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Hoofdstuk 5

Dromers en wrekers

Hoe treurig de toestand in Rusland ook moge wezen, het blijft een land van ge-
weldige potentialiteiten, dat ten allen tijde een belangrijke plaats zal innemen 
in de wereldhuishouding. Op dit ogenblik is dat land een ruïne; maar de tijd 
zal komen, dat het weer overeind staat – laten wij hopen, op steviger basis dan 
het oude, tsaristische Rusland de ‘reus op leemen voeten’. De naties, die aan 
dien wederopbouw zullen hebben deelgenomen, zullen er dan ook de vruchten 
van plukken. Het zou m.i. niet van een ruimen blik getuigen indien Nederland 
dat bovendien in Rusland ouden en eervolle tradities bezit, zich aan dat groot-
sche werk onttrok. 1 

Jacques Henri Cohen Stuart, Ruslands economische herstel, 
18 januari 1922.

De gebrekkige waardering door het thuisfront

De bezetting van de Nederlandse legatie en Stuarts gevangenschap

De hardere opstelling die de bolsjewieken vanaf april 1919 tegenover de onderda-
nen van de neutrale staten waren gaan innemen, viel niet alleen terug te voeren op 
de afwijzende houding van de desbetreffende regeringen. Minstens zo belangrijk 
voor deze koerswijziging was de toegenomen druk op de bolsjewieken sinds het 
einde van de Eerste Wereldoorlog. De wapenstilstand van november 1918 had 
aan het verzet tegen het Sovjetregime namelijk een nieuwe impuls gegeven. De 
Geallieerden waren nu beter in staat om de verschillende contrarevolutionaire be-
wegingen, de Witten, te steunen in hun strijd tegen de bolsjewieken. Dit leidde tot 
een intensivering van de Russische Burgeroorlog (1918-1921), die uiteindelijk aan 
veel meer Russen het leven zou kosten dan de Eerste Wereldoorlog.2 

De grotere inmenging van Geallieerde mogendheden manifesteerde zich op de 
eerste plaats in de blokkade van de haven van Sint-Petersburg en de bezetting van 
verschillende havensteden zoals Archangelsk en Moermansk. Belangrijker dan de 

 1 Cohen Stuart, J.H., ‘Ruslands economisch herstel I’, Economisch-statistische berichten (18 ja-
nuari 1922) jrg. 7, nr. 316, 47-50.

 2 Schapiro, The Russian Revolutions, 167-184.
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relatief beperkte fysieke aanwezigheid der Geallieerden was de bewapening en fi-
nanciering van de Witte legers die vanuit Siberië, de Oekraïne en Estland de strijd 
hadden aangebonden met de Sovjets. Hoewel het Rode Leger op elk moment gro-
ter was dan de verbrokkelde strijdkrachten van de Witten, wisten deze laatste met 
steun van de Geallieerden het de bolsjewieken in de loop van 1918 en 1919 tot 
een paar keer toe nog erg moeilijk te maken. In het zuiden wisselden belangrijke 
steden als Kiev en Tsaritsyn, het latere Stalingrad, enkele malen van bezitter en in 
oktober 1919 bereikte een klein leger der Witten dat oprukte vanuit Estland nog 
de buitenwijken van Sint-Petersburg.3 

Het is tegen deze achtergrond van een toegenomen druk van buitenaf op het 
Sovjetregime dat op 2 juni 1919, de dag waarop Stuart gevangen werd genomen, 
ook de bezetting van de Nederlandse legatie plaats had.4 Stuart werd van dit nieuws 
op de hoogte gebracht door Mohr, waarop zij samen naar de Zwitserse legatie 
trokken. Naar Mohr had vernomen, zou daar meer nieuws te krijgen zijn over het 
hoe en waarom achter de bezetting van de legatie. Eenmaal bij de Zwitserse legatie 
aangekomen troffen Stuart en Mohr een groeiende groep buitenlanders aan die 
zich daar met hetzelfde doel hadden verzameld. Niet alleen de Nederlandse legatie 
bleek te zijn bezet, maar ook de vertegenwoordigingen van de andere neutrale 
landen was dit overkomen.5

Afgezien van de groep buitenlanders bevonden zich ook soldaten van het Rode 
Leger in en om de Zwitserse legatie. Voordat de aanwezige buitenlanders dit goed 
en wel in de gaten hadden, hadden de soldaten het gebouw van het gezantschap 
omsingeld. Zonder opgaaf van reden werden alle aanwezigen vervolgens gedwon-
gen hun paspoorten in te leveren. Daarop werden Stuart, Mohr en de andere bui-
tenlanders in kleine groepjes weggevoerd naar de Spalernaja gevangenis, waar hen 
verteld werd dat zij er de nacht moesten doorbrengen. Ondertussen was aan geen 
van hen verteld waarom zij waren gearresteerd. Volgens Stuart gonsde het al ge-
durende de hele maand mei van geruchten over de ophanden zijnde arrestatie van 
de overgebleven buitenlanders in Sint-Petersburg. De aanleiding hiervoor vormde 
een onderschepte Frans radiotelegram, waarin gesproken werd over een offensief 
van het Finse leger in de richting van Sint-Petersburg.6

Deze geruchten bleken bezijden de waarheid te zijn. Na de erkenning van zijn 
onafhankelijkheid door de bolsjewieken zou Finland zich niet meer in de Russi-
sche Burgeroorlog mengen.7 Voor Stuart en de andere gevangen bracht dit echter 
geen verandering met zich mee voor hun positie. Nog gedurende de eerste nacht 
werden alle gevangenen, door Stuart in aantal op ongeveer honderdenvijftig man 
geschat, weer uit hun bed gelicht. In hun bijzijn deelde de gevangenis-comman-
 3 Ibidem.
 4 RGP, Grote serie deel 156, nr. 401, 685.
 5 Ibidem.
 6 Ibidem, 687.
 7 Wade, The Russian Revolution, 157.
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dant aan zijn manschappen mee dat het bij de gevangenen om buitenlanders ging 
van wie men afzonderlijk nog niet wist of zij schuldig waren. Waaraan zij zich 
eventueel schuldig hadden gemaakt werd er niet bij verteld, maar de comman-
dant gaf zijn mannen wel het bevel de gevangenen streng doch rechtvaardig te 
behandelen. Hierop werden alle gevangen overgebracht naar een gevangenis in de 
buurt van het Finlandse Station, om van daaruit te worden gedeporteerd naar een 
voormalig klooster in de buurt van Moskou.8 

Eén week na hun aankomst in het Andronjevski klooster kreeg de eerste groep 
gevangenen gezelschap van een tweede groep bestaande uit ongeveer zeventig 
man. Onder hen bevonden zich ook Van der Loeff en De Graan, die bij de bezetting 
van de Nederlandse legatie waren gearresteerd. Alle gearresteerde Nederlanders 
hadden deel uitgemaakt van de onechte legatie en het waarnemend consulaat.  
Een uitzondering vormde overigens Mohr die ondertussen al weer was vrijgelaten; 
waarschijnlijk uithoofde van zijn positie als ingenieur bij de Petersburgse Elek-
triciteitsmaatschappij. Bij de andere gevangengenomen buitenlanders ging het in 
hoofdzaak ook om vrijwilligers die na het vertrek van hun gezanten en consuls de 
vacante posities hadden ingenomen. Hun nieuwe metier getrouw overlegden de 
gevangengenomen ‘interim-diplomaten’ of het niet mogelijk was om een collectief 
protest bij de Sovjetregering in te dienen tegen de ‘ongehoorde en ongemotiveerde 
behandeling die men had moeten ondervinden’. Ten einde de eigen positie niet 
nog hachelijker te maken, werd echter van een dergelijke demarche afgezien.9 

Met het gevangenisregime was het ondertussen wisselend gesteld. In het An-
dronevski klooster kende men geen dwangarbeid en was de behandeling tamelijk 
mild. Na hier twee weken te hebben doorgebracht, werd de groep waar Stuart toe 
behoorde echter overgeplaatst naar het interneringskamp Prokovski in de buurt 
van Moskou. Dwangarbeid maakte hier wel onderdeel uit van het gevangenisre-
gime en bovendien was het hier erg slecht gesteld met de behuizing. Gelukkig 
voor de gevangenen werden zij na twee dagen al ontslagen uit dit kamp. Na een 
soort van schijnverhoor te hebben ondergaan, werd aan hen meegedeeld dat zij 
weer in vrijheid waren gesteld. De vrijgelatenen mochten echter niet zonder meer 
naar Sint-Petersburg terugkeren. In afwachting van een collectieve uitzetting naar 
hun landen van herkomst waren zij als buitenlanders gedwongen om in Moskou 
te blijven.10

Zo kwam na precies vier weken een einde aan de gevangenschap van Stuart en 
de andere buitenlanders. Van de geplande collectieve uitzetting zou echter niets 
terechtkomen, waardoor Stuart en de andere Nederlanders zich gedwongen za-
gen in Moskou te overwinteren. Zelfs nadat het aan de voormalige gevangenen 
weer was toegestaan om op eigen gelegenheid naar Sint-Petersburg terug te keren, 

 8 RGP, Grote serie deel 156, nr. 401, 687.
 9 Ibidem, 688.
 10 Ibidem, 687.
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bleef Stuart voorlopig in Moskou. Er was immers niets meer dat hem nog aan 
Sint-Petersburg bond nadat zowel de bank, het consulaat en zijn woning verbeurd 
waren verklaard. Stuart had zich bijgevolg maar in Moskou ingericht, alwaar hij 
gedwongen was om als straatveger in zijn levensonderhoud te voorzien. Hij en de 
overige uit Sint-Petersburg gedeporteerde Nederlanders konden hier tenminste 
nog rekenen op de persoonlijke steun van de leden het voormalige Nederlandse 
consulaat ter plaatse.11

