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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 

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

 66 Ibidem, 11.
 67 Epstein, E., Les banques de commerce russes: leurs rôles dans l’évolution économique de la 

Russie (Parijs 1925) 23-24.
 68 Ananich, B.V., ‘The economic policy of the Tsarist government and enterprise in Russia from 

the end of the nineteenth through the beginning of the twentieth century’, in: Guroff, G. en 
F.V. Carstensen, Entrepreneurship in Imperial Russia and the Soviet Union (Princeton Univer-
sity Press, Princeton 1983) 125-137.
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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.

 70 McCauley, Octobrist to Bolsheviks, 212-213. 
 71 Armstrong, A.J., ‘Socialising for modernization in a multiethnic elite: in: Guroff, G. en F.V. 

Carstensen, Entrepreneurship in Imperial Russia and the Soviet Union (Princeton 1983) 98-
103.

 72 Wijngaarden-Xiounina, J.S., Van assimilatie tot segregatie: de Nederlandse kolonie in Sint-
Petersburg, 1856-1917 (proefschrift Groningen 2007) 119-120.

 73 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 
Nederlandsche bankinstelling (Delft, ongepubliceerd 1916) 42, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
5978.
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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 
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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 
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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 
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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.
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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-
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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
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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 

 108 McKay, Pioneers for profit, 200.
 109 Crisp, ‘Foreign entrepreneurship’, 189. 
 110 McKay, Pioneers for profit, 293-294.
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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. 
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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 
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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
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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, 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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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 185 Ibidem.
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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.) 
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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.
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