij 
de Bank voor Indië hadden namelijk geleid tot een kleine run op de Robaver. Op 
zichzelf was deze run niet iets wat haar in de problemen had hoeven brengen als 
zij maar over voldoende liquide middelen had beschikt. Met de liquiditeit van de 

 85 Jones, G., ‘Competitive advantages in British multinational banking since 1890’, in: G. Jones 
(red.), Banks as multinationals (Londen 1990) 42-43.

 86 Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee, Jaarverslag over 1922 (Amsterdam 1923) 
5-6; Baster, The international banks, 28-29.

 87 Graaf, Van Amsterdam tot Rio, 22-23.
 88 Bank voor Indië, Jaarverslag over 1922 (’s-Gravenhage 1923) 5-7.
 89 Koster, Historical overview per country, 167-168.
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Robaver was het echter slecht gesteld doordat zij te veel niet direct opvraagbare 
kredieten had verstrekt in de jaren van hoogconjunctuur na de Eerste Wereldoor-
log.90 

Vooral aan de firma Müller had de Robaver grote kredieten verleend. Tot 1917 
had Müller geen beroep hoeven doen op vreemd vermogen, maar de Russische 
Revolutie had hier noodgedwongen verandering in gebracht. De verliezen die zij 
in Rusland had geleden ten gevolge van de revolutie  beliepen op 10 miljoen gul-
den en dat op een balanstotaal van 34 miljoen.91 Hoewel zijn firma een comman-
ditaire vennootschap was en dit ook na 1917 zou blijven, besloot Kröller in dat jaar 
om naar de beurs te gaan. Een emissie ter grootte van tien miljoen gulden moest 
soelaas bieden voor de geleden verliezen. In 1920 volgde nog een tweede emissie 
ter waarde van vijf miljoen gulden die hoofdzakelijk bedoeld was voor de verster-
king van haar mijnbouwtak.92 

Van Tienhoven en Westerman, die op goede voet stonden met Kröller en zitting 
hadden in de raad van advies van diens firma, hadden de Robaver het leeuwendeel 
van de emissies en kredieten aan Müller voor haar rekening laten nemen. Al met 
al stond de firma Müller voor tien miljoen gulden in het krijt bij de Robaver op 
het moment dat de suikercrisis in Indië inzette.93 Haar grote kredieten aan Müller, 
die deze in eerste instantie nodig had om haar verliezen in Rusland aan te vullen, 
vormden voor de Robaver in feite een verlate rekening van de Oktoberrevolutie. 
Op haar beurt zag de Robaver zich in 1924 gedwongen namelijk om bij de Neder-
landsche Bank ondersteuning te vragen. Zonder steunkredieten moest de Robaver 
eenzelfde lot vrezen als haar voormalige stadsgenoot, de handelsbank Marx & Co. 
Deze was in 1922 insolvabel geraakt nadat zij ten gevolge van de wereldwijde eco-
nomische malaise bleef zitten met te veel slechte kredieten.94 

Gerard Vissering, de president van de Nederlandsche Bank, wenste een her-
haling van de gang van zaken rond Marx & Co. te vermijden, hetgeen even-
wel niet betekende dat hij de Robaver onvoorwaardelijk wenste te steunen. In-
tegendeel, in ruil voor de nodige hulpkredieten eiste hij dat de directie van de 
Robaver haar bedrijf grondig en wel onmiddellijk zou reorganiseren. Deze re-
organisatie hield in dat de Robaver haar inmiddels tot 75 miljoen gulden aan-
gegroeide kapitaal met een derde moest terugbrengen tot 50 miljoen.95 Ook de 
nauwe banden met de firma Müller werden over de volgende jaren tot meer 
normale verhoudingen teruggebracht met de afbouw van de grote kredieten 
aan deze onderneming. De reorganisatie van de Robaver beperkte zich onder-

 90 Vries, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, 5de deel, 246.
 91 Nijhof, Anton Kröller, 99 en 259.
 92 Ibidem, 100-101.
 93 Ibidem, 102.
 94 Vries, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, 5de deel, 242-243.
 95 Rotterdamsche Bankvereeniging, Rotterdamsche Bank thans Rotterdamsche Bankvereeniging, 
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tussen niet alleen tot haar bedrijfsvoering maar strekte zich ook uit tot haar lei-
ding. Westerman en Van Tienhoven, de hoofdverantwoordelijken voor het ex-
pansieve maar in perioden van tegenvallende economische groei onhoudbaar 
gebleken beleid, zagen zich namelijk eind 1924 gedwongen om af te treden.96  

Het uiteenvallen van het overzeese imperium van de Robaver

Westerman en Van Tienhoven waren niet de enige bankdirecteuren die begin ja-
ren twintig het veld moesten ruimen als gevolg van een te onstuimig gevoerde 
buitenlandse expansiepolitiek. Francis Vanderlip die als directeur van National 
City Bank verantwoordelijk was geweest voor de internationale expansie van deze 
bank, was in 1918 al hetzelfde overkomen. Na de nationalisatie van haar beide 
filialen in Rusland dreigde de National City Bank de geleden verliezen van haar 
Amerikaanse rekeninghouders te moeten vergoeden naar rato van de koers van 
de roebel voor het uitbreken van de Februarirevolutie.97 Vanderlip werd hierop 
ontslagen en vervangen door James Stillman die, afgezien van het afhandelen van 
de failliete Russische zaken, de buitenlandse expansiepolitiek van zijn voorganger 
voortzette.98 Vervolgens werd echter ook de National City Bank in 1921 ernstig ge-
troffen door de internationale suikercrisis. Zij had grote belangen in de Cubaanse 
 96 Ibidem, 92.
 97 Fisher, ‘American investment in pre-Soviet Russia’, 99: nog eind november 1917 opende de 

National City Bank een filiaal in Moskou, die gezien de politieke onrust volgend op de Okto-
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suikerindustrie en de verliezen die zij opliep dreigden de vermogenspositie van de 
bank als geheel aan te tasten. Nu was het aan Stillman de beurt om op te stappen. 

Ondanks de grote verliezen die zij had geleden met haar buitenlandse avontu-
ren, zou de National City Bank haar buitenlandse expansie gedurende het inter-
bellum voortzetten, zij dit wat voorzichtiger dan voorheen.99 Deze mogelijkheid 
had de Robaver niet. In het verlengde van de sanering van haar bedrijf, was zij ge-
dwongen om zich terug te trekken uit de Bank van Indië, welke daarop al in 1924 
haar bedrijf moest liquideren.100 De Robaver zou zich ook terugtrekken uit de 
Midzee, de Westbank en de Bancolanda.101 Het bedrijf van beide eerst genoemde 
banken zou overigens nooit tot volle wasdom komen. Al in 1925 was de Midzee, 
afgezien van haar Amsterdamse hoofdkantoor, zoals gezegd gereduceerd tot haar 
filiaal in Constantinopel. Ook de ontwikkeling van het bedrijf van de Westbank 
bleek zich uiterst moeizaam te voltrekken. Deze instelling zou nooit het niveau 
ontstijgen van huisbank van een klein aantal Nederlandse bedrijven die actief wa-
ren op de Nederlandse Antillen en Venezuela.102  

De ontwikkeling die het bedrijf van de Bancolanda doormaakte in de eerste 
helft van de jaren twintig was ook verre van gelukkig te noemen. Vrijwel onmid-
dellijk na de opening van haar filialen in Chili en Hamburg maakte de wereld-
wijde neergang van de conjunctuur zich ook hier voelbaar. De Bancolanda zag 
zich daarop gedwongen haar bedrijf te reorganiseren en haar nieuwe kantoren in 
Chili en Duitsland een jaar na opening weer te sluiten. In 1924 trok vervolgens 
ook de Robaver zich uit de bank terug. Ondanks deze tegenslagen wist de bank 
zich in Argentinië, Brazilië en Italië te handhaven en de reorganisatie van bedrijf 
en personeel wierpen in de tweede helft van de jaren twintig met het aantrekken 
van de conjunctuur haar vruchten af.103 

De zware economische depressie die volgde op de beurskrach van 1929 bracht 
de Bancolanda vervolgens weer in de problemen, maar ook deze periode van zwaar 
weer wist zij te doorstaan. Zware verliezen die begin jaren dertig werden geleden 
als gevolg van wanbeheer bij de directie in Argentinië, zouden namelijk leiden tot 
een fusie met de veel kleinere Midzee. Deze fusie vond plaats op voorstel van Van 
Tienhoven die na zijn aftreden bij de Robaver zich nog altijd had weten te handha-
ven als commissaris bij de Bancolanda. De fusie die op 13 juli 1933 te Amsterdam 
plaatshad, leidde tot de vorming van de Hollandsche Bank-Unie (HBU). In 1935 
werd vervolgens ook de Westbank door de HBU overgenomen.104 
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De HBU was in feite de erfgenaam van de vijf buitenlandbanken die onder 
leiding dan wel met steun van de Robaver en de NHM tussen 1914 en 1919 wa-
ren opgericht. De Holrus en de Nedrus behoorden ook tot deze groep. Indien de 
Russische Revolutie een andere uitkomst zou hebben gehad dan de stichting van 
een socialistische volksrepubliek, dan was het niet ondenkbaar geweest dat ook de 
Nedrus en de Holrus vroeg of later zouden zijn opgegaan in de HBU. Dit zou al-
thans een waarschijnlijke uitkomst zijn geweest van de problemen waarmee beide 
banken te kampen zouden hebben gehad. Stuart voorspelde immers al begin 1916 
dat de Russische economie veel moeite zou ondervinden zich van de gevolgen 
van de Eerste Wereldoorlog te herstellen.105 Ook de economische malaise aan het 
begin van de jaren twintig zou beide banken niet onberoerd hebben gelaten. Tegen 
deze achtergrond was een aansluiting bij de HBU of een vergelijkbare instelling 
geen ondenkbare uitkomst geweest. 

Eenmanskruistochten

Het vraagstuk van de Russische schulden

Waar de geschiedenis van de Nedrus en de Holrus geen aanwijsbare invloed lijkt 
te hebben gehad op de besluitvorming rond het al dan niet oprichten van nieuwe 
overzeese banken, speelde beider erfenis wel een bescheiden rol in de Nederlands-
Russische betrekkingen tijdens de jaren twintig. Om te beginnen met de Holrus, 
was het de Robaver die het initiatief nam tot oprichting van de Vereeniging voor 
Nederlandsche Belangen in Rusland (VNBR). Al in februari 1918 had de Robaver 
alle verliezen afgeschreven die zij had in Rusland had geleden ten gevolge van de 
Oktoberrevolutie; de belangen in de Holrus vielen hier ook onder.106

De verliezen die waren geleden met de liquidatie van de Holrus vielen zoals ge-
zegd buiten het bereik van de Nederlandsche Commissie voor Russische Fondsen 
(NCRF). Deze commissie was zoals gezegd in januari 1918 opgericht naar aanlei-
ding van de annulering van de Russische staatsschuld.107 Zij beperkte zich tot de ver-
liezen die waren geleden aan Russische staatsobligaties en voorheen door de Rus-
sische overheid gegarandeerde leningen. Zich bewust van het feit dat hiermee niet 
alle Nederlandse verliezen in Rusland werden omvat, had de Nederlandse Bank in 
februari 1918 ook een register aangelegd die de overige verliesposten in kaart moest 
brengen.108 Deze overige verliezen liepen uiteen van deelnemingen in genationa-
 105 Zie Hoofdstuk 2, noot 31, blz. 66. 
 106 Notulen van de algemene vergadering van commissarissen der Robaver nr. 58 (Rotterdam 13 
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5  dromers en wrekers 201

liseerde Russische vennootschappen zoals de Nedrus en de Holrus tot en met het 
in beslag genomen huisraad van Nederlandse onderdanen woonachtig in Rusland. 