De terugkeer van Stuart en Werff naar Nederland

Terwijl Stuart in Moskou zat, verbleven Corsin en Werff nog altijd in Sint-Peters-
burg. Zij waren niet gevangengenomen, omdat geen van beiden een functie bij 
een legatie of consulaat had bekleed. Het feit dat zij niet naar Moskou waren gede-
porteerd betekende echter niet dat hun positie veel beter was dan die van Stuart. 
Vooral Werff zou als malariapatiënt een moeilijke tijd doormaken. Juist vanwege 
van zijn zwakke gezondheid had Werff na de zware winter van 1918-1919 naar 
Nederland willen terugkeren.12 Dit was met het uitreisverbod voor buitenlanders 
echter onmogelijk geworden, waarna Werff zich gedwongen zag om samen met 
Corsin ook de wintermaanden van 1919-1920 in Sint-Petersburg door te brengen. 
Was de winter van 1918-1919 al een beproeving geweest voor de bevolking van 
Sint-Petersburg, zo was het algemene gebrek aan voedsel en brandstof nog veel 
schrijnender gedurende de winter van 1919-1920.13

Na het opstellen van de laatste liquidatiebalans van de Nedrus, die van augustus 
1919, was er bovendien geen werk en dus geen inkomen meer voor Werff.14 Dit be-
tekende dat hij net als Stuart aangewezen was op het geld dat hij zelf nog achter de 
hand had weten te houden en op ondersteuning die Corsin hun kon geven. Deze 
was na het afwikkelen van de liquidatie van de Nedrus als boekhouder in dienst 
getreden bij de Volksbank.15 In deze positie probeerde Corsin nog te achterhalen 
onder welke balansposten de voormalige tegoeden van de Nedrus waren onderge-
bracht in de boeken van de Volksbank, in een laatste poging zijn oude werkgever 
nog van dienst te kunnen zijn.16 

 11 Vertrouwelijk rapport van P.J. Wap over de handelingen van het Nederlandsche Consulaat in 
1919 en 1920 te Moskou (’s-Gravenhage 1920) 1-12, NA, 2.05.21 BuZa, inv nr. 1659.

 12 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 61 (Sint-Peters-
burg 24 maart 1919) 1-8, NA, 2.20.01 NHM, inv nr. 5979.

 13 Schapiro, The Russian Revolutions, 187-188.
 14 Aantekening van H. Corsin en J. Jansen Werff (Sint-Petersburg januari 1920) 1-2, NA, 2.20.01 

NHM, inv. nr. 5975.
 15 Brief van J.H. Cohen Stuart aan de commissarissen in Nederland (Sint-Petersburg 17 no-

vember 1920) 1-3, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5980.
 16 Ibidem.
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Uiteindelijk was Corsin ook de laatste medewerker van de Nedrus die Sint-
Petersburg zou verlaten. Hij kon namelijk pas in oktober 1920 eindelijk naar zijn 
familie in Frankrijk terugkeren.17 Stuart en Werff waren op dat moment al een half 
jaar terug in Nederland. Ergens in de loop van februari 1920 had Stuart Moskou 
verlaten en zich bij Corsin en Werff in Sint-Petersburg gevoegd. Gezien de slechte 
gezondheid van Werff en het opraken van het geld dat ze nog hadden, zagen beide 
zich wel gedwongen om Rusland te verlaten met of zonder toestemming van de 
Sovjetautoriteiten. Begin maart 1920 wisten Stuart en Werff over de grens met 
Finland te vluchtten. De familieoverlevering wil daarbij dat Stuart en Werff dit 
deden gehuld in vrouwenkleren.18 De daartoe benodigde kledingsstukken hadden 
zij gekregen van Lydia Ofitserova, een voormalige secretaresse van de Nedrus.  

Aangekomen in Finland, stelden Stuart en Werff zich in verbinding met Ne-
derland. Per telegram riepen zij de Nederlandse regering op om de achtergeble-
ven Nederlanders zo snel mogelijk te evacueren.19 De Nederlandse regering had 
overigens al stappen in die richting ondernomen, nadat eind 1919 berichten in de 
pers waren verschenen over de slechte situatie waarin de Nederlanders in Rusland 
verkeerden. Ondanks het feit dat de Nederlandse regering het Sovjetregime nog 
altijd niet erkende, sloot zij zich aan bij onderhandelingen die op dat moment lie-
pen tussen Groot-Brittannië en de bolsjewieken over de ruil van onderdanen. De 
uitkomst van deze onderhandelingen was voor Nederland dat de ongeveer twee-
honderd Nederlanders die zich op dat moment nog in Rusland bevonden, zouden 
worden geruild voor ongeveer evenveel Russische soldaten die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog in Nederland waren geïnterneerd.20

Voordat de ‘Lingestroom’, het vrachtschip waarmee de Nederlanders uit Rus-
land zouden worden geëvacueerd, op 11 mei 1920 aanmeerde in de haven van 
IJmuiden, waren Stuart en Werff al enige weken in Nederland.21 Na hun vlucht uit 
Rusland waren zij enige tijd in Helsinki gebleven om op verhaal te komen, waarna 
ze in april 1920 uiteindelijk in Nederland zouden aankomen. Terug in Nederland 
werden Stuart en Werff in de gelegenheid gesteld om hun verhaal te doen tegen-
over de Nederlandse commissarissen en hun voormalige collega Lagro. Tijdens de 
vergadering, welke de laatste officiële raadsvergadering van de Nedrus zou zijn, 
werden Stuart en Werff gehoord over hun belevenissen in Rusland, de afwikkeling 
van de liquidatie van de bank, hun visie op de toekomst van Rusland en welke 

 17 Ibidem.
 18 Ontleend aan een onderhoud van schrijver dezes met Ds. J.W.Th. Cohen Stuart op maandag 

26 augustus 2002 te Hoogerheide.
 19 Aantekening J.H. Cohen Stuart en J. Jansen Werff (14 maart 1920 Ierioky, Finland) 1, NA, 

2.20.01 NHM, inv. nr. 5980.
 20 Staalduine, ‘De neergang van de Hollandsche hervormde kerk’, 103-104.
 21 Ibidem, 104.
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mogelijkheden zij eventueel nog zagen voor een voortzetting van het bedrijf van 
de bank.22 

De laatste vergadering van de commissarissen der Nedrus

De laatste vergadering van de commissarissen van de Nedrus had plaats in het 
hoofdkantoor van de NHM en werd voorgezeten door Cornelis Guépin. Deze was 
Van Walree in maart 1918 opgevolgd binnen de directie van de NHM en had zo-
doende de Nedrus in zijn portefeuille.23 Tegenover hem en de overige verzamelde 
commissarissen gaf Stuart een korte uiteenzetting van alles dat hem, Corsin en 
Werff was wedervaren sinds het vertrek van Lagro in september 1918. Vervolgens 
kwam Stuart te spreken over de liquidatie van de bank en wist daarbij te vertellen 
dat de Nedrus wellicht de enige van de vier niet onmiddellijk genationaliseerde 
banken was geweest die een samenhangende verliezenboekhouding had weten op 
te stellen.24 Zowel de Holrus als ook de Russische filialen van het Crédit Lyonnais 
en de National City Bank waren daar volgens hem niet meer aan toe gekomen. 

De laatste directeur van de Holrus, Spengler, was, zoals gezegd, al in januari 
1919 naar Nederland vertrokken en had de liquidatie van de eigen bank daarmee 
overgelaten aan de Volksbank. De directie van de National City Bank in Rusland 
had al medio 1918 haar kantoren gesloten en was vervolgens huiswaarts gekeerd 
zonder zich nog om de afwikkeling van haar bedrijf te bekommeren.25 Alleen de 
leiding van het Crédit Lyonnais, in de persoon van haar directeur Ulysse Baud, 
had net als Stuart tot het einde geprobeerd de belangen van de eigen bank te verde-
digen.26 Uiteindelijk zou het Crédit Lyonnais pas in oktober 1920 gedwongen wor-
den om zijn kantoren in Rusland te sluiten. Anders dan de Nedrus was zij echter 
niet in de gelegenheid gesteld om een zelfstandige liquidatie van haar bedrijf voor 
te bereiden en zodoende een sluitende schadeboekhouding op te stellen.27 

 22 Notulen van de vergadering der commissarissen in Nederland nr. 8 (Amsterdam 21 mei 
1920) 1-10, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 23 Vries, J. de, Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, 1ste deel (Groningen 1970) 214-215 
en 220-221.

