
Hoofdstuk 2. De Nederlandse ondernemingen en hun werknemers 
 
 

De rol van het buitenlandse kapitaal in de modernisering van de Russische 
economie 

 
In de tweede helft van de 19e en het begin 20e eeuw verkeerde Rusland nog altijd in de 
onderste regionen van de Europese ranglijst wat betreft het nationale inkomen per hoofd van 
de bevolking. Desondanks was Rusland in die periode één van de snelst groeiende 
economieën in Europa en behoorde zij rond 1900 al tot één van de vijf grootste mogendheden 
ter wereld wat betreft de absolute omvang van de industrie. Het succes van de economische 
ontwikkeling in deze periode was onlosmakelijk verbonden met de activiteiten van 
buitenlandse ondernemingen in Rusland. Geldleningen uit het buitenland, buitenlandse 
investeringen en het gebruik van de modernste buitenlandse industriële en commerciële 
ervaringen bleken belangrijke factoren voor de economische groei van Rusland. 

Als gevolg van de liberale hervormingen van tsaar Alexander II in de jaren zestig en 
zeventig van de 19e eeuw begon in Rusland, als laatste van de grote mogendheden, de fase 
van industriële ontwikkeling. Nieuwe wetten (uit 1863 en 1865) garandeerden de 
rechtsgelijkheid tussen de Russische en de buitenlandse ondernemers en waren een conditio 
sine qua non voor de vrijheid in handels- en bedrijfsorganisatie.1 Echter, zoals zo vaak in 
Rusland, werden deze wetten niet altijd even consequent in de praktijk gebracht. Zo moesten 
buitenlandse ondernemers bijvoorbeeld aan de Russische regering goedkeuring vragen voor 
het opzetten van een bedrijf. Ook waren er beperkingen voor het aanschaffen van onroerend 
goed in sommige gebieden, met name in de grensstreken, al werden deze beperkingen 
regelmatig door de regering versoepeld.2 Hierbij voltrok zich weer het eeuwenoude ritueel: 
alles hing af van de willekeur van de tsaar.  

De eerste jaren van de modernisatie werden gekenmerkt door een vrije grootschalige 
import van machines en installaties. Maar met de opzet van een eigen industrie wilde de 
Russische regering juist de binnenlandse productie stimuleren en de buitenlandse import terug 
te dringen, dus al vrij snel kreeg de protectionistische politiek de overhand: de invoerrechten 
gingen vanaf eind jaren zeventig steeds verder omhoog. Om de Russische markt niet te 
verliezen zagen de buitenlandse ondernemers zich gedwongen bedrijven in Rusland op te 
zetten. Bovendien was er geen beperking voor de import van kapitaal. Dankzij de 
geldhervorming in 1897 door S. Witte werd de roebel converteerbaar, wat een grote stimulans 
bleek voor buitenlandse beleggingen in de Russische economie. Zo was in 1900 van het totaal 
van alle investeringen, die naar de industrie gingen, 2/3 gefinancierd met buitenlandse 
kapitaal. In 1890 was ongeveer een derde van alle aandelen in Rusland in buitenlandse handen 
en in 1900 was dat al bijna de helft.3 De westerse investeerders namen deel in de publieke 
schuld van Rusland (Russische staatsobligaties, door de staat gegarandeerde 
spoorwegleningen en leningen aan publieke lichamen zoals gemeenten) en in naamloze 
vennootschappen (industriële ondernemingen en handelsbanken). Nederland was na 
Duitsland, Engeland en Frankrijk de vierde in de rij van Russische crediteuren met ongeveer 

                                           
1 J.V. Potkina, ‘Zakonodatel’noje regulirovanije predprinimatel’skoj dejatel’nosti inostrantsev v Rossii. 1861-
1916’, Inostrannoje predprinimatel’stvo i zagranitsjnyje investitsii v Rossii (Moskou 1997) 21. 
Zie ook: http://humanities.edu.ru/db/msg/22497
N.P. Ionitsjev, Vnesjne ekonomitsjeskije svjazji Rossii (IX- natsjalo XX veka).   
2 Ibidem. 
3 Ibidem. Zie ook: V.I. Bovykin, Inostrannoje predprinimatel’stvo i zagranitsjnyje investitsii v Rossii (Moskou 
1997) 10. 
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Fl. 942 miljoen in 1917.4 Het grootste deel van de investeringen werd niet in door 
Nederlanders zelf opgezette ondernemingen gedaan, maar in reeds bestaande Russische 
consortia. De Nederlandse beleggers lieten zich vooral leiden door de gunstige voorwaarden 
die waren verbonden aan de Russische effecten, met name de hoge rentevergoedingen. Het 
overgrote deel van de Nederlandse beleggingen ging naar de Russische publieke schuld, met 
name de aanleg van de Russische spoorwegen was een zeer gewild object voor 
investeringen.5 De Vereniging voor Nederlandse belangen in Rusland becijferde in 1919, dat 
voor een bedrag van Fl. 150 à Fl. 200 miljoen verloren was gegaan aan onroerend goed, 
bezittingen en dergelijke, die tot 1917 in Nederlandse handen waren geweest.6

Een bijzondere periode in de ontwikkeling van het buitenlandse bedrijfswezen in 
Rusland was de periode van de Eerste Wereldoorlog. De verwachting was, dat de aanslag op 
de arbeid- en kapitaalreserves van de oorlogvoerende landen, het voor neutrale landen als 
Nederland na de vrede gemakkelijker zou maken de eigen positie op de Russische markt te 
versterken. Vele buitenlandse ondernemers, met inbegrip van de Nederlanders, bereiden zich 
voor om ondanks de moeilijke economische situatie in Rusland een bedrijf op te zetten of hun 
bedrijf uit te breiden met het oog op de naoorlogse toekomst. De mogelijkheden van de 
naoorlogse Russische markt werden als bijzonder gunstig ingeschat door het (tijdelijk) 
wegvallen van de Duitse concurrentie, de te verwachten economische herstel- en inhaalslag en 
de groeimogelijkheden van de Russische economie in het algemeen. Daarnaast was de koers 
van de roebel zeer laag, waardoor het investeringsklimaat relatief risicoloos was; er waren 
geen grote investeringen nodig. Gedurende de oorlogsjaren besloten veel Nederlandse 
ondernemers een kans te wagen door een bedrijf of vertegenwoordiging op te zetten, vaak in 
Sint-Petersburg of Moskou. 

Hoeveel Nederlandse ondernemingen in Rusland en met name in Sint-Petersburg 
zaken deden aan het einde van de 19e en in het begin van de 20e eeuw is niet exact vast te 
stellen. Om een beeld te krijgen welke Nederlandse bedrijven actief waren in de Russische 
hoofdstad en aldaar hun vertegenwoordiging hadden, is gebruik gemaakt van de gegevens van 
de Vereniging voor de Nederlandse belangen in Rusland. De vereniging, in 1919 in Nederland 
opgericht, was gevestigd te Amsterdam en had tot doel het bundelen van de belangen van 
Nederlandse particulieren en ondernemers die als gevolg van de Russische revolutie in 1917 
hun bezittingen aldaar hadden verloren en ook verdere schade hadden geleden. De ledenlijst 
van de Vereniging wordt in het museum Oud Vriezenveen bewaard. Helaas is de informatie 
van de Vereniging incompleet en diffuus; particulieren en bedrijven staan op deze lijst door 
elkaar en in veel gevallen is het niet mogelijk de gewenste selectie te maken. Daarnaast wordt 
niet in alle gevallen vermeld waar de onderneming gevestigd was: in Sint-Petersburg of elders 
in Rusland. Tot slot moet ook nog rekening gehouden worden met het feit dat sommige van 
deze ondernemingen slechts als exporteur optraden, terwijl anderen een filiaal, een agentschap 
of een vertegenwoordigingskantoor in Rusland hadden. Om de selectie nauwkeuriger te 
maken werden deze gegevens met andere bronnen vergeleken, zoals de lijst van rekening-
couranthouders van de Nederlandse bank van Russische handel te Sint-Petersburg.7 Ook het 
rapport van de directeur van de Nederlandse bank voor de Russische handel, C. Stuart, aan de 
Nederlandse Handel Maatschappij over zijn verblijf te Sint-Petersburg is in deze een 
                                           
4 N.A. van Horn, ‘Russische schulden aan Nederland na de revolutie’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de 
Geschiedenis der Nederlanden 108 (1993) 434 en 440. 
5 C.J.M. Scheerder, O Nederland, let op uw saeck! Of de geschiedenis van J.H. Cohen Stuart en de Nederlandse 
Bank voor Russische Handel te Sint-Petersburg 1915-1920, scriptie (RUG  2003) 21. Zie ook: 
http://humanities.edu.ru/db/msg/22497
N.P. Ionitsjev, Vnesjne ekonomitsjeskije svjazji Rossii (IX- natsjalo XX veka).   
6 N.A. van Horn, Bijdragen en Mededelingen, 441. 
7 RGIA SPb, fond 623, Nedrus, Opis 1. 
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belangrijke bron.8 Daarnaast zijn er nog de schriftelijke nalatenschappen van de Peterburgse 
Nederlanders, D.G. Harmsen en E. Engberts. Wanneer een bedrijfsnaam in twee of meer van 
deze bronnen voorkwam, is zij meegenomen in de selectie. Zo kan met zekerheid worden 
vastgesteld, dat volgende ondernemingen deel uit maakten van de economische wereld van 
Sint-Petersburg: 

                                           
8 NA, Toegangsnummer 2.20.01, NHM, Inv.nr. 5978. 
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Houthandels: 
G. van Calcar’s (Groningen) 
Cornelis Gips (Dordrecht) 
G.J. Horsting (Doetinchem) 
Jh.Joh’s. van der Made Dz & Zn. (Klundert) 
Meihuizen & Zn. (Wildervank) 
Wijlhuizen & Co., de Russische vertegenwoordiging van William Pont (Zaandam) 

 
Scheepvaart- en bouwfirma’s: 
Vinke & Co. (Amsterdam) 
Thomsen’s havenbedrijf (Rotterdam) 
Wm.H. Muller & Co. (Rotterdam) 
Werf Gusto. Ketelmakerij, Brug- en Kapconstructie Maison Renson & Cie (Schiedam, Grace-
Berleur bij Luik) 
Kromhout Motoren Fabriek (Amsterdam) 
H.W. Ackermans & H. van Haaren (Antwerpen - ’s-Gravenhage) 

 
Banken en Verzekeringsmaatschappijen: 
Algemene Maatschappij van Levensverzekering & Lijfrente (Amsterdam) 
Nederlandse bank voor de Russische handel (Amsterdam) 
Hollands-Russische bank (Rotterdam) 
 
Handelsbedrijven: 
Mode- en kledingwarenhuis Esders & Scheefhals (Wenen-Brussel-Rotterdam) 
Handelshuis en atelier Paul Carlson (Vriezenveen-Petersburg) 
Wijnhandel Jalta (Vriezenveen-Petersburg) 
Van Eeghen & Co. (Amsterdam) 
R.S. Stokvis & Zonen Ltd (Rotterdam -Londen) 

 
Bedrijfsvertegenwoordigingen:  
N.V. Philips’ Gloeilampen fabriek (Eindhoven) 
Amsterdamse Superfosfaatfabriek (Amsterdam) 
N.V. Ant. Jurgens Margarinefabrieken (Oss/Rotterdam) 
Koninklijke Beetwortelzaadcultuur Kuhn & Co. (Naarden)  
Kininefabriek (Amsterdam) 

 
Helaas zijn niet van al deze bedrijven archieven beschikbaar. Zo is er bijvoorbeeld 

weinig tot niets te vinden over de houthandel G. van Calcar’s of over de Koninklijke 
Beetwortelzaadcultuur Kuhn & Co. Van andere ondernemingen zijn alleen de algemene 
jaarverslagen bewaard gebleven, zoals bij Thomson’s havenbedrijf, de Amsterdamse 
Superfosfaat fabriek en de Kininefabriek. Helemaal anders is het met het archief van de 
handelsfirma Van Eeghen & Co. Het archief van deze firma is juist enorm groot (1767-1940) 
en bevindt zich in het gemeentearchief Amsterdam, maar is nooit geïnventariseerd. Er zijn 
dan ook geen aanwijzingen te vinden binnen dit archief naar Russische relaties van de firma. 
Van alle houthandels, die in Sint-Petersburg hun vertegenwoordiging hadden, worden er in dit 
onderzoek maar twee behandeld: William Pont als de grootste van Nederland en 
internationaal ook een grote speler en Meihuizen & Zoon als een kleine Nederlandse 
concurrent.  
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De houthandelsbedrijven 
 
De Nederlandse houthandels waren op verschillende plaatsen aanwezig in de Russische 
economie. Behalve in Sint-Petersburg en Kronstad bevonden zij zich ook in andere 
havensteden zoals Archangelsk, Riga en Narva. Hun entree op de Russische markt deden zij 
in de laatste jaren van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Daarvoor tot rond 1890 werden de 
houtladingen hoofdzakelijk vanuit Scandinavië naar Nederland gebracht. Het waren veelal 
ongezaagde boomstammen, de zogenaamde balken, die naar Nederland werden vervoerd. De 
aanvoer van balken naar Nederland was begonnen vanuit Noorwegen en later ook uit Zweden 
en Finland. Naargelang er aldaar steeds meer fabrieken gebouwd werden en men het hout zelf 
wenste te verwerken om het in de vorm van platen, baddings en delen te verkopen naar het 
buitenland, werden deze landen onaantrekkelijker voor de Nederlanders. Daar kwam nog bij 
dat door de voortgaande houtkap er in die landen geen goedkope lange stammen meer te 
krijgen waren. Juist naar dit lange hout bestond een grote vraag op de Nederlandse markt. Dus 
legden de Nederlandse houthandelaren contacten met producenten in Noord- en West-
Rusland. Hier waren nog voldoende grote bossen aanwezig, waarin wel lange boomstammen 
stonden. De hoogste exportcijfers werden in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog bereikt. Op 
de exportlijst van gezaagd en geschaafd hout uit Rusland nam Nederland in 1912 de derde 
plaats in met 140.000 standaards, op de tweede plaats Denemarken met 150.000 en op de 
eerste plaats stond Engeland met 680.000 standaards.9

De activiteiten van twee Nederlandse houtfirma’s te Sint-Petersburg worden hieronder 
nader beschreven: William Pont als de grootste Nederlandse houtexporteur en een felle 
concurrent, het kleine familiebedrijf Meihuizen & Zoon. 

 
 

De houthandel William Pont. Deze onderneming werd opgericht in 1844 te Zaandam door 
William Pont. De houthandel als economische branche was in de Zaanstreek al ontstaan aan 
het eind van de 16e begin 17e eeuw als leverancier van de scheepsbouw. In de 19e eeuw was 
de Zaanstreek in Nederland, maar ook internationaal, qua houthandel één van de 
toonaangevende gebieden.10  

In december 1910 werd de firma William Pont als een naamloze vennootschap 
opgezet met een startkapitaal van 7 miljoen gulden.11 De onderneming had tevens vestigingen 
in Duitsland te Duisburg en Memel. In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog groeide deze 
onderneming uit tot één van de grootste houthandels ter wereld met een eigen rederij.12 In die 
periode voer William Pont N.V. voornamelijk op Rusland. Deze houthandel werd in Rusland 
vertegenwoordigd door haar dochteronderneming, de firma Wijlhuizen & Co., die uitsluitend 
in Rusland werkte en kantoren had in Pernau, Narva, Riga, Archangelsk en Sint-Petersburg.13 
Haar taak was de aankoop, verwerking en vervoer van het hout. In de Russische hoofdstad 

                                           
9 A.G. Malcolm, De houthandel van Nederland (Amsterdam 1930) 25. Een standaard is gelijk 165 kubieke 
Engelse voet of 4,5 kubieke meter. 
10 Encyclopedie van de Zaanstreek (Wormerveer-Zaanstad 1991) deel I A-K, 340-341. 
11 Algemeene financiele courant. 04.05.1919. 45 jaargang № 6168. Het bedrijf bestaat nog altijd en heet 
tegenwoordig PontMeyer N.V. 
12 Encyclopedie van de Zaanstreek, deel II L-Z, 596. 
13 De Hollandsche revue, jr.16, № 8, 501-511. Interview met William Pont Jr. 
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had de firma als vestigingsadres Vasilevskij eiland, linija 15, huis 2. William Pont was in die 
tijd één van de grootste afnemers van Russisch hout.14

De handel met Rusland bracht goede resultaten. In de jaren voor de Eerste 
Wereldoorlog waren die zeer gunstig, vooral in 1912, toen een netto-winst werd behaald, die 
gelijk stond aan 15% over het hele kapitaal.15 Men exporteerde 120.000 standaards hout per 
jaar uit Rusland. Daarvoor kwamen ieder jaar rond de 120 stoomschepen te Zaandam binnen 
voor William Pont.16 Hoe goed het met de zaak ging, is te zien uit de winst- en 
verliesrekening van Wijlhuizen & Co. 

 
Uit de Winst – en Verlies rekening van Wijlhuizen & Co. in guldens.17

 
Jaar Winst in guldens  Inflatiecorrectie Winst in guldens van 1913 
1912 1.855.253     
1913 3.163.960 100 3.163.960 
1914 5.042.940 104 4.848.981 
1915 5.497.577 122 4.506.211 
1916 5.581.194 147 3.796.731 
1917 5.661.978 185 3.060.529 
1918 6.156.214 211 2.917.637 
 
De beginjaren van de Eerste Wereldoorlog bleken, ondanks de blokkade van de 

Oostzee, nog altijd winstgevend voor Wijlhuizen & Co. Pas de gevolgen van de Russische 
Revolutie, als ook de ineenstorting van de Duitse mark als betaalmiddel, betekenden voor 
Wijlhuizen & Co. de ondergang en waren voor de houthandel Pont niet minder dan een ramp. 
Wat in een lange reeks jaren langzaam was opgebouwd, ging vrijwel in één klap verloren. Al 
het geïnvesteerde geld, de enorme houtvoorraden, die opgestapeld lagen in de Russische 
havens en zagerijen, werden zonder enige schadevergoeding geconfisqueerd en alle sinds 
lange jaren bestaande relaties werden verbroken. ‘Van de houtwaren der firma Wijlhuizen & 
Co. werd een partij met een boekwaarde van circa Rb. 80.000 door de Bolsjewieken in beslag 
genomen. Over ons tegoed bij de verschillende Russische banken konden wij niet meer 
beschikken en in enkele van de aan ons toebehorende bossen werden onzen 
vertegenwoordigers de toegang ontzegd. Door het steeds dreigender optreden van 
Bolsjewieken werd het leven voor onze vertegenwoordigers te onzeker en zijn velen van hen 
naar Nederland teruggekeerd’- vertelde een vertegenwoordiger van de firma.18 Als gevolg van 
de confiscaties in Rusland, moest de William Pont N.V. de drie zeeschepen van haar 
dochteronderneming, de Vrachtmaatschappij ‘Edam’, verkopen om het verlies te 
compenseren.19  

Wijlhuizen & Co. had meerdere werknemers in het kantoor te Sint-Petersburg. In 1911 
gaf William Pont Jr., de toenmalige eigenaar van de firma en kleinzoon van de oprichter, een 
interview aan het blad Hollandsche Revue, waarin hij over zijn werknemers in Rusland het 
volgende vertelde: ‘Het zijn meestal Hollandse jongenlui. Russen zijn er niet voor te 
gebruiken. We hebben ’t met Russen geprobeerd, en met jongenlui uit andere landen ook, 
                                           
14 D.F. Pont, De firma William Pont thans N.V. houthandel v/h William Pont te Zaandam, 16. 
15 Algemeene financiele  courant. 04.05.1919.  
16 De Hollandsche revue, 509. Een standard is gelijk 165 kubieken Engelschen voet of 4,5 kubieken meter. 
17 Algemeene financiele courant. 04.05.1919. De indexcijfers komen uit Ronald van der Bie, ‘Een doorlopende 
groote roes’ De economische ontwikkeling van Nederland 1913/1921 (Amsterdam 1995) 216. 
18 Algemeene financiele courant. 04.05.1919.  
19 D.F. Pont, De firma William Pont thans N.V. houthandel v/h William Pont te Zaandam, 17. 
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maar na de opgedane ondervinding zijn we telkens weer tot de Hollandsche jongenlui 
teruggekeerd (…) ’t Is een heel moeilijke betrekking en opdracht, die deze jongenlui hebben 
(…) Ten eerste moeten ’t mensen van beschaving wezen, die zich in de beste kringen kunnen 
bewegen; dikwijls toch worden zij door de Russische grootgoedbezitters, bij wie zij komen 
kopen, op diners of avondpartijen gevraagd; en daar moeten zij zich thuis voelen, want dat is 
wel eens de voorbereiding tot den koop; ’t hangt er dus veel van af, of zij zich aangenaam 
weten te maken, of zij goede manieren hebben. Maar zij moeten er ook niet tegen opzien, om 
den volgenden dag met hoge vetlaarzen aan de boeren te gaan opzoeken, of eenige dagen lang 
in een open slee over de sneeuw het binnenland in te trekken (…) Zij moeten dus ook een 
groot uithoudingsvermogen en een goede gezondheid genieten (…) Maar dan komt ’t 
voornaamste: ’t moeten goede kooplui wezen, handig, en die ’t hout op stam moeten kunnen 
beoordelen, want ze moeten ook weten wat ze kopen (…) En dan: ze mogen niet corrupt 
wezen. Ze hebben in Rusland een handje van omkoperij, en daar moeten zij tegen bestand 
zijn; zij moeten volkomen zijn te vertrouwen (…) Er wordt heel wat van hen geëist; zij 
moeten in het bezit zijn van een combinatie van eigenschappen, die niet zoo heel dikwijls in 
een persoon worden aangetroffen. En nu pleit ’t wel voor onze Hollandsche jongenlui, dat wij 
ons altijd ’t best resultaten met hen hebben bereikt’.20 Hier moet nog aan toegevoegd worden 
dat al deze Nederlandse werknemers ook nog het Russisch moesten leren, daar de Russen in 
de provincie geen vreemde talen spraken. 

De directeur van de firma te Sint-Petersburg was Jan Uitentuis. Hij was ook vice-
consul van Nederland sinds 1916 tot 1918, was ongetrouwd, lid van de Nederlandse 
hervormde gemeente en keerde in 1918 terug naar Nederland.  

Leonard de Vries uit Zwolle werkte als vertegenwoordiger van de firma in de laatste 
jaren voor de revolutie in de Russische hoofdstad. Eerder was hij al werkzaam voor deze 
firma in Narva. Hij woonde op hetzelfde adres, als waar het kantoor was gevestigd. Zoals vele 
Nederlanders in Sint-Petersburg was hij lid van de Nederlandse hervormde gemeente en van 
de Nederlandse Vereniging. Zijn vrouw Wera Lucks kwam uit een verrussischte Duitse 
familie. De Vries keerde nog in 1917 naar Holland terug vanwege gezondheidsredenen en 
vestigde zich met zijn familie te Amsterdam. 

