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Amsterdam en Rotterdam 
 aan de Nevski Prospekt

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

Willem Lagro, januari 1917.

Het universum van twee banken

De voorsprong van de Holrus op de Nedrus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De bescheiden omvang van de Nedrus 

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

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

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

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

 
Nederlandsche Bank voor Russischen Handel 
per 14 april 1917.12

Petersburgse Privé Handelsbank 
per 28 oktober 1915.13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NHM, inv. nr. 5978.

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

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

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

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

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

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

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

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

De organisatie van beide banken

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

3.3 Algemene indeling van het moderne bankbedrijf naar Westerman.23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Holrus, dos. nr. 121.
 27 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 28 (Sint-Peters-

burg 21 januari 1918) 1-10, NA, 2.20.01 NHM, 5979.
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om de al eerder genoemde directeur Schulmann en de procuratiehouders Hous, 
Minkwitz en Lendi, die de overstap hadden gemaakt van de Petersburgse Privé 
Handelsbank naar de Holrus.28 

Het internationale karakter van de Russische handelsbanken

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Niet al goud dat blinkt

De inflatoire groei der balansen

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

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

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

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

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

 42 Lijst van de salaris- en bonusuitkeringen aan het personeel in Moskou (Sint-Petersburg 30 
december 1917) 1-2, RGIA, 631.1 Holrus, dos. nr. 123.
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3.4 Een dag op het kantoor van de Holrus aan de Nevski Prospekt nr. 21 
te Sint-Petersburg in 1917.
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3.5 De ontwikkeling van de balanstotalen van de Nedrus en de Holrus, 
december 1916 tot en met januari 1918 (mln. rbl.).43

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

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

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

 44 Zie figuur 3.5. 
 45 Apostol, Credit operations, 321-322.
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landbouw en het transportwezen steeds moeilijker in staat om in de binnenlandse 
vraag te voorzien.46 

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

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

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

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

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

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

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

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

De beperkte reactie op de Februarirevolutie

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

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

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

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

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

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

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

 55 Pipes, The Russian Revolution, 278-281.

3.8 Uitsnede van een Zweedse kaart van Sint-Petersburg uit 1910, waarop achtereenvolgens het 
Winterpaleis, de Nederlands-hervormde kerk en de Znamenskaja Plossjad zijn omkaderd. 



De Nedrus en de Holrus112

den de notulen van de vergadering van de directie van de Nedrus op 8 maart 1917, 
de dag waarop de Februari-revolutie begon. In de notulen valt te lezen dat Stuart 
en Lagro hadden besloten om een wacht samen te stellen uit het eigen personeel. 
Deze wacht moest voorkomen dat de kantoren van de bank ten prooi zouden val-
len aan mogelijke plunderaars.56  

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

Het terughoudende beleid van de Nedrus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 65 Ibidem.

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

De ondernemende opstelling van de Holrus

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

 66 Ibidem.

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

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

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

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

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

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

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

 72 Brief van R.S. Stokvis & Zn. aan de Holrus (Rotterdam 6 juni 1917) 1-8, GAR, 355 Stokvis, 
inv. nr. 3030.
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sarissen van de IIHV.73 Voor de Holrus zou er ondertussen weinig veranderen, 
behalve dan dat zij niet langer de huisbankier van het Russische agentschap van de 
firma Stokvis zou zijn, maar van de IIHV. 
 Het opgaan van het Rusland Syndicaat in de IIHV, hield op het personele vlak 
de vervanging in van Lundin door de Nederlandse ingenieur I. van Essen. Deze 
laatste zou in augustus 1917 in Sint-Petersburg arriveren om niet veel later gevolgd 
te worden door twee landgenoten, te weten de heren Haasjes en Wit. Zij werden 
belast met het verzorgen van respectievelijk de Nederlandse en de Engelse cor-
respondentie en vormden een belangrijke aanvulling op de staf van de nieuwe 
maatschappij.74 Afgezien van Lundin had het voormalige Petersburgse agentschap 
van de firma Stokvis enkel en alleen uit de heren Wiggers en Kramer bestaan. De 
eerstgenoemde had de administratie voor zijn rekening genomen en de tweede 
was als monteur verantwoordelijk geweest voor de installatie en het onderhoud 
van de door de firma Stokvis geleverde machines.75 
 Dat het overigens niet bij deze eenmalige uitbreiding van het personeel van de 
IIHV moest blijven en dat de firma Stokvis in mei 1917 nog alle vertrouwen in de 
toekomst van haar Russische bedrijf had, blijkt wel uit het volgende citaat. In een 
brief van de firma Stokvis aan haar scheidende vertegenwoordiger Lundin valt 
namelijk te lezen: It was first our intention to only send one, sic: a Dutch-English cor-
respondent, but when considering this matter we found two good men, and because 
we all know how difficult it is, and not the least for Russia, to engage good willing 
people, we thought: well, let us engage two, because if it goes as it ought to go, within 
a year’s time we must have 20 to 25 men in our office.76 

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

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

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

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

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

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

De plannen van de Nedrus voor een filiaal in Moskou

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

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

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

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

Nederlandsche bankinstelling (Delft, ongepubliceerd 1916) 8-9, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
5978.
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lijke investering voor de Nederlandse aandeelhouders van de Nedrus aanmerkelijk 
eenvoudiger maakte. 81 

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

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

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

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

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

NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.
 84 Ibidem.
 85 Aantekening van W. Lagro (Sint-Petersburg 1916) 1-3, RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 16.
 86 Ibidem.
 87 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 

Nederlandsche bankinstelling (Delft, ongepubliceerd 1916) 51, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
5978.