 24 Notulen van de vergadering der commissarissen in Nederland nr. 8 (Amsterdam 21 mei 
1920) 1-10, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 25 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 44 (Sint-Peters-
burg 20 augustus 1918) 1-4, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 26 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 59 (Sint-Peters-
burg 11 maart 1919) 1-4, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 27 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 65 (Sint-Peters-
burg 2 juni en 25 september 1919) 1-8, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
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Van alle banken die slachtoffer waren geworden van de nationalisatie van het 
Russische bankwezen, was de Nedrus volgens Stuart daarmee de enige bank die 
een behoorlijk gedocumenteerde schadeloosstellingeis kon voorleggen. Aan het 
daadwerkelijk indienen van een schadeclaim waren echter twee problemen ver-
bonden. Op de eerste plaats bevond zich de in zeven pakketten gebundelde ver-
liesboekhouding nog altijd in Rusland. Het was Stuart en Werff namelijk tijdens 
hun vlucht niet gelukt om deze pakketten mee te nemen, die in plaats daarvan 
op een geheime plaats waren verborgen. In het najaar van 1920 zou één van deze 
pakketten nog door Corsin mee uit Rusland worden gesmokkeld. Naar het zich 
laat aanzien liggen de overige zes pakketten nog altijd ergens verborgen op een 
geheime plaats in Sint-Petersburg.28

Het tweede probleem met betrekking tot een schadeclaim aan het adres van de 
Sovjetregering was dat deze enkel een kans maakte gehonoreerd te worden indien 
dit gebeurde in internationaal verband. Stuart was van mening dat het Sovjetre-
gime zich weinig gelegen zou laten aan de belangen van kleine landen afzonderlijk. 
Indien de aandeelhouders van de Nedrus ooit nog iets van hun geld terug wilden 
zien, dan was daarvoor niet alleen samenwerking nodig met andere Nederlandse 
gedupeerden. Tevens moest met behulp van de regering aansluiting worden ge-
zocht bij de schuldeisers in andere landen. Een brede internationale coalitie van 

 28 Brief van J.H. Cohen Stuart aan de commissarissen in Nederland (Sint-Petersburg 17 no-
vember 1920) 1-3, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5980.

5.1 Het hoofdkantoor der NHM aan de Herengracht 466 te Amsterdam.
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crediteuren zou zijns inziens de meeste kans van slagen hebben. De Sovjets bleken 
immers alleen gevoelig voor macht, dus was het zaak die macht te vinden in sa-
menwerking.29 

Met deze nuchtere inschatting van de kansen tot schadevergoeding kwam Stuart 
ook bij de laatste vraag van Guépin, namelijk die naar de kansen van een voortzet-
ting van de Nedrus in gewijzigde vorm. Voor de nabije toekomst zag Stuart eventu-
eel alleen ruimte voor een bank die vanuit Nederland de buitenlandse handel van 
en met Rusland zou financieren. Het probleem was echter dat Ruslands economie 
in een vreselijke puinhoop was veranderd, zodat er voorlopig geen zaken met het 
land konden worden gedaan. Op termijn zou Rusland echter wel weer aangewezen 
zijn op buitenlandse kredieten, al ging het alleen maar om kortlopende kredieten 
ten behoeve van de financiering van zijn buitenlandse handel.30 

Alles zou echter uiteindelijk afhangen van de richting waarin het Sovjetregime 
zich zou ontwikkelen. In de ogen van Stuart waren de bolsjewieken opportunisten 
pur sang; als iets op de ene manier niet ging, dan probeerden zij het wel op een 
andere manier.31 Zolang zij de aan de macht zouden blijven liet het zich dan ook 
moeilijk voospellen welke kant het met Rusland op zou gaan. Dat het met hun 
heerschappij voorlopig nog niet was gedaan, stond voor Stuart echter vast. Hoewel 
hij in het geheel niet met de denkbeelden van de bolsjewieken sympathiseerde, zo 
moest hij toch erkennen dat hun leiders erg vastberaden waren en over een be-
hoorlijk organisatietalent beschikten. In weerwil van zijn gebrek aan populariteit 
onder de bevolking wist het Sovjetregime zich zodoende te handhaven.32

Met deze bespiegeling over het vermogen van de bolsjewieken om de Russische 
bevolking naar hun hand te zetten, besloot Stuart zijn uiteenzetting. Guépin nam 
vervolgens het woord en stelde voor om op grond van de toegekomen informatie 
de Nedrus in ‘slapende toestand’ te brengen. Binnen afzienbare termijn kon im-
mers een hervatting van een bankbedrijf in Rusland niet voor mogelijk worden 
gehouden.33 Het in ‘slapende toestand’ brengen van de bank betekende dat de bank 
weliswaar juridisch gezien niet zou worden ontbonden, maar dat er in afwach-
ting van een definitieve regeling geen zaken meer op naam van de Nedrus zouden 
plaatsvinden. 

 29 Notulen van de vergadering der commissarissen in Nederland nr. 8 (Amsterdam 21 mei 
1920) 1-10, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 30 Ibidem.
 31 Ibidem.
 32 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 57 (Sint-Peters-

burg 22 februari 1919) 1-9, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
 33 Notulen van de vergadering der commissarissen in Nederland nr. 8 (Amsterdam 21 mei 

1920) 1-10, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
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De teleurstelling van Stuart over de gebrekkige waardering

De vergadering ging met het voorstel van Guépin akkoord, waarna de commissa-
rissen enkel nog een financiële regeling moesten treffen met Stuart, Werff en Cor-
sin. Tijdens het laatste jaar van hun verblijf in Rusland hadden zij geen loon meer 
kunnen ontvangen en wat zij in de tijd daarvoor hadden verdiend was in rook 
opgegaan als gevolg van de devaluatie van de roebel. Aan hun driejarige dienstver-
band bij de Nedrus had geen van hen drieën dan ook iets over gehouden. Alvorens 
Guépin kwam te spreken over de hoogte van hun vergoeding, haalde hij een brief 
aan van de commissarissen gericht aan Stuart van 21 mei 1919. Uit deze brief bleek 
volgens Guépin dat het aanblijven van Stuart en zijn staf, gezien de omstandighe-
den, niet langer noodzakelijk werd geacht.34 

Stuart, Werff en Corsin waren dus sinds mei 1919 in feite niet meer in dienst 
van de Nedrus, zonder hiervan echter zelf op de hoogte te zijn geweest. De brief 
in kwestie had Stuart namelijk nooit bereikt.35 Guépin was zich er op zijn beurt 
niet van bewust, dat Stuart niet op de hoogte was geweest van het één jaar eerder 
genomen besluit om hem, Werff en Corsin terug te roepen. Tegenover de commis-
sarissen betoogde Guépin dat, hoewel de aanwezigheid van Stuart en de anderen 
na mei 1919 dus niet langer noodzakelijk werd geacht, hij zich door deze gedachte 
niet wenste te laten leiden in de vaststelling van de hoogte van hun vergoedingen.36 
Werff en Corsin kregen ieder een bedrag van tweeduizend gulden toegewezen. 
Hoeveel Stuart precies heeft gekregen is niet bekend. Ervan uitgaande dat de toe-
gekende bedragen in verhouding hebben gestaan tot de oorspronkelijke salarissen, 
zal zijn vergoeding iets van zesduizend gulden hebben bedragen.37 

Waar Guépin van mening was dat hij zich royaal opstelde, dacht Stuart hier 
totaal anders over. Zijn salaris als directeur was 48.000 roebel per jaar geweest.38 
Omgerekend naar guldens op het moment van de annulering van de Russische 
staatsschuld, ging het hier om een bedrag van 17.280 gulden.39  De aangeboden 
gratificatie van zesduizend gulden stond dan ook in geen enkele verhouding tot 
het gederfde inkomen, laat staan als compensatie voor de moeilijke tijd die hij had 
doorgemaakt. Hetzelfde gold voor Corsin en Werff. Vooral voor Corsin was de 

 34 Ibidem.
 35 Brief van J.H. Cohen Stuart aan C.H. Guépin (Delft, 30 november 1920) 1-6, NA, 2.20.01 

NHM, inv. nr. 5980.
 36 Notulen van de vergadering der commissarissen in Nederland nr. 8 (Amsterdam 21 mei 

1920) 1-10, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
 37 Het salaris van Stuart was iets meer dan drie maal zo hoog geweest als dat van Corsin en 

bijna acht maal dat van Werff begin 1917.
 38 Lijst van de salaris- en premie-uitkering aan de werknemers van de bank (Sint-Petersburg 

april 1917) 1-2, RGIA, 623.1 Nedrus, 115.
 39 Horn, ‘Russische schulden aan Nederland’, 437: de koers van 36 guldencent voor één papier-

roebel zoals gehanteerd door de Nederlandsche Commissie voor Russische Fondsen.
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situatie erg wrang. De tweeduizend gulden die hem waren toegekend bleken niet 
voldoende om de schulden te vereffenen die zijn gezin had moeten maken gedu-
rende de jaren dat hij niet bij machte was geweest om vanuit Rusland geld over te 
maken. Als blijk van ‘goede wil’ stond de NHM hem daarom nog een krediet toe 
van drieduizend gulden, uit te keren in zes gelijke maandelijkse termijnen.40 

Aan zijn ongenoegen over de weinig toeschietelijke houding van de NHM, of 
beter gezegd Guépin, gaf Stuart echter pas uiting nadat Corsin hem in november 
1920 had geschreven. Deze benaderde hem met het verzoek de aan hem toege-
kende lening niet in zes termijnen maar in één keer te mogen ontvangen om zo 
zijn schulden te kunnen aflossen. Daarnaast gaf Corsin ook blijk van zijn teleur-
stelling over de geringe vergoeding die hen ten deel was gevallen.41 Stuart schreef 
op zijn beurt Guépin weer aan, met het verzoek om zowel Corsin als Werff ruimer 
te compenseren. In zijn schrijven aan Guépin benadrukte Stuart nog eens dat de 
brief van 21 mei 1919 hem nooit had bereikt.42 Bovendien, ook al had hij de brief 
wel ontvangen, dan was deze te laat gekomen. Immers, al vanaf april 1919 hadden 
de bolsjewieken alle reisdocumenten ingetrokken. 