Eduard Herman Smelt, ook één van de Vriezenveense afstammelingen, was employé 
bij deze firma. Hij kwam terug naar Nederland met de ‘Lingestroom’ in mei 1920 en vestigde 
zich in Amsterdam.21

 Sjoerd Leering uit Hardenberg werkte ook voor deze houthandel. Hij ging in 1914 op 
22-jarige leeftijd naar Rusland. Sjoerd was timmerman van beroep en werd met enkele andere 
jonge mannen uit Hardenberg22 benaderd door de familie Vinke, die in Amsterdam en 
Rotterdam een cargadoorfirma had en in Sint-Petersburg haar vertegenwoordiging. Deze 
firma verscheepte hout naar Nederland en werkte nauw samen met de Nederlandse 
houthandelsfirma’s in Rusland. In zijn brieven naar huis schreef Sjoerd vaak over Mijnheer 
Vinke (Willem Jacob Vinke) en Roelof van der Sanden, de vertegenwoordigers van Vinke & 
Co. in Sint-Petersburg. De jonge Hardenbergers waren belast met het toezicht houden op de 
houtkap en op het vlotten van de boomstammen. Sjoerd bracht veel tijd door in het 
binnenland, waar de bossen werden gekapt, zo stond als verzendplaats op zijn brieven 
bijvoorbeeld het Koekas-meer in Kareliё en ook het Novgorod- en Olonets gouvernement. De 
eerste kennismaking met het leven in de Russische provincie was indrukwekend voor deze 
jongeman. Als leidinggevende had Sjoerd een geprivilegieerde positie in vergelijking met de 

                                           
20 De Hollandsche revue, 508-509. 
21 J. Hosmar, Sint-Petersburg. Stad van Hollandse kooplieden (Zaltbommel 2001) 51.  
22 Onder andere: Gerrit Jan Bouhuis, Rudger Frijling, G.W.E. Frijling en Jan W. Westhoff. Zie: G. Kuipers, E.J. 
Loor, Kent u ze nog… de Hardenbergers (Zaltbommel 1989) foto 24.   
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andere werkers, daar hij veelal bij de eigenaar van het bos in mocht wonen, dus bij een 
landheer. Over de levenswijze van de houthakkers schreef hij naar zijn moeder het volgende: 
‘ze slapen hier allemaal bij elkaar op de grond en dan kruipen ze maar in de pels, want 
dekens hebben ze ook niet, daar moest je eens even een kijkje kunnen nemen als ze aan het 
eten zijn; ze eten hier veel paddenstoelen en dan grijpen ze zoo maar met de handen in de 
schaal want borden hebben ze niet en vorken zie je ook niet, alleen van die ronde houten 
lepels. Stoelen hebben ze ook niet, die maken ze zelf en maar wat sterk, daar hoeven ze ook 
geen nieuwe matten op te maken, ze zagen zoo maar een klos van een boom af en dat zijn de 
stoelen. De andere dingen, bijvoorbeeld, zoutbakjes, peperbusjes enz maken ze van boombast, 
en zelfs schoenen in de zomer, dan lopen ze met de blote voeten in die schoenen van 
boombast. Met het vodka-drinken is het hier verschrikkelijk in die Russische dorpen, ze 
drinken het uit kommen of bierglazen, er gaat ook bijna geen dag voorbij of ik zie wel 
dronken mensen’.23 Om met de Russische houthakkers te kunnen communiceren, moest 
Sjoerd de Russische taal leren: ‘Met de taal leer ik ook aardig aan, maar voor ik goed 
Russisch spreek, dat duurt wel twee jaar, want het is me een brabbel taal, je hele gezicht moet 
je vertrekken om de woorden uit te spreken’.24 Voor de Russische boerenbevolking was de 
jonge Nederlandse timmerman een ‘heer’ en bijzondere verschijning in deze uithoek. ‘Het is 
hier nu in de hooitijd en ga ik nog wel eens mee hooi halen, dat vinden de mensen hier toch 
zoo gek, dat zoo’n (Mijnheer) zoo ze zeggen aan het hooien is. Laatst reed ik alleen met de 
hooiwagen door het dorp en alle mensen kwamen buiten om te kijken en een lol dat ze 
hadden’.25

Wanneer de werkzaamheden in het binnenland 
klaar waren, ging Sjoerd naar Sint-Petersburg om bij het 
inladen van het hout op de schepen mee te helpen. Dat 
was altijd een heel drukke tijd: ‘om vijf uur gingen wij de 
deur uit en kwamen ’s avonds om negen uur thuis’.26 Het 
leven in de Russische hoofdstad was helemaal anders dan 
in provincie. De jonge man genoot van het uitgaansleven 
in Sint-Petersburg en was verrukt van de heerlijke 
vissoorten, kaviaar, kreeft enz, die daar in de goede 
restaurants geserveerd werden en waarvan men in 
Hardenberg slechts de naam kende.27 Voor boodschappen 
ging Sjoerd met andere Nederlanders naar het Finse 
Wiborg, want daar was alles goedkoper dan in Sint-
Petersburg. Dit toenmalige autonome gebied vond hij 

‘heel mooi en veel netter dan in Rusland, daar zou ik best willen wonen’.28 Sjoerd ging een of 
twee keer per jaar met verlof naar Nederland. Zo ging het vier jaar lang tot aan de 
machtsovername door de Bolsjewieken. In 1918 kwam hij terug naar Nederland, geheel 
verzwakt door de slechte omstandigheden en belandde in het hospitaal te Zwolle.  

 
Sjoerd Leering 

Na de Russische Revolutie was de firma al haar Russische bezittingen kwijtgeraakt. 
Slechts de zagerij in het Estse Pernau kon in bedrijf blijven, daar Estland in 1918 zelfstandig 

                                           
23 Brief van Sioerd Leering van 31 maart 1914. Uit privé-collectie van mevr. C.A.J. Ressink-Leering, dochter 
van S. Leering te Zwolle. 
24 Ibidem. 
25 Brief van Sjoerd Leering van 10/23 juli 1915. Uit privé-collectie van mevr. C.A.J. Ressink-Leering. 
26 Brief van Sjoerd Leering van 20 mei 1914. Uit privé-collectie van mevr. C.A.J. Ressink-Leering. 
27 Herinneringen van mevr. C.A.J. Reesink-Leering over haar vader. 
28 Ibidem. 
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was geworden. In de jaren dertig heeft de firma William Pont N.V. met Rusland nieuwe 
handelsbetrekkingen aangeknoopt.29

 
 

De houthandel Meihuizen & Zoon. De houthandelsfirma Meihuizen & Zoon uit Wildervank 
kwam rond 1900 naar Rusland. De oprichter van deze onderneming was Jan Melchert 
Meihuizen, die een houthandel dreef aan het Oosterdiep te Wildervank sinds de jaren 30 van 
de 19e eeuw. In de zestiger jaren van die eeuw waren ook zijn zoon Melchior Jans en zijn 
schoonzoon Everhard Derk Everts werkzaam in de firma, waardoor de onderneming werd 
omgevormd tot een vennootschap. En aan het eind van de 19e eeuw werden ook de 
kleinkinderen in de vennootschap opgenomen: de zoons van Melchior Jans Meihuizen, Jan 
Melchior en Hendrik Klaas Meihuizen en enkele jaren later de zoons van Everhard Derk 
Everts, Dirk Everhard en Jan Melchior Everts. De jonge firmanten Dirk Everhard en Jan 
Melchior Everts trokken begin 20e eeuw naar Rusland om zaken te doen en openden in Sint-
Petersburg een eigen kantoor voor de houtfirma Meihuizen & Zoon. 30   

De firma kocht het ruwe hout, dat vervolgens door het bedrijf gezaagd en verhandeld 
werd. Uit Rusland importeerde de firma voornamelijk kapbalken31 die naar Wildervank 
verscheept werden om daar gezaagd te worden.32 De balken of meestal gewoon complete 
bossen werden op openbare verkopingen van de Russische regering of van de bosbezitters 
gekocht. Daarom moesten de firmanten veel reizen door heel Rusland om de bossen ter 
plaatse te bekijken en de kap te regelen. 

 
Het kappen van bomen door de firma Meihuizen & Zoon.

Het omhakken van de bomen gebeurde hoofdzakelijk in de winter- of de 
zomermaanden, daar de lente- en herfstregens de bossen ontoegankelijk maakte. Vervolgens 
werd het hout naar de dichtst bijzijnde rivier gebracht. Daar werden de stammen gemerkt, tot 
vlotten samengebonden en afgevlot naar Sint-Petersburg. De vlotten werden door mensen van 
de firma begeleid. Deze reizen gingen vaak over honderden kilometers en duurden weken 
lang. Eenmaal in Sint-Petersburg werden de vlotten naar het Morskoj kanal achter de 

                                           
29 D.F. Pont, De firma William Pont thans N.V. houthandel v/h William Pont te Zaandam, 18. 
30 RHC Groninger Archieven, Houthandel Meihuizen & Zoon, Toegangnummer 1865, Inv.nr. 2350.  
31 Kapbalken zijn ongezaagde boomstammen van geselecteerd naaldhout. 
32 RHC Groninger Archieven, Inventaris van het archief van de houthandel J.M. Meihuizen & Zoon door W.E. 
Goelema. 

 51



Nikolaevskij brug gevoerd, waar de firma een opslagplaats had. Daar werd het hout op de 
schepen naar Nederland geladen. 

Aanvankelijk kende deze export van kapbalken vele moeilijkheden. Zo schreef Dirk 
Everts aan zijn moeder in juni 1901 uit Sint-Petersburg: ‘…ik heb het echter steeds nog meer 
geprobeerd, doch nu geef ik den moed op, ik ga beslist niet weer naar Rusland toe en verlang 
naar het ogenblik dat de laatste balk op de stoomboot gaat’.33 De onbekendheid met de 
omstandigheden, de gebruiken van het land, de moeilijkheden bij het vinden van goede 
houthakkers, het transport van de balken en de concurrentie met andere firma’s maakte dat het 
meerdere jaren duurde, voordat de export goed draaide en lonend werd. Bijzonder moeilijk 
hadden deze Nederlanders het, wanneer zij naar bossen in het Russische binnenland gingen. 
‘Het eten is hier niet bijzonders goed om je honger te stillen doch van toebereiden geen 
sprake…brood is hier goed…af en toe schieten wij een eend of korhoen en braden wij dat’ – 
schreef Dirk in februari 1900 en een maand later: ‘Hier is het de grote vasten, zodat je slechts 
vis mag eten en dan nog oude gezouten’.34 Waarschijnlijk een nog groter probleem dan het 
zich aanpassen aan het Russische levenspatroon, was voor de firmanten Meihuizen het vinden 
van geschoold personeel. Volgens de volkstelling uit 1869 was 99% van de Russische 
bevolking analfabeet. Voor de stad Sint-Petersburg was dit percentage veel lager, slechts 
39,7%, maar dit gold niet voor haar omstreken.35 Uit een brief van Jan: ‘…ik heb natuurlijk 
wel overal gezegd, dat ze de balken wat netter moesten afzagen, doch de lui kunnen dat hier 
niet doen, de meesten begrijpen daar niets van en dan is het moeilijk hun het een of het ander 
aan het verstand te brengen’.36  

 
Houttransport op de Neva. 

Om zaken in Rusland te kunnen doen leerden Dirk en Jan de Russische taal en 
beheersten haar na verloop van tijd zowel mondeling als schriftelijk. Ondanks de vele 
moeilijkheden werd de handel doorgezet en hun artikelen vonden in Nederland goede afzet. 

                                           
33 RHC Groninger Archieven, Familie Meihuizen-Everts, Toegangnummer 554, Inv.nr. 48. 
34 Ibidem, Inv.nr. 29. 
35 V. Michnevich, Peterburg, 355. 
36 RHC Groninger Archieven, Toegangnummer 1865, Inv.nr. 2189. Brief aan Dirk Everts van 22.02.1904. 
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Zo werden er, bijvoorbeeld, in 1902 32.395 balken geïmporteerd.37 Het hoogste aantal, dat in 
één jaar werd gehaald was 100.000 balken.38 In de jaren 1905 tot 1914 was de export van 
kapbalken uit Rusland en de verkoop daarvan in Nederland het belangrijkste onderdeel van 
het bedrijf. Om zich een eigen positie op de Russische houtmarkt te verzekeren kocht de firma 
een groot bos in het gouvernement Novgorod. Deze bossen werden aangekocht als reserve, 
wanneer het niet mogelijk bleek om op de openbare verkopingen balken of bossen te kopen. 
Maar het eigen bos werd zoveel mogelijk gespaard. Helaas heeft de firma van deze bossen 
niet veel profijt gehad, daar alles na de revolutie verloren is gegaan.39  

Er bestond een heftige concurrentie met de andere houtfirma’s in Rusland. Een 
briefwisseling tussen Dirk en Jan uit Rusland met het hoofdkantoor te Wildervank getuigt 
hiervan. Opvallend is het feit, dat de concurrenten geen Russische bedrijven waren, maar 
Nederlandse. De firma Meihuizen & Zoon werkte vaak samen met het Groningse G. van 
Calcar’s en haar grootste concurrent was houthandel William Pont en haar dochtersfirma 
Wijlhuizen & Co. ‘Pas dus op – schreef E. Everts aan zijn zoon Dirk in augustus 1902 - dat jij 
door Pont of Wijlhuizen niet de wetten laat stellen, in dit geval in Petersburg moet het 
andersom zijn en zou jij het moeten doen en anders moet je je eigen gang maar gaan en kopen 
zoo voordelig mogelijk’ en verder ‘Wat betreft het engageren van jou door Pont, ze doen 
dunkt mij alleen om alles in hun handen te krijgen en als hun dat gelukt is dan geven ze jou 
toch de bons en met die De Vries zou ik mij ook niet te veel inlaten, dat is immers maar een 
knecht van Pont en wil jou ook al onder den duim houden’.40 Dit onderlinge gekrakeel leidde 
ook tot uitbarstingen. Over zo’n gevalletje vertelde Dirk in zijn brief van augustus 1904 aan 
heren van Meihuizen & Zoon te Wildervank: ‘Wij hebben hier met de firma Wijlhuizen & Co. 
ook een aardig gevalletje, waaruit onze verstandhouding wel zeer duidelijk uitkomt. De oever 
waar wij werken bleek door Wijlhuizen gehuurd te zijn, zonder dat wij daar iets van wisten. 
Toen wij bijna onze partij uitgewerkt hadden, dus na 7 weken kwam opeens de politie om 
proces verbaal op te maken wegens eigenmachtig gebruik maken van een anders grond en 
werden de 100 Roebel schade vergoeding plus de gerechtsonkosten. Ik nam echter geen 
proces verbaal aan doch verplichtte mij de oever binnen 4 dagen vrij te maken. Ik werd echter 
den volgenden dag voor het gerecht gedaagd en ging er persoonlijk heen, zij hadden een 
advocaat gezonden. Ik maakte den rechter alles duidelijk en zei dat ik de oever den volgenden 
dag ter hunner beschikking zou stellen. Toen kwam de advocaat aan het woord, die beweerde 
dat zij 100 Roebel schade hadden en de gerechtskosten. Wat ik echter wel weerleggen kon 
daar zij absoluut geen schade hadden. Het oordeel was dan ook dat ik zorgen moest dat de 
oever vrij werd en wat die schade aanging moesten zij maar met mij maken, vorderen konden 
ze niets. Ik heb er verder niets van gehoord doch zouden ze komen om 100 Roebel dan kan het 
wel wezen dat zij vierkant de trap afgeflikkerd worden. Toch nette lui, maar dan waren ze als 
goede kennissen gekomen en mij er op gewezen dat het toch niet aanging hun oever zoo maar 
in beslag te nemen, dan had ik er niets op tegen gehad hun tegemoet te komen nu moeten ze 
den advocaat ook nog betalen en zo’n kerel reist ook niet vergeefs met een hoge hoed een 
paar keer naar Schusselburg’.41 Uiteindelijk kwamen de firma’s tot een overeenkomst, om 
het inkoopgebied te verdelen, waarbij Meihuizen & Zoon zich verplichtte niet langer 
zelfstandig in het gebied van Narva balken te kopen maar deze volgens overeengekomen 
voorwaarden van Pont af te nemen. Deze overeenkomst was van 1907 tot 1915 van kracht.42  

                                           
37 Ibidem, Inv.nr. 2211. 
38 Ibidem, Inv.nr. 2350. 
39 Ibidem, Inv.nr. 2350. 
40 Ibidem, Inv.nr. 2190. 
41 RHC Groninger Archieven, Houthandel Meihuizen & Zoon, Toegangsnumer 1865, Inv.nr. 2189. 
42 Ibidem, Inv.nr. 2211. 
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Het was hard werken. Doordat de firmanten vele reizen in Rusland moesten maken en 
steeds weer terugkeerden naar Nederland, brachten zij in Sint-Petersburg weinig tijd door en 
hadden er in de eerste jaren geen permanent onderkomen. Zo was in 1901 het adres van Dirk 
Everts Litejnyj Prospekt 51/12 en in 1902 Malaja Morskaja 13/20.43 Pas in de laatste jaren 
voor de Eerste Wereldoorlog had hij een vast adres: Vasilevskij eiland, linija 13, app. 20. Het 
verblijf in Rusland had voor Dirk Everts puur een zakelijk en tijdelijk karakter. Zijn vrouw 
bleef in Nederland en Dirk schreef in zijn brieven, dat hij zo snel als de zaken dat toestonden, 
naar huis wilde gaan. Rusland werd door hem nooit beschouwd als eventuele woonplaats. 
Ondanks zijn kortstondige verblijven in de Russische hoofdstad had Dirk veelzijdige 
contacten met de Nederlandse kolonie. Hij bezocht de diensten van de Nederlandse 
hervormde gemeente en kende vele Petersburgse Nederlanders persoonlijk. Zo verzocht hij 
zijn correspondenten tijdens zijn afwezigheid in Sint-Petersburg naar het adres van de winkel 
Jansen, Joost & Co. op Nevskij Prospekt 20 – het complex van de Nederlandse kerk - te 
schrijven. Ook op zakelijk gebied waren zijn contacten hem behulpzaam, blijkens een briefje 
uit 1902 van de Vriezenvener Hendrik Kruys: ‘wanneer komt u een ogenblik bij mij hier in 
den winkel? Ik ontvang daar juist een brief van een klant van mij, die mij een bos aan biedt te 
kopen’.44 In zijn vrije tijd ging Dirk Everts vaak met andere firmanten naar de Nederlandse 
Vereniging, getuige de afschriften van de onkosten in de grootboeken van de firma.45 Ook 
bezochten zij de Zoölogische tuin, die bekend stond als de bijeenkomstplaats voor de 
Petersburgse Duitsers.46 Sint-Petersburg zelf maakte op Dirk Everts een gunstige indruk: ‘hier 
merk je niet dat je in Rusland bent’ - schreef hij nog in 1900 aan zijn moeder.47  

In de laatste jaren voor de revolutie verbleven de gebroeders Everts steeds meer te 
Wildervank, terwijl de zaken in Sint-Petersburg aan Harm Pieter van Timmeren en Frans 
Nagelsmith, twee medewerkers en aandeelhouders van de firma, werden toevertrouwd. Van 
Timmeren woonde in Sint-Petersburg met zijn Russische vrouw en was lid van de 
Nederlandse hervormde gemeente en van de Nederlandse Vereniging. Hij was de laatste van 
de firmanten, die Rusland in oktober 1918 heeft verlaten.48 Een paar jaar na de revolutie 
opende de firma een kantoor in Helsinki met heel Noord-Europa als het werkterrein. 

 
 

De scheepvaart- en bouwbedrijven 
 

Sinds Peter de Grote bestond tussen Nederland en Rusland altijd een warme band op het 
gebied van de scheepsvaart, scheepsbouw en waterbouw. In de handel met Rusland speelde de 
export per schip naar Nederland een dominante rol. In de laatste twee decennia van de 19e 
eeuw groeide de Russische export snel. In het jaar 1880 voerde Nederland voor een Fl. 50 
miljoen uit Rusland in. Vijftien jaar later was die invoer gestegen tot een waarde van Fl. 200 
miljoen en in de volgende vijftien jaar verdubbelde dit bedrag nogmaals. Rusland werd een 
belangrijke leverancier van hout, graan, vlas, hennep en oliezaden.49 De toename van 
verscheepte vrachten was nauw verbonden met de ontwikkeling van het spoorwegennet in 
Rusland, de goederen konden nu snel naar Sint-Petersburg of andere Oostzeehavens worden 
vervoerd en andersom werden de goederen verder via de spoorweg naar Moskou en andere 

                                           
43 RHC Groninger Archieven, Houthandel Meihuizen & Zoon, Toegangsnumer 1865, Inv.nr. 218. 
44 Ibidem, Inv.nr. 2189. 
45 Ibidem, Inv.nr. 2194 en 2195. 
46 Daarover zie meer in de case-study over Sophia ter Hegen. 
47 RHC Groninger Archieven, Familie Meihuizen-Everts, Toegangsnummer 554, Inv.nr. 29. 
48 RHC Groninger Archieven, Houthandel Meihuizen& Zoon, Toegangsnummer 1865, Inv. nr. 2196. 
49 G.H. Knap, Gekroonde koopvaart 1856-1956 (Amsterdam 1956) 63. 
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steden getransporteerd. Er was niet alleen een Nederlandse vracht-, maar ook een 
passagierslijndienst van en naar Sint-Petersburg. Daarnaast werden de Nederlandse 
waterbouwkundige bedrijven volop gecontracteerd voor grote werken in Rusland. De 
Nederlandse baggeraars waren al sinds middeleeuwen bekend in het Oostzee gebied. Vele 
havens, kanalen en andere waterwegen werden met behulp van de Nederlandse bedrijven 
voltooid. Enkele belangrijke bedrijven worden hieronder besproken. 

 
 

Het cargadoors- en rederijbedrijf Vinke & Co. Deze Amsterdamse firma stamt uit 1837. Haar 
oprichters kwamen uit Heemse bij Hardenberg in de provincie Overijssel. In het 
bovengenoemde jaar richtten twee neven, Jan Vinke en Jannes Vinke, een zaak op onder 
naam J. & J. Vinke aan de Geldersekade 8 te Amsterdam.50 Het was een 
scheepsvictualienwinkel. In 1854 werd nog een neef uit Heemse naar Amsterdam geroepen, 
Albertus Vinke. Deze voelde meer voor cargadoorszaken en stichtte in 1860 een eigen firma 
genaamd Vinke & Co. met als vestigingplaats Geldersekade 10.51 De uitbreiding van de 
scheepvaartmarkt zorgde voor de ontwikkeling van de cargadoor als beroep. Omdat de 
omvang van de scheepvaart toenam, was het voor een reder niet meer mogelijk om zelf eigen 
schepen te bevrachten. Dus hij maakte gebruik van agenten in het buitenland, die contacten 
legden met aanbieders en afnemers van lading. Een cargadoor was zodanig een makelaar in 
lading, een bemiddelaar tussen reders enerzijds en aanbieders en afnemers van lading 
anderzijds. Een cargadoor moest goede kennis hebben van de markt, van aanbieders en 
afnemers van producten, de goedkoopste manier van verschepen, op de hoogte zijn van de 
eigenschappen van de schepen, eisen van het vervoer van producten en de bijzonderheden van 
de bestemmingshavens. De cargadoorskantoren richtten zich op bepaalde soorten goederen, 
handelspatronen en bestemmingen. Vinke & Co. specialiseerde zich in houtbevrachtingen 
vanuit Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland. 52 De houtvaart vereiste veel specialistische 
kennis, zowel van de bevrachter als van de rederij en de bemanning. Ook de geografische 
ligging van de bestemmingshaven vroeg aparte aandacht. Zo waren bijvoorbeeld de havens 
aan de Witte Zee en de Oostzee  alleen van mei tot december bereikbaar, de rest van het jaar 
waren ze dichtgevroren. Dus elk jaar moest bepaald worden wanneer de laatste reis 
ondernomen kon worden. De ellende was niet te overzien als te veel risico genomen werd en 
het schip een hele winter vast kwam te zitten in een dichtgevroren haven met alle bijkomende 
kosten van dien.53  

In 1889 kwam Gerrit Warnderink Vinke, de oudste zoon van Albertus, in de firma van 
zijn vader werken. Zijn taak werd het aanleggen van goede betrekkingen met de grote 
houtkopers. De belangrijkste klanten van de firma werden de houthandels William Pont en 

                                           
50 M. Dendermonde, Een eeuw door weer en wind, (Wormerveer 1960) 13-14. 
51 H.J.A. Dessens en G.J. van Dijk, Vinke & Co 1860-1985 (Alkmaar 1996) 6. 
52 Ibidem, 7-8. Zie ook: G. Warnderink Vinke, 1860 herinneringen firma Vinke & Co. 1920, 6-7. Typoscript 
bevindt zich in de bibliotheek van het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.  
53 Van grote ongevallen bleven wij verschoond tot in November, toen plotseling vorst in de Oostzee intrad, 
terwijl twee onzer schepen de ‘Farmsum’ en de ‘Ootmarsum’ nog in Sint-Petersburg moesten laden; de 
Ootmarsum moest door het vele ijs nagenoeg zonder lading van Sint-Petersburg vluchten, terwijl de ‘Farmsum’ 
den 8sten November op de reede van Kronstadt arriveerde met gebroken circulatie - en ballastpompen en 
absoluut niet in staat was om met eigen kracht verder te stoomen; door de hevige vorst liep het schip groot 
gevaar om te Kronstad in te vriezen en besloten wij in overleg met assuradeuren de boot te laten wegslepen naar 
Amsterdam. Na veel moeite kregen wij twee sleepboten, die dit werk wilden uitvoeren en na een moeilijke en 
gevaarlijke reis, waarbij het schip in de Oostzee gedurende een zwaren storm de sleepboten verloor doch 
gelukkig zonder ongeval Karlskrona binnenkwam, arriveerde hetzelfde alhier op den 4den december. Uit het 
Jaarverslag van de Stoomvaart-Maatschappij ‘Oostzee’ over 1908. Het Jaarverslag bevindt zich in de bibliotheek 
van het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. 
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Wessem & Co. uit Zaandam, maar ook houthandel Altius & Co. uit Amsterdam en van P. 
Stoffel Czn. uit Deventer.54. Het hoogtepunt van de houtbevrachtingen voor Vinke & Co. lag 
tussen 1900 en 1910.  

Vaak gingen de cargadoors over tot de oprichting van eigen rederijen. ‘Ik had zo’n 
voorgevoel - schreef Gerrit Warnderink Vinke in zijn herinneringen - dat de positie van den 
cargadoor hoe langer hoe meer in de verdrukking zou geraken, tenzij de cargadoor tevens 
een rederij had. Trouwens, verscheidene Duitsche en Engelsche booten maakten volstrekt 
geen slechte zaken met het varen van de Oostzee naar Holland en waarom zouden wij 
Hollanders dit niet evengoed kunnen doen?’.55 Zo richtte de firma Vinke & Co. rond de 
eeuwwisseling drie rederijen op, waarover zij de directie en het beheer voerde: in 1897 de 
N.V. Stoomvaart - Maatschappijen ‘Oostzee’, in 1905 de ‘Hillegersberg’ en de ‘Houtvaart’ in 
1910. Eén van de commissarissen van de ‘Oostzee’ was houthandelaar J.C. van Wessem en 
van de ‘Hillegersberg’ houthandelaar William Pont Jr.56 Bij de aankoop van schepen voor de 
‘Oostzee’ werd er speciaal gelet op de geschiktheid voor de houtvaart. De schepen haalden in 
de zomer en herfst hout uit Archangelsk aan de Witte Zee en uit Sint-Petersburg en Kronstadt 
aan de Oostzee, met op de heenreis vaak een lading Engelse kolen. De grote schepen van de 
maatschappij maakten ook transatlantische vaarten. De jaren 1900-1912 vertoonden 
voorzichtige groei, zonder dat een eindejaars dividend kon worden uitbetaald. Pas 1911 bracht 
positieve resultaten. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog leverde aanvankelijk een 
nadeel op. Diverse schepen lagen vast in havens aan de Witte Zee, omdat ze niet werden 
doorgelaten door de Russische regering en anders werden ze wegens mijngevaar in de havens 
gehouden. Maar door de oorlog stegen de vrachttarieven buitengewoon, wat een hoge winst 
bracht aan de rederijen. De dividendpercentages van de ‘Oostzee’ waren in 1915, 1916, 1917 
en 1918 respectievelijk 66, 60, 30 en 50 procent. Voor de ‘Hillegersberg’ en de ‘Houtvaart’ 
gold hetzelfde.  