Verder dan een inventarisatie van de niet tot de annulering van de Russische 
staatsschuld gerelateerde verliezen kwam de Nederlandsche Bank echter niet. In 
reactie hierop kwam het onder leiding van de Robaver in maart 1918 tot oprichting 
van de VNBR. Het bestuur van deze vereniging zetelde in ’s-Gravenhage en werd 
gevormd door een driemanschap, te weten de Amsterdamse houthandelaar Corne-
lis Borst, de Amsterdamse industrieel Bob Nijkerk en Adriaan Pons, de voormalige 
procuratiehouder van de Holrus.109 Het doel van de VNBR was om door bundeling 
van de belangen van haar leden sterker te staan bij onderhandelingen met de Sov-
jetregering over schadevergoeding. In de beginjaren van haar bestaan telde de ver-
eniging iets van zeventig leden, zij dit telkens in een licht wisselende samenstelling. 
Het ledenbestand was voor de helft opgemaakt uit particulieren en bedrijven, on-
der welke laatste groep zich een opvallend groot aantal houthandelaren bevond.110 

Elders in Europa waren soortgelijke instanties als de NCRF en de VNBR op-
gericht om de belangen van gedupeerde beleggers en investeerders in Rusland te 
behartigen. De grootste en belangrijkste hiervan waren de beide Franse belangen-
organisaties: de Commission générale pour la protection des intérêts français en 
Russie en het Comité de défense des porteurs français de fonds d’état russes. Deze 
organisaties waren in 1918 opgericht met hetzelfde oogmerk als hun beide Neder-
landse tegenhangers, zij het met dit verschil dat de eerstgenoemde instantie uitslui-
tend een pleitbezorger van de grote Franse banken en industriële ondernemingen 
was.111 De schadeloosstellingeis die de Franse organisaties hadden opgesteld was 
de meest omvangrijke van alle particuliere schuldeisers aan Sovjet-Rusland. Het 
ging hier om een eis van 3.720 miljoen goudfrank die in 62 jaarlijkse termijnen 
moest worden voldaan.112 De 150 miljoen gulden aan vorderingen die de VNBR 
vertegenwoordigde, waren veel geringer dan de omgerekend 1.785 miljoen gulden 
aan Franse vorderingen of de 950 miljoen van de NCRF.113 

Het gebrek aan internationale samenwerking

De verschillende nationale organisaties van schuldeisers zouden begin jaren twin-
tig deelnemen aan een aantal internationale conferenties waarop de kwestie van de 
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Russische schulden aan de orde kwam. Aan deze bijeenkomsten, die veelal binnen 
het kader van de zojuist opgerichte Volkenbond plaatsvonden, zouden ook ver-
tegenwoordigers van de beide Nederlandse belangenorganisaties deelnemen. De 
NCRF werd op deze conferenties vertegenwoordigd door Carel ter Meulen, een 
firmant van Hope & Co. en voormalig aandeelhouder van de Nedrus die inmid-
dels benoemd was tot lid van de Financiële Commissie van de Volkenbond.114 De 
VNBR werd op haar beurt op de conferenties van Brussel en Bern in 1920 verte-
genwoordigd door Willem Treub, de voormalige minister van Financiën.115 

Als president van de Nederlandsche Bank zou ook Vissering aan menig inter-
nationale conferentie deelnemen waarop de openstaande vorderingen op Rusland 
aan de orde kwamen. Vissering genoot een grote internationale reputatie op grond 
van zijn persoonlijke kwaliteiten als bankpresident, maar ook uithoofde van het ge-
wicht dat de Nederlandsche Bank had gewonnen als gevolg van de Eerste Wereld-
oorlog.116 De oorlog had immers geleid tot een versterking van de financiële positie 
van Nederland, terwijl die van de zijn omringende landen en dan vooral die van het 
Duitse Rijk ernstig was verzwakt. Ondanks het gewicht van mannen als Vissering, 
Ter Meulen en Treub, zouden de Nederlandse gedupeerden van de Russische Re-
volutie nooit iets van hun verliezen terugzien. De redenen hiervoor was een gebrek 
aan samenwerking zowel op internatonaal en op nationaal niveau, als ook het ont-
breken van de wil aan Nederlandse kant tot concessies aan Sovjet-Rusland. 

Het gebrek aan internationale samenwerking om tot een sluitende regeling van 
de schulden van het tsaristische Rusland te komen, toonde zich in zijn volle om-
vang tijdens de Conferentie van Genua in april 1922. Deze conferentie vormde 
het vervolg op de conferenties van Cannes in januari 1922 en die van Brussel in 
oktober 1921 en werd gehouden met als doel Sovjet-Rusland weer op te nemen in 
de wereldeconomie.117 Met de hongersnood die Rusland in 1921 teisterde, had de 
Sovjetregering zich gedwongen gezien om toenadering te zoeken tot het Westen. 
Rusland had niet alleen behoefte aan levensmiddelen voor zijn hongerende bevol-
king, maar ook aan buitenlandse kapitaalgoederen voor de wederopbouw van zijn 
infra-structuur en productiecapaciteit.118 Gezien zijn gebrekkige exportcapaciteit 
en chronische valutatekort, was de jonge Sovjetunie aangewezen op buitenlandse 
kredieten, zoals Stuart dit al tijdens de oorlog had voorspeld. 

Anders dan Stuart, en overigens velen met hem, ten tijde van de annulering 
van de Russische staatsschuld had gemeend zou het nieuwe Rusland niet door 
de knieën gaan voor de schuldeisers van het oude Rusland. Al in maart 1921 had 
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Groot-Brittannië een nieuw handelsverdrag afgesloten met de Sovjetunie zonder 
eerst een schadeloosstellingregeling te bedingen.119 In tegenstelling tot Nederland 
en Frankrijk hadden de Britse vorderingen op Rusland voornamelijk oorlogs-
kredieten aan de Russische staat omvat. Het Britse Ministerie van financiën had 
daarom de relatief geringe particuliere verliezen voor haar rekening genomen.120 
Niet gehinderd door een omvangrijke groep schuldeisers, viel het de Britse rege-
ring gemakkelijker om een meer pragmatische houding aan te nemen tegenover 
de Sovjetunie. Door de schuldenkwestie voor het moment in het midden te laten 
en een handelsverdrag te sluiten, hoopte de Britse overheid de handel met Rusland 
weer nieuw leven in te blazen en de eigen economie een impuls te geven.121 

De meer pragmatische opstelling van de Britse regering jegens de Sovjetunie 
contrasteerde sterk met de onbuigzame houding van de Franse regering. Het 
Franse publiek was veel zwaarder door de Russische Revolutie getroffen dan dit 
het geval was in Groot-Brittannië. Frankrijk had daarnaast in economisch opzicht 
ook veel meer te lijden gehad van de Eerste Wereldoorlog. De Franse overheid 
was bijgevolg niet bij machte geweest om eenzelfde royale regeling te treffen voor 
de gedupeerden onder haar eigen bevolking, zoals de Britse overheid dit wel had 
kunnen doen. Op de Conferentie van Genua wilde de Franse regering dan ook pas 
praten over nieuwe kredieten aan Rusland indien de Sovjetregering zonder voor-
behoud Ruslands oude verplichtingen aan het buitenland zou erkennen.122 

De onbuigzame opstelling van de Franse regering leidde ertoe dat de Conferen-
tie van Genua in haar opzet mislukte. De Europese schuldeisers van Rusland wisten 
hierdoor namelijk geen gesloten front te vormen en de Sovjetregering weigerde op 
haar beurt de schulden van het tsaristische Rusland te erkennen. De Sovjetregering 
hoefde met deze uitkomst van de onderhandelingen niet te rekenen op een herstel 
van een gereguleerd geld-verkeer met het Westen. In haar zoektocht naar buiten-
lands kapitaal wendde de Sovjetunie zich vervolgens tot Duitsland, dat net als de 
haar op dat moment nog geen zitting mocht hebben in de Volkenbond. Bij het 
Verdrag van Rapallo in 1922 werden de betrekkingen tussen Rusland en Duitsland 
genormaliseerd. Beide landen zagen af van herstelbetalingen voor tijdens de Eerste 
Wereldoorlog en in het kielzog van de Russische Revolutie geleden verliezen, en 
streefden naar een intensivering van de onderlinge handelsbetrekkingen.123 
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Stuarts pleidooi voor toenadering tot de Sovjetunie

Een delegatie van de Nederlandse regering had ook aan de Conferentie van Ge-
nua deelgenomen. Aanvankelijk had de Nederlandse delegatie nog onder leiding 
gestaan van minister-president Charles Ruys de Beerenbrouck en de minister van 
Buitenlandse Zaken Herman van Karnebeek, maar geen van beiden zou de hele 
conferentie bijwonen. Na hun vertrek kwam de leiding van de Nederlandse dele-
gatie te berusten bij de voormalige secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, 
Rudolf Patijn.124 Een half jaar tevoren had Patijn Nederland al vertegenwoordigd 
op de Conferentie van Brussel, die het vertrekpunt had gevormd voor de Confe-
rentie van Genua. Getroffen door de hopeloze situatie waarin de Russische bevol-
king was komen te verkeren na jaren van oorlog en revolutie, had de Hoge Com-
missaris van de Volkenbond Fridjof Nansen de Conferentie van Brussel belegd. 
Deze conferentie had tot doel een internationaal hulpcomité in het leven te roepen 
ter bestrijding van de hongersnood in Rusland.125 

Het is in het kader van de Conferentie van Brussel dat Stuarts naam weer op-
duikt en met hem de bescheiden erfenis van de Nedrus. De opvolger van Patijn als 
secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, Aernout Snouck Hurgronje, had na-
melijk in eerste instantie Stuart namens Nederland naar de Conferentie van Brus-
sel willen sturen.126 Hoe hij bij Stuart was gekomen is niet helemaal duidelijk, maar 
na diens terugkeer had Stuart de aandacht op zich weten te vestigen van mannen 
als Treub en Vissering. In het kader van de afwikkeling van de zaken van de Ned-
rus, heeft Stuart met beide heren afzonderlijk nog een onderhoud gehad over de 
situatie in Rusland en de mogelijkheden tot schadevergoeding.127 

Nadat hij zijn laatste werkzaamheden ten behoeve van de Nedrus had afgerond, 
zou Stuart de NHM verlaten bij gebrek aan een passende functie. Een aanbod 
om in dienst te treden van de Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika sloeg hij op 
aanraden van Van Aalst af, die meende dat de bank in kwestie geen goede perspec-
tieven bood.128 In plaats van zijn carrière binnen het bankwezen voort te zetten, 
probeerde Stuart een bestaan te verwerven als onafhankelijk journalist. Hiermee 
gaf hij gevolg aan een verlangen dat hij als achttienjarige al had gekoesterd.129 Een 
eerste poging als journalist had Stuart al ten beste gegeven naar aanleiding van 
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een reis door Klein-Azië in 1908, waarover hij een aantal artikelen publiceerde.130 
Zijn loopbaan als journalist nam Stuart weer op in 1921 met een reeks artikelen in 
opdracht van het Algemeen Handelsblad, getiteld ‘Het Russische Probleem’.131 

Stuarts schrijverschap kreeg een vervolg door het aanbod van Snouck Hurgron-
je om deel te nemen aan de Conferentie van Brussel. Naar aanleiding van diens 
aanbod stelde Stuart een rapport op over welke houding de Nederlandse regering 
het beste kon innemen tegenover Sovjet-Rusland.132 De analyse die Stuart in zijn 
rapport maakte verschilde weinig van zijn eerdere berichten aan de commissaris-
sen van de Nedrus en zijn latere artikelen. In maart 1919 had hij al het volgende 
geschreven: Het kan niet anders of een regime van willekeur en verschrikking als dat 
van de Sowjets, dat uit de laagste volksinstincten is voortgekomen en op de vernie-
tiging van de meest elementaire menschelijke rechten berust, draagt de kiemen van 
haar eigen ontbinding in zich, maar ons inziens zal dit een ontbindingsproces van 
zeer langen duur zijn; een proces dat zijn historischen loop moet hebben door wer-
king van natuurlijke inwendige oorzaken en dat door gewelddadigen inmenging van 
buitenaf niet of weinig kan worden verhaast.133

Ondanks zijn afkeer voor hun regime bleef Stuart bij zijn standpunt dat de bol-
sjewieken voorlopig nog aan de macht zouden blijven. Het politieke uithoudings-
vermogen van de bolsjewieken lag volgens Stuart enerzijds besloten in de ‘jezuïti-
sche sluwheid’ waarmee hun regime was opgebouwd en anderzijds in wat hij de 
‘gebrekkige intellectuele en morele krachten’ van het Russische volk noemde.134 Ook 
over de grondslagen van de macht van het Sovjetregime was hij al eerder komen 
te spreken in zijn briefwisseling met de commissarissen van de Nedrus. De kracht 
van de bolsjewieken lag volgens hem in de zwakte van Rusland zelf. Het ontbrak 
Rusland aan een welvarende middenklasse zoals die in de landen van West-Europa 
bestond, die weerstand had kunnen bieden aan de bolsjewieken.135 Het ontbreken 
van een omvangrijke burgerlijke middenklaase was tegelijkertijd juist illustratief 
voor de economische en sociale onderontwikkeling van het tsaristische Rusland.