Los van het feit dat de gewraakte brief Stuart niet tijdig heeft bereikt, viel hierin 
ook nergens te lezen dat de commissarissen wilden dat hij zijn post zou verlaten. 
Integendeel, hem werd de keuze gelaten om naar eigen goeddunken te beslissen 
over zijn aanblijven in Rusland.43 Ook uit de notulen van de vergadering van de 
commissarissen van 19 mei 1919, naar aanleiding waarvan de brief van 21 mei 
1919 was verstuurd, bleek niet dat er een beslissing was genomen om hem, Werff 
en Corsin terug te roepen. De vergadering had deze kwestie in het midden gelaten, 
als gevolg waarvan het dus aan Stuart zelf was om te bepalen of hij nog langer op 
zijn post dacht te moeten blijven.44 

Bij zijn terugkomst in Nederland hadden de commissarissen van de Nedrus 
Oudendijk nog uitvoerig bedankt voor diens inspanningen voor hun bank. Als 
blijk van erkentelijkheid hadden zij hem nog gefêteerd op een groots diner.45 Het 
contrast met de gebrekkige waardering van het thuisfront die Stuart, Werff en 
Corsin bij hun terugkeer ten deel was gevallen kon niet groter zijn. Na alle el-

 40 Brief van J.H. Cohen Stuart aan C.H. Guépin (Delft 30 november 1920) 1-6, NA, 2.20.01 
NHM, inv. nr. 5980.

 41 Brief van H. Corsin aan J.H. Cohen Stuart (Lunéville 23 november 1920) 1-3, NA, 2.20.01 
NHM, inv. nr. 5980.

 42 Brief van J.H. Cohen Stuart aan C.H. Guépin (Delft 30 november 1920) 1-6, NA, 2.20.01 
NHM, inv. nr. 5980.

 43 Brief van de commissarissen in Nederland aan de directie in Rusland nr. 21 (Amsterdam 21 
mei 1919) 1-2, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5978.

 44 Notulen van de vergadering der commissarissen in Nederland nr. 7 (Amsterdam 19 mei 
1919) 1-7, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 45 Notulen van de vergadering der commissarissen in Nederland nr. 5 (Amsterdam 21 decem-
ber 1918) 1-3, NA, 2.20.01 NHM inv. nr. 5979. 
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lende die zij tijdens hun twee laatste jaren in dienst van de Nedrus hadden moeten 
doorstaan, deed hun onthaal denken aan het onbegrip dat veel soldaten ten deel 
viel die terugkeerden uit de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. De commis-
sarissen leken zich nauwelijks meer te interesseren voor hun bank, die zij inmid-
dels simpelweg als een verloren investering beschouwden. Daarbij gaven zij zich 
echter onvoldoende rekening van de grote inspanning die de drie mannen zich 
hadden getroost, om waar mogelijk de schade aan de belangen van hun bank te 
beperken. 

De miskenning die Stuart, Werff en Corsin ten deel was gevallen, had niet al-
leen haar oorzaak in de afgenomen belangstelling voor de failliete boedel van de 
Nedrus. Naar Stuart later zou vernemen, had Lagro na zijn terugkeer, min of meer 
het gerucht verspreid alsof Stuart voor zijn eigen plezier in Rusland had willen blij-
ven.46 Inderdaad had Stuart in één van zijn brieven aan de commissarissen laten 
weten eventueel in Rusland aan te zullen blijven, ook als de commissarissen hem 
niet langer nodig hadden.47 Sinds het bedrijf van de Nedrus nagenoeg tot stilstand 
was gekomen, was Stuart zich steeds meer gaan inspannen voor de bescherming 
van de belangen van de Nederlandse gemeenschap ter plaatse. Hierin was hij niet 
de enige in Sint-Petersburg woonachtige Nederlander. Bovendien wilde Stuart 
medio 1919 Rusland wel verlaten, nadat de liquidatie van de Nedrus was afgewik-
keld, maar toen waren de Russische grenzen dus al gesloten. 

De bewering dat Stuart omwille van zijn eigen gerief in Rusland wilde blijven 
was dus onzinnig. Dit neemt echter niet weg dat hij een grote persoonlijke belang-
stelling koesterde voor de ontwikkelingen in Rusland, die hem overigens zijn hele 
leven lang bij zou blijven. Evenals Timon Fokker, de Nederlandse consul-generaal 
te Kiev, was Stuart van mening dat het bewind van de bolsjewieken geen verschijn-
sel van voorbijgaande aard zou zijn.48 Zelf was Stuart allesbehalve een aanhanger 
van de denkbeelden van de bolsjewieken. Hij was er zelfs van overtuigd dat het 
communisme op termijn als samenlevingsmodel en als economisch systeem on-
houdbaar zou blijken te zijn.49 Dit nam volgens Stuart echter niet weg dat de bol-
sjewieken op grond van hun organisatietalent en bezieling nog lange tijd aan de 
macht zouden blijven. 

Op grond van die veronderstelling was het volgens Stuart raadzamer om met 
hen tot een vergelijk te komen. Bovendien meende hij dat de bolsjewieken in we-
zen ook heel pragmatisch konden zijn en menig maal hun denkbeelden hadden 

 46 Brief van J.H. Cohen Stuart aan C.J.K. van Aalst (Amsterdam 4 november 1925) 1-16, NA, 
2.20.01 Correspondentie C.J.K. van Aalst inv. nr. 5907. 

 47 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 57 (Sint-Peters-
burg, 22 februari 1919) 1-9, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 48 Klaassen, W.J.M., ‘Fokker, Timon Henricus (1880-1956)’, in: Biografisch Woordenboek van 
Nederland, 3de deel (’s-Gravenhage 1989) 177-178.

 49 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 58 (Sint-Peters-
burg 1 maart 1919) 1-8, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
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prijsgegeven aan de eisen van de praktijk.50 De Nieuwe Economische Politiek van 
1921 zou hiervan later het bewijs vormen. De pragmatische houding die Stuart 
aanbeval, stuitte echter op veel onbegrip en hij laadde hiermee zelfs de verdenking 
op zich dat hij zelf een bolsjewiek zou zijn. Althans, Deterding leek die mening 
later te zijn toegedaan. Dit was een foutieve, maar voor het verdere verloop van 
Stuarts carrière alleszins bepalende veronderstelling. 

Russische lessen

De beperkte verliezen voor de Robaver en de NHM

De ondergang van de Nedrus en de Holrus lijkt nauwelijks een rol te hebben 
gespeeld in de naoorlogse buitenlandse expansieplannen, of juist het ontbreken 
daarvan, bij de NHM en de Robaver. Nergens in de archieven van beide banken 
valt althans een expliciete verwijzing te vinden naar het lot van de Russische doch-
terbanken in relatie tot de oprichting van nieuwe buitenlandse handelsbanken. Bij 
de Robaver lijkt men de geschiedenis van de Holrus achter zich te hebben gelaten 
na de terugkeer van Spengler uit Rusland. De laatste vermelding van de Holrus in 
de stukken van de Robaver dateert uit september 1920. Deze laatste vermelding 
bestond enkel daaruit dat er over de bank geen bijzonderheden meer waren verno-
men.51 Ook bij de NHM zou het na de terugkeer van Stuart en Werff een hele tijd 
lang stil blijven rondom de Nedrus. 

Dat noch de Robaver noch de NHM zich bij het maken van hun plannen tot 
verdere buitenlandse expansie hebben laten leiden door het debacle van hun Rus-
sische dochterbanken, kende twee redenen. Op de eerste plaats was de nationali-
satie van de Nedrus en de Holrus het gevolg geweest van de Russische Revolutie. 
Deze revolutie en haar consequenties hadden zich vooralsnog beperkt tot Rusland, 
ook al had het er in november 1918 even op geleken dat ook in Duitsland en zelfs 
in Nederland een socialistische revolutie een kans van slagen had. Het gevaar voor 
revolutie werd in Nederland in de novemberdagen van 1918 erg hoog ingeschat. 
De directie van de Robaver stelde bijvoorbeeld uit het personeel van haar hoofd-
kantoor in Rotterdam een burgerwacht samen van vijftig man sterk.52

Met het snel wegebben van het revolutiegevaar en het einde van de Eerste We-
reldoorlog meenden de directies van de Robaver en de NHM de toekomst ech-
ter weer met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. Gedurende de oorlogsjaren 
 50 Brief van de directeuren in Rusland aan de commissarissen in Nederland nr. 58 (Sint-Peters-

burg 1 maart 1919) 1-8, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.
 51 Notulen van de algemene vergadering van commissarissen der Robaver nr. 83 (Rotterdam 9 

september 1918) ong., ABN AMRO, Rotterdamsche Bank, inv. nr. 108.
 52 Notulen van de directievergaderingen der Robaver, nr. 49 (‘s-Gravenhage 16 november 

1917) 21, ABN AMRO, Rotterdamsche Bank, inv. nr. 134.



5  dromers en wrekers 189

had zowel het bedrijf van de Robaver als dat van de NHM een geweldige vlucht 
doorgemaakt, zoals tabel 5.2 hieronder laat zien. Door deze sterke groei konden 
de verliezen die de Robaver en de NHM hadden geleden met hun Russische ban-
kavonturen vrij gemakkelijk worden opgevangen. De verliezen waren voor beide 
banken overigens vrij beperkt gebleven, namelijk niet meer dan één miljoen gul-
den in beide gevallen.53 Het leeuwendeel van de in totaal 10 en 15 miljoen gulden 
die verloren waren gegaan met de nationalisatie van respectievelijk de Nedrus en 
de Holrus, waren namelijk voor rekening gekomen van de overige aandeelhouders 
en rekeninghouders van beide banken. 