Na de vrede in 1919 waren de bevrachtingen met een Russische lading geheel 
verdwenen; de aanvoer vanuit Rusland geschiedde daarna uitsluitend op c.i.f.-basis met 
Russische schepen, waartoe de Sovjethandelsvloot enorm werd uitgebreid of met door de 
Russen in timecharter genomen of gewoon gecharterde schepen.57  

Als vertegenwoordigers van de firma Vinke & Co. in Sint-Petersburg traden Willem 
Jacob Vinke en Roelof van der Sanden op. Hierbij speelden de hechte familiebanden een rol: 
de moeder van Roelof, Grietje Mulder, was in haar eerste huwelijk gehuwd geweest met een 
Vinke. In 1913 kwam Willem naar Sint-Petersburg samen met zijn Russisch-Duitse vrouw 
Leocadia Kulikovski uit Amsterdam. Zij werden beiden lid van de Nederlandse hervormde 
gemeente. Ook in het jaar 1913 ging Roelof van der Sanden uit Hardenberg naar de Russische 
hoofdstad. Hij hield zich bezig met de houtladingen en stond in nauw contact met de 
houthakkers van de firma Wijlhuizen & Co. In 1915 werd hij door belijdenis ook lid van de 
gemeente. In de herfst van 1918 vertrokken allen naar Nederland.  

 
 

De werf Gusto. De werf Gusto uit Schiedam was een voortzetting van de door A.F. Smulders 
in 1862 gestichte kleine stoommachinefabriek.58 Er werden stoomboten voor kanaal- en 
riviervaart, stoommachines, locomobielen, locomotieven, spoorwegmateriaal en bruggen 
vervaardigd. In 1896 leverde dit bedrijf zijn eerste zeewaardige baggermolen af en al in het 

                                           
54 Gemeente Archief Amsterdam. Archief van de Cargadoors Vinke & Co. Toegangsnummer 801. Inv.nr. 1. 
55 Gerrit Warnderink Vinke, Herinneringen, 29.  
56 H.J.A. Dessens, Vinke, 19. 
57 Gerrit Warnderink Vinke, Herinneringen, 24. 
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volgende jaar kwam er een bestelling voor een dergelijk vaartuig vanuit Rusland en ook nog 
voor een hopperzuiger. Het jaar daarop werd er weer een hopperzuiger besteld. In de jaren 
1914 en 1915 waren er bij de werf Gusto zeven elektrisch gedreven drijvende torenkranen in 
aanbouw. Hun hefvermogen varieerde van 80 tot 200 ton. Ze waren bestemd voor België, 
Argentinië, Engeland en Rusland.59 De werf Gusto maakte daarnaast op bestelling van 
verschillende bedrijven baggermateriaal, kranen en schepen van specialistische types. Zo 
bijvoorbeeld, bouwde zij een self-discharging barge (zie foto) voor de Belgische firma 
Ackermans & van Haaren. Deze firma had haar vertegenwoordiging in Nederland te ’s-
Gravenhage en voerde bagger werkzaamheden uit in Rusland te Reval (het tegenwoordige 
Tallin). De Vriezenveense koopman, D.G. Harmsen, schreef in zijn boek, dat de Nederlandse 
ondernemers baggerwerken verrichten in de vaargeul naar Kronstadt.60 Of hij deze firma 
bedoelde is niet met zekerheid vast te stellen, maar wel zeer waarschijnlijk. De Nederlandse 
consul in Reval, Arie van den Bosch, was een aannemer in de waterbouw en werkte 
waarschijnlijk samen of in opdracht van Ackermans & Van Haren. Enkele van zijn 
baggermolens voerden werkzaamheden uit in de Petersburgse haven. Van den Bosch was lid 
van de Nederlandse hervormde gemeente in Sint-Petersburg, waarin hij door belijdenis in 
1905 werd opgenomen.61 Hij was getrouwd met Elisabeth de Jongh, wier oudste zus weer de 
vrouw van Anton Philips was. Toen Anton Philips in 1922 naar Rusland ging om met de 
Sovjets te onderhandelen, nam hij Arie mee vanwege zijn kennis van het Russisch. Arie wilde 
zijn baggermolen terugkrijgen of de samenwerking doorzetten. Ze bereikten echter niets.62  

 

                                           
59 M. Dendermonde, De som der delen/Gusto 1862-1962 (Wormerveer 1962) 70. 
60 D.G. Harmsen, Vriezenveners, 160. 
61 De Hollandse Hervormde, deel III, 96. 
62 M. Metze, Ze zullen weten wie ze voor zich hebben. Anton Philips 1874-1951 (Amersfoort 2004) 157, 160, 
164 en 166.  
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De self-discharging barge van de firma Ackermans & Van Haren actief in de haven van Reval. 

 
De werf Gusto had meerdere werkplaatsen in Nederland en in het buitenland. Zo 

exploiteerde zij sinds de jaren negentig de gespecialiseerde stoomketelfabriek Maison Renson 
& Cie., te Grace-Berleur bij Luik. In Sint-Petersburg bevond zich een vertegenwoordiger van 
deze fabriek, de Délégué des affaires Russes des Chartiers Gusto, J. de Kannegiesser. Zijn 
adres in Sint-Petersburg was Sapernyj pereulok 10. In februari 1920 schreef de directeur van 
de werf Gusto aan het Ministerie van de Buitenlandse Zaken over de mogelijkheid om met 
zijn vertegenwoordiger in contact te treden, of te vernemen of deze heer nog in leven was, 
aangezien Nederland op dat moment geen betrekkingen met Rusland had en de laatste brief 
van De Kannegiesser dateerde van 10 augustus 1918.63 Het is niet bekend wat er van hem 
geworden is.  

Een Vriezenvener van de derde generatie, wiens familieleden in Sint-Petersburg zaken 
deden, Julius Smelt, werkte volgens de overlevering als vertegenwoordiger van een Belgische 
metaalgieterij. De naam van deze gieterij is niet bekend, maar aangezien hij zich na zijn 
terugkeer naar Nederland met de ‘Lingestroom’ in 1920, vestigde te Luik om daar te werken 
voor het moederbedrijf, moet dat Maison Renson & Cie. geweest zijn. Enkele jaren later is hij 
ook in Luik overleden.64

 
 

Het cargadoors-, expeditie en rederijbedrijf Wm.H. Muller & Co. De oorspronkelijke firma 
Wm.H. Muller & Co werd opgericht in 1876 te Düsseldorf door de heren Wm. H. Muller en 
F.E.H. Neese. Het doel was een agentuur- en commissiehandel alsmede het doen van eigen 
zaken in de mijnbouw- en hoogovenproducten. In 1878 verhuisde de firma naar Rotterdam en 
werd omgevormd tot een Nederlandse onderneming. Ze hield zich bezig vooral met de 
levering en het vervoer van ertsen naar het Duitse achterland. In de daarop volgende jaren 
                                           
63 NA, Ministerie van BZ, A-Dossiers 1919-1940, Toegangsnummer 2.05.21, Inv. nr. 1661. 
64 http://www.gencircles.com/users/vriezenveners/4/data/36627. Zie ook: D.G. Harmsen, 
Vriezenveners, 120. 
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werd het arbeidsterrein uitgebreid tot een cargadoors-, expeditie en rederijbedrijf. De 
scheepvaartbelangen namen een grote vlucht in de activiteiten van deze onderneming, met 
name de graanoverslag voor Duitsland speelde daarbij een belangrijke rol. In de Russische 
hoofdstad trad H.H. Roeper op als vertegenwoordiger van Wm.H. Muller & Co. Aanvankelijk 
was hij ook een van de directieleden van Hollands-Russische bank te Petrograd.65

 
 

De Kromhout Motoren Fabriek. Deze fabriek was een voortzetting van de firma Gebr. 
Goedkoop. Als familiezaak bestond het al langer, maar op 1 februari 1842 werd het een firma. 
Zij hield zich bezig met het uitrusten en provianderen van schepen en leverde onder meer 
kettingen, ankers, geschut, touwwerk en andere scheepsbehoeften. Daarnaast opereerde ze 
ook als aannemersbedrijf. Later zou de sleepvaart en sleepbootrederij de kern van 
onderneming gaan uitmaken. In 1867 kocht zij de werf ’t Kromhout’ aan de Hooge Kadijk.66 
Begin jaren negentig van de 19e eeuw bouwde de werf hoofdzakelijk motorboten, waarvoor 
door andere bedrijven petroleummotoren werden aangeleverd, die vervolgens op de werf in de 
schepen werden gemonteerd. Dit bracht bepaalde moeilijkheden met zich mee en er werd 
besloten zelf motoren te gaan bouwen. Dit besluit, in 1901 genomen, vormde het begin van de 
Kromhout-Motorenfabriek. De fabriek groeide snel en vanaf begin 1909 werd alles in eigen 
huis gefabriceerd. In 1910 leverden ze het eerste schip aan Rusland. Het was een klein 

zeescheepje, de Rybak, voorzien van 
een 38 P.K. petroleummotor, dat op 
eigen kracht over de zee naar Sint-
Petersburg en vervolgens naar 
Astrachan voer. Hiervoor werd een 
Nederlandse bemanning ingehuurd via 
het bureau Wijsmuller. Kapitein 
Wijsmuller vond deze reis zo 
interessant, dat hij zelf meeging. Na 
aankomst in Sint-Petersburg werd door 
Wijsmuller een Russische bemanning 
opgeleid, die vervolgens het scheepje 

overnam.67  

 
De Rybak van de Kromhout Motoren Fabriek. 

De Kromhoutwerf kende in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog een aanzienlijke 
uitbreiding van de verkooporganisatie over de gehele wereld. In veel landen werd een netwerk 
van agentschappen voor verkoop en service opgezet. Zo werden in 1912 in Rusland te 
Novorossisk en in 1914 te Odessa agenten aangesteld. 68 In Sint-Petersburg had deze 
Nederlandse onderneming ook haar vertegenwoordiger, dat vermeldt C. Stuart, directeur van 
de Nederlandse bank voor de Russische handel in zijn rapport aan de Nederlandse Handel 
Maatschappij, maar helaas vermeldde hij niet de naam van deze persoon.69

 
 

Thomsen’s havenbedrijf. De onderneming, die was opgericht in 1870, had naast het 
hoofdkantoor te Rotterdam nog vestingen in Amsterdam, Zaandam, Schiedam en in België, 
Duitsland. Haar algemene specialiteiten waren laad- en losdiensten: laden en lossen van 

                                           
65 Gemeentearchief Rotterdam (GAR), Toegangsnummer 355, Inv. nr. 3025. 
66 J.C. Westermann, Kagen, clippers, werven en motoren (Amsterdam 1942) 164. 
67 Hierover verscheen in de NRC zelfs een compleet artikel. N. Rott. Crt, 10.10.1910. 
68 J.C. Westermann, Kagen, clippers, werven en motoren (Amsterdam 1942) 244. 
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bulkladingen, tellen en wegen, opslag, wegvervoer enz.70 In 1916 werd door de raad van 
commissarissen besloten te onderzoeken of er een mogelijkheid bestond voor het bedrijf om 
zich in het Havenbedrijf van Petrograd te interesseren. De bedoeling was om na de oorlog een 
modern havenbedrijf in Petrograd op te richten. De directeur van Thomsen’s J. Key bezocht 
de Petrogradse haven. Na zijn terugkeer werd besloten de oprichting van ‘eene afzonderlijke 
Vennootschap aldaar thans te voorbereiden’.71 Om vaste voet op de Russische grond te 
krijgen kocht Thomsen’s bedrijf in samenwerking met de Hollands-Russische bank voor 1.6 
miljoen niet-gegarandeerde effecten van de Petersburgse Graanelevators en Pakhuizen 
Maatschappij, waardoor het zich van de controle over deze Russische onderneming had 
verzekerd.72 Deze informatie komt uit het jaarverslag van 1916 van dit bedrijf. Het 
jaarverslag van 1917 ontbreekt helaas. Daarom is het onbekend hoe de zaken precies gingen. 
Hoogstwaarschijnlijk werd er besloten om gunstiger tijden af te wachten, want in het 
jaarverslag van 1918 staat geen woord vermeld over de Russische activiteiten van dit bedrijf. 
Wel komt de naam van de directeur Key voor op de ledenlijst voor vorderingen in Rusland 
van de Nederlandse Vereniging voor Russische belangen. 

 
 

Het bank- en verzekeringswezen 
 

De tegenwoordige grootste bank van Nederland, de ABN AMRO, plantte in 1916 zijn wortels 
in de Russische grond, toen in de Russische hoofdstad twee Nederlandse banken hun 
vertegenwoordigingen openden. 

De eerste, de Russisch-Hollandse Bank (HolRus), werd geopend op 28 april 1916. 
Haar stichters waren voor 55% de Rotterdamse Bankvereniging (RoBaVer), één van de 
voorlopers van de AMRO Bank, en voor 45% een groep van Russische ondernemers. De 
tweede, de Nederlandse Bank voor Russische Handel (NedRus), werd geopend op 14 januari 
1917. Haar grondleggers waren de Nederlandse Handel Maatschappij voor 24,2%; de 
Twentse Bankvereniging voor 18% (voorlopers van de ABN); H.W.A. Detering, president-
directeur van de Koninklijke Olie (het latere Shell) voor 10%, firma Hope & Co. (het latere 
MeesPierson en tegenwoordig Fortis) voor 7%; Lippmann, Rosenthal & Co. voor 7% en R. 
Mees & Zoonen (later ook MeesPierson) voor 4%. Op deze manier waren beide banken 
achteraf bezien voorlopers van de ABN AMRO, maar op het moment van opening waren het 
concurrenten, daar de Rotterdamse en Amsterdamse bankiers toen nog grote rivalen van 
elkaar waren.  

 
 

De Hollandsch-Russische Bank (de HolRus). Het initiatief om een bankinstelling in Rusland 
te openen kwam van de bestuurders van de Rotterdamse Bankvereniging. Zij gaven hun 
accountant, B. Gaastra, opdracht in de zomer 1915 naar Rusland te gaan om uit te zoeken 
welke mogelijkheden er waren voor Nederlandse deelname in een Russische bank.73 In Sint-
Petersburg ontmoette deze Gaastra ene Kagan, een rechtsdeskundige die van een groep 
Russische kooplieden opdracht had gekregen om de statuten voor een handelsbank op te 
zetten. Ze besloten om samen te werken en de Nederlandse en de Russische interessen te 

                                           
70 C. van Woerden, Thomsen’s havenbedrijf Rotterdam (Wageningen ). Bevindt zich in het Maritiem Museum te 
Rotterdam.  
71 Thomsen’s havenbedrijf. Vijfde jaarverslag 1jan.-31 dec. 1916. Bevindt zich in de UB Tilburg. 
72 NA, Toegangsnummer 2.20.01, NHM, Inv. nr. 5979. Brief van de directeuren van Holrus aan Commissarissen 
in Nederland van 11.05.1917. 
73 Scheerder, O Nederland, 43. 
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verenigen, waarbij de RoBaVer met 55% van het aandelenvermogen het meerderheidsbelang 
kreeg. In april 1916 werd er door de Rotterdamse Bankvereniging een Memorandum 
opgesteld inzake de oprichting van de bank, waarin de aanleiding tot de oprichting als volgt 
stond omschreven: ‘de talrijke en wijd vertakte betrekkingen, zowel op commercieel als 
financieel gebied, die tussen Rusland en Nederland bestaan, het groot vertrouwen, dat men in 
het recuperatief vermogen en de toekomstige ontwikkeling van een zoo uitgebreid en aan 
natuurproducten rijk land als Rusland stellen mag en ten slotte de oogenblikkelijk en naar wij 
vertrouwen tijdelijk zeer gedeprecieerde koers van den Roebel, gaven ons aanleiding de 
oprichting eener bankinstelling te dier plaatse niet langer uit te stellen’. Doordat de vestiging 
van een buitenlandse bankinstelling in Rusland wettelijk niet was toegestaan: slechts 
Russische bankinstellingen waren toegestaan, waarbij het College van Bestuur een wettelijk 
voorgeschreven Russische meerderheid moest hebben, bleek deze bank een echte 
samenvoeging van Russische en Nederlandse belangen.74 De oprichting en de 
werkzaamheden van de bank waren dan ook in de eerste plaats bedoeld ter bevordering van de 
handelsbetrekkingen tussen Nederland en Rusland.75  

Dat de opening plaats vond in de jaren van de Eerste Wereldoorlog lag, zoals eerder 
beschreven, geheel voor de hand. Voor de Nederlandse banken was de Eerste Wereldoorlog 
een periode van groei, doordat op dat moment de geldruimte in Nederland erg groot was. Ze 
zochten naar mogelijkheden om te investeren in het buitenland, mede omdat de 
investeringsmogelijkheden in eigen land onvoldoende aanwezig waren. Hierdoor en doordat 
de roebelkoers erg laag stond, was deze periode zeer gunstig om het aandelenkapitaal van een 
bank geplaatst te krijgen. De ontwikkeling van het Petersburgse bankwezen kende in deze 
jaren dan ook een ongehoord hoog tempo, zowel qua het aantal nieuw opgerichte banken, als 
door de snelle groei van het aandelenkapitaal van de reeds bestaande banken. Veel vaker dan 
vroeger ontstonden er ‘samengestelde’ banken, die volgens de Russische wetten handelden, 
maar waarin grote buitenlandse belangen zaten. Zo waren er in 1914 in Sint-Petersburg al 13 
handelsbanken en tijdens de drie oorlogsjaren, 1915-1917, kwamen daar nog eens 10 bij. 
Naast de grote kapitaalstroom uit het buitenland, waren er nog andere redenen waarom de 
Petersburgse banken in deze periode een grote groei doormaakte: ten eerste door de opkomst 
van nieuwe rijken, die hun vermogen verdienden aan militaire leveranties in de eerste jaren 
van de oorlog en ten tweede door de opgewektheid op de markt van waardepapieren rond 
1916.76  

Bij de oprichting van HolRus was het Nederlandse belang 55%, waarmee RoBaVer de 
meerderheid van de aandelen had en voldoende vertegenwoordiging van Nederlanders in de 
Directie om genoeg invloed op de bedrijfsvoering te kunnen uitoefenen wat betreft het beheer 
en de bestemming van het geïnvesteerde Nederlandse kapitaal. De bank werd opgericht met 
een kapitaal van Rb. 5.000.000, daar een groter aanvangskapitaal een heel lange 
goedkeuringsprocedure vergde. Het was echter de bedoeling om na een korte tijd het 

                                           
74 GAR, Toegangsnummer 355, Stokvis & Co., Inv. nr. 3025. 
Om een bank te mogen openen moesten de statuten van de bank door de Minister van Financiën goedgekeurd 
worden. Aan de statuten stelde de Russische wetgeving bepaalde eisen, die in Nederland niet in gebruik waren: 
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gemiddeld een keer per maand zouden plaatsvinden. De Russische bankwet schreef voor dat een vergadering van 
de raad van commissarissen een quorum kende van vijf personen. Voor een bank met buitenlandse belang en 
buitenlandse commissarissen was zoiets moeilijk, dan moesten de commissarissen in Rusland verblijven en/of 
Russisch zijn. 
75 Financieel jaarboek voor (Amsterdam 1917) 53. 
76  S.G. Beljaev, ‘Petrogradskije kommertsjeskije banki v gody pervoj mirovoj vojny’, Peterburgskije tsjtenija 
96 (Sint-Peterburg 1996) 140. 
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aanvangskapitaal te verdubbelen en bijkantoren te openen in Moskou en Riga.77 De HolRus 
vestigde haar kantoor op Nevskij Prospekt 21. De in Sint-Petersburg wonende Egbert 
Engberts beschreef deze straat als volgt: ‘Langs de deftige Nevskij Prospekt was er bijna in 
ieder huis of een bank of een onderlinge creditvereniging of een bankiersfirma gevestigd. De 
oude banken hadden prachtige gebouwen, door de eerste en beroemdste architecten gecreëerd 
en er was als het ware een wedstrijd onder de banken wie het mooiste gebouw zou doen 
verrijzen. In de jaren van de oorlog ontstonden er ook nog tal van buitenlandse banken. Zo 
had men een Franse, een Amerikaanse en een Chinese bank en zelfs twee Hollandse 
banken’.78

De diensten van de bank concentreerden zich op het wissel- en depositobedrijf, de 
kredietmarkt en het effectenbedrijf.79 Een belangrijk deel van de effectenzaken van de bank 
vond plaats vooruitlopend op de omvangrijke Nederlandse investeringen in de Russische 
landbouw en transportsector welke HolRus na het einde van de oorlog hoopte te realiseren in 
samenwerking met verschillende Nederlandse firma’s. Bijvoorbeeld het gemeenschappelijke 
aandeel van HolRus en Thomsen’s havenbedrijf uit Rotterdam in de Petersburgse 
Graanelevators en Pakhuizenmaatschappij. Of door met de Koninklijke Beetwortelcultuur 
firma Kuhn & Co. uit Naarden een gemeenschappelijke handelskantoor in Kiev te openen.80 
In dit opzicht had de HolRus nauwe banden met Nederlandse ondernemingen te Petersburg.  

Na een jaar werd in april 1917 het kapitaal vergroot van Rb. 5 naar 10 miljoen en werd 
een tweede filiaal geopend in Moskou. Het Handboek over de banken in Rusland in 1917 
vermeldt, dat de netto winst van HolRus over het jaar 1916 Rb. 71.212,68 bedroeg bij een 
bruto-opbrengst van Rb. 451.938,39. De totale omzet over 1916 was Rb. 480.432.368,10.81 
Tevens werd in 1917 de directie uitgebreid tot 8 man, waarvan er vijf Nederlanders waren: 
J.D. de Man Lapidoth, Jhr.F.W. van Spengler, N.A. Jansohn en in Moskou F. Will en H.C.J. 
de Vaynes van Brakell Buys. Verder was de president-directeur van Russische afkomst en 
waren de overgebleven twee directieleden Russen van Duitse afkomst. Van de 12 
procuratiehouders waren er drie Nederlanders: N. Croon, N.F. Hous en A.W. Pons, 6 waren 
Russen en de overige 3 waren Russen van Joods-Duitse origine.82 Helaas is niet bekend 
hoeveel Nederlanders in het middenkader voor de bank werkzaam waren in Sint-Petersburg. 

Op 27 december 1917 werd door de Sovjets per decreet het bankbedrijf tot 
staatsmonopolie verheven. Alle bestaande banken werden genationaliseerd en moesten 
opgaan in een staatsbank genaamd de Volksbank. De Nederlandse gezant te Sint-Petersburg, 
Oudendijk, protesteerde heftig tegen de nationalisatie van de HolRus, waarvan het grootse 
deel van het kapitaal niet-Russisch was. Het balanstotaal bedroeg op 31 december Rb. 1917 
54.359.250, waarvan in ieder geval Rb. 15 miljoen aan Nederlandse crediteuren toebehoorde 
en Rb. 5 miljoen aan Nederlandse aandeelhouders.83 Daarnaast bezat de HolRus voor Rb. 30 
miljoen aandelen in Nederlandse bedrijven te Sint-Petersburg.84 Maar in november 1918 na 
het vertrek van de Nederlandse gezant en consul werden alle bankdocumenten in beslag 
genomen en werden de medewerkers gedwongen naar Nederland terug te keren. 
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De Nederlandsche bank voor Russische handel (de NedRus). Deze bank werd een half jaar 
later dan de HolRus geopend. Maar het idee om de Nederlands-Russische economische 
betrekkingen een nieuwe impuls te geven werd in de Amsterdamse bank- en handelskringen 
ook in de zomer 1915 besproken. In augustus van dat jaar verscheen een boekje genaamd Een 
Nederlands-Russische Handelsmaatschappij, waarin geprobeerd werd de te verwachten 
situatie in Rusland na afloop van de oorlog in kaart te brengen en in te schatten welke kansen 
er lagen voor een nieuw op te richten handelsmaatschappij.  

In opdracht van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) ging J.H. Cohen 
Stuart, één van de auteurs van het boekje, in de winter 1915-1916 naar Rusland om te 
onderzoeken wat de mogelijkheden waren voor de opening van een Nederlandse handelsbank. 
Het was zijn tweede reis naar Rusland. De eerste keer was in 1901, waar hij aanvankelijk in 
Moskou werkte bij het filiaal van de Franse bank Crédit Lyonnais. In 1902 ging hij in Sint-
Petersburg werken voor de Banque Russo-Chinoise.85 Na een driejarig verblijf in Rusland 
vertrok Cohen Stuart naar een andere vestiging van deze bank in Calcutta. In 1914 keerde hij 
in Nederland terug. Toen de directie van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in 1915 met 
het idee kwam om een Nederlandse handelsinstelling in Rusland op te zetten, zag zij in deze 
man met zijn kennis van het internationale en Russische bankwezen, de Russische taal en de 
Russische omstandigheden, de aangewezen persoon om een haalbaarheidsonderzoek voor 
haar plannen te doen. Zijn tweede verblijf in Rusland duurde drie maanden en Cohen Stuart 
bezocht naast Moskou en Sint-Petersburg ook Charkov, Kiev en Odessa. Na zijn terugkeer in 
Nederland schreef hij een rapport over de het Russische bankwezen en de economische en 
politieke vooruitzichten in Rusland. Naar zijn mening was ‘de levensvatbaarheid van eener 
Nederlandsen bank in Rusland mogelijk’. Minder overtuigd was hij van het feit of dat nu het 
juiste moment was om bank op te richten, en of het niet verstandiger was af te wachten tot de 
oorlog voorbij was. 86

Terwijl men in Amsterdam zat na te denken over alle voors en tegens maakte de 
Nieuwe Rotterdamse Courant eind maart 1916 bekend dat in Sint-Petersburg de Russisch-
Hollandse Bank werd geopend. Dit hakte voor de Amsterdammers de knoop door.  