Niettegenstaande de ideologische tegenstellingen tussen het Westen en Sovjet-
Rusland, meende Stuart een nieuwe zakelijkheid bij de leiding van de bolsjewieken 
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te mogen ontwaren.136 De directe aanleiding hiervoor was de hongersnood geweest, 
maar al eerder had Stuart geconstateerd dat de bolsjewieken tamelijk pragmatisch 
konden zijn.137 De Nieuwe Economische Politiek die door Lenin begin 1921 was 
afgekondigd en waarbij het Sovjetregime meer ruimte liet voor particulier initi-
atief en bezit dan volgens de marxistische leer was toegestaan, vormde hiervan 
het meest treffende bewijs. Volgens Stuart bood de hongersnood een uitgelezen 
kans om de bolsjewieken verder op weg te helpen naar een volkshuishouding en 
samenleving op Westerse leest. Het eigenlijke probleem was dat de bolsjewieken 
het Westen niet vertrouwden en het Westen de bolsjewieken niet. Directe samen-
werking bood volgens Stuart hier de enige oplossing voor.138

Snouck Hurgronje was onder de indruk van Stuarts appreciatie van de ontwik-
kelingen binnen Sovjet-Rusland. Over de mogelijkheden die dit voor daadwer-
kelijke toenadering bood was hij echter sceptischer. Zolang de Sovjetregering de 
wereldrevolutie bleef verkondigen en hiervoor actieve propaganda in het buiten-
land bedreef, achtte hij de toeschietelijkheid van het Westen gering.139 Voor wat 
betreft de houding van de Nederlandse regering zou Snouck Hurgronje zich hierin 
niet vergissen. Zijn superieur Van Karnebeek koesterde namelijk een diepe afkeer 
voor de bolsjewieken en wilde eigenlijk helemaal van geen toenadering weten. In 
reactie op de kandidaatstelling van Stuart voor de Conferentie van Brussel liet hij 
Snouck Hurgronje weten dat de diplomaat in kwestie tegen toenadering tot Sovjet-
Rusland diende te zijn. De keuze viel vervolgens op Patijn en zo verdween Stuart 
van het diplomatieke toneel nog voor hij er zijn entree had kunnen maken.140

Deterdings campagne tegen de Sovjetunie

Afgezien van Stuarts kortstondige en bescheiden rol binnen het kader van de Ne-
derlands-Russische betrekkingen ten tijde van het interbellum, duikt de Nedrus 
nog één keer op in dit verband. In de loop van 1925 kwam Deterding namelijk in 
conflict met de Sovjetregering over de export van olie door de Russische staats-
oliemaatschappij onder de marktprijs. De Sovjetunie zat midden jaren twintig nog 
altijd verlegen om buitenlandse kredieten waarmee zij haar export en import kon 
financieren. In haar zoektocht naar harde valuta was de Sovjetregering overge-
gaan tot de uitvoer van olie onder de wereldmarktprijs. Volgens Deterding was 
dit echter ontoelaatbaar. Niet zozeer omdat de Koninklijke Olie hierdoor werd 
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benadeeld, maar meer omdat de Sovjetregering haar eigen bevolking benadeelde. 
De Sovjetunie was immers niet in staat om te voorzien in haar eigen oliebehoefte 
en beroofde haar burgers dus van de olie die zij zelf hard nodig had.141 

In een open brief aan de president van de Sovjet Naftatrust, die op 9 januari 
1926 in de Petroleum Times verscheen, startte Deterding zijn campagne tegen de 
Sovjetunie.142 In zijn pennenstrijd bediende Deterding zich van het argument dat 
de Westerse markteconomie niet gebaseerd was op kapitalisme maar op krediet. 
Indien de Sovjetunie buitenlandse kredieten nodig had voor de ontwikkeling 
van haar economie, dan diende zij volgens Deterding eerst de vorderingen van 
de voormalige crediteuren van het tsaristische Rusland te erkennen.143 Zelf had 
Deterding overigens begin jaren twintig niet alleen geprobeerd om de oude win-
gebieden van de Koninklijke Olie op de Kaukasus terug te krijgen, tevens had hij 
de belangen overgenomen van andere oude Russische oliemaatschappijen en deze 
samengebald in de Anglo-Caucasian Oil Company. De onderhandelingen met de 
Sovjetregering over de exploitatie van de olievelden op de Kaukasus waren echter 
op niets uitgelopen.144 

Met zijn open brief had de ‘Stolen Oil Campaign’ van Deterding haar aanvang 
genomen, waarin hij zich als wreker van de geschonden Westerse belangen in Rus-
land opwierp. Het was voor Deterding overigens niet ongewoon om via de pers te-
gen hele regeringen ten strijde te trekken. Zo had hij voor de Eerste Wereldoorlog 
al via de pers slag geleverd met de Britse regering over de verdeling van oliecon-
cessies in Perzië; een strijd die Deterding indertijd overigens in zijn voordeel had 
weten te beslechten.145 Het slagveld van Deterdings eenmanskruistocht tegen de 
Sovjetunie breidde zich in de loop van 1927 uit naar Nederland met het verschij-
nen van een reeks artikelen in de Telegraaf en het Algemeen Handelsblad. Deze 
artikelen kwamen niet alleen van Deterdings eigen hand, maar ook van bevriende 
zakenrelaties en droegen omineuze titels als ‘Tegen de Sovjet-bedreiging’.146 

Bij het samenbrengen van een zo breed mogelijke coalitie voor zijn campagne 
tegen de Sovjetregering, rakelde Deterding ook de geschiedenis van de Nedrus 
weer op. Na zich ogenschijnlijk nooit te hebben bekommerd om het lot van deze 
bank die juist op zijn aandringen was opgericht, richtte hij zich in juli 1927 met een 
brief tot Van Aalst met de vraag welke stappen de NHM nog dacht te gaan onder-
nemen inzake de Nedrus. Hij gaf te kennen graag van de vorderingen hieromtrent 
op de hoogte te willen worden gehouden en hoopte daarbij dat ook de verliezen die 
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in haar kader waren geleden, binnenkort publiekelijk zouden worden gemaakt.147 
Aan de kant van de NHM was men ondertussen helemaal niet gebrand om het 

lot van haar oude Russische dochterbank onder de aandacht van het grote publiek 
te brengen. In 1924 had Van Aalst nog even de oprichting van een in Nederland 
gevestigde handelsbank voor Rusland overwogen, maar hier uiteindelijk toch van 
afgezien.148 Afgezien van het feit dat het openbaar maken van de gang van zaken 
rond de Nedrus eventueel toekomstige relaties van de NHM met Sovjet-Rusland 
in gevaar zou kunnen brengen, beloofde dit bovenal ook een weinig vruchtbare 
exercitie te worden. Op een vergoeding van de geleden verliezen met de Ned-
rus werd immers al lang niet meer gehoopt.149 Bovendien miste men de formele 
grondslag voor een optreden in naam van de Nedrus. Als rechtspersoon was de 
bank weliswaar nooit ontmanteld, maar zij had fysiek opgehouden te bestaan. De 
Nedrus kende immers noch een kantoor, noch een directie en ook haar oude com-
missarissen waren statutair gezien niet meer in functie.150

Ondanks alle bezwaren die Van Aalst voorzichtig tegenover Deterding te ken-
nen gaf, bleef deze aandringen op een soort van samenkomst van de voormalige 
oprichters van de bank. Schoorvoetend ging Van Aalst hiermee akkoord en zo 
werd voor dinsdag 13 september een officieuze vergadering van de grootaandeel-
houders bijeengeroepen.151 Deze vergadering moest zich buigen over de maatre-
gelen die nog genomen konden worden inzake een vergoeding voor de schade die 
de aandeelhouders van de Nedrus eertijds was berokkend met de nationalisatie 
van de bank. Deterding zelf zou overigens niet bij deze vergadering aanwezig zijn, 
omdat hij de indruk wilde vermijden dat het oprakelen van de kwestie rond de 
Nedrus zijn idee was geweest. Zijn plaats werd ingenomen door Hugo Loudon, 
die voorheen zijn tweede man was geweest en zelf ook had deelgenomen in het 
kapitaal van de bank.152

Niettegenstaande de moeite die zowel Deterding als ook Van Aalst zich hadden 
getroost om de verdenking weg te nemen dat deze vergadering vooral bedoeld 
was als steun voor Deterdings anti-Sovjetcampagne, lieten de meeste aanwezigen 
zich niet misleiden. Afgezien nog van de vraag naar de praktische waarde van een 
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heropening van de Nedrus-zaak, leken met name de vertegenwoordigers van de 
bankiershuizen Lippmann-Rosenthal en Hope er weinig voor te voelen zich voor 
het karretje van Deterding te laten spannen.153 De vergadering toonde zich dan 
ook weinig genegen om gevolg te geven aan de oproep de zaak van de Nedrus 
zowel bij de Sovjets als het Nederlandse publiek aanhangig te maken.154 Hiermee 
was de kwestie dan ook afgedaan en eindigde de laatste raadsvergadering van de 
Nedrus zonder een besluit te nemen.

Deterding was erg teleurgesteld over de uitkomst van de door hem bijeengeroe-
pen vergadering. Zelf weet hij het gebrek aan steun voor zijn plannen aan het feit 
dat zowel Lippmann-Rosenthal als Hope al verwikkeld waren in kredietoperaties 
met Sovjet-Rusland.155 Zijn eigen campagne zou evenwel een stille dood sterven 
in de late jaren twintig, zonder op hetzelfde succes te kunnen bogen als zijn eer-
tijds gevoerde strijd met de Britse overheid over de Perzische olieconcessies. Dat 
zijn campagne een stille dood stierf had niet alleen te maken met zijn op handen 
zijnde pensionering in 1931, maar ook met de scheiding van zijn tweede vrouw 
Lydia Koedojarov. Zij was een Russisch emigrante, de weduwe van een generaal 
van het oude tsaristische leger, en Deterdings afkeer van de Sovjets lijkt voor een 
groot deel ook door haar te zijn gevoed. Haar vertrek uit het leven van Deterding 
lijkt min of meer samengevallen te zijn met diens afnemende interesse in zijn cam-
pagne tegen de Sovjetunie.156

Het sluiten van de boeken

Het uitblijven van politieke toenadering tot de Sovjetunie

Waar Deterding zich midden jaren twintig wilde wreken voor de verliezen die de 
bolsjewieken hem hadden toegebracht, bleef Stuart tot het einde van zijn levens-
dagen dromen van een herstel van de Nederlands-Russische betrekkingen. Aan 
zijn afwijzing als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering op de Confe-
rentie van Brussel, hield Stuart wel een plaats over in de missie naar Rusland van 
het door Nansen opgezette hulpcomité.157 Naar aanleiding van zijn bezoek aan 
Rusland, begin 1922 in het kader van de Nansen-missie, zou Stuart nog een twee-

 153 Notulen van de vergadering der commissarissen in Nederland nr. 9 (Amsterdam 13 septem-
ber 1927) 1-8, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 154 Ibidem.
 155 Brief van H.W.A. Deterding aan C.J.K. van Aalst (Londen 21 januari 1928) 1-3, NA, 2.20.01 

NHM, inv. nr. 5975; Brief van C.J.K. van Aalst aan H.W.A. Deterding (24 januari 1928) 1-3, 
NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5975. 