5.2 De ontwikkeling van het bedrijf van de NHM en de Robaver, 1914-1924 (in milj. gld.).54 
5 5

Robaver NHM56

1914 1919 1924 1914 1919 1924
Kredieten 91,3 411,4 217,5 86,2 380,0 287,6
Eigen vermogen 37,8 105,0 70,0 61,5 114,4 123,3
Toevertrouwde middelen 68,2 447,8 159,2 87,1 280,8 425,9
Balanstotalen 124,9 608,4 288,9 157,3 425,9 391,1
Brutowinst 2,0 17,9 5,2 4,6 17,8 6,5

De voorzetting van de buitenlandse expansie bij de Robaver

De sterke groei van haar bedrijf tijdens de oorlog en de verwachting dat de we-
reldeconomie na het einde daarvan flink zou aantrekken, had de directie van de 
Robaver doen nadenken over de oprichting van een tweetal nieuwe overzeese ban-
ken. Het ging hier om de Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee (Midzee) 
en de Bank voor Indië, die achtereenvolgens in 1919 en 1920 werden opgericht. 
Samen met de Bancolanda en de Holrus vormden deze banken zoals gezegd de 
internationale exponent van het expansieve beleid dat de directie van de Robaver 
sinds 1911 voerde.56 Binnen de groep van overzeese banken die onder auspiciën 
van de Robaver waren opgericht, nam de Bank voor Indië overigens een afwij-
kende positie in. Bij deze bank ging het immers niet om een buitenlandse maar 
om een koloniale bank. Haar werkgebied omvatte Nederlands-Indië, waardoor zij 
anders dan de bijvoorbeeld de Bancolanda of de Holrus op een soort van thuis-
voordeel kon bogen. 
 53 Rapport aangaande de Nederlandsche Bank voor Russischen Handel  en de Russisch-Hol-

landsche Bank (Amsterdam 8 augustus 1927) 5, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5975.
 54 Jager, ‘De harde leerschool’, 256 en 274.
 55 Met uitzondering van het Indische bedrijf van de NHM. 
 56 Zie Inleiding, noot 23. 
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De Bank voor Indië werd op 25 september 1920 te ’s-Gravenhage opgericht 
door een syndicaat waartoe afgezien van de Robaver ook de firma Müller, de In-
ternationale Crediet- en Handelsvereeniging Rotterdam en de Holland-Amerika 
Lijn behoorden. Deze Rotterdamse ondernemingen werden nog aangevuld door 
een aantal buitenlandse syndicaatdeelnemers, waarvan de belangrijkste de Société 
Générale de Belgique was.57 De Bank voor Indië werd begin 1921 operationeel 
met een startkapitaal van 12,6 miljoen gulden en drie kantoren op Java, te weten 
Batavia, Semarang en Soerabaja, en telkens één kantoor in Singapore en Amster-
dam. De leiding van de bank was opgesplitst met een hoofddirectie voor Europa 
in Amsterdam en één voor Azië in Batavia.58 

Hoewel de Europese hoofddirectie van de Bank voor Indië in Amster-dam was 
gevestigd, was zij op de eerste plaats gedacht als antwoord van de Rotterdamse 
bank- en zakenwereld op het Amsterdamse overwicht in de handel met Neder-
lands-Indië. Haar oprichting werd door buitenstaanders dan ook gezien als een 
verscherping van de rivaliteit tussen Kröller en Van Aalst.59 Voor de Robaver zelf 
betekende de oprichting van de Bank voor Indië ondertussen de terugkeer naar 
Nederlands-Indië na een afwezigheid van bijna een halve eeuw. Als de Rotter-
damsche Bank was de Robaver in 1863 juist opgericht met als doel de handel met 
Nederlands-Indië te financieren.60 Tussen 1864 en 1872 had zij een drietal agent-
schappen in de Oost erop nagehouden en wel in Batavia, Soerabaja en Singapore. 
Deze agentschappen waren de financiële crisis van 1866 echter niet te boven geko-
men en werden na enkele verliesgevende jaren opgeheven.61 

Waar de Bank voor Indië dus een soort terugkeer voorstond, werd met de op-
richting van de Midzee voortgeborduurd op de weg die de Robaver was ingeslagen 
met de Bancolanda. Zoals tabel 5.3 laat zien, had het bedrijf van deze laatste bank 
gedurende de oorlogsjaren een zeer voorspoedige ontwikkeling doorgemaakt. De 
nettowinst had zich gedurende deze periode verviervoudigd en haar balanstotaal 
was met meer dan het negenvoudige gegroeid. Vanaf 1916 kon aan de aandeel-
houders jaarlijks een dividend van 8 procent worden uitgekeerd, wat als heel be-
hoorlijk gold. Tegelijkertijd had de Bancolanda haar werkveld van Argentinië naar 
Brazilië uitgebreid. Hier waren in 1916 en 1917 drie filialen geopend, waarop in 
1920 nog de opening van een vestiging in Hamburg en Genua volgde en in 1921 
nog twee filialen in Chili.62 

 57 Bank voor Indië, Verslag over het eerste boekjaar, 1921 (’s-Gravenhage 1922) 5. 
 58 Ibidem, 6.
 59 Kiliani, Die Großbanken-Entwicklung, 36-37.
 60 Brugmans, 1863: begin van twee banken, 77.
 61 Koster, H.J. Historical overview per country of establishment of the foreign branches and affili-

ates of ABN, AMRO, Bank Mees & Hope, Pierson, Heldring & Pierson and their predecessors 
(ongepubliceerd 1992) 181.

 62 Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, Jaarverslag over 1921-1922 (Amsterdam 1922) 5-9.
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5.3 De ontwikkeling van het bedrijf van de Bancolanda, 1915-1919 (in milj. gld.).63

Jaar Balans Kapitaal Reserves Nettowinst Dividend
1915   20,3 4 0,25 0,70 -
1916   38,0 8 0,95 1,46 8%
1917   85,4 14 2,25 2,03 8%
1918 140,5 14 2,50 1,96 8%
1919 185,7 20 3,60 2,76 9%

De krachtige ontwikkeling van het bedrijf van de Bancolanda had Van Tienho-
ven op het idee gebracht van de Midzee. Uit de verslagen van de Bancolanda bleek 
namelijk de sterke groei van het handelsverkeer tussen het Middellandse Zeege-
bied en Zuid-Amerika. De geldstroom tussen beide gebieden werden vervolgens 
nog verder gestimuleerd door de omvangrijke immigratie vanuit Italië en Spanje 
richting Argentinië. Van Tienhoven was tot de conclusie gekomen dat een nieuwe 
bank veel profijt zou kunnen hebben bij de verzorging van het geldverkeer tussen 
beide delen van de wereld.64 Op grond van deze overweging zou de Bancolanda 
in 1920 zelf een filiaal in Genua openen. De Midzee, zoals voorgesteld door Van 
Tienhoven, zou als corresponderende instelling met filialen in landen als Spanje 
en Italië, een geschikte aanvulling vormen op de Bancolanda.

Nog voor de opening van het filiaal van de Bancolanda in Genua, vond op 18 
oktober 1919 te Amsterdam al de oprichting van de Hollandsche Bank voor de 
Middellandsche Zee plaats.65 De Robaver had zoals gezegd de leiding over het 
Midzee Syndicaat, maar evenals bij de oprichting van de Bancolanda, de Holrus en 
later de Bank voor Indië, zou ook de firma Müller deelnemen in het startkapitaal 
van de bank. Kröller was dan ook bij al deze instelling lid van de raad van commis-
sarissen. De overige deelnemers aan het Midzee Syndicaat waren de Koninklijke 
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij en de Bancolanda.66 Het beginkapitaal 
van de Midzee was op vijf miljoen gulden vastgesteld en het hoofdkantoor bevond 
zich net zoals dit het geval was met de Bancolanda in Amsterdam. In de eerste 
jaren na de oprichting, opende de bank achtereenvolgens een drietal filialen in 
Genua, Barcelona en Constantinopel.67

 63 Dit overzicht werd samengesteld aan de hand van de jaarverslagen van de Banoclanda van 
19154-1915 tot en met 1918-1919.

 64 Graaf, Van Rotterdam tot Rio, 22.
 65 Ibidem, 22-23
 66 Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee, Jaarverslag over 1921 (Amsterdam 1922) 1.
 67 Kiliani, Die Großbanken-Entwicklung, 35-36.
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Afgezien van de Bank voor Indië en de Midzee, nam de Robaver in dezelfde 
periode deel aan de oprichting van nog een overzeese bank. Het ging hier om de 
Hollandsche Bank voor West-Indië (Westbank). De leiding van het syndicaat dat 
achter de oprichting van de bank stond, bevond zich echter niet in handen van 
de Robaver, maar in die van de Surinaamsche Bank. De directe aanleiding voor 
de oprichting van de Westbank vormde de opening van een raffinaderij van de 
Koninklijke Olie op Curaçao in 1915. De twee kredietinstellingen die Curaçao 
op dat moment rijk was, bleken namelijk voor de Koninklijke Olie onbruikbaar. 
De Curaçaose Bank functioneerde in de ogen van de directie van de Koninklijke 
Olie niet naar behoren en de enige andere bank op het eiland, het handelshuis 
Maduro, onderhield een nauwe relatie met haar grootste concurrent, de Standard 
Oil Company.68

Als directeur van de Bataafsche Petroleummaatschappij, de Nederlandse tak van 
Deterdings Koninklijke Olie, was Hendrik Colijn vervolgens op zoek gegaan naar 
andere partijen die geïnteresseerd waren in de oprichting van een nieuwe bank op 
Curaçao. Naast de Surinaamsche Bank en de Robaver, waren dit de Koninklijke 
West-Indische Maildienst en de NHM. Samen fourneerden zij het startkapitaal 
van vijf miljoen gulden van de Westbank, die op 24 juli 1918 te Amsterdam werd 
opgericht.69 Evenals dit het geval was geweest met de Midzee, werd ook het hoofd-
kantoor van de Westbank in Amsterdam ingericht. In 1919 vond vervolgens de 
opening van haar eerste filiaal plaats te Willemstad, een jaar later gevolgd werd 
door een tweede bijkantoor in Carácas. 

