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Voorwoord

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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