 156 Hendrikx, Henri Deterding, 330.
 157 Legitimatiebewijs van J.H. Cohen Stuart in het kader van de Nansen-Missie (Moskou 10 

maart 1922) CBG, Fa. 0149 Cohen Stuart, inv. nr. 158.
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tal artikelenreeksen publiceren in de Economisch-statistische Berichten. De eerste 
reeks, ‘Ruslands economische herstel’, verscheen voor zijn bezoek aan Rusland en 
de tweede reeks, ‘De Russische Jungle’, na zijn terugkeer.158

Evenals in zijn rapport aan de secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken 
pleitte Stuart in zijn publicaties naar aanleiding van de Nansen-missie voor toe-
nadering tot de Sovjetunie. Enkel en alleen door toenadering te zoeken tot het 
Sovjetregime kon er een oplossing worden gevonden voor Ruslands economische 
problemen en tegelijkertijd een regeling worden bedongen voor de met de Rus-
sische Revolutie geleden verliezen. Bovendien achtte Stuart een reïntegratie van 
Rusland in de wereldeconomie onmisbaar voor een heropleving van de wereld-
handel. Als leverancier van landbouwproducten en grondstoffen enerzijds en als 
afzetmarkt voor goederen en diensten anderzijds was Rusland van te veel gewicht 
om door de rest van de wereld te worden genegeerd.159 

Dat de Nederlandse regering en in het bijzonder het Ministerie van Buiten-
landse Zaken onder Van Karnebeek Stuarts opvattingen niet deelde, kende twee 
hoofdredenen. Op de eerste plaats koesterde het Nederlandse politieke establish-
ment een diepgewortelde morele afkeer tegenover de Sovjetunie. In de ogen van 
de meeste Nederlandse diplomaten waren de bolsjewieken van meet af aan niet 
veel meer geweest dan een stel goddeloze barbaren. De oorspronkelijke afkeer te-
genover het bolsjewisme werd vervolgens gevoed door de moord op de tsaar en 
diens familie en de annulering van de staatschuld. Het eerste werd gezien als een 
daad van terreur die herinneringen opriep aan de excessen van de Franse Revolu-
tie en het tweede betekende een gevoelige klap voor de Nederlandse economie.160 

De tweede reden waarom vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken geen 
toenadering werd gezocht tot de Sovjetunie, was omdat de materiële noodzaak 
daartoe niet werd gevoeld. In de aanloop naar de Conferentie van Genua was men 
in ’s-Gravenhage tot de conclusie gekomen dat de verliezen die in Rusland wa-
ren geleden eigenlijk wel meevielen. Dit bedrag kwam inmiddels overeen met het 
bruto nationaal product van Nederland over een periode van drie-en-een-halve 
maand. Tegelijkertijd was weliswaar de import uit Rusland in vergelijking tot de 
vooroorlogse periode sterk af-genomen, maar de export naar Rusland was voor de 
oorlog al van geringe betekenis geweest. Van nieuwe betrekkingen met Rusland, 
bijvoorbeeld in de vorm van een handelsverdrag zoals dit al door Groot-Brittannië 
was gedaan, werd dan ook niet veel verwacht bij het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken.161 

 158 Zie: Cohen Stuart, J.H., ‘Ruslands economische herstel I-III’ en ‘De Russische jungle I-IV’ in:  
Economisch-statistische berichten, jrg. 7, nr. 316, 318, 321, 335, 338, 341 en 345 (1922).

 159 Cohen Stuart, J.H., ‘Ruslands economische herstel I’, in:  Economisch-statistische berichten, 
jrg. 7, nr. 316, 47-50.

 160 Knapen, De lange weg naar Moskou, 130.
 161 Ibidem, 87-88.
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De houding van het bedrijfsleven tegenover de Sovjetunie

Binnen de top Nederlandse bedrijfsleven, zoals vertegenwoordigd in de Raad van 
Economische Bijstand van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, verschilde men 
begin jaren twintig nog van mening over de noodzaak tot toenadering. Deze raad 
was de opvolger van de NOT en diende als adviesorgaan op het gebied van bui-
tenlandse economische betrekkingen.162 Als lid van de raad stelde Ernst Heldring, 
de directeur van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, in 1921 
voor om een handelsverdrag te sluiten met Sovjet-Rusland, zoals de Britse rege-
ring dit juist had gedaan. Kröller was daarentegen van mening dat een handelsver-
drag niet strikt noodzakelijk was. Het was ook mogelijk om handel te drijven met 
Sovjet-Rusland door gebruik te maken van Duitse tussenpersonen.163 

Afgezien van Heldring en Kröller deelde de top van het Nederlandse bedrijfs-
leven aan het begin van de jaren twintig in meerderheid nog in de afwijzende 
opstelling van haar regering tegenover de Sovjetunie. Vanaf 1923 zou hier echter 
verandering in komen. Het aantrekken van de Russische economie na het einde 
van de burgeroorlog en de financiële chaos in Duitsland na de bezetting van het 
Roergebied, maakten een intensivering van de handelscontacten met Rusland 
even wenselijk als noodzakelijk. Heldring bracht binnen de Raad van Economi-
sche Bijstand de kwestie van een handelsverdrag met Rusland wederom ter sprake 
en vond daarbij steun van ondermeer Van Aalst.164 Al in het voorgaande jaar, 1922, 
hadden veertien bedrijven een losse vereniging opgericht ter promotie van de han-
delsbetrekkingen met Rusland. Deze belangenorganisatie zou in de wandelgangen 
ook onder de naam ‘Nedrus’ bekend komen te staan.165 

Geplaatst voor de toenemende druk van het bedrijfsleven om tot een regeling 
van de handel met de Sovjetunie te komen, besloot Van Karnebeek contact te 
leggen met Sovjetregering. In maart en mei 1924 voerde een kleine Nederlandse 
delegatie onder leiding van Snouck Hurgronje in Berlijn onderhandelingen met 
de Sovjet-Russische ambassadeur in Duitsland. Bij de ambassadeur ging het om 
niemand minder dan Nikolaj Krestinski, die als Volkscommissaris van Financiën 
nog verantwoordelijk was geweest voor de nationalisatie van de Nedrus en de Hol-
rus. De besprekingen tussen Snouck Hurgronje en Krestinski liepen allesbehalve 
soepel. Snouck Hurgronje was alleen gemachtigd om over het herstel van eco-
nomische betrekkingen te onderhandelen. Van een politieke erkenning kon geen 
evenwel sprake zijn zolang de Sovjetregering niet de eisen van de Nederlandse ge-
dupeerden van de Russische Revolutie erkende. Een erkenning van de verplichtin-
gen van het oude Rusland was voor Krestinksi echter weer onbespreekbaar, even-

 162 Houwink ten Cate, De mannen van de daad, 36.
 163 Knapen, De lange weg naar Moskou, 76-77.
 164 Ibidem, 101-102.
 165 Ibidem, 159-160.
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als het regelen van de economische betrekkingen zonder politieke erkenning.166 
De mislukte onderhandelingen te Berlijn vormden een laatste poging van de 

Nederlandse overheid tijdens het interbellum, om tot een vergelijk te komen met 
de Sovjetunie. Pas in 1942, nadat de Sovjetunie een bondgenoot was geworden in 
de strijd tegen het Derde Rijk, ging de Nederlandse regering in ballingsschap tot 
erkenning over. Het vraagstuk van de oude verplichtingen aan de Nederlandse 
houders van oude Russische obligaties en aandelen werd toen buiten beschouwing 
gelaten.167 In Nederland werd overigens al lang niet meer serieus rekening gehou-
den met een schadeloosstellingregeling. In 1931 had het bestuur van de VNBR uit 
dien hoofde ook overwogen om de eigen vereniging op te heffen. Op aandrang 
van haar secretaris Pons werd echter besloten om niet tot opheffing over te gaan, 
maar werd de VNBR evenals dit was gebeurd met de Nedrus in slapende toestand 
gebracht.168 

Los van de regering en de schadeloosstellingkwestie werden er na de onderhan-
delingen van Berlijn nog een drietal pogingen ondernomen om tot formele rege-
ling van het handels- en kredietverkeer met Rusland te komen. De eerste poging 
omvatte het initiatief van Vissering om met steun van de NHM, de Amsterdam-
sche Bank, de Incasso-Bank en Hope & Co., een in Nederland gevestigde bank ter 
financiering van de handel met Rusland op te richten.169 In 1923 had Van Aalst nog 
de oprichting van een dergelijke bank in overweging genomen, maar was daar op 
teruggekomen. Ook een jaar later liepen noch de NHM, noch de andere banken 
warm voor het voorstel van Vissering. De betrokken Nederlandse banken voelden 
er meer voor om via bankconsortia die onder leiding stonden van één of meer 
Duitse grootbanken, zaken te doen met Rusland. Bij een tiental van dergelijke 
bankconsortia zouden Nederlandse banken in de jaren twintig betrokken zijn bij 
de financiering van de Russische export.170

Een tweede poging tot formalisering van de Nederlands-Russische handels-
betrekkingen vormde de oprichting in 1933 van het Comité ter bevordering van 
den export naar Rusland en het in 1934 daaruit voortgekomen Centraal Bureau 
voor den Handel met Rusland.171 Het ging hier om een samenwerkingsverband 
van banken en ondernemingen dat onder auspiciën van het Ministerie van Eco-
nomische Zaken was opgericht. Doel van dit comité en het daaraan gerelateerde 
bureau was om door middel van het aanknopen van relaties met de Sovjet-Rus-

 166 Ibidem, 117.
 167 Ibidem, 7.
 168 Notulen van de bestuursvergadering van de Vereeniging voor Nederlandsche Belangen in 
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 169 Vries, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, 5de deel, 296-297.
 170 Pohl, M., Die Finanzierung der Russengeschäfte zwischen den beiden Weltkriegen: die Ent-
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 171 Knapen, De lange weg naar Moskou, 173-174.



5  dromers en wrekers 213

sische overheid en het verstrekken van kredieten aan Nederlandse bedrijven, de 
Nederlandse uitvoer naar Rusland een nieuwe impuls te geven. Binnen het comité 
was het overigens Van Walree, de oud-directeur van NHM in wiens portefeuille 
zich de Nedrus had bevonden, die als hoofdonderhandelaar belast werd met het 
leggen van contacten met de Sovjetautoriteiten.172 

Als onderhandelaar zou Van Walree de grootste moeite hebben om een geloof-
waardige positie in te nemen tegenover de Sovjetregering, omdat een deel van het 
Nederlandse bedrijfsleven weinig heil verwachtte van het Comité voor de export 
naar Rusland. Wat zich voordeed was een herleving van de traditionele rivaliteit 
van het op exportgeoriënteerde Rotterdamse bedrijfsleven en het importgerich-
te Amsterdamse zakenleven. In Rotterdam genoot het te Amsterdam gevestigde 
Centraal Bureau weinig vertrouwen en in reactie hierop kwamen vijftien Rotter-
damse ondernemers onder leiding van Karel van der Mandele, een directeur van 
de Robaver, met het voorstel tot oprichting van de Hollandsch-Russische Han-
delscompagnie. Deze compagnie zou er weliswaar nooit komen, maar ook na de 
verhuizing van het Centraal Bureau naar het meer neutrale ’s-Gravenhage, wilde 
de samenwerking tussen Van Walree en de Rotterdamse ondernemers niet vlot-
ten.173 Dezelfde rivaliteit die al ten tijde van de Holrus en de Nedrus had gespeeld, 
bleek ook meer dan vijftien jaar na dato nog springlevend. 

