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Ter inleiding

Twee kleine banken in 
het grote Rusland

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

Pjotr Arkadjevitsj Stolypin, 1908.

Henri Deterding  
en de mondiale kredietcrisis van  2008

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De vraag naar de oprichting van beide banken

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De plaats van de Nedrus en de Holrus  
binnen de bankgeschiedenis  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De Nedrus en de Holrus en de eerste globaliseringgolf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Multinationaal ondernemen en navolgingsgedrag

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

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

Gezien de gelaagdheid en meer algemene toepasbaarheid van Dunnings model 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De geschiedenis van de Nederlands-Russische betrekkingen

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

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

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

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

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

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

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

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

De archieven van de Nedrus en de Holrus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 43 Zie de bronvermelding voor de geraadpleegde archieven.
 44 Ibidem.
 45 Ibidem.