Net als HolRus was NedRus een Russische handelsbank volgens de statuten, maar met 
een belangrijk deel van het aandelenkapitaal in Nederlandse handen. Waarmee NHM de 
mogelijkheid had zelf mensen te benoemen in de directies en toezichtraden van de bank en 
daarmee de Russische invloed op de bedrijfsvoering tot een minimum te beperken. 80% van 
het aandelenvermogen kwam in de handen van NHM en andere geïnteresseerden te 
Nederland. In Rusland werd iets meer dan een miljoen (1.027.500) van het aandelenkapitaal 
geplaatst, waarvan 313.000 in handen was van de in Sint-Petersburg wonende Nederlanders.87 
De reacties van de Russische pers op de opening van NedRus verschilden van de oproep tot 
de waakzaamheid omdat achter de belangen van neutrale landen die van Duitsland schuil 

                                           
85 Ibidem, 25- 26. 
86 Ibidem, 39. 
87 NA, Toegangsnummer 2.20.01, NHM, Inv. nr. 5975. H. van Gilse van der Pals consul, directielid van 
Rubberfabriek 195.500; W. Lagro, directeur van Nedrus 12.500; J.H. Cohen Stuart, directeur van Nedrus 12.500; 
M. van Gilse van der Pals, zoon van consul, econoom 5.000; C.L. Cool, directeur van de Russische filiaal van 
De Algemene 5.000; M. Mohr, ingenieur van S.-Petersburgse elektroncentrale 2.500; J.C. Harmsen, directeur 
van het Petersburgse kantoor van de handelsfirma A.W.Rothermundt & Co. 25.000; J.M Wertheim, directielid 
van het Russische filial van De Algemene 2.500; Mevr. A.L. Dorn  25.000; A. Jonker, directeur van de Russian 
Equipment Company  25.000; R. van der Sanden, vertegenwoordiger van de rederij Vinke & Co. 2.500. 

 63



gingen, tot gevleide gevoelens van de Russen door de verhoogde belangstelling van 
Nederlandse investeerders.88

Het Nederlandse karakter van de bank kwam ook tot uitdrukking in de samenstelling 
van het bestuur van de bank. Van de drie directieleden waren er twee Nederlanders, J.H. 
Cohen Stuart en W. Lagro, de derde was een Rus van Duitse afkomst en was slechts 
raadgevend directeur. Daarnaast was M. van Gilse van der Pals, een zoon van Nederlandse 
consul, als commissaris aangesteld. De Petersburgse Nederlanders, C.L. Cool en M. Mohr 
zaten in het Revisiecomité en J.C. Harmsen en J.M. Wertheim zaten in het Discontocomité. Er 
werkten nog meer Nederlandse employés: R.I. Schimmelpenninck als directiesecretaris, A.M. 
Verhof als secretaris, J.A. Jansen Werff als chef afdeling buitenland en D.A. Harmens als 
secretaris. Een behoorlijk percentage Nederlanders gezien het geringe aantal van de 
Nederlandse kolonie in Sint-Petersburg. De grote deelname van personeel van Nederlandse en 
niet-Russische afkomst kwam niet alleen door het streven van de Nederlandse kant om een 
controlerende positie te krijgen, maar ook door het gebrek aan goed opgeleid Russisch 
bankpersoneel, wat door de oorlog nog erger was geworden.89 Het Russische personeel 
werkte hoofdzakelijk als koeriers en dienstbodes. Het aantal rekeninghouders bereikte 144. 
Ongeveer 24% (36 van 144) van rekening-couranthouders waren leden van de Nederlandse 
kolonie en vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven te Sint-Petersburg. 90

De bank was gehuisvest in het kerkgebouw van de Nederlandse hervormde gemeente 
op Nevskij Prospekt 20, wat het Nederlandse karakter van de bank nog eens extra 
onderstreepte. Deze locatie was ook bijna recht tegenover de Rotterdamse rivaal, die aan 
andere kant van de straat op nummer 21 zat. De meeste werkzaamheden werden door de 
afdeling binnenland uitgevoerd. De afdeling buitenland stond zo goed als stil, want door het 
tekort aan kapitaal, dat door de oorlogsuitgaven en door de tekorten op de betalingsbalans van 
Rusland was veroorzaakt, was het aan alle banken in Rusland verboden om zonder 
toestemming van de Kredietkanselarij valutabetalingen aan het buitenland te verrichten. Maar 
ook met toestemming waren betalingen nauwelijks mogelijk door een gebrek aan vreemde 
valuta en goede post- en telegraafverbindingen. Dit blijkt uit de correspondentie tussen de 
bank en zijn Nederlandse klanten, onder andere Stokvis & Co. Ook de effectenafdeling van de 
bank werkte maar op halve kracht om geen langlopende verplichtingen aan te gaan vanwege 
de onzekere omstandigheden.  

                                           
88 Petrogradskaja gazeta № 349 19.12.1916; Birzjevoj koer’er № 38 16.12.1916. Bevinden zich in de NB te 
Sint-Petersburg. 
89 Ibidem, 68. 
90 RGIA SPb, fond 623, Nedrus, opis 1, lijst van de salaris- en premie-uitkering aan de werknemers van de bank. 
Zie ook: C.J.M. Scheerde, O Nederland, 88. 1. Petroleum Handelmaatschappij Mazout (van Rb. 12.000.000  
aandelenvermogen 5.000.000 behoorden aan N.V. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van 
Petroliumbronnen in Nederlandsch-Indie); 2. Houthandelfirma Wijlhuizen & Co.; 3. J.H. Cohen Stuart, 
directielid van de bank; 4.Verzekeringsmaatschappij De Algemene; 5. W. Lagro, directielid van de bank; 6. 
D.F.K. van Eendenburg, vertegenwoordiger van Philips Gloeilampenfabriek; 7. Handelshuis A.W. Rothermundt, 
directeur van het Petersburgse kantoor J.C. Harmsen; 8. Philips Gloeilampenfabriek; 9. D.E. Everts, firmant van 
houthandel Meihuizen & Zonen; 10. H.P. van Timmeren, firmant van Meihuizen & Zonen; 11. E. Engberts 
G.J.Ezn, Vriezenvener, vertegenwoordiger van buitenlandse firma’s; 12. H.I. Oostervink, lid van de gemeente; 
13. J.A.A. Hartland, houthandelaar; 14. A.I. Verhof, secretaris van de bank; 15. Nederlandse Hervormde kerk; 
16. I.V. Fransen van de Putte; 17. H.P. Franssen van de Putte, verpleegster; 18. A.S. Franssen van de Putte; 19. 
Petersburgse Centrale Elektriciteitsmaatschappij, waar ingenieur M. Mohr was; 20. Handelshuis Kunst & Co.; 
21. Technisch Bureau van Eendenburg; 22. J. Jansen Werff, chef afdeling binnenland van de bank; 23. H. van 
Gilse van der Pals, consul; 24. Hollandsche Mij. ter  exploitatie van Zoutmijnen; 25. A.I. Schmidt, gemeentelid; 
26. D.A. Harmens, secretaris van de bank; 27. K. Brink; 28. R.E. Witt; 29. A.I. Jonkers; 30. Handelshuis 
Harmsen & Co.; 31. A.I. de Graan, gemeentelid; 32. Kramer, emplooi bij Stokvis & Co.; 33. Firma H.W. 
Ackermans & H. van Haren; 34. R.J. Schimmelpenninck, secretaris bij de bank; 35. E.K. Schmidt; 36. J. Jonker, 
kooplid Gostinyj Dvor №7. 
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Over de bedrijfsresultaten van de NedRus zegt het Handboek over de banken in 
Rusland in 1917 helemaal niets. Wel werd de bank genoemd.91 De winst – en verliesrekening 
meldt een verlies van Rb. 230.132  en de bruto-opbrengst 714.782,91.92 Het verlies was 
slechts 5% van het eigen vermogen van de bank. Gezien de extreme Russische 
omstandigheden was dit niet veel, bovendien werden de opstartkosten al direct in het eerste 
jaar afgeschreven. Uitgaande van de bruto-opbrengst leek NedRus het zelfs iets beter te doen 
dan HolRus in haar eerste jaar, maar door het gebrek aan cijfers van HolRus over 1917 is dat 
niet met zekerheid vast te stellen.  

Na de Oktoberrevolutie werd, net als bij HolRus, dankzij de inmenging van gezant 
Oudendijk, de nationalisatie van de bank tijdelijk opgeschort op basis van een verklaring dat 
het kapitaal van de bank voor 90% in handen van niet-Russen was. De bank bleef 
functioneren tot 17 februari 1919, toen alle boeken, kasgelden en waardepapieren in beslag 
werden genomen.93

De Russische wortels van ABN AMRO kregen pas in 1979 weer nieuwe uitlopers toen 
in Moskou een vertegenwoordiging van de AMRO Bank werd geopend. Vanwege de 
politieke ontwikkelingen werden deze activiteiten in 1980 al weer stilgelegd. Met 
Gorbatsjev’s hervormingen deed de AMRO Bank in 1985 opnieuw haar deuren openen voor 
Russische klanten. In 1991 vond de fusie tussen ABN en AMRO tot ABNAMRO plaats en 
opende zij een groot kantoor in Moskou. Pas in 1998 werd weer een (bij)kantoor te Sint-
Petersburg geopend.94  

 
De Algemene maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente 

 Het is buitengewoon druk en vrolijk op straat, 
aan geld schijnt geen gebrek te zijn. Ik hoor dat 
handel en industrie bloeien…Geloof me, Rusland 
is het land der toekomst… 
Uit een brief van J. van Schevichaven, directeur van de 
Russische vertegenwoordiging aan de Directie der 
Algemene, april 1907. 

 
 
 
 
 
 

 
Deze maatschappij werd opgericht per Koninklijk Besluit №28 van 1 November 1880 en 
gevestigde zich te Amsterdam aan het Damrak 74-76. Zij had onder meer 
vertegenwoordigingen in Centraal- en Zuid-Europa, het Verre Oosten en Zuid-Afrika. Ook in 
Rusland was zij actief met 18 bijkantoren in verschillende Russische steden en met een 
hoofdkantoor te Sint-Petersburg, Nevskij Prospekt 23.95

                                           
91 Russkije banki, 25. 
92 Scheerder, O Nederland, 82. 
93 Smirnov, Istorija torgovli, deel 3, 83. 
94 Ibidem, 85. 
95 Gemeentearchief Amsterdam (GAA), Toegangsnummer 580, Inv. nr. 8856.  
Jacob (Jaap) Schevichaven werd in latere jaren ook bekend als schrijver van detective-romans onder het 
pseudoniem Ivans. 
GAA, Toegangsnummer 580, Inv. nr. 8893. 
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Het gebouw van de verzekeringsmaatschappij De Algemeene op Nevskij Prospekt № 23. 

De ontwikkeling van het Russische verzekeringswezen verliep anders dan in Europa 
en vooral veel later. De eerste verzekeraar in Rusland, Russische Naamloze Vennootschap 
Verzekering Maatschappij, werd opgericht in 1827 en verzekerde tegen brand. Dit was 
logisch, daar Rusland in die tijd een agrarisch land was met veel houten gebouwen. De 
landheren verzekerden hun landgoed samen met hun boeren. In totaal waren er in Rusland in 
de eerste helft van de 19e eeuw slechts vijf verzekeringsmaatschappijen, die allen tegen brand 
verzekerden, maar de omvang van hun operaties was gering. Pas met de afschaffing van het 
lijfeigenschap in 1861 begon de verzekeringsmarkt zich actief te ontwikkelen. Tegen het eind 
van de 19e eeuw was het aantal verzekeringsmaatschappijen, dat opereerde als naamloze 
vennootschap gestegen naar 15 en in 1914 was dit  aantal 22 (19 Russische en 3 
buitenlandse).96 De meest verkochte verzekering bleef de brandverzekering. Hierin hadden de 
Russische maatschappijen een vaste positie en werkten ze sinds 1874 volgens een conventie 
met algemene tarieven. Op de tweede plaats kwam de transportverzekering, met name 
verzekeringen van schepen en hun vrachten. Levensverzekeringen en verzekeringen tegen 
ongelukken waren nog niet erg gebruikelijk. Slechts 0,25% van de bevolking maakte hiervan 
gebruik. Toch werden deze verzekeringen aangeboden door 11 Russische en 3 buitenlandse 
maatschappijen.97   

Buitenlandse maatschappijen werden pas rond 1880 toegelaten in Rusland. Om in 
Rusland te mogen werken, moesten deze maatschappijen een concessie van de tsaar krijgen. 
Daarnaast werden ze verplicht deel te nemen aan een verzekeringsfonds, om de nakoming van 
de verplichtingen door de buitenlandse maatschappijen jegens de Russische klanten te 
garanderen. Ze moesten hun bijdrage in Russische staats- of door de staat gegarandeerde 
waardepapieren aan de Staatsbank in bewaring afgeven. Tot slot moesten ze hun financiële 
jaarverslagen publiceren en aan de Russische regering voorleggen, waarbij de regering het 

                                           
96 P.N. Vasin. http://www.sib-insur.ru/info02-1.htm&text=%  
97 Ibidem. 
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recht behield om ‘op elk moment de werkzaamheden van maatschappij stop te zetten zonder 
verklaring van redenen’.98  

De eerste stappen voor de oprichting van een Russische afdeling werden door de 
Algemene maatschappij van levensverzekering en lijfrente in 1897 ondernomen. De directie 
van de maatschappij zocht iemand in Rusland, die in staat en bereid was ‘alle nodige stappen 
te doen, overlegging van stukken te bewerkstellingen en verklaringen af te leggen bij het 
Gouvernement van Zijne Majesteit den Keizer aller Russen ter ondersteuning van het verzoek 
om vergunning voor de De Algemene om in Rusland haar bedrijf uit te oefenen en er een 
Directie te vestigen voor het gehele Russische Rijk’.99 Via eigen vertegenwoordiging in Parijs 
kwam de directie in contact met ene Alexander Wolff, een koopman van het tweede gilde van 
Sint-Petersburg. Hij dreef een familiebedrijf in boeken en aanverwante zaken, was redacteur 
van een tijdschrift en commissaris bij een bank van lening. Omdat de boekhandel niet genoeg 
winst bracht, zocht hij een nieuwe werkkring. Wolff meende, dat de vooruitzichten voor de 
verzekeringsmarkt in Rusland zeer gunstig waren en dat de kans, dat de maatschappij zou 
slagen zo groot was, dat ‘hij zelfs genegen zouden zijn om de zaak te entameren zonder 
bepaald fixe als salaris maar alleen eene commissie & reiskosten’.100 In maart 1898 
verklaarden directieleden van De Algemene, bij hun notaris te Amsterdam, de heer A. Wolff 
tot hun gemachtigde.101 Na aan alle verplichte regelingen te hebben voldaan, werd op 11 juni 
1899 de goedkeuring van de tsaar verkregen. Het doel van de maatschappij was het sluiten 
van verzekeringen van kapitalen en lijfrente op het leven in het gehele gebied van het 
Russische Keizerrijk. Het verzekeren was niet de enige activiteit van deze onderneming. De 
binnengekomen premiegelden werden belegd en de voorkeur ging onder andere naar 
Russische staatsobligaties. Als oprichters stonden drie Russen in de documenten en de 
uitvoerende directeur was Wolff, waardoor de maatschappij gold als een Russische 
maatschappij, maar de grootste aandeelhoudster was De Algemene en op grond daarvan dus 
ook de eigenares.102 De maatschappij kreeg de naam Generalnoje obsjtsjestvo strachovanija 
zjizni i pozjiznennych dochodov en werd gevestigd op Nevskij Prospekt 23. De heren J. van 
Schevichaven, E.W. Scott en J.F.L. Blankenberg, Nederlandse directieleden van het 
Russische hoofdkantoor wisselden elkaar af in Sint-Petersburg en schreven bijna dagelijks 
naar Amsterdam over alles wat er zich voordeed. 

Van Schevichaven beschreef in een van zijn brieven het hoofdkantoor als volgt: ‘Het 
kantoor ziet er van buiten netjes uit, helder wit en zindelijk. Ook de entree is net  en het 
trappenhuis is niet meer te herkenen. Het is geheel wit geschilderd; de trappen zijn met lopers 

belegd en overal is elektrisch licht.  
Ziet hier de platten grond: a is de ingang, x 

zijn duren, F is het voorportaal, waar stoelen en 
banken staan en men gemakkelijk zitten kan, G is 
de gang, A en B zijn kleine spreekkamers, waar 
lessenaars staan en Linjeff zit te werken; C is de 
Directiekamer, d.w.z. een vergaderzaaltje dat er 
keurig uitziet. D is de kamer van Wolff en E het 
algemeen bediende kantoor; □ zijn tafels, b is een 
                                           

98 V.V. Akimova en V.N. Borzych, Vzaimnoje strachovanije; mirovoj i rossijskij opyt. 
htt://www.insur.ru/foreign.htm. Deze laatste voorwaarde werd begin 20e eeuw ingetrokken onder invloed van de 
internationale conventies over de juridische bescherming van N.V. 

 
De plattegrond van het kantoor van De 
Algemeene. 

99 GAA, Toegangsnummer 580, Inv. nr. 8741, lijst 160. 
100. Ibidem, Inv. nr. 8741, lijst 8. Brief van de directie van de vertegenwoordiging te Parijs aan de Directie der 
Algemene. 17.09.1897.  
101 Ibidem, Inv. nr. 8741, lijst 160. 
102 Ibidem, Inv. nr. 8873. 
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glaswand met loketten. Boven zitten de boekhouder en de vertaler’.103 Volgens de Russische 
traditie werd de nieuwe onderneming ingezegend door een geestelijke van de Russische 
Orthodoxe kerk: ‘de gewoonte hier brengt mede - schreef Van Schevichaven - dat het kantoor 
van een nieuwe zaak begonnen wordt, gewijdt wordt door een Priester(Pope). Zoo’n heer 
komt dan met handlanger alles met wijwater bespatten, eenige gebeden prevelen en om het 
kruis voor te houden om het te zegenen. Wolff beweert dat wij niet van die gewoonte kunnen 
afwijken’.104 Na de eerste aanvaarding van en aanpassing aan de Russische omstandigheden 
kwamen er meer: ‘Eergisteren (verjaardag van keizerin) kwam de politie zeggen, dat Wolff 
den naam der Maatschappij met vlaggen moet versieren en illumineren. Wolff antwoordde, 
dat zulke uitgaven niet in ons budget waren opgenomen en daarmede nam men ‘voor deze 
keer’ genoegen’.105 Met eigen ogen kregen Nederlanders de enorme invloed van de 
Orthodoxe kerk op de Russisch levenswijze te zien: de overheid in de hoedanigheid van de 
politie lette op de uitvoering van de kerkelijke voorschriften. Ook het Petersburgse klimaat 
stelde de Nederlanders op proef: ‘…buikgriep – zuchtte Van Schevichaven in een van zijn 
brieven - …het is de gewoonste ontsteldheid  van vreemdelingen, die in dit seizoen hier 
komen, wordt grotendeels veroorzaakt door het rijen in de open ritjes. Buik warm houden is 
het eerste voorschrift’.106   

Al bij aanvang waren er meningsverschillen tussen de Nederlandse directie en Wolff. 
Zo was Wolff van mening, dat het goed mogelijk was veel levensverzekeringen te verkopen 
zonder de tussenkomst van agenten. Of dit een kenmerk van het verzekeringswezen in 
Rusland was, die Nederlanders niet kenden of de wens van Wolff om zoveel mogelijk zelf te 
verdienen, is moeilijk te zeggen. Want naast de gebruikelijke 2% commissie (1% voor de 
directie en 1% voor de agenten), was het in Rusland de gewoonte om agenten een zogenaamd 
‘handgeld’ te geven. De verzekeringsnemer betaalde de agent dit handgeld om zeker te zijn 
van een gunstige resultaat. Deze gewoonte was zo wijdverbreid in Rusland, dat er zelfs 
wetgeving voor was: het handgeld mocht nooit meer dan 1% van het verzekeringsgeld zijn. 
De agent moest dit geld direct opsturen naar de maatschappij. Bij weigering van een 
verzekering door de verzekeringsmaatschappij kreeg de klant zijn geld terug van de 
maatschappij en niet van de agent.107 Helaas waren de agenten lang niet altijd eerlijk en 
behielden zij dit geld of een deel ervan; zo werden er tussen 1899 en 1905 21 agenten van 
Generaljnoje ontslagen wegens fraude.108 Misschien wilde Wolff hierom niet met agenten 
werken. 

Aanvankelijk merkte de Nederlandse directie op hoe hard Wolff werkte, al vond ze 
wel dat hij te veel zelf wilde doen, maar dat werd gezien als groot enthousiasme van Wolff. 
Enige tijd later echter werd duidelijk dat Wolff een sterke neiging had om een almachtige 
heerser te zijn. Deze situatie kabbelde voort totdat in het jaarverslag van 1906 een grote 
verlies van Rb. 367.000 moest worden geboekt; het eigenlijke verlies was nog groter, maar 
werd gemaskeerd door een schuld van Wolff van Rb. 613.000 aan de Maatschappij aan de 
debiteurenzijde op te voeren.109 Het nieuwe directielid C.L. Cool, die eerder in de kantoren te 
Odessa en Moskou had gewerkt en in deze periode in Sint-Petersburg was gestationeerd, had 
een uitgesproken mening over de Russische Algemene: ‘… naar mijne mening is het door en 
door rot en ik verklaar het ten eerste door de buitengewoon slechtste reputatie der 

                                           
103 Ibidem, Inv. nr. 8856. Brief van Van Schevichaven aan de directie van De Algemene van 8.05.1900. 
104 Ibidem, Inv. nr. 8741, lijst 223. Brief van Van Schevichaven aan Scott van 27.08.1899. 
105 Ibidem, Inv. nr. 8856. Brief van Van Schevichaven van 8.05.1900. 
106 Ibidem, Inv. nr. 8741, lijst 256. Brief van Van Schevichaven aan Scott en Blankenberg van 13.09.1899. 
107 Ibidem, Inv. nr. 8856. Brief van Van Schevichaven van 8.05.1900. 
108 Ibidem.,Inv. nr. 8933. 
109 Ibidem, Inv. nr. 8906. Segodnja 14 juni 1907.  
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Maatschappij ( vertraging en moeilijkheden van verzekerde bedragen, afkoopsommen, 
beleeningen en agentenprovisies en in het algemeen ordeloze en sloffe behandelingen van 
gewichtige aangelegenheden) en verder door de veel te hoge uitgaven’.110  

Daarnaast werd de directie door besturende directeur Wolff in kennis gebracht van een 
achterstallige uitbetaling van Rb. 203.000 op sterfgevallen. Hij had een gedeelte van de 
sterfgevallen voor 1902, 1903, 1904 en 1905 noch in zijn maandelijkse noch in zijn jaarlijkse 
afrekeningen vermeld en die sterfgevallen voor zover mogelijk zelf betaald.111 Directielid 
Cool schreef in zijn brief aan de directie van De Algemene: ‘Voortdurend pijnig ik mezelf met 
de vraag, welke toch eigenlijk de beweegredenen van den Heer Wolff geweest kunnen zijn tot 
het verzwijgen van een zoo groot aantal sterfgevallen. Dat hij dat uitsluitend gedaan zou 
hebben uit vrees voor de concurrentie, wil er bij mij niet recht in. Een groot aantal 
royementen toch is voor de concurrentie een veel scherper wapen dan eene groot aantal 
uitbetalingen, vooral in Rusland, waar men zelfs met zijne uitbetalingen reclame maakt(…) 
Waarom dan heeft hij niet liever de royementen verzwegen? Kan hierbij niet een rol gespeeld 
hebben de vrees, dat de Directie, afgeschrikt door eene groote sterfte, zou besluiten, van het 
doen van verdere zaken in Rusland af te zien?(…) De Heer Wolff nadat hij zijn gehele 
vermogen in onze Maatschappij gestoken had en in de toekomst verwachtende, dat hij alles 
dubbel en dwars terug zou ontvangen, den moed voelde zinken toen deze toekomst minder 
rooskleurig begon te worden(…) In de eerste jaren was het dus voor hem van het allerhoogste 
belang, dat de Directie niet aan terugtreden zou denken en daarom heeft hij niets ongelaten 
om alles te verdrijven, wat tot die gedachte zou kunnen leiden: hij heeft alle kosten betaald 
om voor het oog der Directie ene kleine sterfte te hebben en nu ziet hij, dat zijne 
verwachtingen te hoog gespannen waren en hij geen uitweg meer ziet, bekent hij kleur en 
tracht zich zoo goed mogelijk eruit te redden’.112   

Daar de jaarverslagen van verzekeringsmaatschappijen gepubliceerd moesten worden, 
kwam de hele stand van zaken ook naar buiten. De maatschappij werd onder controle van de 
Minister van Binnenlandse zaken gesteld en de concurrentie begon in de pers een campagne 
tegen de Generaljnoje, waarbij er ingespeeld werd op de onwetendheid van het grote publiek 
over het verzekeringswezen. Toch zag men zelfs in deze onmogelijke tijden kans om door te 
zetten. ‘Onze tarieven - schreef Cool aan de directie van De Algemene - behoeven de 
concurrentie der andere Maatschappijen niet te vreezen; onze verzekeringsvoorwaarden zijn 
eerder voordeliger dan die der concurrenten dan het omgekeerde; de commissie, welke wij 
onzen vertegenwoordigers kunnen aanbieden doet ook niet onder voor die der 
zustermaatschappijen; waarom zouden wij dan niet kunnen werken en florisseeren? Zeker, er 
zijn fouten gemaakt en de gevolgen daarvan zullen nog tijd hunne werking doen gevoelen, 
maar wij zijn gekeerd op het verderfelijke pad en ik  geloof, dat het daartoe nog niet te laat 
was’.113  

De maatschappij stelde snel orde op zaken; in april 1907 werd er door de 
aandeelhouders bijna Rb. 500.000 bijgestort tot aanvulling der reserves, wat het verlies van 
1906 bijna volledig dekte. Verder kwamen er bezuinigen: bijna alle bijkantoren werden 
gesloten, vanwege de enorme uitgave voor onderhoud en lage productiviteit. Veel personeel 
werd ontslagen en de Petersburgse directie verhuisde naar een nieuwe kleinere vestiging op 
Nevskij Prospekt 28. Wolff werd aanvankelijk in dienst gehouden, weliswaar met de 
noodzakelijke wijzingen in zijn contract, maar toen echter bekend werd, dat hij voor Rb. 