Tot een maand na de Duitse inval van mei 1940 zou Van Walrees comité nog 
bescheiden successen boeken in de ondersteuning van de Nederlandse export 
naar Rusland, waarna het comité echter op last van de bezetter werd ontbonden. 
Gezien de genoemde tegenstellingen binnen het Nederlandse zakenleven wist het 
comité echter nooit een gesloten front te vormen tegenover de Sovjetautoriteiten, 
waardoor het nooit die impuls aan de Nederlands-Russische handel heeft kunnen 
geven waarop bij oprichting werd gehoopt.174 Met de Koude Oorlog zouden de 
Nederlandse handelsbetrekkingen met Rusland ook na het einde van de Duitse 
bezetting, niet meer het niveau behalen van voor de Eerste Wereldoorlog. Pas met 
het uiteenvallen van de Sovjetunie beleefden de Nederlandse handelsrelaties met 
Rusland hun werkelijke wedergeboorte. 

Het onbegrip dat Stuart ten deel viel

In weerwil van de politieke verhoudingen met Rusland bleef Stuart tot het einde 
van zijn levensdagen als een kleine en eenzame rots in de branding de noodzaak 
van goede betrekkingen met Rusland bepleiten. Na zijn deelname aan de Nansen-
missie, keerde hij uit Rusland terug met aan zijn zijde zijn voormalige secretaresse 

 172 Ibidem, 173.
 173 Ibidem, 177.
 174 Ibidem, 179-193.
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en toekomstige vrouw, Lydia Ofitserova.175 Geplaatst voor de noodzaak om in de 
nabije toekomst een gezin te onderhouden en gezien het feit dat het bestaan als 
journalist hem nu niet bepaald veel materieel succes opleverde, zocht Stuart weer 
naar een betrekking binnen het bankwezen. Met behulp van zijn oude chef Van 
Aalst had hij een betrekking in Zuid-Afrika gekregen als filiaaldirecteur bij de 
Transvaalsche Handelsbank te Kaapstad.176 

Twee jaar later nam Stuart zijn ontslag nadat de Transvaalsche Handelsbank 
was gefuseerd met de Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika. Volgens Stuart was 
hij als gevolg van de fusie, welke in feite neerkwam op een overname van de Trans-
vaalsche Bank door de Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika, in een tweederangs 
positie terechtgekomen. Als gevolg daarvan hoefde hij niet meer te rekenen op de 
carrièreperspectieven die hem bij zijn indiensttreding in het vooruitzicht waren 
gesteld. Bij terugkomst in Nederland bleek het hem echter zwaar te vallen een 
passende functie te vinden. Naar eigen zeggen had hij te lang in het buitenland 
gezeten om nog langer een aanstelling op niveau in Nederland te vinden. In de 
hoop dat Van Aalst hem verder kon helpen, verzocht Stuart om een onderhoud 
met hem.177 

Van Aalst bleek van zijn kant onwillig om Stuart andermaal aan een betrek-
king te helpen. Hij reageerde pas op diens derde brief en stelde daarin dat Stuart 
lichtzinnig was geweest door zo snel zijn betrekking bij de Nederlandsche Bank 
voor Zuid-Afrika op te geven. Daarnaast liet Van Aalst weten dat binnen de NHM 
op dat moment geen positie vrij was.178 Tot wanhoop gedreven richtte Stuart nog 
twee brieven aan Van Aalst en zelfs één aan Deterding. Tegenover Van Aalst vroeg 
hij zich af hoe het toch kon dat deze boos op hem was op grond van het feit dat 
hij de dienst van de Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika had verlaten. Was het 
immers Van Aalst zelf niet geweest, die hem in 1920 had ontraden voor deze bank 
te gaan werken?

In een laatste brief aan Van Aalst van september 1926 herinnerde Stuart hem 
aan hun eerste ontmoeting in diens buitenhuis in 1909. Van Aalst had hem inder-
tijd uitgenodigd om samen de schouders te zetten onder de grootse taak die beslo-
ten lag in de herleving van de Nederlandse overzeese handel. Stuart gaf te kennen 
sindsdien altijd vervuld te zijn geweest van dit ideaal en dat hij niets liever wilde 
dan zijn vijfentwintigjarige buitenlandervaring in Nederland dienstbaar te maken 
aan juist dat doel. Stuart besloot zijn brief als volgt: In elk geval hoop ik, dat U dit 
schrijven niet weer onbeantwoord zult laten. Het was dezen zomer tien jaar geleden 

 175 Uitreksel uit het huwelijksregister van de gemeente ’s-Gravenhage (’s-Gravenhage 22 novem-
ber 1922) CBG, Fa. 0149 Cohen Stuart, inv. nr. 156. 

 176 Brief van J.H. Cohen Stuart aan C.J.K. van Aalst (Amsterdam 16 oktober 1925) 1-3, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 5907.

 177 Ibidem.
 178 Brief van C.J.K. van Aalst aan J.H. Cohen Stuart (Amsterdam 3 december 1925) 1-3, NA, 

2.20.01 NHM, inv. nr. 5907
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dat ik met Lagro naar Petrograd trok om de Nedrusbank op te richten. Tien verloren 
jaren… en toch niet verloren door mijn schuld! Wat mij ook ten laste kan worden 
gelegd, toch zeker niet te hebben aangedrongen op overhaaste opening van de bank – 
integendeel! En juist daarvan ben ik tenslotte de dupe geworden.179

Het lijkt er niet op dat Van Aalst nog de moeite heeft genomen op deze laatste 
brief van Stuart te antwoorden. De oorzaak voor de afwijzende houding die Van 
Aalst tegenover Stuart was gaan innemen, moet gezocht worden in de reactie van 
Deterding op de brief die Stuart hem in januari 1926 had geschreven. In deze brief 
vroeg Stuart om een onderhoud met Deterding, om met hem van gedachten te 
kunnen wisselen over de problematische verhouding van het Westerse bedrijfsle-
ven tot de Sovjetunie. In de campagne die Deterding tegen de Sovjetregering was 
begonnen, meende Stuart een geschikte aanleiding te zien om zijn oplossing voor 
de problemen met Sovjet-Rusland onder de aandacht te brengen.180

Andermaal betoogde Stuart dat een zekere mate van toenadering op termijn 
betere perspectieven bood dan een afwijzende houding. Op de eerste plaats kon 
immers alleen door toenadering de handel met Rusland nieuw leven worden in-
geblazen. Op haar beurt zou juist de versterking van de handelscontacten de basis 
kunnen vormen voor een herstel van de verliezen die met de Russische Revolutie 
waren geleden. Tenslotte zou volgens Stuart juist de wederopname van Rusland 
binnen de wereldhandel op termijn de scherpe kanten van het Sovjetregime laten 
afslijten. Stuart vervolgde zijn brief met het voorstel om net zoals indertijd ten 
behoeve van de Nedrus een studiereis naar Rusland te maken. Doel van deze reis 
moest zijn om contacten te leggen met de Sovjet-Russische overheid en te onder-
zoeken welke mogelijkheden er voor het Nederlandse bedrijfsleven in het nieuwe 
Rusland besloten lagen.181

Waar Stuart had gehoopt op begrip voor zijn opvattingen en sympathie voor 
zijn voorstel stuitte hij bij de directeur van Nederlands grootste multinationale 
onderneming op een muur van onbegrip. Deterding was op ramkoers met de Sov-
jetunie en daarin paste blijkbaar geen enkele nuance. In een brief aan zijn latere 
opvolger Johan de Kok merkte Deterding over Stuarts voorstel op, dat deze wel de 
laatste man was die naar Rusland zou moeten worden uitgezonden. Gezien zijn 
opvattingen was hij in Deterdings ogen zelf in feite een bolsjewiek. Hij besloot zijn 
brief aan De Kok met het verzoek om zowel een kopie van zijn brief als die van 
Stuart aan Van Aalst te sturen en voegde daaraan toe: Voor ons allen is ‘oppassen’ 
de boodschap. Stuart wil ons in ’s vijands kamp leiden.182

 179 Brief van J.H. Cohen Stuart aan C.J.K. van Aalst (Hilversum 19 september 1926) 1-2, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 5907

 180 Brief van J.H. Cohen Stuart aan H.W.A. Deterding (Amsterdam 25 januari 1926) 1-2, NA, 
2.20.01 NHM, inv. nr. 5907

 181 Ibidem.
 182 Brief van H.W.A. Deterding aan J.E.F. de Kok (Londen 27 januari 1926) 1-2, NA, 2.20.01 
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Stuarts laatste reis naar Rusland

Waar Deterding uiterst negatief oordeelde over Stuart en diens pleidooi om tot een 
vergelijk te komen met de Sovjetunie, waren er binnen de top van het toenmalige 
Nederlandse zakenleven echter ook aan Stuarts opvattingen gelijkgestemde gelui-
den te horen. Een bijzonder voorbeeld hiervan vormen de overpeinzingen van 
Kröller uit 1931. Zoals de Koninklijke Olie kampte met de dumping van olie op 
de wereldmarkt door de Sovjetunie, zo ondervond de firma Müller hinder van de 
export van Russische erts onder de marktprijs. Anders dan Deterding kon Kröller 
echter wel het nodige begrip voor de leiders van de Sovjetunie opbrengen. Hoe 
men ook over hun systeem mocht denken, zo stelde hij, toch waren de Sovjets in 
staat gebleken Rusland te besturen. Meer nog, zij waren volgens hem met hun Vijf-
jarenplan hard op weg Rusland te moderniseren op een manier die deed denken 
aan de dagen van tsaar Peter de Grote.183

Evenals Stuart dit ruim tien jaar eerder al had bepleit, was Kröller van mening 
dat het beter zou zijn om het nieuwe Rusland een helpende hand toe te steken in 
zijn poging zichzelf te moderniseren. Indien de Sovjets zich bereid zouden tonen 
om zich aan de elementaire spelregels van het internationale handelsverkeer te 
houden, zoals het nakomen van aangegane verplichtingen en het geven van rechts-
zekerheid aan belanghebbenden, dan konden de oude handelsbetrekkingen weer 
worden hersteld ongeacht de ideologische verschillen tussen het kapitalistische 
Westen en de Sovjetunie. Hoewel zelf allesbehalve een communist, meende Kröl-
ler bovendien dat een intensief handelsverkeer de Sovjetunie uit haar isolement 
zou halen, waarmee op den duur de scherpe kantjes van haar ideologie van zelf wel 
zouden slijten.184 Dit was een ontwikkeling die Stuart ook voor ogen had gestaan. 