 68 Ibidem, 28.
 69 Ibidem.

5.4 Aandeelbewijzen van de Midzee, de Westbank en de Bank voor Indië. 
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Het terughoudende buitenlandse beleid van de NHM

De deelname van de NHM in het syndicaat van de Westbank lijkt vooral te zijn 
ingegeven door de goede persoonlijke verstandhouding tussen Van Aalst en De-
terding. Deze vriendschap was eerder al bepalend geweest bij de oprichting van de 
Nedrus. Zonder de steun van Deterding zou Van Aalst mogelijk nooit de oprich-
ting van de Nedrus hebben doorgezet.70 Afgezien van haar participatie in de West-
bank, zou de NHM tijdens het interbellum niet meer deelnemen in de oprichting 
van nieuwe buitenlandbanken. Bij de uitbreiding van haar overzeese bedrijf be-
perkte de NHM zich tot de opening van een nieuw agentschap in Japan in 1920, 
twee filialen in Brits-Indië in 1921 en een vestiging in Saudi-Arabië in 1926.71 

De enige plannen tot oprichting van een buitenlandse bank die door de directie 
van de NHM omstreeks het einde van de Eerste Wereldoorlog nog in overwe-
ging waren genomen, waren die voor de overname van een Belgische bank en de 
oprichting van een bank in Finland. Van het eerste voornemen moest evenwel 
worden afgezien met het oog op het door de oorlog sterk aangewakkerde Bel-
gische nationalisme. De nationalistische tendensen in België hadden zich in het 
bijzonder ook tegen Nederland gericht. Hierdoor zou het voor een Nederlandse 
bank in de eerste jaren na de oorlog erg moeilijk worden om in België een voet 
aan de grond te krijgen.72 Om dezelfde reden had overigens ook de directie van 
de Robaver haar plannen voor de oprichting van een Nederlands-Belgische bank-
combinatie gelaten voor wat deze waren.73 

Ook de plannen van de NHM voor een bank in Finland zouden nooit worden 
gerealiseerd. In afwachting van een mogelijkheid om naar Sint-Petersburg te kun-
nen doorreizen, had Lagro begin 1919 de opdracht gekregen om de mogelijkhe-
den voor een Nederlandse bank of handelshuis in Finland te onderzoeken.74 Met 
een bank in Finland werd gehoopt om in feite een deel van het bedrijf van de 
Nedrus te kunnen voortzetten. Evenals dit het geval was met de plannen voor een 
Belgische bank, was men ook bij de Robaver op hetzelfde idee gekomen. Na diens 
vertrek uit Sint-Petersburg, bevond Spengler zich in Helsinki en had op zijn beurt 
opdracht gekregen van de directie van de Robaver om de mogelijkheden van een 
bank in Finland te onderzoeken.75 Spengler kwam echter tot dezelfde conclusie als 

 70 Zie Hoofdstuk 2, noot 7.
 71 Koster, Historical overview per country, 157-159 en 307-315.
 72 Aantekeningen van C.J.K. van Aalst (Amsterdam ongedateerd 1918) 1-4, NA, 2.20.02 NHM, 
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Lagro en wel dat de Finse economie onvoldoende mogelijkheden bood voor een 
Nederlandse bank ter plaatse.76 

Met het afketsen van de plannen voor een bank in België en Finland was het 
zoals gezegd gedaan met de betrokkenheid van de NHM bij de oprichting van Ne-
derlandse overzeese banken. Dat de directie van de NHM minder interesse aan de 
dag legde voor nieuwe buitenlandse bankprojecten had er op de eerste plaats mee 
te maken dat de NHM in de vorm van haar filialennetwerk in Nederlands-Indië 
en Azië al de beschikking had over een uitgebreid en winstgevend overzees bedrijf. 
Het qua buitenlandse expansie meer voortvarende beleid van de Robaver viel voor 
een belangrijk deel dan ook terug te voeren op de achterstand die haar directie op 
dit vlak voelde ten opzichte van de NHM. Tegen deze achtergrond werd de Bank 
voor Indië door de directie van de Robaver dan ook als de verwezenlijking van een 
lang gekoesterde droom ervaren.77 

Een tweede en wellicht meer belangrijke verklaring voor het gebrek aan initia-
tief bij de NHM, vormde de economische teruggang die volgde op de kortstondige 
naoorlogse hausse. Al eind 1920 tekenden zich de contouren van de recessie af 
die de Nederlandse economie tot 1923 in haar greep zou houden.78 In zijn ant-
woord op het door Stuart opgestelde programma ‘Onze Overzeehandel’ van eind 
november 1920, moest Van Aalst hem dan ook meedelen dat de NHM, gezien de 
plotselinge verkilling van het economische klimaat en de repercussies daarvan op 
haar bedrijf, niet bij machte was om zijn voorstellen uit te voeren.79 Nog eens een 
blik op tabel 5.2 laat zien dat tussen 1919 en 1924 de groei van Nederlands grootste 
handelsbanken inderdaad stagneerde.80

Van Aalst had overigens wel te kennen gegeven dat Stuarts voorstellen hem niet 
onsympathiek waren. Diens programma omvatte in feite een uitvergroting van de 
gedachte die aan de oprichting van de Nedrus ten grondslag had gelegen. Met de 
opschorting van de Duits-Russische handelsbetrekkingen tijdens de Eerste We-
reldoorlog hadden de oprichters van de Nedrus gehoopt een deel van het Duits-
Russische handelsverkeer naar zich toe te trekken. Nu de oorlog voorbij was, bood 
de staat van verwarring waarin de Duitse economie verkeerde, volgens Stuart, een 
uitgelezen kans voor de Nederlandse scheepvaart, handel en bankwezen om de 
economieën van Midden-Europa er boven op helpen.81 Dit zou volgens hem op 

 76 Notulen van de directievergaderingen der Robaver, nr. 28 (‘s-Gravenhage 27 november 
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 78 Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 459-460.
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een zodanige manier moeten plaatsvinden, dat het Nederlandse bedrijfsleven de 
leiding zou krijgen en behouden over de Duitse overzeese handel. 

Wat Stuart voor ogen stond was niet veel minder dan een herleving van de Gou-
den Eeuw, met Nederland als het financiële en commerciële centrum van Noord-
west- en Midden-Europa. Ter verwezenlijking van dit ideaal was volgens hem niet 
alleen de binding van de Duitse overzeese handel aan Nederland noodzakelijk, 
maar ook de oprichting van Nederlandse banken en handelshuizen in Australië, 
Brits-Indië en China. De voorgestelde banken en handelshuizen dienden de Ne-
derlandse koopvaardij op deze landen te ondersteunen, die hij als de belangrijkste 
groeimarkten voor de Nederlandse overzeese handel waardeerde.82 Volgens Stuart 
was het aan de NHM om de leiding voor deze ‘grootse taak’ op zich te nemen. Om 
te beginnen moest er ter bestudering en organisatie van de overzeese handel een 
speciale afdeling in het leven worden geroepen. Stuart wilde daaraan zelf leiding 
geven en zijn programma ter bevordering van de Nederlandse overzeese handel, 
vormde dan tegelijkertijd ook een sollicitatie op een zelfgecreëerde functie.

Spijtig genoeg voor Stuart deelde de chef van de NHM weliswaar zijn visie, maar 
zag hij zoals gezegd geen ruimte voor de verwezenlijking ervan. Zelf was Van Aalst 
altijd erg gebrand geweest op het bevorderen van de Nederlandse overzeese han-
del en scheepvaart. Zo was hij het die in 1907 de overname van de noodlijdende 
Zuid-Amerika Lijn door de Norddeutsche Lloyd had weten te verhinderen. In de 
daarop volgende jaren was hij haar opvolger, de Koninklijke Hollandsche Lloyd, 
blijven steunen ook wanneer de economische raison hiervoor soms ver te zoeken 
was.83 Voor een belangrijk deel lijkt Van Aalts preoccupatie met de Nederlandse 
scheepvaart en overzeese handel niet alleen in te zijn gegeven door nationalisti-
sche gevoelens, maar ook mogelijk door het bewustzijn dat Michiel Adriaansz de 
Ruyter tot zijn voorvaderen behoorde; iets waar hij zich graag op liet voorstaan.84 

Een verlate rekening van de Russische Revolutie

Indien Van Aalst wel op het voorstel van Stuart was ingegaan en hem dit in de 
praktijk had laten brengen, zou de NHM de Robaver op alle fronten zijn voorbij-
gestreefd in de uitbouw van haar overzeese bedrijf. Dat dit niet gebeurde had zoals 
gezegd goede redenen. De wereldeconomie bleek begin jaren twintig niet alleen 
onderhevig te zijn aan een conjuncturele flauwte, die het doen van grote inves-
teringen niet aanmoedigde, maar zij had als gevolg van de Eerste Wereldoorlog 
ook een wezenlijke karakterverandering ondergaan. Vooroorlogse zekerheden als 
een zeer grote mate van vrijhandel en nauwelijks schommelende wisselkoersen op 

 82 Ibidem.
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 84 Houwink ten Cate, De mannen van de daad, 13.
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basis van de gouden standaard, bleken tot het verleden te behoren. Hoewel door 
de meeste ontwikkelde industrienaties werd gestreefd naar een herstel van de gou-
den standaard, zorgde vooral de opkomst van handelsprotectionisme ervoor dat 
de wereldhandel tijdens het interbellum niet meer het niveau van voor 1914 zou 
bereiken.85