                                           
110 GAA, Toegangsnummer 580, Inv. nr. 8856. Brief van C.L. Cool aan de directie van De Algemene van 
3.11.1906. 
111 Ibidem, Inv. nr. 8856. Brief van C.L. Cool aan de directie van de Algemene van 3.11.1906. 
112 Ibidem, Inv. nr. 8856. 
113 Ibidem, Inv. nr. 8856. Brief van C.L. Cool aan de directie van De Algemene van 31.10.1906. 
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1.700.000 aan wissels had uitgegeven, wat tot veel geruchten in de Petersburgse pers en 
samenleving leidde, werd hij uit zijn functie ontheven. Na al deze toestanden belandde A.M. 
Wolff in een psychiatrische kliniek.114 De nieuwe directie van het Petersburgse kantoor werd 
gevormd door C.L. Cool, door J.M. Wertheim van het kantoor te Odessa en door M. San 
Galli, een Rus van Italiaanse afkomst en lid van de eerste directie. Cool woonde in Sint-
Petersburg met zijn vrouw aan het Alexandrovskij Prospekt 8/2, app. 24 en Wertheim woonde 
met zijn vrouw en twee zonen op het Vasilevskij eiland, 2 linija, 21-6.115 Dankzij hun snelle 
promotie behoorden deze Nederlanders tot de vooraanstaande families van de Nederlandse 
kolonie in de Russische hoofdstad. De heer Cool en het echtpaar Wertheim waren ook leden 
van de Nederlandse hervormde gemeente te Sint-Petersburg.  

De algehele toestand in de Russische verzekeringswereld was in deze periode niet 
best, maar de redenen hiervoor lagen vooral in de algemene economische situatie. De 
Russische pers schreef daarover het volgende: ‘ongunstige situatie van ons 
verzekeringswezen, dat nog niet zo lang geleden zich succesvol ontwikkelde, is een direct 
gevolg van de moeilijke economische toestand van het land. Het idee van het verzekeren valt 
bij ons zeer snel in smaak en het ontstaan van verschillende vormen van verzekering bij ons 
bevestigde dat op zeer overtuigende wijze. Alleen vanwege onze armoede en beperkte 
financiële middelen vinden de transacties bij ons geen grote aftrek. De inkomsten zijn uiterst 
klein en na de bevrediging van de eerste levensbehoeften blijven er veel te weinig vrije 
financiële middelen over om over het verzekeren en lijfrente voor je gezin na te denken. De 
relatief kleine groei van spaargeld en kapitalen in Rusland is hier een sprekend bewijs van. 
Het duurder worden van de producten voor de eerste levensbehoeften in de laatste jaren 
verminderde in nog grotere maten het vroegere inkomen en het mag ons niet verbazen, dat het 
verzekeringswezen bij ons is vertraagd in zijn ontwikkeling’.116

Een jaar later stonden de zaken van de Generaljnoje er al weer beter voor. ‘Uit door 
ons - schreef een Russische krant - bij de Afdeling Verzekering van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken ingewonnen inlichtingen blijkt, dat ofschoon de zaken der Generaljnoe 
zich nog in een vrijwel onzekere toestand bevinden, er toch kansen bestaan op de 
mogelijkheid om activiteiten van de maatschappij voort te zetten. De revisie van de toestand 
van de maatschappij, die door de Afdeling Verzekering was uitgevoerd, heeft vrij gunstige 
resultaten opgeleverd, waardoor onze hoop werd versterkt’.117 In juli 1908 werd de controle 
over de maatschappij door de Ministerie van Binnenlandse Zaken opgeheven.118 Uit het 
winstregister over de jaren 1907-1912 blijkt, dat de maatschappij verder geen verlies meer 
leed, dan het dekkingsverlies voor  de periode 1903-1906. 

De maatschappij bleef actief in Rusland tot haar liquidatie in 1919 door de Sovjets, dit 
lot trof ook alle overige verzekeringsmaatschappijen. De maatschappij raakte in één klap al 
haar bezittingen kwijt. Uit een inventarisatie van de Vereniging voor Nederlandse belangen in 
Rusland blijkt de Russische afdeling van De Algemene aanspraak te maken op een totaal 
bedrag van Fl.10.989.465,14½.119 Ook de Russische obligaties verloren hun waarde. Voor De 
Algemene, wiens beleggingspakket grotendeels bestond uit Russische staatspapieren was dit 
een onherstelbare klap, wat leidde tot het officieel opheffen van deze maatschappij in 1921.   

De Nederlandse leden van de directie bleven in Sint-Petersburg tot het allerlaatste 
moment; Cool samen met zijn vrouw en Wertheim kwamen pas in mei 1920 terug naar 

                                           
114 Ibidem, Inv. nr. 8906. St.Petersburger Zeitung №206 van 30.07.1907. 
115 TsGIA SPb, fond 40, opis 1, delo 75. 
116 GAA, Toegangsnummer 580, Inv nr. 8906. Rus’ № 35 5/18.02.1908. 
117 Ibidem, Inv. nr. 8906. Rus’ 4/17.03.1908. 
118 Ibidem, Inv. nr. 8906. Strachovoje obozjrenije, juli-augustus 1908. 
119 Ibidem, Inv. nr. 8905. 
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Nederland met de ‘Lingestroom’. Wertheim had kans gezien om zijn vrouw en twee kinderen 
nog in de herfst 1918 via Stockholm naar Holland te sturen.120 Eén van zijn zonen schreef 
later in zijn boek over de laatste maanden te Sint-Petersburg: ‘In oktober 1918 kwamen ook 
mijn ouders tot de slotsom dat de tijd gekomen was - de komende winter liet zich nogal 
grimmig aanzien. Niet lang tevoren was er bij ons ‘s avonds aangebeld: huiszoeking. Mijn 
vader voelde goed aan dat de militieploeg niet erg doortastend optrad, en eiste dat hij het 
Nederlands gezantschap zou mogen opbellen om bij de huiszoeking aanwezig te zijn. Met 
moeite bereikte hij per telefoon de vice-consul, de heer Uitentuis, die gelukkig niet uit maar 
thuis was, en spoedig verscheen. Het liep deze keer goed af; achteraf bleek dat een ontslagen 
employé van de verzekeringsmaatschappij waarvan vader directeur was, anoniem had 
gerapporteerd dat er in ons huis goud verborgen was -waar niets van waar was’.121 Echter een 
half jaar later boden de consulaatpapieren al geen bescherming meer. In de zomer 1919 toen 
het Witte leger Petrograd dicht naderde, werden alle buitenlanders gearresteerd en naar 
Moskou over gebracht om als gijzelaars te worden vastgehouden, zo ook Cool. Wertheim wist 
hieraan te ontsnappen. Zijn onderduiking, ontsnapping van arrestatie, inschrijving als matroos 
bij Petrogradse haven en andere ongelooflijke avonturen beschreef hij in zijn Herinneringen 
van een slachtoffer. Hollanders in den greep van de Tsjeka.122

 
 

De handelsbedrijven 
 

Behalve Vriezenveense familiebedrijven waren er in Sint-Petersburg ook 
vertegenwoordigingen van  grotere Nederlandse handelsondernemingen. 

 
Het warenhuis Esders & Scheefhals123

Ik stond voor mama, en mama bekeek 
mij aandachtig. Daarop zuchtte zij: ‘Het 
wordt tijd, dat wij een echte gaan kopen.. 
Een lichtgrijze… Kleed je aan, wij gaan 
naar Mandel… O nee, naar Esders-
Scheefhals…’. ‘Naar Mandel?! - dacht ik 
- ik moest naar Mandel in 1911, toen 
papa nog hofraadsman was. Nu is hij 
staatsraadsman geworden en dat vraagt 
om Esders-Scheefhals bij de Rode brug’. 
L.V. Uspenskij. Zapiski starogo peterburzjtsa. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
120 Met dezelfde boot reisde ook de familie Scheefhals, behorende tot de Petersburgse textielmagnaten. (…) 
Vader Scheefhals, die zelf achterbleef, had in de mantel van zijn dochtertje, dat hij aan boord bracht, zonder dat 
ze het wist papieren geld in de voering laten naaien. Her werd ontdekt. We waren al bang dat het tot arrestaties 
zou leiden, en tot een verbod voor het hele gezelschap om te vertrekken. Maar gelukkig liep het goed af met 
alleen maar inbeslagneming van het gesmokkelde geld. Zie in: W. Wertheim, Vier wendingen in ons bestaan. 
India verloren  Indonesië geboren (Breda 1991) 62. 
121 W. Wertheim, Vier wendingen in ons bestaan. India verloren  Indonesië geboren (Breda 1991) 60. 
122 Haagsch maanblad. Deel XXIX №6 – juni 1938, deel XXX №1 – juli 1938, deel XXX №2 – augustus 1938, 
deel XXX №3 – september 1938, deel XXX №4 - oktober 1938. 
123 L.V. Uspenskij. Zapiski starogo peterburzjtsa. (Lenizdat 1970) 
http://lib.ru/PROZA/USPENSKIJ_L/peterburzhec.txt
L.V. Uspenskij was geboren in 1900 te Sint-Petersburg. 
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Het warenhuis Esders-Scheefhals werd geopend in 1907 en bevond zich op de hoek van 
Gorochovaja  en Mojka bij de Rode brug124 in Sint-Petersburg. Dit warenhuis maakte deel uit 
van een winkelketen, die door Stephan Esders was opgericht. Stephan Esders groeide op in 
een katholiek gezin in het Duitse Haren an der Ems, vlak over de grens bij Emmen. In de 
zeventiger jaren van de 19e eeuw, ten tijde van de stichting van het Duitse Keizerrijk, 
probeerden vele Duitse jongemannen de militaire dienstplicht te ontlopen door naar het 
buitenland te vluchten. Te meer daar de katholieke bevolking van Duitsland in het nieuwe 
Keizerrijk werd geconfronteerd met een golf van geloofsonderdrukking, wat ook in het leger 
duidelijk merkbaar was doordat de top van het leger volledig bestond uit protestantse 
Pruisische officieren.125 Ook Stephan Esders besloot Duitsland te ontvluchten en vertrok naar 
België.  

De eerste jaren van zijn verblijf in Brussel gebruikte hij om werkervaring in de handel 
op te doen en om de Franse taal te leren. Ook veranderde hij zijn Duitse voornaam Stephan in 
het Franse Etienne. Rond 1877 opende hij samen met een compagnon en dankzij financiële 
steun van een stoffenfabrikant zijn eerste kledingwinkel in Brussel. De zaken gingen goed en 
in 1890 kocht Esders een enorm pand op rue De La Vierge Noire, waarin hij een warenhuis 
opende onder de naam Esders. Onder diezelfde naam werden niet veel later warenhuizen 
geopend te Rotterdam (1894) in de Hoofdsteeg, te Wenen (1895) in de Maria Hilfer-Strasse, 
te Berlijn (1900) in Kaisar Wilhelmstrasse, te Breslau (1902) in G. Nagarstrasse en ook te 
Sint-Petersburg (1907).126 In de Russische hoofdstad kreeg de onderneming echter de naam 
Esders & Scheefhals, wat door familie- en zakelijke betrekkingen kwam. 

Stephan Esders was getrouwd met de Belgische Marie de Barsée127 en had vier 
kinderen. Zijn schoonzus Rosalie de Barsée was gehuwd met een Antwerpse boekhandelaar, 
Henricus Wilhelmus Scheefhals, een Nederlander van geboorte. Zijn familie kwam uit ’s-
Hertogenbosch.128 Uit dit huwelijk kwamen zeker drie kinderen voort: Jules, Charles en 
Maria. Zij hebben allen de volwassen leeftijd bereikt.129 Eén van de zonen van Henricus en 
Rosalie Scheefhals, Charles, met als doopnamen Carolus Wilhelmus Henricus Scheefhals, 
werd later door zijn oom, Stephan Esders als directeur van het warenhuis te Brussel 
aangesteld. Dit gebeurde omstreeks 1890.130 De handel zat deze families in het bloed, iets wat 
ook Charles Scheefhals volledig erfde. De zaken liepen voorspoedig en als directeur van de 
bloeiende onderneming in Brussel kreeg hij op 18 november 1898  van Paus Leo XIII zelfs 
een onderscheiding ‘Ridder van het Heilig Graf van Jeruzalem’ voor zijn verdiensten als 
sociaal werkgever.131

                                           
124 Er werden vier bruggen over de rivier Mojka vernoemd naar een kleur, namelijk: de Witte brug, de Blauwe 
brug, de Rode brug en de Groene brug. De Nederlandse hervormde kerk, bijvoorbeeld, bevindt zich op de hoek 
van Nevskij Prospekt en Mojka bij de Groene brug, die ook enige tijd de Politsejskij-brug werd genoemd. 
125 G.W.M. de Valk, Esders’ kledingmagazijnen Rotterdam N.V. 1894-1958. Inleiding en inventarisregister van 
restanten van het archief. (Gemeentearchief Rotterdam 2002) 1. 
126 Ibidem, 2-3. Zie ook:  interview met de Petersburgse Nederlander Johan Gramser in: J. Hosmar, De 
Ruslandvaarders (Zaltbommel 1986) 224-226. 
127 Haar achternaam wordt ook wel gespeld als Debarsé. 
128 Rosalie was de tweede vrouw van H.W. Scheefhals, zijn eerste vrouw was overleden en liet hem vijf 
kinderen na. 
129 Ongeïnventariseerd materiaal uit het familiearchief van Pons-Scheefhals. Juan Carlos Florencio Pons is de 
kleinzoon van Charles Scheefhals, woont te Amstelveen en is kenner van zijn familiegeschiedenis. Zie ook: 
CBG. Collectie familieadvertenties. Scheefhals 
130 J. Hosmar, De Ruslandvaarders, 226. 
131 Familiearchief Pons-Scheefhals. 
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Rond 1904 besloot Esders weer tot een verdere uitbreiding van zijn winkelketen, 
waarvoor hij in eerste instantie Kopenhagen op het oog had. Maar in Denemarken bestond in 
die tijd een wet, waardoor een buitenlander vijf jaar moest wachten voordat hij directeur kon 
worden van een (buitenlandse) onderneming. Dit wilde Esders niet en hij ging onderhandelen 
met de Russische autoriteiten.132 In tegenstelling tot Denemarken bood Rusland alle ruimte 
voor buitenlandse ondernemers, aldus viel de keuze op Sint-Petersburg.  

Vanwege zijn verdiensten in Brussel kreeg Charles Scheefhals dit project toegewezen 
van zijn oom. Hij werd niet alleen directeur van het nieuwe warenhuis, maar ook mede-
eigenaar en medenaamgever. De familie Esders werd in Sint-Petersburg vertegenwoordigd 
door één van de zonen van Stephan Esders, Bernard Esders. Dus de mede-eigenaren waren 
neven. Bernard Esders bleef echter in Wenen wonen, omdat hij als opvolger van zijn vader 
aan het hoofd stond van de gehele Esders-imperium. In december 1904 kochten de 
compagnons in Sint-Petersburg een oud pand op de hoek op Gorochovaja 15. Dit pand werd 
gesloopt en in de zomer van 1906 nam Charles Scheefhals deel aan de ceremoniële 
eerstesteenlegging van het toekomstige warenhuis. Bij deze gelegenheid werd de inzegening, 
in overeenstemming met de Russische traditie, voltrokken door vertegenwoordigers van de 
Russische Orthodoxe kerk. Het nieuwe ‘reuzengebouw’ verrees binnen een jaar.133 Er werd 
koortsachtig aan gewerkt door dag- en nachtploegen. En terwijl de werkzaamheden op 
Gorochovaja nog in volle gang waren, startte de nieuwe onderneming officieel vanaf 1 juli 
1906, eerst tijdelijk gevestigd op Mytninskaja naberezjnaja 3. Hiervan maakten Esders en 
Scheefhals melding in hun introductiebrieven, die in het Russisch en het Frans waren 
gesteld.134  

De opening van het nieuwe mode- en kledinghuis bij de Rode brug op de hoek van 
Gorochovaja en Mojka vond plaats in 1907. Het was een groot gebouw geworden met vijf 
verdiepingen, waarvan de begane grond en de eerste drie verdiepingen waren ingericht als 
warenhuis. De bovenste verdiepingen werden privé bewoond door de familie Scheefhals. Aan 
de voorkant van het gebouw waren zeven grote etalagevensters en van binnen was het als een 
vierkantgalerij ingericht en onderverdeeld in verschillende afdelingen, zoals: galanterie, 
chaussures, chapeaux, lingerie, fourrures, deux-pièces, enz. Het gebouw was een ontwerp van 
bekende architect V.A. Lipski (1869-1911), die onder meer verantwoordelijk was voor het 
ontwerp van bijna 50 woonhuizen en appartementcomplexen in Sint-Petersburg en omgeving. 
De architectuurstijl was in de zogenaamde rationalistische stroming van het modernisme: 
heldere rationaliteit, geometrie en zuivere vormen. Het warenhuis in Sint-Petersburg werd 
overigens net als alle andere Europese ondernemingen van Esders gebouwd in de vorm van 
driehoek met de hoofdingang op de hoek van twee straten. Boven op de hoek van het dak 
werd een torentje met een spits in een staal- en glasconstructie neergezet. Ook dit was een 
kenmerk van de warenhuizen van Esders.135  

                                           
132 Uit herinneringen van J.C.F. Pons te Amstelveen 16.10.2004. 
133 J. Hosmar, Sint-Petersburg. Stad van de Hollandse kooplieden (Zaltbommel 2001) 36-37. 
134 Familiearchief Pons-Scheefhals. 
135 Helaas was in de jaren 20 van de 20e eeuw het torentje op het Petersburgse gebouw afgebroken. Naar men zei 
vanwege de belemmering van het uitzicht naar de Admiraliteittoren. Zie: www.enlight.ru/camera/277/ 
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In de brochure van Esders en 
Scheefhals stond, dat het ‘het grootste mode- 
en kledinghuis in Rusland’ was. Het 
assortiment was bedoeld voor de hogere 
klassen. De kinderen van Scheefhals konden 
vanaf de hoogste galerij bijvoorbeeld zien 
hoe G. Rasputin, de ‘raadsman’ van de 
laatste keizerin Alexandra Fjodorovna, 
vrouw van Nikolaas II, zijn boodschappen 
deed.136

 
De warenhuizen van Esders 

Charles Scheefhals maakte van zijn 
warenhuis een bloeiende onderneming. Zo 
werden na aanvankelijke aanloopverliezen, al 
snel goede winsten gemaakt. De winst in de 
volgende jaren ging steeds omhoog. Maar de 
grootste winstcijfers werden behaald in de 
jaren van de Eerste Wereldoorlog, toen er in 
Rusland een tekort aan confectiegoederen 
ontstond, zo werd er in 1916 bijvoorbeeld 
een winst gemaakt van 452.158 gouden 
francs.137  

Dankzij de positie van Charles 
behoorde de familie Scheefhals tot de elite 
van de Nederlandse kolonie te Sint-
Petersburg, want ondanks het feit dat hij in 

België was geboren en opgegroeid, koesterde Charles zijn Nederlandse nationaliteit tot aan 
zijn dood. Zijn vrouw was ook van Nederlandse afkomst: Maria Florentina Kneepkens uit 
Weert. Al hun kinderen werden in Brussel geboren: Franz in 1893, Maria in 1897, Jeanne in 
1899 en Emma in 1904.138  

                                           
136 Uit herinneringen van J.C.F. Pons over zijn moeders verhalen over de tijd in Sint-Petersburg. 
137 Familiearchief Pons-Scheefhals. 
138 Ibidem. 
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De familie Scheefhals 

Rusland werd hun tweede vaderland, doordat de familie vanaf de opening van het 
warenhuis zich permanent in Sint-Petersburg vestigde. De kinderen werden er gedoopt in het 
katholieke geloof en de meisjes gingen naar de Franse katholieke school, waar zij ook de 
Russische taal leerden, zodat de kinderen Scheefhals de Russische taal, zowel mondeling als 
schriftelijk beheersten. Vader Scheefhals beheerste het Russisch ook goed. De man sprak 
namelijk zes talen vloeiend. Alleen voor mevrouw Scheefhals bleef het Frans als haar eerste 
taal.139 Omdat familie Scheefhals katholiek was, behoorden zij niet tot de Nederlandse 
hervormde gemeente te Sint-Petersburg, maar zij namen wel deel aan civiele bijeenkomsten 
van de Nederlandse kolonie, zoals de viering van de geboorte van prinses Juliana, dat 
plaatsvond in één van de zalen van de Hervormde kerk. Tevens waren vader en zoon 
Scheefhals lid van de Nederlandse Vereniging.140 Ook dames mochten de bijeenkomsten van 
de Vereniging bezoeken, maar alleen als donatrices. Op één van de bijeenkomsten van de club 
leerde Jeanne Scheefhals, een dochter van Charles, de Nederlander Arie Willem Pons kennen. 

Deze laatste kwam naar de Russische hoofdstad in 1916 vanwege zijn 
aanstelling bij de Russisch-Hollandse bank te Sint-Petersburg. Beide 
jonge mensen namen deel aan de muzikale optredens in de club, daar 
Jeanne viool speelde en Arie piano. 

 
Jeanne Scheefhals 

Op 20 augustus 1918 traden zij te Petrograd in het huwelijk in 
de katholieke kerk van St.Catharina op Nevskij Prospekt 32-34. Als 
getuige traden op H.C.J. de Vaynes van Buys, directeur van Hollands-
Russische bank, F.M. van Spengler, directeur van de Hollands-
Russische bank, Chr.H.J. van Niftrik, secretaris van het Nederlandse 
consulaat en L. Uriot, familielid en klerenmaker bij het warenhuis. Een 

                                           
139 Uit herinneringen van J.C.F. Pons. 
140 J. Hosmar, Sint-Petersburg, 66. 
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andere dochter uit de familie Scheefhals, Maria, werkte in 1914 bij het Russisch-Hollands 
lazaret, dat door de Nederlandse gemeente opgericht was en zich bevond in het huis van de 
Nederlandse consul Hendrik van Gilse van der Pals. Als erkenning voor haar werk ontving 
Maria een zilveren Faberge sigarettenkoker met opschrift. Deze koker wordt nog altijd 
zorgvuldig bewaard door de familie. Maria trouwde met de Belg Edmond Procureur op 21 
februari 1918 te Petrograd.141  

De Nederlanders in Sint-Petersburg vormden in die tijd onderling een hechte 
gemeenschap, waardoor de familiebanden vaak op vele fronten aanwezig waren. Zo werden 
als kleermakers voor het pas geopende mode- en kledinghuis neven van Charles Scheefhals 
aangesteld, namelijk de gebroeders Theo en Louis Uriot uit Amsterdam. Hun moeder was een 
Scheefhals van geboorte.142 Louis trouwde later met een Pools meisje, een schoolvriendin van 
Jeanne Scheefhals. 