Ondanks de overeenkomstige inzichten van iemand als Kröller was het met 
Stuarts carrière binnen de Nederlandse bankwereld gedaan na de vernietigende 
uitlatingen van Deterding. Na zijn terugkeer uit Zuid-Afrika zou hij nooit meer 
emplooi vinden op zijn vroegere niveau. Naar het schijnt is hij uiteindelijk komen 
te werken voor de onderzoeksafdeling van een bank, maar welke bank dit was is 
niet bekend.185 Wel is duidelijk dat het salaris dat hij hier genoot onvoldoende was 
voor iemand van zijn stand  en dat hij herhaaldelijk zijn familie om ondersteuning 
heeft moeten vragen.186 In arrenmoede zou hij vier jaar voor zijn dood nog een 
beroep doen op de NHM, in een poging nog een aanvulling te krijgen op de ma-
gere vergoeding die hij bij terugkeer had mogen ontvangen. De NHM wees Stuarts 
verzoek echter af, omdat zij meende hem al voldoende te hebben gecompenseerd 
 183 Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders der firma Wm. H. Müller & Co. 
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in verhouding tot haar belang in de Nedrus.187 
De afwijzing van Stuarts verzoek vormt het laatste document dat verwijst naar 

de geschiedenis van de twee Nederlandse banken in Rusland. Stuarts persoonlijke 
betrokkenheid bij de Nederlands-Russische handelsbetrekkingen gedurende de 
eerste helft van de twintigste eeuw zou echter nog een kleine finale krijgen. Op bij-
na zeventigjarige leeftijd zou Stuart namelijk nog deelnemen aan de Internationale 
Economische Conferentie die tussen 3 en 10 april 1952 te Moskou plaatsvond. Als 
secretaris van het Nederlandse Comité van voorbereiding voor de Internationale 
Economische Conferentie te Moskou werd Stuart voor deelname uitgezonden. 
Treffend genoeg was het Karel van der Mandele, een vroegere directeur van de 
Robaver, die het voorzitterschap van dit comité bekleedde.188 

Over zijn indrukken tijdens zijn bezoek schreef Stuart nog een verslag getiteld: 
‘Het leven van de mensen in Moskou’. Hierin merkte Stuart op dat Moskou sinds 
zijn laatste bezoek ruim dertig jaar tevoren, was veranderd in een moderne stad. 
Bovendien maakte de bevolking op hem de indruk weldoorvoed te zijn. Bijna tra-
ditiegetrouw kwam Stuart ook weer te spreken over de noodzaak om de banden 
met Rusland aan te halen. Zo Nederland als kleine handelsnatie zijn soevereiniteit 
wilde bewaren en zijn welvaart wilde laten groeien, dan moest het niet uitsluitend 
te vertrouwen op zijn goede relaties met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. 
Integendeel, Nederland diende de overheersing door de Angelsaksische wereld te 
pareren door de betrekkingen met Rusland aan te halen. Enkel op deze wijze, zo 
hield Stuart zijn lezers voor, was een herleving van de Gouden Eeuw mogelijk.189 
Hiermee gaf Stuart nog een laatste blijk van trouw aan zijn oude ideaal van de 
herleving van de Nederlandse overzeese handel. 

 187 Brief van de NHM aan J.H. Cohen Stuart (Amsterdam 27 maart 1951) 1, NA, 2.20.01 NHM, 
inv. nr. 5981.

 188 Bulletin van het Nederlandse Comité van Voorbereiding van de Internationale Economische 
Conferentie te Moskou (Naarden maart 1952) 1-5, CBG, Fa. 0149, inv. nr. 335.

 189 Cohen Stuart, J.H., ‘Het leven van de mensen in Moskou’ (Naarden 1953) 1-8, CBG, Fa. 
0149, inv. nr. 335.
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Tegen beter weten in

The history of mankind is little else than a narrative of designs which have 
failed and hopes that have been disappointed.

Samuel Johnson.1

De nieuwe kansen in Rusland  
als gevolg van de Eerste Wereldoorlog

De uitspraak van Samuel Johnson, dat de geschiedenis van de mensheid in wezen 
niet veel meer is dan een verhandeling van plannen die zijn mislukt en verwach-
tingen die bedrogen zijn uitgekomen, geeft een kernachtige beschrijving van het 
korte bestaan van de Nedrus en de Holrus. Nog voor het einde van de Eerste We-
reldoorlog waren beide banken ondergegaan in de maalstroom van de Russische 
Revolutie zonder ooit hun bedrijf tot volle bloei te zien komen. Voor de oprichters 
en aandeelhouders vormden beide banken een verliespost en voor sommige van 
hun werknemers was het verlies wellicht nog groter op het persoonlijke vlak. Dat 
laatste bleek althans zondermeer het geval te zijn voor Stuart, voor wie de onder-
gang van de Nedrus een klap betekende die zijn carrière nooit meer te boven is 
gekomen.
 Het tragische lot dat Stuart is wedervaren is even tekenend voor het onluiste-
rende einde van ‘zijn’ Nedrus als dat van de Holrus en staat in schril contrast tot 
de hooggestemde verwachtingen die aan beider oprichting ten grondslag lagen. 
Zowel de directie van de NHM als die van de Robaver waren in 1916 immers nog 
van mening dat Rusland zich gaandeweg de twintigste eeuw zou ontwikkelen tot 
één van de leidende economieën in de wereld, ongeveer zoals de analisten van 
Goldman Sachs in 2003 dachten over Ruslands positie binnen de wereldeconomie 
in de eenentwintigste eeuw. De vraag naar waarom de bestuurders van de NHM en 
de Robaver Rusland destijds een grote rol binnen de wereldeconomie toedichten 
en waarom zij uitgerekend ten tijde van de Eerste Wereldoorlog hieraan gevolg 
gaven door ieder een dochterbank ter plaatse op te richten, brengt ons weer terug 
bij het vertrekpunt voor deze studie. 
 

 1 http://www.literatureclassics.com/browselitquotes.asp?subcategory=JL&author=Johnson.
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 In de inleiding werd een onderscheid gemaakt tussen een macro-, meso- en 
microniveau in dit onderzoek naar de geschiedenis van de Nedrus en de Holrus. 
Waar het microniveau zich richtte op de oprichters en bestuurders van beide ban-
ken en het mesoniveau betrekking had op de aard van hun bedrijf, stonden op 
macroniveau de ontwikkelingen binnen het Nederlandse bankwezen en de Neder-
lands-Russische handelsbetrekkingen centraal waartegen de oprichting van beide 
banken plaatshad. Daarnaast werd Dunnings eclectisch paradigma aangehaald 
om te verklaren welke factoren ten grondslag hebben gelegen aan de oprichting 
van beide banken en in het bijzonder de keuze voor Rusland als vestigingsplaats. 
Tenslotte werden ook nog de theorieën van Schenk en Shiller genoemd over na-
volgingsgedrag, aan de hand waarvan werd gehoopt te verklaren waarom de direc-
ties van de NHM en de Robaver ook daadwerkelijk tot oprichting van hun doch-
terbanken in Rusland zijn overgegaan.  
 Om te beginnen met de Nederlands-Russische handelsbetrekkingen waren 
deze aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog voor beide landen van be-
trekkelijk geringe betekenis. De uitvoer van Nederlandse goederen naar Rusland 
maakte maar één procent uit van de totale Nederlandse export en niet meer dan 
twee procent van de Russische import. Omgekeerd, leek de Russische uitvoer naar 
Nederland substantiëler van omvang, met een aandeel van negen procent in de to-
tale Nederlandse import en maar liefst negentien procent in de Russische export. 
Eerder werd echter al vastgesteld dat het gros van de Russische import bestemd 
was voor doorvoer naar Duitsland. 
 Waar het handelsverkeer tussen Nederland en Rusland dus van weinig gewicht 
was, gold dit echter niet voor het kapitaalverkeer tussen beide landen. In de vorm 
van deelnemingen in de Russische staatschuld en door de Russische staat gega-
randeerde spoorwegaandelen en publieke leningen, had bijna één miljard gulden 
aan Nederlands kapitaal haar weg gevonden naar Rusland. Dit kwam neer op 
ruim twintig procent van het geheel aan Nederlandse buitenlandse investeringen 
voor de Eerste Wereldoorlog en ongeveer zeven procent van het hele Nederlandse 
volksvermogen. Bij de aanzienlijke Nederlandse kapitaalbelangen in Rusland moet 
echter worden aangetekend dat het hier om passieve beleggingen ging, waartegen-
over de veel geringere som van om en nabij de 150 miljoen gulden aan directe 
investeringen stond. Het waren echter juist vooral directe investeringen en een 
groter aandeel in de handel op Rusland, die de oprichters van zowel de Nedrus als 
de Holrus voor ogen stond. 
 Bij het laten prevaleren van ondernemerschap boven rentmeesterschap deden 
zich voor de initiatiefnemers achter beide Nederlandse banken in Rusland juist 
tijdens de Eerste Wereldoorlog een aantal nieuwe mogelijkheden voor. Op de 
eerste plaats was men op de Russische markt verlost van de Duitse concurrentie. 
Duitsland mocht dan voor de oorlog na Frankrijk pas op de tweede plaats zijn 
gekomen als grootste buitenlandse investeerder in Rusland, maar Duitse goederen 
en diensten namen bijna de helft van de Russische import voor hun rekening. 
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Daarnaast kon het Duitse bedrijfsleven op een soort van thuisvoordeel in Rusland 
bogen, gezien de invloedrijke positie die de omvangrijke Duitse minderheid bin-
nen de Russische handel en industrie innam. Aan de dominante positie van het 
Duitse bedrijfsleven in Rusland was althans voor de duur van de oorlog een einde 
gekomen, hetgeen aan ondermeer Nederlandse bankiers en ondernemers de kans 
bood om deze leemte op te vullen. 

De Nedrus en Holrus  
als toonbeeld van gewonnen kapitaalkracht

In zijn eclectisch paradigma maakte Dunning, zoals gezegd, een onderscheid tus-
sen een drietal factoren die ten grondslag liggen aan het besluit van ondernemin-
gen om in het buitenland activiteiten te ontplooien. Achtereenvolgens gaat het 
daarbij om de voordelen die de lokale markt lijkt te bieden, de specifieke voorde-
len die de betrokken onderneming heeft ten opzichte van haar concurrenten ter 
plaatse en om het verminderen van de transactiekosten. Voor wat betreft het eerste 
punt, de specifieke voordelen van de lokale markt, blijkt dus dat de oprichters van 
de Nedrus en de Holrus meenden dat Rusland voor de toekomst een belangrijke 
afzetmarkt voor de Nederlandse export zou kunnen worden. De omvang van zijn 
bevolking en de rijkdom aan bodemschatten zouden van Rusland op termijn één 
van de belangrijkste economische machten ter wereld maken. Daarbij bood dus  
de Eerste Wereldoorlog de gelegenheid om een deel van het vroegere Duitse aan-
deel in de Russische import voor eigen rekening te nemen. 
 Een derde plaatsgebonden voordeel vormde ondertussen de Russische banksec-
tor. Afgaande op de analyse die Stuart van het Russische bankwezen had gemaakt, 
was deze aan het begin van de twintigste eeuw kwalitatief nog niet zo ver ontwik-
keld als die in West-Europa. Hoewel de Russische banksector verhoudingsgewijs 
sterk geconcentreerd was, gedomineerd als deze werd door een tiental grote han-
delsbanken, liet haar reputatie nogal te wensen over. Met name de grote banken 
in Sint-Petersburg voerden volgens Stuart een erg speculatief beleid door grotere 
effectenportefeuilles er op na te houden dan hun bij de wet was toegestaan. 
 Het speculatieve beleid van de Sint-Petersburgse grootbanken brengt ons on-
dertussen bij de tweede factor die Dunning in zijn model onderscheid, de organi-
satorische, technische of financiële voordelen waarop een buitenlandse onderne-
ming ten opzichte van haar inheemse concurrentie meent te mogen rekenen. In 
het geval van de Nedrus en de Holrus zijn dit twee zaken geweest. Op de eerste 
plaats dus de solide reputatie van het Nederlandse bankwezen, welke  in Rusland 
genoegzaam bekend was gezien de lange staat van dienst van Nederlandse ban-
kiershuizen in de financiering van de Russische staatsschuld. Op basis hiervan kon 
in ieder geval de Nedrus rekenen op een zekere welwillendheid in de Russische 
pers, omdat namen als Hope en Mees aan haar waren verbonden. 
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 Een tweede specifiek voordeel waarop zowel de NHM als de Robaver konden 
bogen in hun Russische avontuur, was de sterke groei van de eigen middelen ge-
durende de oorlogsjaren. Het concentratieproces dat in 1911 door de Robaver in 
gang was gezet zou zich tijdens de oorlogsjaren namelijk onverminderd voortzet-
ten. Niet alleen de drang van de Amsterdamse banken om hun Rotterdamse con-
currentie bij te blijven was hier debet aan, maar ook het stilvallen van de handel in 
prolongaties. De kortlopende besparingen vonden zodoende niet langer hun weg 
naar de beurs, maar kwamen nu in de vorm van rekeningen-courant op de ba-
lansen van de handelsbanken terecht. De verminderde import als gevolgd van de 
oorlog en de eis van de Nederlandse regering dat de export in goud moest worden 
voldaan, leidde daarnaast tot een grote ruimte op de geldmarkt die verdere groei 
van de Nederlandse handelsbanken ten goede kwam. 
 De sterke balansen van de Nederlandse handelsbanken tijdens de Eerste We-
reldoorlog vormde een merkbaar contrast met die van de Russische handelsban-
ken. Deze zagen zich in de loop van de oorlog verplicht om steeds meer oorlogsle-
ningen van de Russische staat op zich te nemen. Weliswaar groeiden de balansen 
van de Russische handelsbanken hierdoor, maar het vermogen van de Russische 
overheid om haar verplichtingen na te komen verminderde met elke nieuwe le-
ning. De balansen van de veel grote Russische handelsbanken waren dus niet al-
leen uit evenwicht gebracht met  de te grote effectenportefeuilles, maar tegelijker-
tijd ook besmet met te veel staatsleningen waarvan niet zeker was of die ooit nog 
helemaal konden worden afgelost. Hoewel de Nedrus en vooral de Holrus ook met 
deze problemen zouden worden geconfronteerd toen zij eenmaal in bedrijf wa-
ren, vormde het feit dat hun moederbanken relatief kapitaalkrachtige Nederlandse 
banken waren in principe een groot voordeel tegenover hun Russische concurren-
tie. 