De overzeese banken die de Robaver tussen 1914 en 1920 in het leven had ge-
roepen, de Bancolanda, de Midzee en de Bank voor Indië maar ook de Westbank, 
zouden allemaal de gevolgen van het veranderende economische klimaat aan den 
lijve ondervinden. Het meest schrijnende voorbeeld vormden de respectievelijk 
in 1919 en 1920 opgerichte Midzee en de Bank voor Indië. Om te beginnen met 
de Midzee, zag deze zich al in 1923 gedwongen om haar Spaanse filiaal te Barce-
lona te sluiten. De sluiting had plaats naar aanleiding van een protectionistische 
maatregel van de Spaanse regering, waarbij buitenlandse banken een veel hogere 
winstbelasting moesten afdragen dan Spaanse banken.86 De ontwikkeling van het 
bedrijf van het Italiaanse filiaal in Genua liet tezelfdertijd ook te wensen over. Dit 
leidde ertoe dat in 1925 dit filiaal werd afgestoten aan de Bancolanda, waarmee 
het overzeese netwerk van de Midzee voor de rest van haar bestaan beperkt zou 
blijven tot het filiaal in Constantinopel.87 

Bij de Bank voor Indië leek de geschiedenis voor de Robaver zich te herhalen. 
Al gedurende haar eerste boekjaar werd de Bank voor Indië net zoals eertijds de 
Indische agentschappen van de oude Rotterdamsche Bank, geconfronteerd met de 
gevolgen van een crisis binnen de Indische suikerindustrie.88 Suikerriet vormde 
één van de belangrijkste cultuurgewassen van Nederlands-Indië. Een crisis bin-
nen deze sector had dan ook onmiddellijk grote repercussies voor de Indische 
bankwereld. Deze werd zoals gezegd al sinds jaren gedomineerd door een viertal 
grote banken. Het was alleen daarom al moeilijk voor een kleine nieuwkomer als 
de Bank voor Indië, om een plaats te veroveren binnen deze sector. De suikercrisis 
in combinatie met een fraudezaak binnen haar directie, bleek dit proces echter zo 
moeilijk te maken, dat de bank al aan het einde van haar derde boekjaar (1923) om 
ondersteuning moest vragen bij haar moederbank.89 

De verliezen die de Bank voor Indië had geleden, bleken een kettingreactie los 
te maken met grote gevolgen voor de Robaver. De geruchten over de verliezen bij 
de Bank voor Indië hadden namelijk geleid tot een kleine run op de Robaver. Op 
zichzelf was deze run niet iets wat haar in de problemen had hoeven brengen als 
zij maar over voldoende liquide middelen had beschikt. Met de liquiditeit van de 

 85 Jones, G., ‘Competitive advantages in British multinational banking since 1890’, in: G. Jones 
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 86 Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee, Jaarverslag over 1922 (Amsterdam 1923) 
5-6; Baster, The international banks, 28-29.

 87 Graaf, Van Amsterdam tot Rio, 22-23.
 88 Bank voor Indië, Jaarverslag over 1922 (’s-Gravenhage 1923) 5-7.
 89 Koster, Historical overview per country, 167-168.
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Robaver was het echter slecht gesteld doordat zij te veel niet direct opvraagbare 
kredieten had verstrekt in de jaren van hoogconjunctuur na de Eerste Wereldoor-
log.90 

Vooral aan de firma Müller had de Robaver grote kredieten verleend. Tot 1917 
had Müller geen beroep hoeven doen op vreemd vermogen, maar de Russische 
Revolutie had hier noodgedwongen verandering in gebracht. De verliezen die zij 
in Rusland had geleden ten gevolge van de revolutie  beliepen op 10 miljoen gul-
den en dat op een balanstotaal van 34 miljoen.91 Hoewel zijn firma een comman-
ditaire vennootschap was en dit ook na 1917 zou blijven, besloot Kröller in dat jaar 
om naar de beurs te gaan. Een emissie ter grootte van tien miljoen gulden moest 
soelaas bieden voor de geleden verliezen. In 1920 volgde nog een tweede emissie 
ter waarde van vijf miljoen gulden die hoofdzakelijk bedoeld was voor de verster-
king van haar mijnbouwtak.92 

Van Tienhoven en Westerman, die op goede voet stonden met Kröller en zitting 
hadden in de raad van advies van diens firma, hadden de Robaver het leeuwendeel 
van de emissies en kredieten aan Müller voor haar rekening laten nemen. Al met 
al stond de firma Müller voor tien miljoen gulden in het krijt bij de Robaver op 
het moment dat de suikercrisis in Indië inzette.93 Haar grote kredieten aan Müller, 
die deze in eerste instantie nodig had om haar verliezen in Rusland aan te vullen, 
vormden voor de Robaver in feite een verlate rekening van de Oktoberrevolutie. 
Op haar beurt zag de Robaver zich in 1924 gedwongen namelijk om bij de Neder-
landsche Bank ondersteuning te vragen. Zonder steunkredieten moest de Robaver 
eenzelfde lot vrezen als haar voormalige stadsgenoot, de handelsbank Marx & Co. 
Deze was in 1922 insolvabel geraakt nadat zij ten gevolge van de wereldwijde eco-
nomische malaise bleef zitten met te veel slechte kredieten.94 

Gerard Vissering, de president van de Nederlandsche Bank, wenste een her-
haling van de gang van zaken rond Marx & Co. te vermijden, hetgeen even-
wel niet betekende dat hij de Robaver onvoorwaardelijk wenste te steunen. In-
tegendeel, in ruil voor de nodige hulpkredieten eiste hij dat de directie van de 
Robaver haar bedrijf grondig en wel onmiddellijk zou reorganiseren. Deze re-
organisatie hield in dat de Robaver haar inmiddels tot 75 miljoen gulden aan-
gegroeide kapitaal met een derde moest terugbrengen tot 50 miljoen.95 Ook de 
nauwe banden met de firma Müller werden over de volgende jaren tot meer 
normale verhoudingen teruggebracht met de afbouw van de grote kredieten 
aan deze onderneming. De reorganisatie van de Robaver beperkte zich onder-

 90 Vries, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, 5de deel, 246.
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tussen niet alleen tot haar bedrijfsvoering maar strekte zich ook uit tot haar lei-
ding. Westerman en Van Tienhoven, de hoofdverantwoordelijken voor het ex-
pansieve maar in perioden van tegenvallende economische groei onhoudbaar 
gebleken beleid, zagen zich namelijk eind 1924 gedwongen om af te treden.96  

Het uiteenvallen van het overzeese imperium van de Robaver

Westerman en Van Tienhoven waren niet de enige bankdirecteuren die begin ja-
ren twintig het veld moesten ruimen als gevolg van een te onstuimig gevoerde 
buitenlandse expansiepolitiek. Francis Vanderlip die als directeur van National 
City Bank verantwoordelijk was geweest voor de internationale expansie van deze 
bank, was in 1918 al hetzelfde overkomen. Na de nationalisatie van haar beide 
filialen in Rusland dreigde de National City Bank de geleden verliezen van haar 
Amerikaanse rekeninghouders te moeten vergoeden naar rato van de koers van 
de roebel voor het uitbreken van de Februarirevolutie.97 Vanderlip werd hierop 
ontslagen en vervangen door James Stillman die, afgezien van het afhandelen van 
de failliete Russische zaken, de buitenlandse expansiepolitiek van zijn voorganger 
voortzette.98 Vervolgens werd echter ook de National City Bank in 1921 ernstig ge-
troffen door de internationale suikercrisis. Zij had grote belangen in de Cubaanse 
 96 Ibidem, 92.
 97 Fisher, ‘American investment in pre-Soviet Russia’, 99: nog eind november 1917 opende de 
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suikerindustrie en de verliezen die zij opliep dreigden de vermogenspositie van de 
bank als geheel aan te tasten. Nu was het aan Stillman de beurt om op te stappen. 

Ondanks de grote verliezen die zij had geleden met haar buitenlandse avontu-
ren, zou de National City Bank haar buitenlandse expansie gedurende het inter-
bellum voortzetten, zij dit wat voorzichtiger dan voorheen.99 Deze mogelijkheid 
had de Robaver niet. In het verlengde van de sanering van haar bedrijf, was zij ge-
dwongen om zich terug te trekken uit de Bank van Indië, welke daarop al in 1924 
haar bedrijf moest liquideren.100 De Robaver zou zich ook terugtrekken uit de 
Midzee, de Westbank en de Bancolanda.101 Het bedrijf van beide eerst genoemde 
banken zou overigens nooit tot volle wasdom komen. Al in 1925 was de Midzee, 
afgezien van haar Amsterdamse hoofdkantoor, zoals gezegd gereduceerd tot haar 
filiaal in Constantinopel. Ook de ontwikkeling van het bedrijf van de Westbank 
bleek zich uiterst moeizaam te voltrekken. Deze instelling zou nooit het niveau 
ontstijgen van huisbank van een klein aantal Nederlandse bedrijven die actief wa-
ren op de Nederlandse Antillen en Venezuela.102  

De ontwikkeling die het bedrijf van de Bancolanda doormaakte in de eerste 
helft van de jaren twintig was ook verre van gelukkig te noemen. Vrijwel onmid-
dellijk na de opening van haar filialen in Chili en Hamburg maakte de wereld-
wijde neergang van de conjunctuur zich ook hier voelbaar. De Bancolanda zag 
zich daarop gedwongen haar bedrijf te reorganiseren en haar nieuwe kantoren in 
Chili en Duitsland een jaar na opening weer te sluiten. In 1924 trok vervolgens 
ook de Robaver zich uit de bank terug. Ondanks deze tegenslagen wist de bank 
zich in Argentinië, Brazilië en Italië te handhaven en de reorganisatie van bedrijf 
en personeel wierpen in de tweede helft van de jaren twintig met het aantrekken 
van de conjunctuur haar vruchten af.103 