Dat de familie Scheefhals niet van plan was om haar tweede vaderland te verlaten 
getuigen de grote investeringen in onroerend goed in de jaren 1917-1918. Zo werden de 
panden op Nevskij Prospekt 106 en op Novo Isaakijevskaja 14 aangeschaft. Daarnaast bezat 
de familie een buitenhuis in Jermolovka (niet ver van Sint-Petersburg). Maar na de revolutie 
van 1917 werd ook de familie Scheefhals alle bezittingen ontnomen en genationaliseerd. Haar 
bezit vertegenwoordigde een waarde van 13.201.127,61 in gouden francs op november 1918, 
inclusief 4,5 miljoen voor het pand van het warenhuis en bijna 2 miljoen voor de voorraad.143 
Begin herfst 1918 met de laatste scheepsgelegenheid ging de familie Scheefhals via 
Stockholm naar Holland. Om nog te redden wat er te redden viel bleef Charles Scheefhals 
alleen achter in Sint-Petersburg. Dit pakte echter niet goed uit, want hij werd in november 
1918 gevangen genomen. Na vier maanden gevangenis en na betaling van een enorme 
borgsom werd hij vrijgelaten,144 waarna het hem lukte om Rusland ontvluchten. De familie 

                                           
141 CBG. Collectie familieadvertenties. Scheefhals. 
142 Interview met mevrouw V. Uriot-Slosarski in: J. Hosmar, De Ruslandvaarders (Zaltbommel 1986) 199. Zie 
ook: CBG. Collectie familieadvertenties. Scheefhals. 
143 Documenten van de Vereniging voor Nederlandse Belangen in Rusland. De secretaris van deze Vereniging 
was A.W. Pons. Na zijn overlijden werd het archief door zijn weduwe Jeanne Pons-Scheefhals bewaard en 
vervolgens door hun zoon mr. J.C.F. Pons. Tegenwoordig berusten deze documenten in het museum Oud 
Vriezenveen. 
144 Auteur van deze ontving in oktober 2004 van de heer J.C.F. Pons een Russische boek uit de bibliotheek van 
zijn grootvader Chr. Scheefhals. Dat was Dvadtsatj sjestj tjurem i pobeg iz Solovkov van Ju. Bezsonov. Dit boek 
zijn de herinneringen van een officier uit het Tsaristische leger Ju. Bezsonov over zijn acht jaar als 
krijgsgevangene in de handen van de Tsjeka. Na zijn ontsnapping uit Solovkikamp vluchtte hij naar Parijs, waar 
hij in 1928 zijn boek publiceerde, waarin een episode aan zijn medegevangene Chr. Scheefhals is gewijd.  
‘Om onze kamer binnen te komen, moest men door  een kleine gang lopen, die naar de wc leidde en naar de trap, 
waarover de arrestanten werden gevoerd. Op een zekere avond stonden wij in de gang te praten. De deur ging 
open en er werd een netjes geklede man van middelbare leeftijd bij ons binnengebracht. 
Binnengekomen groette hij ons en zonder zijn bolhoed af te zetten ging hij bij de wand staan. Wij praatten 
verder. Zo ging er een minuut of twintig voorbij. Omdat ik zag, dat het nog geen doorgewinterde gevangene was, 
ging ik naar hem toe en stelde hem voor de kamer in te gaan en zich bij de kameroudste aan te melden. 
‘Nee, dank u’- antwoordde hij, ‘ik was net bij de rechercheur geweest en hij zei dat ik hier door een misverstand 
ben en hij beloofde, dat mijn zaak zo meteen wordt behandeld en dat ik straks zal worden vrijgelaten’. 
Ik heb hem gevraagd, waar zij zaak over ging. Hij antwoordde, dat zijn achternaam Scheefhals was en dat hij 
eigenaar van het warenhuis Esders & Scheefhals een uur of twee geleden op weg naar zijn dochter, die op 
Gorochovaja straat woont, de trap van haar huis opliep. Op dat moment kwam er uit een van de appartementen 
een arrestatieteam te voorschijn, die hem meenam en hier naartoe gebracht heeft. Scheefhals was absoluut 
overtuigd, dat hij direct zou worden vrijgelaten. 
In drie maanden tijd, dat ik al gevangen zat, heb ik veel van dat soort verhalen gehoord en wetende wat in de taal 
van de Tsjeka ‘gaat u maar zitten, uwe zaak wordt zo meteen onderzocht’ betekende, moest ik lachen en raadde 
hem aan zich toch maar bij de kameroudste aan te melden en zijn best te doen om slaapplaats te bemachtigen. 
Hij bedankte mij opnieuw, maar verkoos te blijven staan. 
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ging eerst naar België. Later verspreidden de familieleden zich over de hele wereld. Franz en 
Emma gingen met hun echtgenoten naar Canada. Maria en haar echtgenoot overleden in 1918 
in Stockholm aan de Spaanse griep. Jeanne ging met haar man Arie naar Argentinië, waar 
Arie een nieuwe aanstelling kreeg en in 1926 kwamen zij naar Nederland. Charles Scheefhals 
met zijn vrouw Florence vestigde zich eerst in Brussel, later in Weert en na het overlijden van 
zijn echtgenote ging Charles bij zijn dochter Jeanne te Amsterdam wonen.145 Bijna direct na 
terugkeer naar België sloot Charles Scheefhals met de familie Esders een overeenkomst, 
waarin hij al zijn bezittingen te Sint-Petersburg overdroeg aan deze familie. Hiervoor ontving 
hij een financiële compensatie, waarmee hij zich kon onderhouden. Maar de familie Esders 
zag nooit iets terug van haar Russische bezittingen.  

Na de revolutie werd in het warenhuis Esders & Scheefhals een naaifabriek gevestigd, 
waardoor vele decoratieve fragmenten werden vernield. Maar het gebouw is nog altijd te zien, 
alleen zonder torentje.   

 
 

Het handelshuis en atelier Paul Carlson. Paul Carlson (Pavel Karlson) was een linnen – en 
confectiebedrijf, dat op Bol’sjaja Morskaja 18 was gevestigd.146 Deze winkel werd in 1886 
gekocht door Lucas Jan Scholl Engberts, maar bestond al geruime tijd onder deze naam. Haar 
nieuwe eigenaar stamde af van een Vriezenveense familie, wiens mannelijke leden al 
generaties lang in Rusland zaken deden. De vader van Lucas, Jan Hendrik Scholl Engberts 
had ook een aantal jaren in de Russische hoofdstad gewerkt bij Smelt, Engberts & Co. Later 
ging hij terug naar Vriezenveen, waar hij in 1857 overleed. Geboren in 1842 te Almelo ging 
Lucas reeds op jonge leeftijd naar Sint-Petersburg. Net als vele jonge Vriezenveense knapen 
begon Lucas Scholl Engberts zijn carrière als hulpje bij een van de winkels in de Gostinyj 
Dvor. In zijn geval was dat bij Gebroeders Engberts & Co.147

De ‘Paul Carlson’ week van alle andere Vriezenveense winkels af, ten eerste omdat zij 
niet in de Gostinyj Dvor lag en ten tweede omdat zij flink groter was. Naast linnen en 
lingeries verkocht men hier blouses en andere damesconfectie, die men in de eigen 
werkplaatsen vervaardigde. De werkplaatsen bevonden zich aanvankelijk op Lesnoj, in het 
noordelijke deel van de stad. In 1890 kocht Lucas een huis van 4 verdiepingen op Peski, 
waarin ook het atelier werd gevestigd.148 Hij was een koopman van het tweede gilde en een 
vermogend man, die een paar landhuizen bezat op Lesnoj. Deze huizen verhuurde hij in de 
zomermaanden vaak aan Petersburgse Vriezenveners. 

Lucas was gehuwd met een Russische vrouw, Darja Semenovna Alekseeva. Een van 
hun kinderen, een zoon, was geboren in 1866 te Sint-Petersburg en heette net als zijn vader 
Lucas of op zijn Russisch: Loeka Loekitsj. Vader Lucas overleed in 1906, waarschijnlijk te 
Sint-Petersburg. Loeka Loekitsj nam de zaak over en bezat haar tot 1918, toen de winkel in 
beslag werd genomen door de Sovjets. Loeka Loekitsj was geen lid van de Nederlandse 
hervormde gemeente, wat doet vermoeden dat hij Orthodox was. De Nederlandse taal was hij 

                                                                                                                                    
Ik ging de kamer binnen, bleef daar ongeveer anderhalf uur en ging terug naar de gang. Scheefhals stond nog 
steeds. Wij raakten in gesprek en ik bood hem een weddenschap aan op een haring, dat terwijl zijn zaak 
onderzocht wordt hun ‘gaat u maar zitten’ niet minder dan een maand zou gaan duren en dat hij bovendien voor 
zijn vrijlating een hoge geldbedrag zal moeten betalen. 
Inderdaad duurde dit ‘gaat u maar zitten’ voor hem, die volkomen onschuldig was, vier maanden  en de Tsjeka 
klopte hem het geld letterlijk uit de zakken’. Citaat uit Ju. Bezsonov, Dvadtsatj sjestj tjurem i pobeg iz Solovkov 
(Parijs 1928) 25-26. 
145 Familiearchief Pons-Scheefhals. 
146 Smirnov, Peterburg. Istorija torgovli, deel 3, 81. 
147 Harmsen, Vriezenveners, 111. 
148 Ibidem, 55 en 112. 
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vermoedelijk niet machtig.149 Maar zijn Nederlandse paspoort behield hij wel. Hij komt met 
zijn familie voor op de lijst van de te Sint-Petersburg gebleven Nederlanders uit 1919.150 
Samen met zijn vrouw en zoon kwam hij in 1920 met de ‘Lingestroom’ naar Nederland. Maar 
omstreeks 1921 ging hij naar Berlijn, omdat hij niet aan het Nederlandse leven kon wennen. 
In Berlijn dreef hij een sigarenhandel. Vijf jaar later overleed hij daar.151

Dit levensverhaal is een voorbeeld van assimilatie in de derde generatie. De 
grootvader hield tijdelijk verblijf in de Russische hoofdstad, terwijl zijn familie in Nederland 
bleef en na afloop van zijn diensten bracht hij zijn laatste jaren door in Vriezenveen. De zoon, 
geboren nog in Vriezenveen, kwam op jonge leeftijd naar Rusland, trouwde met een Russin 
en overleed in Rusland. De kleinzoon, die door kennissen als een Rus werd beschouwd en die 
niet eens meer hervormd was, zou hoogst waarschijnlijk zonder de Russische revolutie nooit 
naar Nederland zijn teruggekeerd.  

 
 

De Wijnhandel Jalta. De oprichters van deze zaak waren twee broers: Jan Frederik Vos en 
Johannes Otto Vos. Hun ouders woonden de eerste jaren van hun huwelijk in Vriezenveen, 
omdat de moeder, Frederika Christina Meijer, een Vriezenveense was. De vader, Cornelis 
Johannes Vos, was afkomstig uit Zwolle.152 Later verhuisde het gezin, eerst naar Rijssen en 
nog later naar Deventer. Jan Frederik begon zijn loopbaan in Sint-Petersburg bij Jansen, Joost 
& Co. en Johannes bij de firma Ten Cate & Co.153 In 1880 (volgens andere berichten in 
1883)154 begonnen de gebroeders Vos een wijnwinkel genaamd Jalta op adres Karavannaja 
14. Zij handelden in wijn uit de Krim, vandaar de naam: Jalta is een beroemd kuuroord op de 
Krim, ook bekend vanwege haar wijngaarden. De zaken gingen voorspoedig en in 1885 werd 
nog een filiaal in Moskou geopend. Helaas werd Jan ernstig ziek en in 1886 overleed hij te 
Tsarskoje Selo155 aan een hartkwaal. In de zaak zat nog een derde compagnon: Dohnberg, een 
Duitser, maar Johannes kon niet goed met hem opschieten en deze twee gingen uit elkaar. 
Sinds 1889 stond Johannes het hoofd aan de zaak. Waarschijnlijk had hij een nieuwe 
compagnon gevonden, want de naam van de wijnhandel werd veranderd in Scheffer & Vos. 
Ook openden zij twee wijnkelders op Michajlovskaja 2 en Malaja Morskaja 6. Nadat in 1892 
zijn vroegere compagnon was overleden, trouwde Johannes met zijn weduwe Wilhelmine 
Dohnberg-Schwartz, wat in de Nederlandse kolonie enig opzien baarde.156 In 1907 werd de 
zaak gereorganiseerd en opgezet als een handelshuis met een kapitaal van Rb. 3.000, waarvan 
Rb. 1.500 aan Johannes behoorde en de andere Rb. 1.500 aan een onbekende belegger.157

                                           
149 Net als zijn broer Leonid Scholl Engberts. In de dossiers van Ministerie van Buitenlandse zaken bevind zich 
een brief aan Minister van BZ van W. Jansen uit Almelo, die als de request van Leonid optrad. Leonid schreef in 
het Frans (want het Nederlands was hij niet machtig) een verzoek aan de Nederlandse regering over de 
mogelijkheid om het Nederlandse burgerschap terug te krijgen. Leonid werd bij zijn geboorte bij het 
Nederlandse Consulaat als Nederlander ingeschreven, maar veranderde echter zijn nationaliteit toen hij als 
Inspecteur van arbeid in Russische staatsdienst trad. Leonid was met een Russische vrouw getrouwd en stond net 
als zijn broer niet op de ledenlijst van Nederlandse hervormde gemeente. NA, Ministerie Buitenlandse Zaken, A-
Dossiers 1919-1940, Toegangsnummer 2.05.21, Inv. nr. 1661.  
150 NA, Ministerie van Buitenlandse Zaken, A-Dossiers 1919-1940, Toegangsnummer 2.05.21, Inv. nr. 1661. 
151 Harmsen, Vriezenveners, 112. 
152 http://www.gencircles.com/users/vriezenveners/4/data/14701 
153 Harmsen, Vriezenveners, 130. 
154 Smirnov, Peterburg. Istorija torgovli, deel 3, 82. 
155 Een plaats buiten Sint-Petersburg. 
156 Harmsen, Vriezenveners, 130. 
157 Smirnov, Peterburg. Istorija torgovli, deel 3, 82. 

 78



Samen met zijn vrouw en twee dochters woonde Johannes Vos op Vasilevskij eiland, 
linija 11, huis 24. Het hele gezin was ingeschreven bij de Nederlandse hervormde kerk. Ook 
deze wijnzaak deelde het lot met alle andere Nederlandse ondernemingen. Zij werd 
genationaliseerd door de Sovjets en in 1920 kwam ook de familie Vos naar Nederland met de 
‘Lingestroom’. 

 
 

R.S. Stokvis & Zonen Ltd. Deze Rotterdamse firma was opgericht door Raphael Samuel 
Stokvis, een telg uit een koopmansfamilie. In 1844 begon R.S. Stokvis aan het Hang 437 een 
zaak in ijzerwaren, kachelornamenten, etc. De firmanaam stamt uit 1859, toen zijn twee zoons 
als firmanten in de zaak werden opgenomen. In de jaren zeventig werd er door de firma op 
grote schaal tin en oud-ijzer verhandeld, maar ook gereedschappen, spijkers, schroeven, 
daarnaast sanitair, asfaltdakbedekking, weegmachines, boormachines, etc. In tachtiger jaren 
van de 19e eeuw deed de derde generatie van Stokvis zijn intrede in het bedrijf. De groei van 
de zaken maakte differentiatie noodzakelijk. In 1890 werd de afdeling Rijwielen als eerste 
aparte commerciële activiteit opgezet. In 1902 volgde de afdeling Export in verband met de 
handel op Nederlands Indië en in 1904 volgden de afdelingen IJzer en staal, IJzerwaren en 
Gereedschappen, Gas en Water, Technisch I en Technisch II. In datzelfde jaar werd het 
bedrijf omgevormd tot een naamloze vennootschap. De familie was nog steeds de enige 
kapitaalverschaffer. 

     In 1907 vond een grote reorganisatie plaats. Nieuwe afdelingen werden afgesplitst 
van de bestaande om een slagvaardiger en deskundiger uitvoering der werkzaamheden te 
verkrijgen. De voortgaande bedrijfsuitbreiding ging de kapitaalkracht van de familie te boven. 
Omdat de firma geen gewenste ondersteuning op de Nederlandse kapitaalmarkt vond, richtte 
zij haar blik buiten de grenzen. Op de Britse kapitaalmarkt bestond wel de mogelijkheid 
fondsen aan te trekken, maar er mocht uitsluitend aan Britse ondernemingen worden geleend. 
Daarom werd besloten de firma om te vormen tot een Brits bedrijf met de juridische zetel in 
Londen en de feitelijke in Rotterdam. Zo ontstond er in 1908 R. S. Stokvis & Zonen Ltd. Dit 
functioneerde trouwens tot 1949, toen, vanwege de nieuwe economische situatie in zowel 
Engeland als Nederland, de onderneming weer tot een volledig Nederlandse vennootschap 
kon worden omgevormd. 

Ook deze Nederlandse firma had haar belangen in Rusland. In de zomer van 1915 
werd er besloten tot het oprichten van een zogenaamd ‘Russisch Syndicaat’.158 Deze werd 
gevormd door bemiddeling van de Rotterdamse Bank Vereniging (RoBaVer)en had een 
startkapitaal van Fl. 750.000. De firma Stokvis voerde de directie en het beheer. Het 
Syndicaat trad op als tussenhandel tussen de Amerikaanse en Engelse producenten van 
volautomatische machines en Russische afnemers. Zodra de oorlog voorbij was zou de handel 
uitgebreid worden met allerlei andere artikelen, behorende tot de branches van de firma.159 
Het kantoor van agentschap werd gevestigd te Petrograd op Kazanskaja plein 3. Als 
handelsagent van Stokvis in Rusland stelde de firma een Zweed aan: Per Johan Theodor 
Lundin.160 Hij was een goede technicus, maar geen echte zakenman, daarom vroeg Theo 
Stokvis, een directielid, zijn goede familiekennis en tennisvriend, Banke Gaastra, een 
Nederlandse accountant van de firma Van den Bergh’s Ltd. en agent van Robaver te Rusland 
om als adviserend directeur voor de Stokvis op te treden. Gaastra mocht zijn verplichtingen 
voor zijn eigen werkgever niet afstaan en moest deze aanstelling weigeren, maar hij bleef in 

                                           
158 GAR, Inleiding bij inventaris van R. S. Stokvis & Zonen, Toegangsnummer 355. 
159 GAR, Togangsnummer 355, Inv. nr. 3027. Brief van Stokvis aan Gaastra van 23.05.1916, Inv. nr. 3029. Brief 
van Stokvis aan Lundin van 6.02.1917. 
160 GAR, Togangsnummer 355, Inv. nr. 1756. 
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zijn privé-tijd de belangen van Stokvis behartigen. Hij deed voor de firma onderzoek naar de 
Russische zakelijke condities en gaf adviezen over de handelsvoorwaarden in dit land.161  

In de eerste tijd gingen de zaken voorspoedig, de vraag naar machines was groot en de 
firma kreeg zelfs orders van de Russische regering. Het grootste deel van de geïmporteerde 
machines werden via het kantoor van de firma in New York vanuit Amerika naar Archangelsk 
verscheept en niet naar Petrograd vanwege de oorlog. Vervolgens verliep de reis via de 
binnenlandse vracht naar de Russische hoofdstad en naar andere gouvernementen. De aanvoer 
via de haven van Archangelsk zorgde voor een traag transport via het binnenland naar Sint-
Petersburg: er was zeer weinig scheepsgelegenheid met hoge vrachtkosten tot gevolg. Ook 
waren er moeilijkheden met het regelen van in– en uitvoerdocumenten. De 
oorlogsomstandigheden tastten de Russische economie ernstig aan, wat onder meer leidde tot 
hoge belastingen door de Russische regering voor buitenlandse ondernemingen.162 Daarnaast 
daalde de koers van de roebel sterk en de Russische regering trof maatregelen om de roebel te 
beschermen en valutaspeculatie tegen te gaan. De officiële koers werd vast gesteld door de 
Kanselarij der Financiën, waaraan alle banken zich moesten houden. Deze wisselkoers lag 
gemiddeld 5% lager dan de buitenlandse koersen, wat dus zeer onvoordelig was voor 
deviezen export. Mede hierdoor was er ook een groot tekort aan vreemde valuta, waardoor het 
soms wel tot twee maanden kon duren voor het geld fysiek kon worden omgewisseld. 
Bovendien was de aanvrager van een wisseltransactie verplicht bij zijn verzoek de nodige 
bescheiden over te leggen; onder meer dat men het geld aan het buitenland werkelijk schuldig 
was en dat het een artikel betrof dat behoorde tot de dagelijkse behoeften of direct of indirect 
voor het leger bestemd was.163 Voor Stokvis betekende dit, dat het bijna ondoenlijk werd de 
ontvangen roebelbedragen om te zetten naar dollarremisen, terwijl de rekeningen wel in 
dollars betaald moesten worden. Op voorstel van Lapidoth, directeur van de Russisch-
Hollandse bank te Petrograd,  werd besloten dat de firma de roebels zou storten bij de 
Russisch-Hollandse bank, waarna deze bank de Rotterdamse bank telegrafeerde om voor 
ongeveer de tegenwaarde als voorschot aan dollars naar New York over te maken. Hierdoor 
kon de betaling plaatsvinden. Uiteraard ging dit gepaard met renteverlies en een percentage 
van het koersrisico, maar dat was beduidend minder dan 5%. Ondanks al deze moeilijkheden 
werd in Rusland door de firma een totale winst van Fl. 387.738,35½ bereikt in het jaar 
1916.164  

Onder dergelijke ingewikkelde economische omstandigheden werd het zakendoen 
voor buitenlandse ondernemers bijzonder lastig. De levensomstandigheden te Petrograd 
verslechterden met de dag: een groot tekort aan eerste levensbehoeften was er nog niet, maar 
de prijzen stegen razend snel. Eind 1916 diende Lundin een ontslagaanvraag in, waarbij hij 
verklaarde, dat hij het ‘hier alles behalve naar zijn zin had, wegens de grote moeilijkheden 
welke hij ondervindt in het verkrijgen van een behoorlijk appartement voor zijne familie, en 
nog vele anderen’. Lundin woonde in Sint-Petersburg met zijn familie, bestaande uit 4 
personen, op een kamer gelegen naast het kantoor. De huurprijzen waren zo hoog, dat iets 
beters niet betaalbaar was voor hem. Bovendien was één van zijn kinderen geruime tijd ziek 
geweest, zodat de familie enorm moest “scharrelen”.165 Desondanks wist de directie hem te 
overtuigen om te blijven, dat ‘hij de tanden nog een poosje op elkaar moest zetten en de 
toestand na de oorlog toch wel beter zou worden, dat hij toch zulk een schitterende toekomst 

                                           
161 GAR, Toegangsnummer 355, Inv. nr. 3027. Brief van Stokvis aan Gastra van 30.07.1915. Brief van Gaastra 
aan Stokvis van 7 april 1916. 
162 GAR, Toegangsnummer 355, Inv. nr. 3027. Nieuwe Rotterdamse courant van 10.11.1915. Avondblad. 
163 GAR, Toegangsnummer 355, Inv. nr.3025. Brief van Lapidoth aan de firma Stokvis van 9.06.1916. 
164 GAR, Toegangsnummer 355, Inv. nr 3025. 
165 GAR, Toegangsnummer 355, Inv. nr.3030. Brief van Lapidoth aan Stokvis van 19.01.1917. 
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voor zich had, hetgeen deze opoffering toch wel waard was. Zoovele vreemdelingen met hem 
leefden onder gelijke omstandigheden toch alleen de toekomst doet hen alle ongerief en 
onaangenaamheden trotseeren’.166 Verder werd hem aangeboden wat vakantie te nemen en 
naar Holland te komen. Begin april 1917 kwam Lundin naar Rotterdam. Zijn bezoek werd de 
aanleiding tot belangrijke besluiten door Stokvis en Robaver met het oog op de uitbreiding na 
de oorlog; besloten werd tot de vorming van de Internationale Industrie- en 
Handelsvereeniging (IIHV), een Hollandsche Vennootschap met een startkapitaal van Fl. 
10.000.000. De IIHV werd officieel opgericht op 30 mei 1917 en had als doel deel te nemen 
in productie- en handelsondernemingen. Haar eerste onderneming werd het overnemen van de 
‘Russische zaken’.   

Behalve Lundin werkten er op kantoor van Stokvis te Petrograd de heer Berg, een 
verkoper, de heer Kramer, een monteur en de heer R. Wiggers, administratief werker. De heer 
Berg werd na een half jaar al weer ontslagen, omdat Lundin ontevreden over hem was. Ook 
de heer Kramer werd gewaarschuwd, dit heerschap leed aan bevliegingen en was iemand die 
alleen onder druk kon werken. Daarnaast sprak deze man behalve Nederlands alleen maar 
Duits. Het Nederlands kon niemand verstaan in de Russische hoofdstad en het Duits was 
verboden. Hierdoor was hij niet in staat de werking van een machine uit te leggen aan 
afnemers. Reiner Wiggers was een onderofficier en moest daarom terug naar Nederland voor 
zijn dienstplicht.  