Beide banken als voorhoede van het Nederlandse bedrijfsleven

Welke ogenschijnlijke bedrijfseigen voordelen de Nedrus en Holrus ook ten op-
zichte van hun autochtone Russische branchegenoten mogen hebben gekend, zij 
hebben deze ten gevolge van de Oktoberrevolutie amper kunnen benutten. Het-
zelfde geldt voor de reden waarom zij waren opgericht, het stimuleren van de Ne-
derlandse handel op Rusland. Terugkomend op derde drijfveer die Dunning in 
zijn verklaringsmodel onderscheid, internalisatie of verlaging van transactiekos-
ten, blijkt daarbij dat beide banken niet zozeer werden opgericht om de transac-
tiekosten van de moederbanken te verlagen, als meer om die van hun cliënten te 
doen verminderen. Het meest evident was dit bij de Holrus, waarbij de directie 
van de Robaver zich enerzijds had laten leiden door de goede ervaringen in de 
samenwerking van de firma Stokvis en anderzijds door de wensen van haar com-
missaris en belangrijkste zakenrelatie Kröller. 
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 Het samen met de firma Stokvis in 1915 gevormde Rusland Syndicaat was zoals 
gezegd bedoelt ter financiering van de export van Amerikaanse werktuigbouwma-
chines richting Rusland. Onder invloed van de expansie van de oorlogsindustrie 
was er daar een grote vraag naar dergelijke machines en wist de Robaver met dit 
syndicaat al over het eerste loopjaar een goede winst te boeken. Ondertussen kende 
de grootste cliënt van de Robaver, de firma Müller waarover Kröller de leiding had, 
weer grote belangen in de Russische mijnbouw. Hij was het ook die de directie van 
de Robaver zou attenderen op de mogelijkheden voor een eigen dochterbank in 
Rusland. Vervolgens was het ook zijn agent in Sint-Petersburg, die het contact had 
gelegd met het syndicaat achter Petersburgse Koopmansbank, in samenwerking 
waarmee de Robaver de Holrus zou oprichten. 
 Eenzelfde belang als dat Kröller stelde in de oprichting van de Holrus, stelde 
Deterding in de Nedrus. Hoewel het niet met zekerheid valt te zeggen of het oor-
spronkelijke plan daartoe nu van hem afkomstig was of van Van Aalst of Stuart, 
vormden de grote belangen van zijn Koninklijke Olie op de Kaukasus reden ge-
noeg om een groot aandeel te nemen in de Nedrus. In welk opzicht hij meende dat 
de bank zijn Russische oliebelangen vervolgens van dienst kon zijn, wordt even-
min ergens in de bronnen van de Nedrus vermeld. Het kan best zo zijn geweest 
dat Deterding een Nederlandse bank in Rusland simpelweg als een goede op zich-
zelf staande investering heeft gezien, maar waarschijnlijker is echter dat hij over 
een betrouwbare huisbankier in Rusland wilde beschikken. Om dezelfde reden 
zou een paar jaar later ook de Westbank worden opgericht, waarvan de Konink-
lijke Olie de NHM had verzocht de leiding van het emissiesyndicaat op zich te  
nemen.
 Dezelfde dynamiek tussen ondernemingen die naar het buitenland wensten te 
expanderen en bankiers die deze expansie wilden financieren, had ook ten grond-
slag gelegen aan de oprichting van de Bancolanda in 1914 en van de Midzee in 
1919. Samen met de Holrus ging het hier om initiatieven die waren uitgegaan van 
de Robaver. Het was ook deze bank die in 1911 aan het begin had gestaan van 
het concentratieproces, welke in de tien jaar die volgden tot de vorming van een 
handvol grote handelsbanken had geleid die tot aan het begin van de jaren zestig 
het Nederlandse banklandschap zouden domineren. Hoewel zowel de Robaver 
als de NHM zich inzake de oprichting van de Holrus, de Nedrus en de andere 
buitenlandbanken lieten leiden door de wensen van het bedrijfsleven, zou deze 
inspanning van hun kant niet echter denkbaar zijn geweest zonder de bankconcen  
tratie. 
 Zonder dit concentratieproces zou de Robaver simpelweg niet groot genoeg 
zijn geweest om leiding te geven aan de oprichting van buitenlandse dochterban-
ken, en in het geval van de NHM zou waarschijnlijk de wil daartoe hebben ont-
broken. De oprichting van de buitenlandbanken was in wezen niet meer dan een 
uitvloeisel van de overnamegolf die tussen 1911 en 1921 binnen het Nederlandse 
bankwezen zelf plaats had. Hierbij was het de Robaver die in beide gevallen het 
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voortouw had genomen en waren het de andere banken die moesten volgen om 
maar niet achter te blijven. Onder de Amsterdamse banken zorgde de onderne-
mende opstelling van hun Rotterdamse collega-bank in die jaren overigens tot de 
nodige wrevel. Vooral tussen de NHM en de Robaver bestond de nodige rivaliteit, 
die een persoonlijke component kende in de rivaliteit tussen Van Aalst en Kröl-
ler.

Onderlinge rivaliteit, navolgingsgedrag en overdreven optimisme

De persoonlijke tegenstelling tussen de Amsterdamse bankier en de Rotterdamse 
ondernemer mag symbolisch heten voor de diepere belangentegenstellingen tussen 
het Amsterdamse en het Rotterdamse zakenleven aan het begin van de twintigste 
eeuw. Enerzijds Amsterdam, het oude financiële centrum met haar blik vooral op 
de koloniën en Groot-Brittannië gericht en anderzijds Rotterdam, met haar haven 
de nieuwe economische motor van Nederland en daarbij vooral afhankelijk van 
de doorvoer naar Duitsland. Voor de Nedrus is ook deze tegenstelling bepalend is 
geweest voor haar totstandkoming. Uiteindelijk was het namelijk de aankondiging 
van de oprichting van de Holrus, die de directie van de NHM deed besluiten om 
alle bedenkingen van Stuart naast zich neer te leggen en toch door te gaan met de 
oprichting van een eigen bank in Rusland. Na eerder al met de oprichting van de 
Bancolanda door de Robaver in Zuid-Amerika te zijn voorbijgestreefd, wilde de 
NHM dit niet nog eens laten gebeuren ten aanzien van Rusland.
 Het door laten gaan van de oprichting van de Nedrus was dus veeleer het pro-
duct van strategische dan van economische overwegingen. De NHM spreidde 
daarmee hetzelfde soort navolgingsgedrag ten toon die Schenk ten grondslag ziet 
liggen aan de meeste hedendaagse fusies. De motieven die anderzijds aan de basis 
van de oprichting van de Holrus hebben gelegen, doen evenwel sterk denken aan 
het soort navolgingsgedrag dat Shiller ontwaarde als de oorzaak voor de huidige 
crisis op de Amerikaanse huizenmarkt en de daaruit voortgekomen kredietcrisis: 
een irrationeel optimisme gestoeld op een ‘nieuw tijdperk denken’. Als voornaam-
ste aanjager van de bankconcentratie was de Robaver naar Nederlandse maatsta-
ven ook een bank nieuwe stijl. Naar het voorbeeld van de Großbanken in Duits-
land, streefden Westerman en Van Tienhoven er naar om hun lokale handelsbank 
om te vormen tot een wereldwijd opererende Universalbank. 
 Net zoals dit het geval was bij de Duitse algemene banken, resulteerde het be-
leid van de Robaver in zeer nauwe banden met haar zakelijke cliënten. De Ro-
baver wierp zich op als de financier van de buitenlandse projecten van het Rot-
terdamse zakenleven. Vooral met de firma Müller werd zoals gezegd een innige 
relatie gekoesterd. De oprichting van de Bancolanda, Holrus en Midzee moet dan 
ook worden gezien als een poging van de Robaver om de firma Müller in haar 
internationale expansie van dienst te kunnen zijn. Voor de Eerste Wereldoorlog 
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had de nauwe samenwerking tussen Duitse banken en ondernemers doorgaans in-
derdaad tot goede resultaten geleid en vormde een belangrijke factor in de kracht 
van de Duitse export. Ondermeer de bevindingen van Stuart ten aanzien van het 
relatieve succes van de Duitse banken en export in Rusland in vergelijking tot hun 
Franse concurrenten, onderstreepten deze notie. 
 Waar Westerman en Van Tienhoven echter veel te optimistisch in waren ge-
weest, was de houdbaarheid van de Duitse wijze van bankieren in de periode die 
zou volgen op de Eerste Wereldoorlog. Na de kortstondige hoogconjunctuur van 
1919, die werd gestimuleerd door de naoorlogse inhaalvraag, volgde eind 1920 
een laagconjunctuur die zou aanhouden tot eind 1923. Deze recessie werd niet 
alleen veroorzaakt door de ontwrichtende uitwerking van de oorlog zelf op de ver-
houdingen binnen de wereldmarkt en de monetaire stabiliteit, maar nog versterkt 
door de protectionistische maatregelen die de verschillende regeringen namen ter 
bescherming van de eigen economie. Na de Vrede van Versailles werd langzaam 
maar zeker duidelijk, dat een terugkeer de liberale economische verhoudingen en 
monetaire stabiliteit die zo kenmerkend waren geweest voor de periode voor 1914, 
niet zondermeer zouden terugkeren.  
 Het einde van de vrije wereldhandel en de monetaire instabiliteit begin jaren 
twintig, die met het tijdelijke loslaten van de goudstandaard tijdens de oorlogs-
jaren was ontstaan, zouden een einde maken aan het expansieve beleid van de 
Robaver. De aanleiding hiervoor vormde de recessie van de jaren 1920-1923 die in 
Nederlands-Indië zou leiden tot een suikercrisis, als gevolg waarvan er een voor-
tijdig einde kwam aan de Bank voor Indië. Met deze koloniale bank hoopte de 
Robaver eindelijk een voet aan de grond te krijgen in wat min of meer de thuis-
markt was geweest van de NHM. De suikercrisis leidde echter niet alleen tot het 
faillissement van haar Indische dochterbank, maar ook bijna tot het bankroet van 
de Robaver zelf. 
 Als gevolg van de perikelen rond de Bank voor Indië was namelijk aan het licht 
gekomen dat het slecht gesteld was met de liquiditeit van haar moederbank. Met 
name aan de firma Müller had de Robaver te veel niet direct opvraagbare kredieten 
verstrekt, die nu de bank insolvabel dreigden te maken. De omvangrijke leningen 
aan de firma Müller waren noodzakelijk geweest om deze overeind te houden, na 
de grote verliezen die het had geleden ten gevolge van de Russische Revolutie. Tij-
dens de recessiejaren die volgden, konden deze verliezen niet zondermeer worden 
goedgemaakt en zodoende had de directie van de Robaver zich gedwongen gezien 
om het bedrijf van haar commissaris Kröller overeind te houden.