3  amsterdam en rotterdam aan de nevski prospekt 121

kapitaal van de Nedrus te verdubbelen en een bijkantoor in Moskou te openen.88 
Dezelfde overweging had bij de Holrus in november 1916 tot hetzelfde besluit 
geleid: een verdubbeling van het kapitaal van vijf naar tien miljoen roebel en de 
opening van een filiaal in Moskou. Sindsdien had de politieke en economische 
situatie in Rusland zich echter ingrijpend gewijzigd. 

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

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

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

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

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

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

RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 3.
 93 Ibidem.
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Nederlandse karakter van de Nedrus bij de voorgestelde uitbreiding niet in het 
geding mocht komen, blijkt wel uit de wijze van financiering. De tweede aandele-
nemissie zou net als de eerste voor tachtig procent in Nederland worden geplaatst. 
De aandelen zouden overigens tegen twintig procent boven agio worden uitgege-
ven.94 De eigen middelen zouden daarmee, indien de emissie ook daadwerkelijk 
had plaatsgevonden, zijn gegroeid tot elf miljoen roebel. Ter bewaring van een ge-
zond evenwicht tussen de eigen middelen en de operationele kosten van de bank, 
die met de maand hoger werden als gevolg van de oplopende inflatie, was een 
kapitaaluitbreiding overigens hoogst noodzakelijk geweest ook zonder de achter-
liggende expansieplannen.95 

Verschillende wegen, één rome?

Het speculatieve bedrijf van de Holrus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 102 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 
Nederlandsche bankinstelling (Delft, ongepubliceerd 1916) 11, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
5978. 

 103 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 36 (Sint-Peters-
burg 13 mei 1918) 1-10, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 104 Notulen van de directievergaderingen der Robaver 1917-1919, nr. 5 (’s-Gravenhage 3 no-
vember 1917) 21, ABN AMRO, Rotterdamsche Bank, inv. nr. 134.

 105 Notulen van de directievergaderingen der Robaver 1917-1919, nr. 12 (‘s-Gravenhage 22 de-
cember 1917) 55, ABN AMRO, Rotterdamsche Bank, inv. nr. 134.



3  amsterdam en rotterdam aan de nevski prospekt 125

3.13 Balans van de Nedrus per augustus 1917 (in rbl.).106

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

De traditionele moraal van de Nedrus

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

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

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

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

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

De dagelijkse gang van zaken

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

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

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

 110 Rapport van J.H. Cohen Stuart, Verslag betreffende de vooruitzichten in Rusland van eene 
Nederlandsche bankinstelling (Delft, ongepubliceerd 1916) 40, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 
5978.
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de bank nog wachtte op haar kluisdeuren die uit Nederland moesten komen.111 
Verder is bekend dat in haar directiekamer een portret van koningin Wilhelmina 
heeft gehangen naast twee landkaarten van Nederland en Nederlands-Indië en dat 
de bureaus van de bank niet met groen tafellaken waren bekleed omdat daarvoor 
geen exportvergunning was afgegeven in Nederland.112 Een foto van twee mede-
werkers van de Holrus is ondertussen de enige bron die een indruk geeft van de 
inrichting van deze bank.113

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

 111 Aantekeningen (Sint-Petersburg ongedateerd 1917) 1-4, RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 1; 
Schets voor kluisdeuren (Sint-Petersburg ongedateerd) 1, RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 15; 
Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 26 (Sint-Peters-
burg 24 december 1917) 1-12, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979: de waardepapieren van de 
Nedrus waren zolang ondergebracht in safeloketten bij de Azov-Don Handelsbank.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1917) 1-4, RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 12.
 123 Aantekeningen (Sint-Petersburg 27 juni 1917) 1, RGIA, 623.1 Nedrus, dos. nr. 1.
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Het aandeel van beide banken in de Nederlandse handelsbelangen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.14 De Nedrus met haar kantoren op de eerste en tweede verdieping van de rechtervleugel 
van het gebouw van de Nederlandse kerk, gezien vanaf de Holrus, medio 1917.



3  amsterdam en rotterdam aan de nevski prospekt 133

van de Robaver ten aanzien van de Holrus.140 Geen van beide banken werd echter 
de kans gegund om onder meer normale omstandigheden hun bedrijf verder uit 
te bouwen.

De plaats van beide banken binnen de Russische bankwereld

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