Stokvis zocht nieuwe werknemers voor de Petrogradse vertegenwoordiging. De firma 
was van plan om de zaak na de oorlog uit te breiden tot 20-25 werknemers. Ze vonden ene 
Henri H.I. Seveke. Deze Nederlander van rond de 35, had al 22 jaar van zijn leven in Rusland 
doorgebracht, eerst te Riga en later te Sint-Petersburg. Elf jaar voor de oorlog werkte hij voor 
een Duitse firma. Hij was getrouwd met een Russische, had twee kinderen. Samen met zijn 
vrouw was hij lid van de Nederlandse hervormde gemeente te Sint-Petersburg. Direct na het 
begin van de oorlog werd hij (naar later bleek onterecht) gearresteerd door de Russische 
autoriteiten. Na zijn vrijlating ging hij met zijn gezin naar Nederland. Maar toch wilde hij 
graag terug en zocht een nieuwe aanstelling bij een of ander Nederlandse firma in Rusland. 
Stokvis probeerde via de Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en ook de Russische 
commerciële attaché te Den Haag de toestemming van de Russische autoriteiten voor de heer 
Seveke te verkrijgen. Maar deze laatste bleek bezwaren te hebben. Tijdens het 
‘sollicitatiegesprek’ maakte Seveke ‘een allertreurigste indruk: in minder dan geen tijd begon 
hij (aan Lundin) te vertellen, hoe men als ‘grand seigneur’ te Petrograd moest leven’.167 Ook 
de directeur van Hollands-Russische bank, Lapidoth, die tegelijkertijd commissaris was van 
de IIHV, meldde dat Seveke niet geheel te vertrouwen was.168 Daarop ging deze aanstelling 
niet door. Met het oog op de kosten zocht de firma iemand, die ongetrouwd was. Zo gingen 
S.L. Wit, 26 jaar oud, als administratief werker en M.S. Haasjes, ook 26 jaar oud, naar 
Petrograd. Zij kwamen in het begin van de zomer in 1917 naar de Russische hoofdstad. Net 
als alle andere nieuwkomers werden zij verwelkomd door de Nederlandse Vereniging te 
Petrograd en al gauw waren zij vaste gasten op de Hollandse avonden. De onkosten van deze 
bezoeken stonden genoteerd in het kasboek. Wit was ook één van de laatste medewerkers, die 
Petrograd in september 1918 voorgoed heeft verlaten. Hij bracht aan de directie  rapport uit 
over de toestand in de laatste maanden. Hij schreef dat gedurende het jaar 1918 er aan zaken 
doen in Rusland weinig viel te denken. Eind december 1917 werden alle particuliere 
bankinstellingen afgeschaft en hun werkzaamheden werden overgedragen aan de Volksbank. 
De transacties van de Volksbank beperkten zich uitsluitend tot het uitbetalen van kleine 
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bedragen. Ter voldoening van uitstaande vorderingen kon men onder geen voorwaarde geld 
van de Volksbank krijgen. De medewerkers van Stokvis zagen zich genoodzaakt Petrograd te 
verlaten. Desalniettemin beëindigde Wit zijn rapport met het hoofdstuk ‘Vooruitzichten’: de 
hoop, dat de firma zou terug keren bleef. ‘En wanneer de fabrieken in Rusland wederom 
geregeld zullen kunnen werken, zal de vraag naar machines zeer zeker enorm zijn.’ Ook de 
kantoorhuur was reeds vooruitbetaald tot einde mei 1919.169 Maar de verwachtingen kwamen 
niet uit.  

  
 

Twee grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven in Sint-Petersburg 
 

N.V. Anton Jurgens Vereenigde Fabrieken. De ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van 
de Anton Jurgens’ Margarinefabrieken, de bakermat van de margarine industrie en thans 
Unilever, is lang en ingewikkeld en is het onderwerp van meerdere historische en 
economische studies. De relaties met het Tsaristische Rusland nemen maar een bescheiden 
plaats in deze geschiedenis. Het bleef beperkt tot slechts een enkele episode, dat zich aan de 
vooravond van de Eerste Wereldoorlog afspeelde. Toen in de herfst van 1913 de 
hoofdinspecteur van de N.V. Anton Jurgens Vereenigde Fabrieken, de heer A.W. de Lange, 
naar Rusland ging om de mogelijkheden voor de fabricage en verkoop van margarine te 
onderzoeken, was deze onderneming een bloeiende zaak met een volgestort kapitaal van 
twaalf miljoen gulden en eigen kantoren en filialen in Nederland, Engeland, Duitsland, 
België, Denemarken. De N.V. was sinds 1908 een samensmelting van twee Nederlandse 
concerns Ant. Jurgens en Sam van den Bergh.170 Beide families begonnen als boterhandelaren 
te Oss, maar toen in 1871 de firma Ant.Jurgens het eigendomsrecht van Mége-Mouriés, de 
uitvinder van de margarine, kocht en ’s werelds eerste margarinefabriek stichtte, volgde Van 
den Bergh dit voorbeeld en ging een jaar later hetzelfde product fabriceren.171 Vanaf die tijd 
waren deze zaken grote rivalen. De zakelijke rivaliteit verplaatste zich, zoals wel vaker 
gebeurde, ook naar de persoonlijke sfeer en werd benadrukt door de verschillende religieuze 
en culturele achtergronden van beide families. De familie Jurgens was rooms-katholiek en de 
familie Van den Bergh was joods. Jurgens nam geen ‘Israëlieten’ in dienst en in de 
correspondentie werd de firma Van den Bergh als ‘de Jood’ aangeduid.172 Maar de 
toenemende concurrentie in de margarinebranche maakte voor beide rivaliserende 
margarinedynastieën duidelijk, dat een fusie ‘kan nooit anders dan hun ten goede komen’.173 
Echter de samensmelting kon nog jaren lang de persoonlijke irritaties tussen de ex-
concurrenten niet wegnemen. Deze ‘etnische’ kwestie kwam op een merkwaardige wijze naar 
voren in de handelingen over Rusland. 

Voor de gedelegeerde naar Rusland, A.W. de Lange, werd als reisdoel gesteld, het 
uitvoeren van een marktonderzoek, waaruit opgemaakt zou kunnen worden of het überhaupt 
mogelijk was en lonend om margarine in Rusland te gaan produceren. Hierbij moest hij 
verschillende mogelijkheden bekijken: een eigen fabriek bouwen of een al bestaande fabriek 
overnemen of met een bestaande fabriek een samenwerking aangaan. 
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Op 1 November 1913 kreeg De Lange zijn visum bij de Russische missie in Den Haag 
voor vrije verplaatsing in Rusland en hij werd door de fabrieksadministratie en door het 
Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken van tal van aanbevelingsbrieven voorzien om 
makkelijk met de nodige mensen in contact te komen. Ondanks de grote ervaring met het 
werken in het buitenland was Rusland die tijd absoluut een onbekende en onvoorspelbare 
uitdaging. De hoofdinspecteur vertrok per spoor via Breslau (Wroclaw) naar Lodz, het 
Russische Polen. Deze geboren en getogen zakenman begon zijn onderzoek reeds in de trein, 
nog onderweg naar zijn bestemmingplaats. De eerste informatie uit gesprekken met 
medereizigers was weinig opwekkend. Naar hun beweren werd margarine door de Polen 
weinig gebruikt, doch wel cocosvet en de arme man at veel runder- en schapenvet.174 Na 
aankomst in Lodz waren zijn eigen eerste indrukken niet beter. ‘Lodz. 7 November, vrijdag. 
Aankomst, vreselijk vuile straten, indien men ze zoo mag noemen. Het zijn vuilnispoelen. Het 
lichte karretje schudt zoo en ik moet mij met beide handen stevig vasthouden. Straten 
herbouwd met paleizen en hutten(houten) naast elkaar! Het is toestand!’ Deze stad was in die 
tijd net zo groot als Amsterdam. ‘Ontzettend veel Joden. Meer dan 100.000 van de 500.000 
inwoners, vreselijk schreeuwerige mensen, maken allen veel lawaai. De zaken hier en te 
Warschau veel in jodenhanden zijn en ik dus toch niet afdoende kon opschieten: Zaterdag-
Sabbath! Zondag-Zondag!’.175 Deze situatie hield verband met de Russische wettelijke 
bepalingen ten opzichte van de joodse onderdanen. Joden mochten zich slechts vrij bewegen 
binnen het gebied van de ‘Israëlitische nederzetting’. Dit waren Polen, Wit-Rusland en de 
Oostzee-provincies. In andere regio’s en met name in de beide hoofdsteden werden slechts 
Joden geduld, die uitmuntende vaklieden waren of zeer goed opgeleide specialisten. Zo was 
bijvoorbeeld in Sint-Petersburg het percentage van de Joodse bevolking in de tweede helft van 
de 19e begin van de 20e eeuw slechts 1-2%.176 Het werken op zondag was bij Jurgens’ fabriek 
ingevoerd al sinds 1898, toen Ant. Jurgens II een kerkelijke dispensatie van Heilige Stoel te 
Rome wist te verkrijgen voor het laten verrichten van arbeid op de zon- en feestdagen.177 Al 
vanaf het begin werd De Lange gewaarschuwd over de verholen vijandschap van de 
christelijke bevolking ten opzichte van de joodse bevolking in Polen. ‘De Zijne voor de Zijne’ 
deze spreuk hangt in Russische Polen in vele Christen-zaken in Russische en in Poolsche 
talen, d.w.z. dat de Christen niets van de Joden moeten kopen. Indien wij hier dus met de 
Christen zaken willen doen, moeten wij dit niet door de Joden laten doen, dit vervolgens 
velen! Ik ga ermee niet akkoord’.178 Dagelijks stuurde De Lange zijn rapporten naar 
Nederland. In beantwoording maakte de administratie de hoofdinspecteur attent op enkele 
gevoeligheden: ‘Wel willen wij er u op wijzen, om wanneer u over Joden schrijft, eenigzins 
rekening er mede te willen houden, dat wij copie van uw schrijven opsturen naar de firma 
Van den Bergh. Om dus te voorkomen, dat wij uw schrijven moeten wijzigen om hun zonder 
aanstoot te geven aan afschrift van hetzelve aan hen te kunnen doorzenden, ware het wel zoo 
gemakkelijk, indien u reeds zelf met deze kwestie bij het schrijven uwer brieven rekening 
hield’.179

Te Lodz bezocht De Lange verschillende zaken, die in margarine en boter deden. Zijn 
conclusie luidde: ‘het grote publiek kende geen plantenboter en gebruikte in de keuken 
Siberische boter (roomboter). Plantenvet en plantenboter worden verhandeld en gebruikt 
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door Joden. Het is kosjer en iedere jood heeft het graag. De Pool en de Poolse Rus eet op zijn 
brood geen boter. Hij gebruikt op zijn brood een haring of een komkommer, d.w.z. de grote 
massa doet dit. Doch in de restauratie-keukens, burger-keukens der meer welhebbende 
mensen wordt veel Siberische boter gebruikt. De creme-boter wordt uitsluitend gebruikt voor 
het ontbijt door de hoogste standen. Christenen kopen tot op heden geen plantenboter. Indien 
het fabrikaat in betere handen komt, zal ook de Christen het gaan gebruiken. Met een artikel, 
zoals wij dit in Holland verkopen, Planta of Cocosa, zal in Lodz succes te bereiken zijn, als 
wij goede kwaliteit leveren, het een keurige verpakking geven en de prijzen gelijkstellen aan 
de Russische’.180 De Russische omstandigheden bleven hem verrassen, zo werd een bezoek 
aan een fabriek voor plantenboter in de buurt van Lodz een groot avontuur. ‘Hoe ik daar 
gekomen ben, weet ik nog niet, neen, zoo iets heb ik nooit medegemaakt. Portier-hotel 
gevraagd en nog 10 mensen gevraagd, eindelijk is er een ‘wildeman’, een koetsier te vinden, 
die met mij op zoek wil naar fabriek te Balaty. Gemene achterbuurten daar, lange straten, 
neen, sloten, poelen, gaten, waarin twee mannen liggen; alles, alles Russ-Polsche joden, bij 
duizenden en duizenden. Ik heb me vast moeten houden! Enfin, modder spat om de oren. 
Toestand is hier zeer gek, men zoekt b.v. in een adresboek, doch zoo iemand staat er heel 
gewoon niet in! 25 mensen moet men iets vragen, een kan iets vertellen’.181 De lokale 
ondernemers en manier van zaken doen waren naar De Lange’s mening absoluut 
onprofessioneel. In de brief van 8 November deelde hij mede: ‘geen kooplui, zoals ik ze 
hebben moet’. Twee dagen later: ‘Vele malen wordt u voorgelogen, geen mens is op tijd, alles 
gaat hier te laat, kan hun niets schelen; die heerlijke orde, stiptheid, op tijd komen, dat alles 
hetwelk zoo tekent, ontbreekt de mensen’. Voordat de heer De Lange naar Sint-Petersburg 
kwam bezocht hij acht andere steden in het Russische Polen en in de Oostzee-provincies, o.a 
Lodz, Warschau, Wilna (Vilnius), Libau (Liepaja), Riga enz, maar nergens werd een ideale 
plaats voor eventuele fabricage van margarine gevonden. De ligging was vaak ongunstig of de 
haven was lange tijd dicht gevroren of de spoorverzendingen werden belemmerd. De 
consument in Polen was rijker, maar in de Oostzee-provincies waren de arbeidskrachten beter. 
‘Het is absoluut noodzakelijk dat de leiding in handen komt van niet-Russen en niet-Polen. 
Deze zijn in doorsnee allen onbetrouwbaar, lui enz. De arbeidsmarkt te Riga is zeer goed. De 
lonen zijn niet duurder dan in Lodz, doch men heeft het meest aan Duits-Russisch arbeiders, 
die meer presteren’.182   

Over het algemeen was plantenboter of margarine weinig bekend en had een slechte 
reputatie. ‘Sommige winkeliers’ – schreef De Lange naar het hoofdkantoor - ‘werden beboet 
voor verkoop van plantenboter om reden schadelijk voor de gezondheid. Men ziet hier een ton 
in zijn geheel op de toonbank, tonnen van 40 pond, natuurlijk de duigen eraf dan een grote 
kloot. Te veel voorraad, plantenboter werd te oud en zodoende ranzig, politie kwam, alles 
beboet (…) Resultaat plantenboter er uit’.183 In een ander brief: ‘In enige fijne zaken nam men 
mij bijna kwalijk, dat ik vroeg naar margarine. Antwoord was: ‘zoo iets verkopen wij niet’.184 
Echter het grootste probleem bleken de wettelijke bepalingen door de Russische regering over 
de productie en verkoop van margarine en plantenboter. Ten eerste, bestond er al een warboel 
aan bepalingen over wat nu eigenlijk plantenboter was, margarine en andere artikelen. 
Daarom wendde De Lange zich tot magister Kuptsche uit een chemische laboratorium te Sint-
Petersburg. ‘Unter ‘Margarine’- antwoordde de magister – ‘wird in Russland ein Produkt 
verstanden, das aus frischem Ochsenfett nach der Methode von Mège Mouriès gewonnen 
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wird. Unter ‘Kunstbutter’ versteht man ein Gemisch von 100 Teilen Margarine & 100 Teilen 
Milch oder 10 Teilen Schmand. Es ist gesetslich untersagt: Margarine oder Kunstboter zu 
färben, dieselben mit andere Fetten zu mischen, oder aus Milch-Handlungen dieselben zu 
verkaufen. Die einfuhr von Margarine aus dem Ausland ist gleichfalls untersagt. Der Verkauf 
von Margarine & Kunstbutter ist nur unter Zusats von 10% Sesam-Oel erlaubt’.185 Ten 
tweede waren de wetten over de verkoop onduidelijk geformuleerd met allerlei 
uitzonderingen en aanpassingen op de regels, zoals vaak in Rusland gebeurde. Tegen de 
verkoop van plantenboter bestonden in het Russische Polen en andere gebieden geen 
voorschriften. Margarine mocht in Polen niet gefabriceerd worden en in Petersburg wel. Het 
punt was, dat het artikel ‘margarine’ door de Rus ook wel ‘kunstboter ’ werd genoemd. De 
kunstboter werd ook uit dierlijke vetten en plantaardige grondstoffen gemaakt net als 
margarine. De naam kunstboter was in Polen welkom en in Petersburg mocht dat weer niet. 
‘Verder mag ene winkelier in zijne winkel geen margarine-kunstboter hebben, indien hij 
natuurboter in voorraad heeft. Wel in een apart vertrek, dus niet zoals bij ons door een plank 
in een vak’ - merkte De Lange. ‘Dit is de theorie, nu komt de praktijk. Hier streng 
doorgevoerd, daar totaal niet gehandhaafd en dat is echt Russisch’.186 ‘De kleine en de grote 
winkelier weet zelf niet wat geoorloofd is en wat niet geoorloofd, de ambtenaar weet het ook 
niet, de ene zegt zus, de ander zoo. Met wettelijke bepalingen is hier alles in strijd, men doet 
hier wat men wil, stelen, liegen alles en ieder, doch men zorgt, zoo min mogelijk in handen 
van politie te vallen’.187 Voor het maken van margarine-kunstboter in Rusland was een 
concessie van de regering nodig. ‘Een concessie te krijgen is een moeilijke zaak en niemand 
wist waar en van wie’- rapporteerde De Lange.188 Omdat de fabrikanten niet graag hun 
kunstboter-concessie aan De Lange wilden laten zien, vermoedde hij, dat ze de concessie 
waarschijnlijk onwettig hadden gekocht. ‘Zoo doen wij dat niet - dacht De Lange - wij zijn 
bereid billijke wetten aanvaarden en ons gaarne daaraan te onderwerpen, zoals wij dit 
jarenlang doen in Holland en Duitsland’.189 Langzamerhand moest hij echter zijn mening 
herzien en zich aan de Russische omstandigheden aanpassen, zoals dat ook de andere 
Nederlandse ondernemers bleken te doen. 

De Lange arriveerde in Sint-Petersburg op 28 november 1913 en vestigde zich in het 
‘Astoria’, een van de mooiste hotels in de stad. Nog diezelfde dag ging hij naar het 
Nederlandse consulaat, precies bij aanvang van het spreekuur. Maar de heer Gilse van der 
Pals was er zoals gewoonlijk niet. De Nederlandse kolonie en haar zakenlieden kregen met de 
aanstelling van Van der Pals als consul, de mogelijkheid zijn naam en invloed te gebruiken 
dankzij zijn vooraanstaande positie in de Petersburgse economische wereld, maar met de 
dagelijkse routine in het consulaat bemoeide de consul zich niet. Waarop De Lange riep: ‘De 
consul zelf is meer figurant!’.190 De hoofdinspecteur werd welwillend ontvangen door de 
secretaris van het consulaat Van Niftrik. ‘Deze heer woont hier 16 jaar en doet feitelijk het 
werk van de consul. Bij de secretaris hoorde ik plotseling voor het eerst in een kleine maand 
Hollands. Wat deed mij dit heerlijk aan!’.191 De Lange vroeg de secretaris om een man, ‘die 
goed op de hoogte is van de toestanden hier’ en die ook als vertaler kon optreden. Hem werd 
de heer E. Engberts aanbevolen, die ‘geboren Rus, doch kan goed Hollands spreken. Zijne 
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ouders zijn gekomen, zoals velen uit Vriezenveen destijds’.192 Samen gingen zij op stap langs 
de Petersburgse winkels. ‘Sennaja, dit is de buurt, waar u naast elkaar evenals in Londen 30-
40 boterwinkels hebt; ze verkopen alle Siberische boter’. Maar de consumptie was beduidend 
anders dan in Europese hoofdsteden. ‘Plantenboter en kunstboter, geen sprake van!’.193 De 
Peterburgse consument onderscheidde zich ook ten opzichte van die in de ‘Israëlitische 
nederzetting’. Hij was hoofdzakelijk Russisch. De Lange kreeg te horen, dat de plantenboter 
geen toekomst heeft om de reden dat de Russen niet veel boter eten. ‘De rijke koopt creme-
boter, schaad hem niet, hij is een smulpaap, men eet hier zoals men nergens eet. De arme eet 
geen boter’. 194 ‘Het grote publiek in Petersburg wil geen imitaties, is hier nog te behoudend 
en ook te dom; daarbij de Rus is royaal, geeft vlot uit, doorsnee Rus geeft meer, verteert meer 
dan hij verdient. Toch Petersburg is rijk en de rijke wil ons artikel niet, en de arme die er is, 
zegt men te arm om boter te kopen’.195 De Lange geloofde het laatste niet, want dit was iets 
wat een groot verschil tussen de Nederlandse en de Russische maatschappij was. In Rusland 
bestond geen middenklasse en waren de armen echt straatarm. Door een dergelijke verdeling 
behoorden de Nederlandse middenklassers in de ogen van de arme Russen veelal bij de rijken 
en werden ze als ‘heren’ beschouwd. De Lange bezocht een weekmarkt. Boerinnen 
verkochten daar boter en vroegen van hem 90 kopeken voor 2 pond. ‘Ik bood 80, dan 85, 
doch men wilde hiervoor niet afgeven, of zij mij als Heer (!?) ook zouden overvragen, 
omreden het geen gewoonte is dat een mijnheer (!) met een schonen boord en witten zakdoek 
naar de markt gaat!’.196  

De Petersburgse levenswijze maakte een diepe indruk op Nederlandse zakenman: ‘Dat 
is hier vreselijk wonen, is ontzettend duur leven, geen familieleven, vuil, vies, alles even goor, 
even misselijk, veel uitgaan. De mensen gaan hier ’s avonds om 12 uur naar een Café-
concert, Café-chantan, komen thuis om 3 à 4 uur ’s nachts (…) daarom zijn ze overdag zeker 
zoo vlijtig.(…) Ik geloof, dat in dit reuzenland geld te verdienen is, doch de man, die het hier 
doen moet, moet een reus zijn; harde werker en uitgaander, want de afnemers enz moet men 
goed eten! en drinken! te vriend houden enz. De ene indruk, die men hier krijgt, wordt 
verdrongen door een ander, die er onmiddellijk opvolgt. Een Pool en Lijflander en Rus, die ik 
leerde kennen zijn in het geheel geen zakenmensen, liegen je veel voor, zijn lui, te beroerd om 
hard te werken en zijn bang, dat als ze margarine verkopen aan iemand, dien ze niet kennen, 
denkende dat ze verraden worden, enz, enz’.197  

Verder maakte de hoofdinspecteur kennis met Gerth van Wijk, ‘onzen vice-consul, die 
hier sinds 14 jaren woont en een beduidende Sanatogen198 fabriek heeft in vereniging met zijn 
zwager Dr. Hummel’. De vice-consul deelde mede, dat ‘hij indertijd ene concessie nodig 
gehad voor zijne Sanatogen, deze moesten vroeger in apotheken verkocht worden en dus op 
medisch advies. Zoo’n advies kostte alleen eerst enige roebels, dus men kocht niet zoo vlug 
Sanatogen. Hij heeft bereikt door Mr. Staatsraad, E. Heermeyer, dat het nu overal verkocht 
mag worden. Hij heeft mij deze naam genoemd en daarop moest ik hem mijn hand geven, dat 
ik dit niet misbruikte’. De Lange wilde ook proberen de zaken op zijn Russisch te regelen, 
maar toch vroeg hij om toestemming: ‘Ik zal morgen deze excellentie bezoeken. Hoever ik kan 
gaan met het bewerken van de concessie?’.199 Het antwoord was behoudend, niet te hard van 
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stapel lopen: ‘werk dus Petersburg af en als gij denkt al het wetenswaardige bemachtigd te 
hebben kunt gij gerust naar huis komen. De kwestie van concessie kan later wel behandeld 
worden. Hoofdzaak is eerst te weten of het überhaupt mogelijk en lonend is zelf in Rusland te 
fabriceren en dat kunnen wij aan uwe berichten wel opmaken’.200 Toch ondernam de heer de 
Lange nog enkele stappen om aan een concessie te komen en de nodige hoge ambtenaren te 
bezoeken. De reactie van de fabriekadministratie was een telegram: Onderhandelingen 
concessie afbreken, retourneren als gij met Petersburg gereed zijt. Op 11 December verliet de 
hoofdinspecteur de Russische hoofdstad. Zijn laatste brief uit Sint-Petersburg beëindigde hij 
met: de ‘concessie-vraag’ zal ik (…) eventueel later aan meer bevoegden overlaten’.201

Na zijn terugkeer schreef De Lange nog een rapport, waarin hij alles nog eens 
uiteenzette. Naar zijn mening was Petersburg minder geschikt om te bouwen om reden alle 
arbeidskrachten zijn Russen en die behept zijn met alle Russische gebreken. De arbeiders zijn 
niet duurder als te Riga, Warschau, doch men kan van de Russen niet zooveel vragen als van 
de Duitse-Poolse Russen. Concurrentie in het artikel Margarine of Plantenboter van betekenis 
evenmin in Petersburg als in de andere door mij bezochte steden. In Petersburg is een debiet 
in plantenboter te vinden, indien de manier van reclame maken gekozen wordt.202  

De onderhandelingen met Rusland kregen nog een vervolg. Tijdens zijn reis door 
Russisch Polen bezochte De Lange een aantal plantenboter-margarine fabrieken om de 
productie te bekijken en eventuele mogelijkheden voor samenwerking te bespreken. Twee 
fabrikanten, een uit Warschau en ander uit Lodz, wilden graag met het Nederlandse concern 
een partnerschap aangaan. Dus ging de verdere briefwisseling rechtstreeks tussen de 
administratie en deze ondernemers. De Jurgens’ fabriek wilde weten of zij de concessie van 
Poolse fabrikanten zou kunnen gebruiken voor ‘die Herstellung von Margarine und 
Pflanzenbutter in Russland von einem dort ansässigen Rechtsanwalt’. Ze vroegen ook een 
advocaat uit Warschau om de concessie na te kijken en te vertalen in het Duits, maar eerst 
wilden ze weten wat de kosten voor dit werk waren. De advocaat wilde dat graag doen en dan 
konden de kosten wel later afgesproken worden. Waarop Anton Jurgens II eigenhandig 
schreef: ‘Neen, eerst de kosten weten. Voorzichtig, we hebben met Russen te doen’.203 
Uiteindelijk werden alle onderhandelingen op 18 maart 1914 stopgezet: ‘wir nehmen, 
kondigde Nederlandse kant aan, für den Augenblick von weiteren Unterhandlungen Abstand’. 