De Nedrus en de Holrus op het breukvlak van verschillende tijdperken

De Robaver moest uiteindelijk zelf staande worden gehouden door de Nederland-
sche Bank, wat tot het vertrek leidde van Westerman en Van Tienhoven. Zij had-
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den te weinig distantie bewaard ten opzichte van hun cliënten en daardoor te veel 
risico’s genomen, waarmee zij het fundamentele onderscheid tussen bankier en 
ondernemer hadden doen vervagen. Met hun vertrek kwam er een einde aan het 
expansieve beleid van de Robaver en aan de innige verstrengeling met onderne-
mingen als de firma Müller. Ironisch genoeg, waren het dus de verliezen geweest 
die Kröller had geleden op zijn Russische belangen, die de relatief lichte schade 
zouden overtreffen die de Robaver had ondervonden met de nationalisatie van de 
Holrus. 
 Als gevolg van de saneringsoperatie die de Nederlandsche Bank bij de Roba-
ver midden jaren twintig moest doorvoeren, moest deze ook haar belangen in de 
Bancolanda en de Midzee afstoten. Beide banken maakten in die jaren een weinig 
bemoedigende ontwikkeling door. Waar de balans van de Bancolanda gedurende 
de Eerste Wereldoorlog nog een sterke groei had vertoond en er verschillende 
nieuwe filialen konden worden geopend in Zuid-Amerika en Europa, kwam deze 
groei abrupt tot stilstand met de recessie aan het begin van de jaren twintig. Pas 
na een flinke reorganisatie volgend op het uitstappen van de Robaver, herstelde 
het bedrijf van de Bancolanda zich weer enigszins. Het bedrijf van de vijf jaar later 
opgerichte Midzee zou ondertussen überhaupt nooit goed van de grond komen. 
Van de drie filialen die het in 1921 kende, telde het er in 1923 nog maar één. 
 Uiteindelijk zou de Midzee in 1933 samen met de Bancolanda fuseren tot de 
Hollandsche Bank-Unie, welke in 1934 ook de Westbank in zich op zou nemen. 
Deze laatste van de vijf Nederlandse buitenlandbanken die tussen 1914 en 1919 
waren opgericht, had eveneens grote moeite ondervonden om haar bedrijf tot ont-
wikkeling te brengen. Het is overigens niet ondenkbaar dat indien de Eerste We-
reldoorlog voor Rusland niet zou zijn uitgemond in de stichting van de Sovjetunie, 
dat ook de Holrus en de Nedrus zouden zijn opgegaan in Hollandsche Bank Unie. 
Beide banken zouden immers ook zijn geconfronteerd met de negatieve effecten 
van de Eerste Wereldoorlog op de wereldhandel en een navenant moeilijke peri-
ode hebben doorgemaakt. Dat overigens niet alleen de Nederlandse buitenland-
banken te kampen hadden met de nadelige consequenties van de Eerste Wereld-
oorlog voor de wereldeconomie, blijkt wel uit de soortgelijke problemen waar de 
Amerikaanse National City Bank tegen aanliep in haar buitenlandse expansie. 
 De geschiedenis van de Nedrus en de Holrus en hun drie zusterbanken, mar-
keert daarmee zowel het begin van een nieuw tijdperk als de afsluiting van een oud 
tijdperk. Enerzijds vloeide hun oprichting voort uit de eerste concentratiegolf bin-
nen het Nederlandse bankwezen. De uitkomst van dit proces was de vorming van 
grotere banken, die veel kapitaalkrachtiger waren en wier fysieke aanwezigheid 
zich niet enkel tot de plaats van het hoofdkantoor beperkte, maar die een modern 
filiaalnetwerk opbouwden. De oprichting van buitenlandse dochterbanken vorm-
de niet meer dan een logisch vervolg op dit proces. Anderzijds is de moeizame 
ontwikkeling die deze banken vervolgens hebben doorgemaakt illustratief voor 
het einde van het ‘gouden tijdperk van de vrijhandel’. Deze eerste fase in de globa-
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lisering van de wereldeconomie eindigde met de Eerste Wereldoorlog, gedurende 
welke de betrokken banken juist werden opgericht. 
 De Nedrus en de Holrus zelf bewogen zich tenslotte ook nog op het breukvlak 
van twee periodes binnen de geschiedenis van de Nederlands-Russische betrek-
kingen. Op zichzelf vormden beide banken een nieuw hoofdstuk in de Nederland-
se handelsrelaties met Rusland. Niet alleen gaf hun oprichting blijk van de hoge 
verwachtingen die hier te lande werden gekoesterd ten aanzien van de ontwikke-
ling van de Russische economie, zij betekende ook een trendbreuk. Anders dan de 
passieve beleggingen in de Russische staatsschuld, die tot dan toe de boventoon 
voerden in de economische relaties met Rusland, ging het bij beide banken om 
vormen van directe investeringen. Met de oprichting van de Nedrus en de Hol-
rus werd daarmee de aanzet gegeven tot een nieuwe, intensievere periode in de 
handelsbetrekkingen met Rusland. Deze nieuwe ontwikkeling werd echter de pas 
afgesneden met het uitbreken van de Russische Revolutie en de stichting van de 
Sovjetunie. 
 Tot groot verdriet van Stuart die tot aan het einde van zijn levensdagen was 
blijven ijveren voor een herstel van de Nederlandse handelsrelaties met Rusland, 
zou daarvan gedurende het bestaan van de Sovjetunie nauwelijks sprake zijn. Tij-
dens het interbellum vormde afgezien van de ideologische tegenstellingen, de an-
nulering van de staatsschuld daartoe een onoverkoombaar obstakel. Gedurende 
de Tweede Wereldoorlog zouden de diplomatieke betrekkingen weliswaar weer 
worden hersteld, de Koude Oorlog die kort daarop volgde stond een opleving van 
de handelsbetrekkingen echter in de weg. Pas na het uiteenvallen van de Sovjet-
unie hebben de Nederlands-Russische handelsbetrekkingen een wedergeboorte 
doorgemaakt. Niettegenstaande alle inspanningen die Stuart zich als directeur van 
de Nedrus had getroost, vertegenwoordigden zijn bank en de Holrus dus niet het 
begin van een nieuw tijdperk van intensieve handelsrelaties tussen Nederland en 
Rusland, maar markeerde hun ondergang juist het begin van een periode waarin 
beide landen nauwelijks nog zaken met elkaar deden. 
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Aalst, Cornelis Johannes Karel van (1866-1939)
In dienst gekomen bij de NHM in 1896 als agent in Nederlands-Indië, om daarna 
al in 1902 haar president te worden. Samen met Deterding was hij de grote initia-
tiefnemer achter de oprichting van de Nedrus. Na de nationalisatie van de Nedrus 
en het aanblijven van het Sovjetregime lijkt Van Aalst de bank te hebben opgege-
ven en heeft hij Deterding dan ook slechts nominaal gesteund in diens poging de 
Nedrus te gebruiken als middel in diens strijd tegen de Sovjets. Beide heren ken-
den elkaar overigens nog goed uit Nederlands-Indië waar ze in de jaren 1890 voor 
de NHM op Sumatra werkten. Uiteindelijk zou hij in 1934 gedwongen worden om 
als president af te treden, nadat de NHM in grote moeilijkheden door zijn beleid. 
Evenals de Robaver in 1924, zag de NHM zich in 1934 genoodzaakt om een kwart 
van haar vermogen af te stempelen. 

Aleksandrov 
De Russische president-directeur van de Holrus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ginzburg
Naast Halpern de tweede juridische adviseur van de Nedrus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nansen, Fridtjof (1861-1930)
Noorse ontdekkingsreiziger, wetenschapper, vredesactivist en diplomaat en zelfs 
een beetje vader des vaderlands van Noorwegen. Stuart zou in 1922 in het kader 
van zijn voedselhulpprogramma voor even weer naar Rusland kunnen terugkeren. 
Deze Nansenmissie moest het lijden van de hongerende Russische bevolking, als 
gevolg van de Eerste Wereldoorlog en Burgeroorlog, zien te verlichten. Het lijkt 
onwaarschijnlijk dat Stuart zozeer omwille van de verzachting van de pijn van het 
Russische volk in haar totaliteit aan deze missie heeft deelgenomen, als wel om een 
bijzonder exemplaar van de Russische natie te ontzetten: namelijk zijn vroegere 
secretaresse en latere vrouw Lydia Ofitserova.



De Nedrus en de Holrus272

Niftrik, Christiaan Hendrik Jacob van (1872-1936) 
Kanselier en secretaris van het Nederlandse gezantschap in Sint-Petersburg welke 
zich bevond in een kleine achterkamer van de privé-woning van Oudendijk de 
gezant. Als gevolg van afwezigheid van de consul, van Gilse van der Pals, zou Van 
Niftrik zich medio 1918 ook dienstbaar maken ten behoeve van het Nederlandse 
consulaat. Als eind 1918 Oudendijk uit Rusland moet vertrekken, besluiten ook 
hij en Buitenhuis niet langer te wachten. Vanuit Sint-Petersburg vluchtte hij naar 
Helsinki, alwaar hij de Nederlandse consul-generaal ter plaatse  zou worden.

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

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

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

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

Oudendijk, Willem Jacob (1874-1953)  
Nederlands diplomaat die tot tweemaal toe verbonden zou zijn met het lot van de 
Nedrus. Pas in de zomer en herfst van 1916 als hij met Lagro en Stuart meereist 
om te helpen bij de daadwerkelijke opening van de bank. Uit de correspondentie 



Personenregister 273

tussen Walree en Stuart blijkt dat beide heren het niet erg goed met elkaar konden 
vinden. Dit valt wellicht terug te voeren op karakterverschillen van de beide heren: 
Oudendijk een nogal arrogante en pompeuze verschijning en Stuart een gedreven 
jonge man. Oudendijk gold bovendien als een anglofiel, waar  Stuart daarente-
gen een grote aversie jegens het perfide Albion koesterde. Dit verschil in Weltan-
schauung zal de onderlinge verhoudingen tussen beide heren niet hebben bevor-
derd. De tweede keer dat de wegen van Oudendijk en de Nedrus elkaar kruisten, 
was van maart 1917 tot en met november 1918 als Oudendijk als waarnemend 
gezant te Sint-Petersburg verblijft. In deze functie tekende hij protest aan tegen de 
nationalisatie van de Nedrus, hetgeen slechts een tijdelijk effect heeft gehad, daar 
de Nederlandse regering het Sovjetregime weigerde te erkennen. Deze weigering 
leidde er uiteindelijk toe dat Oudendijk gedwongen werd Rusland te verlaten. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