Het is niet helemaal duidelijk uit het archiefmateriaal of Jurgens van plan was om ooit 
verder met de onderhandelingen te gaan, maar gezien het omvangrijke marktonderzoek en het 
feit dat de buitenlandse concurrentie reeds op de Russische markt actief was, was het zeer 
waarschijnlijk dat ook Jurgens deze markt wilde gaan betreden, ware het niet dat het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog en vervolgens de Russische revolutie dit onmogelijk had 
gemaakt. Omdat de Ant. Jurgens’ fabriek toch voorkomt op de ledenlijst van de Vereniging 
van de Nederlandse belangen in Rusland, moet zij bezit in Rusland zijn kwijtgeraakt. 
Hoogstwaarschijnlijk handelde het zich hier om kleinschalige export en om waardepapieren 
van de Russische spoorwegen, daar de familie Jurgens ook dergelijke aandelen had 
bezeten.204  

Decennia later, in 1991, kon Unilever zich voor het eerst op de Russische markt 
vestigen en een eigen vertegenwoordiging in Moskou openen. Maar als exporteur in Rusland 
trad zij al op sinds de jaren 60. Aanvankelijk was de multinational bekend bij de Russen met 
merken als de toiletzeep Lux, het wasmiddel Omo, de tandpasta Signal, de deodorant Impuls 
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en de thee Lipton. Maar al in 1994 werd in Sint-Petersburg een hoofdkantoor geopend en 
werd een meerderheidsbelang genomen in een van de grootste Petersburgse 
cosmeticafabrieken ‘Severnoje sijanie’. Verder kwamen er fabrieken en kantoren in Moskou, 
Tula en andere steden en verhuisde het hoofdkantoor naar Moskou. Tegenwoordig heeft 
Unilever 1.500 man personeel in Moskou, Sint-Petersburg, Kiev en nog in meer dan 100 grote 
steden van Rusland en Oekraïne.205 Blijkbaar is het bedrijf van mening veranderd en is het 
werken met Russen niet meer zo erg! 

 
  

N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken. Philips & Co. werd in 1891 opgericht door Frederik en 
Gerard Philips. Terwijl vader Frederik voornamelijk als geldschieter optrad, hield zoon 
Gerard zich bezig met het onderzoek naar en de ontwikkeling van gloeilampen. De eerste 
jaren bleken een ware beproeving voor de jonge onderneming. In deze moeilijke periode 
kwam ook een andere zoon, Anton, in de zaak werken. Hij hield zich bezig met de verkoop 
van de gloeilampen en was meestal op klantenbezoek of ondernam handelsreizen. De eerste 
afzetgebieden waren Holland en Duitsland met haar grote industriegebieden in Rijnland en 
Westfalen, niet veel later kwam ook België erbij.206 In 1898 reisde Anton Philips voor het 
eerst naar Rusland. Ter voorbereiding van de eerste reis verzamelde hij eenvoudig alle namen 
van Russische groothandelaren en elektriciteitsmaatschappijen uit adresboeken en stuurde die 
vervolgens reclame en brieven in het Frans, Duits en Engels. De Russische markt was in die 
tijd erg interessant voor Philips, ondanks of eigenlijk dankzij de late modernisatie van dit 
land. Rusland maakte namelijk een directe overgang van olieverlichting naar elektrisch licht, 
waarbij men het stadium van de gasverlichting min of meer oversloeg en zelf bezat het geen 
gloeilampenindustrie van betekenis.207 De grote Duitse gloeilampenfirma’s hadden als 
leveranciers van complete elektrische systemen al hun entree op de Russische markt gemaakt, 
dus er was geduchte concurrentie. ‘Uit de technische bladen en de statistieken, die ik had 
gelezen, bleek dat ze grote kwantiteiten verzetten’- herinnerde Anton zich later in een 
interview.208

Rusland was voor Anton volslagen onbekend gebied; hij sprak de taal niet, had geen 
introductie en geen contacten.209 Oorspronkelijk was het de bedoeling geweest dat Gerard 
naar Rusland zou gaan. Pas op het allerlaatste moment werd besloten, dat Anton moest gaan. 
Hij was dan ook niet voorbereid, maar dit was geen belemmering om de koffers te pakken. 
Jaren later zei hij hierover: ‘Wij als Hollanders, vooral reizende in het buitenland, hebben 
onze talenkennis voor, en dat we ons gemakkelijk aanpassen’.210 Aldus vertrok hij op dinsdag 
2 augustus 1898 met de trein richting Rusland. Via Libau, Riga en Reval kwam hij na twee 
dagen en twee nachten reizen aan in het eerste doel van zijn reis, Sint-Petersburg. Daarna 
volgden Helsinki, Riga, Moskou, Kiev, Odessa. Anton was bijna een hele maand onderweg. 
Overdag zaken doen en ’s nachts met de trein doorrijden. Hoewel de Duitse 
vertegenwoordigers hem reeds vroeg in het seizoen voor waren geweest, daar de grote Duitse 
fabrieken telkens hun prijzen in het voorjaar naar beneden schroefden om de concurrentie de 
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kop in te drukken, waren de Russische zakenlieden onder de indruk van het reclamemateriaal 
en traden Philips vriendelijk tegemoet.211 Ook Anton’s persoonlijkheid, met zijn impulsiviteit 
en emotionele bewogenheid, sprak de Russen aan.212 In enkele weken lukte het hem om 50% 
van de toenmalige jaarproductie van Philips & Co. te verkopen. Het zag er naar uit, dat de 
Russische markt voor de firma een nog grotere betekenis zou krijgen, dan de Duitse. Anton’s 
jonge vrouw vertelde in een brief aan haar ouders over de prestaties van haar echtgenoot: ‘Hij 
heeft hele mooie zaken gedaan en heel veel moois en interessantst gezien, maar hierbij de 
laatste week afschuwelijk warm gehad 110F want het is zomer in Rusland veel warmer dan 
hier. Daarbij had hij erg last van de beesten, hij is op zijn handen zoo gestoken geweest, dat 
zijne armen tot zijn schouders opgezwollen en apotheker stuurde hem naar een dokter die wel 
een zalfje hem er voorschreef. De Russen zijn ontzettend gastvrij, overal werd hij geïnviteerd 
om op hunne landgoederen een, twee weekjes door te komen brengen en een familie die een 
landhuis in Petershof, waar ook de keizer woont, heeft  en waar Ton een Zondag doorbracht, 
heeft mij geïnviteerd voor als Ton wel eens naar Rusland moest. Als hij daar zaken deed, dan 
zouden zij mij amuseren’.213  

De eerste kennismaking van Anton Philips met Rusland zou overgaan in een 
langdurige en hartelijke relatie. Voor de Russen werd hij Anton Fjedorovich.214 Geen van de 
volgende jaren verliep zonder twee of drie reizen door het Russische Rijk, waarover Anton 
later kleurrijk verhaalde in vele interviews en publicaties. Jaren later, denkend aan zijn eerste 
bezoek aan Rusland, zou Anton deze reis in 1898 ‘een triomftocht’ noemen ‘en daarmee 
gelden als dé grote initiële succeservaring van zijn leven’.215 Beroemd werd het verhaal, 
waarin Anton een order van de hofmaarschalk van het Winterpaleis van de tsaar in Sint-
Petersburg wist te bemachtigen. Anton liet hem een prachtige, spiraalvormige kaarslamp zien, 
die heel erg mooi in de kristallen kroonluchters van het paleis paste. De hofmaarschalk wilde 
onmiddellijk 50.000 van dergelijke Philips kaarslampjes kopen. Toen broer Gerard in 
Nederland van dit succes hoorde, kon hij het niet geloven en vroeg hij Anton per telegram dit 
getal te bevestigen. Hierop telegrafeerde Anton op 28 augustus 1898: ‘fifty thousand, fünfzig 
Tausend, cinquante mille’. 216   

Nog eind 1898 ging Anton al weer naar Rusland en in het voorjaar van 1899 nogmaals 
om de concurrenten voor te zijn. In de zomer van 1901 vergezelde Anton’s vrouw hem op zijn 
Russische reis. Ze gingen via Berlijn en Warschau eerst naar Moskou, daarna zuidwaarts naar 
Kiev, Odessa, Sebastopol, Rostov aan de Don en vervolgens weer richting noordwest naar 
Sint-Petersburg. Anton bracht zijn tijd door met zakengesprekken, terwijl zijn vrouw genoot 
van de vele bezienswaardigheden. In de Russische hoofdstad ontmoetten ze de Petersburgse 
beau monde, in dure restaurants of in de luxueuze rijtuigen op de boulevards. Zondags 
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bezochten ze de tuinen van het paleis Petershof of brachten vele uren door in de Hermitage.217 
Het hotel l’ Europe en delicatessenwinkel van Elisejev werden vertrouwde adressen voor 
Anton. 

Over zaken doen in Rusland meldde Anton Philips in een interview: ‘Wij leerden ’t 
nut inzien van goede agenten, goede reclame, van een voorkomende behandeling van klanten, 
en vlotte bediening en coulante afwikkeling van zaken. Wanneer een Rus bijvoorbeeld liever 
prijsaanbieding had in roebel dan in marken, dan kreeg hij het gedaan, al scheelde het vier 
penningen in zijn nadeel!’.218 Over de betalingsmentaliteit van de Russen zei hij het volgende: 
‘Zij hebben een Oosterse manier van zaken doen. Als je zaken met ze wil doen, moet je veel 
van je eigen ideeën hierover opgeven. Je moet ze duidelijk maken dat je ze vertrouwd op hun 
woord, liever dan een briefje waarin staat dat ze op tijd zullen betalen. Een Rus heeft passie 
om trouw te zijn aan iemand die bewezen heeft zijn vriendschap te verdienen’.219 Dit staat 
enigszins in contrast met wat Vriezenvener Egbert Engberts hierover schreef: ‘Onze 
Nederlandse eerlijkheid is anders dan de Russische. In het oude Rusland zou het ondenkbaar 
zijn geweest om een getekende kwitantie uit handen te geven, voordat men zijn geld had 
ontvangen, zoals dit bij ons gebruikelijk is. De teleurstellingen zouden niet te tellen zijn 
geweest. De directeur van een groot handelshuis in Amsterdam, die tegenover een groot 
Russisch industrieel zijn beweringen met zijn woord van eer bekrachtigde, werd er om 
uitgelachen: ‘om een erewoord geven wij hier niet zoveel’ - zei de Rus. ‘Dat spijt mij’ - zei de 
Amsterdammer - ‘mijn erewoord staat in mijn vaderland gelijk aan een getekend contract’.220 
Waarschijnlijk kon de flamboyante Anton Philips beter overweg met de Russische manier van 
doen, dan de enigszins rechtlijnige Egbert Engberts. Al gaf ook Anton toe, dat betalingen door 
de Russen niet altijd vanzelfsprekend waren: ‘Met een afnemer daar hadden we een contract 
lopen voor 800.000 lampen per jaar. Toen begonnen zijn betalingen te sloffen. En juist bijtijds 
liepen wij eruit. Ik zei hem: ‘u bent er wel goed genoeg voor, maar wij zijn helaas niet goed 
genoeg voor zo’n langdurig crediet! (…) Voor het overige betaalt men in Rusland, als je er 
zelf om komt’.221

Bijzondere aanpassingen aan de mentaliteit van de Russen en imago van het land 
weerspiegelden zich in Philips reclameposters voor de Russische markt. In 1908 kwam de 

fabriek met een nieuwe product: de metaaldraadlamp met het licht 
van 85 kaarsen. Op de reclameposter voor de Russische afnemers 
stond een ballerinadanseres in het licht van de nieuwe lamp met als 
opschrift: Twee avondsterren. Philips. Het is bekend, dat in 
datzelfde jaar de eerste voorstelling van de ‘Russische seizoenen’ 
van de Petersburgse impresario Sergej Djagilev in Parijs plaatsvond. 
Het had voor Rusland een grote politieke betekenis: het opbouwen 
van een positief beeld in de ogen van Europeanen. Deze 
voorstellingen brachten veel aandacht voor Rusland en het tweede 
seizoen in 1909 stond in het teken van het nieuwe Russische ballet. 
Philips speelde hier handig op in. 

 
Reclameposter van Philips 

In 1911 deed wolfraamlamp haar entree, waarmee Anton een 
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wereldwijde exportinvasie ontketende.222 In dit jaar ging Anton naar Rusland samen met 
Daam van Eendenburg, een commercieel medewerker van Philips, die als nieuwe 
handelsreiziger voor Rusland werd geïntroduceerd.223  

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog had de Duitse firma’s, de dominante spelers 
op de Europese gloeilampenmarkt, in één klap krachteloos gemaakt in Rusland. ‘Rusland 
schreeuwt om lampen’ - schreef Anton.224 In september 1914 stuurde hij Van Eendenburg 
naar Rusland om in Sint-Petersburg een verkoopfiliaal te vestigen en alle orders binnen te 
halen, die de Duitse fabrikanten daar noodgedwongen moesten laten liggen. Van Eendenburg 
kreeg een lijst mee met meer dan 2.400 namen en adressen van groothandelaren en 
winkeliers.225 Al snel vond Van Eendenburg een kantoorruimte op Nevskij Prospekt 16. De 
verkoopvestiging was opgezet onder zijn eigen naam, Technisch bureau van D.C.F. van 
Eendenburg, maar werkte volledig ten behoeve van Philips. Het kantoorpersoneel bestond uit 
twee secretaresses en een boekhouder. Verder was er nog een magazijnbaas in dienst en ook 
mevrouw Van Eendenburg werkte er. ’s Winters zond Eindhoven de lampen voor Rusland 
naar het Zweedse Göteborg, vanwaar ze per trein verder gingen naar Karungi, helemaal aan 
het noordelijke uiteinde van de Botnische Golf, op de grens tussen Zweden en Finland. Van 
daaruit ging het weer per spoor verder door Finland naar Petrograd.226 Vanuit de Russische 
hoofdstad werden de bestellingen verspreid naar Moskou, Charkov enz. 

 De uitzending van Van Eendenburg naar Petrograd bleek een goede zet. In 1915 en 
1916 verkocht hij maar liefst twee miljoen lampen.227 De zaken gingen goed en dus vroeg 
Van Eendenburg om assistentie uit Eindhoven. Zo kwam in maart 1917 Charley Spaens naar 
de Russische hoofdstad. Hij was pas in januari 1917 bij Philips in dienst gekomen, na het 
doorlopen van een interne opleiding. In de oorlog werden er in Eindhoven avondcursussen 
Russisch georganiseerd. Spaens was een van de 7 leerlingen die na een half jaar nog waren 
overgebleven uit een groep van 20. Russisch bleek nogal moeilijk. Spaens kreeg een 
aanbieding om voor Philips naar Rusland te gaan. Hij werd op het hoofdkantoor in twee 
maanden een beetje ingewerkt in de Russische zaken en mocht toen naar Petrograd 
vertrekken.  

Hij ging vanuit Amsterdam in een vrachtbootje naar Kopenhagen en verder naar 
Stockholm en Petrograd. In Kopenhagen vernam hij al, dat de revolutie in Rusland was 
uitgebroken en dat de Tsaar van de troon was gestoten.228 Toen Spaens naar Rusland kwam 
was hij 23 jaar oud. Van Eendenburg was tien jaar ouder, desondanks konden ze goed met 
elkaar opschieten. ‘Ik was vrij gauw ingeleefd in de Russische samenleving’ - vertelde Spaens 
later. ‘Ik had een half jaar nodig voor ik het Russisch goed verstond. Ik sprak toen vrij correct 
grammatica. Eendenburg maakte grotere fouten’.229

In de zomer 1917 hadden zij nog een prachtig leven en er was geen wolkje aan de 
lucht. De politieke binnenlandse situatie vormde nog geen echte problemen voor hen. In die 
zomer waren Lenin en Trotskij er al. Spaens was er wel eens naar gaan luisteren, maar hij en 
zijn kennissenkring bagatelliseerden deze Bolsjewieken. Spaens werd lid van de Russische 
tennisclub, waar hij meestal de zaterdag en zondag doorbracht. Hij was namelijk president 
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van het clublokaal.230 Dat is een van weinige vermeldingen over de deelneming van de 
Petersburgse Nederlanders aan het Russische verenigingsleven. Het beviel Van Eendenburg 
en Spaens goed in deze grote stad, niet in de laatste plaats dankzij hun goede financiële 
positie. Van Eendenburg had er een grote woning, waar ook het niet zeer talrijke personeel 
gehuisvest kon worden. Tevens had Van Eendenburg een auto.  

De machtsovername door de bolsjewieken gebeurde ‘ongemerkt’ in de nacht. Spaens 
had wel een paar schoten gehoord, maar de volgende morgen bemerkte hij pas, dat de stad 
bezet was: ‘De koetsier zat gewoon op zijn plaats, hij haalde een fles cognac te voorschijn en 
vroeg of ik die wilde kopen. De fles kwam uit de kelder van het winterpaleis die in die nacht 
was leeg geplunderd’.231  

In de winter van 1918 verslechterde de situatie onomkeerbaar. De banken werden 
gesloten en iedereen was aangewezen op wat men tegen contanten kon verkopen om nog aan 
geld te komen. ‘Maar eigenlijk heb ik geen last gehad’ - herinnerde Spaens zich - ‘ik was 
bevriend met twee jonge knapen die bij de Russisch -Hollandse bank werkte’. En dat terwijl 
het bureau een rekeninghouder was van de Nederlandse bank voor de Russische handel, de 
rivaal van de Russisch-Hollandse bank. Waarschijnlijk had deze zakelijke rivaliteit geen 
invloed op de informele contacten binnen de kolonie. Zij gingen veel uit. In die winter heeft 
Spaens alle opera’s en alle balletten gezien.  

Wat de aanvoer betreft, kreeg het bureau na de revolutie eigenlijk niets meer binnen, 
maar ze hadden daar nog een behoorlijk grote voorraad. Het contact met Eindhoven liep bij 
belangrijke zaken via de Ambassade. De gewone correspondentie verliep op de normale 
wijze, maar men wist nooit hoe lang dat ging duren. Dit belemmerde de zaken in toenemende 
mate.  

In februari 1918 verwachtte Anton al niets meer terug te zien van de banksaldi van 
Philips in Rusland en hij had al ‘die roebels’ afgeschreven.232 Het lukte Van Eendenburg 
overigens nog wel om het magazijn te verkopen. Van Eendenburg verliet de Russische 
hoofdstad begin september 1918. In oktober van datzelfde jaar ging Spaens nog op weg naar 
Charkov, waar wagens met lampen stonden, maar hij werd ziek en keerde om naar Moskou. 
Daar hoorde hij dat Nederlanders per 1 januari 1919 hun passen zouden moeten inleveren en 
een Russisch papier daarvoor in de plaats zouden krijgen. Spaens besloot te vertrekken. In de 
tweede helft van december lukte het hem om per trein via Finland naar Stockholm weg te 
komen.233  

Nog eind 1920 probeerde Anton Philips al met de Sovjets te onderhandelen, maar er 
kwam niets tot stand. In 1922 waagde hij het weer. Deze keer gewapend met een persoonlijke 
gift voor Lenin - een foto van het Philips familiehuis te Zaltbommel, waar Karl Marx, een 
achterneef van Anton, indertijd een deel van Das Kapital had geschreven.234 Maar ook dit 
mocht niets baten. Ondanks intensieve en langdurige onderhandelingen wist Philips geen 
akkoord te bereiken. Pas in 1983 opende Philips weer een vertegenwoordiging maar in 
Moskou. 
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De overige Nederlandse ondernemers in Sint-Petersburg 
 

De meeste Nederlandse ondernemingen in Sint-Petersburg vielen onder de categorie 
vertegenwoordiging of agentschapen, soms waren er een paar filialen/afdelingen, maar geen 
zelfstandige productiebedrijven. Ook waren er geen Nederlanders zelfstandig bedrijfseigenaar 
in Sint-Petersburg, maar er waren wel een aantal mede-eigenaren, bijvoorbeeld H. Gilse van 
de Pals, sinds 1908 directielid van de rubberfabriek ‘Treugol’nik’. Of Augustus Companjen, 
die sinds 1891 bestuurslid van de lakenmanufactuur op Gutuevskij eiland  was en mede-
eigenaar door zijn huwelijk met Augustine Auch, de dochter van de oprichter. A. Companjen 
was geen Vriezenvener en geen lid van de Nederlandse kerk, wel stapte zijn vrouw in 1872 
over uit een Duitse gemeente naar de Nederlandse gemeente. Tot slot was er nog de familie 
Peltser, mede-eigenaren van een lakenfabriek in de omgeving van de stad Narva.235 Ook deze 
familie behoorde niet tot de Nederlandse hervormde gemeente. In de documenten van het 
Nederlandse gezantschap te Sint-Petersburg stond vermeld, dat in 1842 twee Peltser’s uit 
Maastricht naar de Russische hoofdstad kwamen.236 Helaas is er weinig materiaal bewaard 
gebleven van de laatste twee ondernemingen. Dit geringe aantal bedrijfseigenaren bevestigt 
de Nederlandse voorkeur om liever te beleggen, dan te investeren. Ter vergelijking, in 1905 
waren er 212 Duitse industriëlen, eigenar van bedrijven in Sint-Petersburg.237 Hierbij moet 
wel bedacht worden, dat ook de omvang van de Nederlandse kolonie beduidend kleiner was 
dan van de Duitse en andere buitenlandse kolonies.( zie bijlage V ) 

 
 

Conclusie  
 

Met de opening van de vertegenwoordigingen te Sint-Petersburg kwam er een nieuwe groep 
Nederlanders naar de Russische hoofdstad, waarmee de samenstelling van de kolonie 
aanzienlijk veranderde; het was niet langer meer de ‘Vriezenveense’ kolonie. Het 
aanpassingsvermogen en de integratiebereidheid van de nieuwe groep Nederlanders 
verschilde in grote mate van de groep Vriezenveners. Ten eerste, de redenen voor migratie 
droegen niet een volledig vrij karakter: zij kwamen voor hun nieuwe baan, die in Rusland 
was. Ten tweede, het verblijf van de werknemers werd vaak bepaald door de 
bedrijfsbehoeften en niet door de individuele wensen en voorkeuren. Een dergelijk tijdelijk 
karakter van het verblijf had een beslissende invloed op de wens om zich zo weinig mogelijk 
te integreren in het ontvangende land. Dit in tegenstelling tot de groep van Vriezenveense 
kooplieden, die eigen baas was. De nieuwkomers weken van hun eigen cultuurpatronen 
slechts af voor zover hun beroepsactiviteit dit vroeg. De eerste aanpassing was het leren van 
de Russische taal, wat door de gebrekkige kennis van vreemde talen van de Russen wel een 
vereiste was. In tegenstelling tot de Vriezenveense kooplieden, ging de taalassimilatie van 
Nederlandse ondernemers rechtstreeks en niet via het Duits. Dankzij de groei van de 
Russische economie en de bloei van de Russische kunst en literatuur nam ook de Russische 
taal rond de eeuwwisseling aan gewicht toe. De kennis van het Russisch werd noodzakelijk 
voor een succesvolle carrière. Het verbod op de Duitse taal tijdens de oorlog kwam daar als 
factor nog eens bij.  

Het Sint-Petersburg van begin 20e eeuw was een echte wereldstad geworden en de 
meeste nieuwkomers vonden haar indrukwekend. Dankzij hun opleiding, beroepspositie en 

                                           
235 Spravotsjnaja kniga o litsach SanktPeterburgskogo kupetsjestva i drugich zvanij. 1891. Bevindt zich in 
Nationale bibliotheek te Sint-Petersburg. 
236 NA, Toegangsnummer  2.05.10.15, Nederlands Gezantschap in Rusland, 1814-1890, Inv. nr. 35 en 36. 
237 N. Ivanova, Nemtsy v S.-Peterburge i okresnostjach (Sint-Peterburg 1999) 48. 
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verdiensten, werden de Nederlandse ondernemers door de Russische bevolking als heren 
gezien. Een dergelijke overstap naar een hogere maatschappelijke stand maakte het voor veel 
Nederlanders mogelijk om te verkeren in de vooraanstaande kringen van de hoofdstad. Deze 
aanzienlijke positie binnen de Russische samenleving konden zij verkrijgen zonder dat ze hun 
eigen culturele oriëntaties grondig hoefden aan te passen. 

Hoewel Rusland in deze periode net als elk Europese natie aan het internationale 
economische en financiële verkeer deelnam, kende het zakendoen in Rusland toch bepaalde 
bijzonderheden: niet alleen door politieke, religieuze en sociale regelgeving, maar ook door 
het klimaat. De Nederlanders moesten zowel rekening houden met tradities, als met diep 
gewortelde maatschappelijke verschijnselen zoals corruptie, ambtelijke bureaucratie, gebrek 
aan professionaliteit en de  willekeur van de tsaar. Zonder een acceptatie aan deze 
omstandigheden konden zij niet slagen. Derhalve vroeg de economische integratie 
aanvankelijk om meer aanpassingen, dan de sociaal-culturele. 

 Terwijl de Vriezenveense kooplieden, ondanks hun kleine aantal, zich met de 
traditionele Hollandse goederen een vaste plaats hadden weten te veroveren op de 
Petersburgse markt en in de beeldvorming van de Petersburgers, konden de 
bedrijfsvertegenwoordigingen zich daarop niet beroemen, terwijl hun financiële betekenis 
veel groter was dan die van de Vriezenveners. Misschien met uitzondering van de 
houthandelaren, die een vooraanstaande positie in de Russische houthandel innamen. Maar de 
Nederlandse ondernemingen en hun werknemers hadden ook te weinig tijd voor een 
verdergaande economische integratie. Uit het archiefmateriaal blijkt, dat sommige van plan 
waren bestaande ondernemingen uit te breiden of nieuwe ondernemingen op te zetten na de 
oorlog. Helaas kwamen deze plannen door de communistische omwenteling niet tot stand.  

De omvang van de economische bijdrage van Nederland aan de Petersburgse 
economische wereld is moeilijk precies vast te stellen. Hoewel Nederland, als vierde op de 
ranglijst van buitenlandse investeerders in Rusland stond, aanzienlijke sommen geld in de 
Russische economie pompte, was de omvang van de directe investeringen in Sint-Petersburg 
zeer bescheiden. Zeker ook in vergelijking met de andere buitenlandse kolonies. 
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