De zware economische depressie die volgde op de beurskrach van 1929 bracht 
de Bancolanda vervolgens weer in de problemen, maar ook deze periode van zwaar 
weer wist zij te doorstaan. Zware verliezen die begin jaren dertig werden geleden 
als gevolg van wanbeheer bij de directie in Argentinië, zouden namelijk leiden tot 
een fusie met de veel kleinere Midzee. Deze fusie vond plaats op voorstel van Van 
Tienhoven die na zijn aftreden bij de Robaver zich nog altijd had weten te handha-
ven als commissaris bij de Bancolanda. De fusie die op 13 juli 1933 te Amsterdam 
plaatshad, leidde tot de vorming van de Hollandsche Bank-Unie (HBU). In 1935 
werd vervolgens ook de Westbank door de HBU overgenomen.104 
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De HBU was in feite de erfgenaam van de vijf buitenlandbanken die onder 
leiding dan wel met steun van de Robaver en de NHM tussen 1914 en 1919 wa-
ren opgericht. De Holrus en de Nedrus behoorden ook tot deze groep. Indien de 
Russische Revolutie een andere uitkomst zou hebben gehad dan de stichting van 
een socialistische volksrepubliek, dan was het niet ondenkbaar geweest dat ook de 
Nedrus en de Holrus vroeg of later zouden zijn opgegaan in de HBU. Dit zou al-
thans een waarschijnlijke uitkomst zijn geweest van de problemen waarmee beide 
banken te kampen zouden hebben gehad. Stuart voorspelde immers al begin 1916 
dat de Russische economie veel moeite zou ondervinden zich van de gevolgen 
van de Eerste Wereldoorlog te herstellen.105 Ook de economische malaise aan het 
begin van de jaren twintig zou beide banken niet onberoerd hebben gelaten. Tegen 
deze achtergrond was een aansluiting bij de HBU of een vergelijkbare instelling 
geen ondenkbare uitkomst geweest. 

Eenmanskruistochten

Het vraagstuk van de Russische schulden

Waar de geschiedenis van de Nedrus en de Holrus geen aanwijsbare invloed lijkt 
te hebben gehad op de besluitvorming rond het al dan niet oprichten van nieuwe 
overzeese banken, speelde beider erfenis wel een bescheiden rol in de Nederlands-
Russische betrekkingen tijdens de jaren twintig. Om te beginnen met de Holrus, 
was het de Robaver die het initiatief nam tot oprichting van de Vereeniging voor 
Nederlandsche Belangen in Rusland (VNBR). Al in februari 1918 had de Robaver 
alle verliezen afgeschreven die zij had in Rusland had geleden ten gevolge van de 
Oktoberrevolutie; de belangen in de Holrus vielen hier ook onder.106

De verliezen die waren geleden met de liquidatie van de Holrus vielen zoals ge-
zegd buiten het bereik van de Nederlandsche Commissie voor Russische Fondsen 
(NCRF). Deze commissie was zoals gezegd in januari 1918 opgericht naar aanlei-
ding van de annulering van de Russische staatsschuld.107 Zij beperkte zich tot de ver-
liezen die waren geleden aan Russische staatsobligaties en voorheen door de Rus-
sische overheid gegarandeerde leningen. Zich bewust van het feit dat hiermee niet 
alle Nederlandse verliezen in Rusland werden omvat, had de Nederlandse Bank in 
februari 1918 ook een register aangelegd die de overige verliesposten in kaart moest 
brengen.108 Deze overige verliezen liepen uiteen van deelnemingen in genationa-
 105 Zie Hoofdstuk 2, noot 31, blz. 66. 
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liseerde Russische vennootschappen zoals de Nedrus en de Holrus tot en met het 
in beslag genomen huisraad van Nederlandse onderdanen woonachtig in Rusland. 

Verder dan een inventarisatie van de niet tot de annulering van de Russische 
staatsschuld gerelateerde verliezen kwam de Nederlandsche Bank echter niet. In 
reactie hierop kwam het onder leiding van de Robaver in maart 1918 tot oprichting 
van de VNBR. Het bestuur van deze vereniging zetelde in ’s-Gravenhage en werd 
gevormd door een driemanschap, te weten de Amsterdamse houthandelaar Corne-
lis Borst, de Amsterdamse industrieel Bob Nijkerk en Adriaan Pons, de voormalige 
procuratiehouder van de Holrus.109 Het doel van de VNBR was om door bundeling 
van de belangen van haar leden sterker te staan bij onderhandelingen met de Sov-
jetregering over schadevergoeding. In de beginjaren van haar bestaan telde de ver-
eniging iets van zeventig leden, zij dit telkens in een licht wisselende samenstelling. 
Het ledenbestand was voor de helft opgemaakt uit particulieren en bedrijven, on-
der welke laatste groep zich een opvallend groot aantal houthandelaren bevond.110 

Elders in Europa waren soortgelijke instanties als de NCRF en de VNBR op-
gericht om de belangen van gedupeerde beleggers en investeerders in Rusland te 
behartigen. De grootste en belangrijkste hiervan waren de beide Franse belangen-
organisaties: de Commission générale pour la protection des intérêts français en 
Russie en het Comité de défense des porteurs français de fonds d’état russes. Deze 
organisaties waren in 1918 opgericht met hetzelfde oogmerk als hun beide Neder-
landse tegenhangers, zij het met dit verschil dat de eerstgenoemde instantie uitslui-
tend een pleitbezorger van de grote Franse banken en industriële ondernemingen 
was.111 De schadeloosstellingeis die de Franse organisaties hadden opgesteld was 
de meest omvangrijke van alle particuliere schuldeisers aan Sovjet-Rusland. Het 
ging hier om een eis van 3.720 miljoen goudfrank die in 62 jaarlijkse termijnen 
moest worden voldaan.112 De 150 miljoen gulden aan vorderingen die de VNBR 
vertegenwoordigde, waren veel geringer dan de omgerekend 1.785 miljoen gulden 
aan Franse vorderingen of de 950 miljoen van de NCRF.113 

Het gebrek aan internationale samenwerking

De verschillende nationale organisaties van schuldeisers zouden begin jaren twin-
tig deelnemen aan een aantal internationale conferenties waarop de kwestie van de 

 109 Notulen van de bestuursvergadering van de Vereeniging voor Nederlandsche Belangen in 
Rusland (’s-Gravenhage  15 mei 1931) 1-2, Archief VNBR, Historisch Museum Vriezen-
veen.

 110 Drie ledenlijsten van de Vereeniging voor Nederlandsche Belangen in Rusland (geen plaats-
aanduiding of datum), 1-3, Archief VNBR, Historisch Museum Vriezenveen.

 111 Carley, Revolution and intervention, 91-97.  
 112 Hohenhuis-Seliverstoff, Les relations franco-soviétiques, 71.
 113 Horn, ‘Russische schulden aan Nederland na de revolutie’, 441
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Russische schulden aan de orde kwam. Aan deze bijeenkomsten, die veelal binnen 
het kader van de zojuist opgerichte Volkenbond plaatsvonden, zouden ook ver-
tegenwoordigers van de beide Nederlandse belangenorganisaties deelnemen. De 
NCRF werd op deze conferenties vertegenwoordigd door Carel ter Meulen, een 
firmant van Hope & Co. en voormalig aandeelhouder van de Nedrus die inmid-
dels benoemd was tot lid van de Financiële Commissie van de Volkenbond.114 De 
VNBR werd op haar beurt op de conferenties van Brussel en Bern in 1920 verte-
genwoordigd door Willem Treub, de voormalige minister van Financiën.115 

Als president van de Nederlandsche Bank zou ook Vissering aan menig inter-
nationale conferentie deelnemen waarop de openstaande vorderingen op Rusland 
aan de orde kwamen. Vissering genoot een grote internationale reputatie op grond 
van zijn persoonlijke kwaliteiten als bankpresident, maar ook uithoofde van het ge-
wicht dat de Nederlandsche Bank had gewonnen als gevolg van de Eerste Wereld-
oorlog.116 De oorlog had immers geleid tot een versterking van de financiële positie 
van Nederland, terwijl die van de zijn omringende landen en dan vooral die van het 
Duitse Rijk ernstig was verzwakt. Ondanks het gewicht van mannen als Vissering, 
Ter Meulen en Treub, zouden de Nederlandse gedupeerden van de Russische Re-
volutie nooit iets van hun verliezen terugzien. De redenen hiervoor was een gebrek 
aan samenwerking zowel op internatonaal en op nationaal niveau, als ook het ont-
breken van de wil aan Nederlandse kant tot concessies aan Sovjet-Rusland. 

Het gebrek aan internationale samenwerking om tot een sluitende regeling van 
de schulden van het tsaristische Rusland te komen, toonde zich in zijn volle om-
vang tijdens de Conferentie van Genua in april 1922. Deze conferentie vormde 
het vervolg op de conferenties van Cannes in januari 1922 en die van Brussel in 
oktober 1921 en werd gehouden met als doel Sovjet-Rusland weer op te nemen in 
de wereldeconomie.117 Met de hongersnood die Rusland in 1921 teisterde, had de 
Sovjetregering zich gedwongen gezien om toenadering te zoeken tot het Westen. 
Rusland had niet alleen behoefte aan levensmiddelen voor zijn hongerende bevol-
king, maar ook aan buitenlandse kapitaalgoederen voor de wederopbouw van zijn 
infra-structuur en productiecapaciteit.118 Gezien zijn gebrekkige exportcapaciteit 
en chronische valutatekort, was de jonge Sovjetunie aangewezen op buitenlandse 
kredieten, zoals Stuart dit al tijdens de oorlog had voorspeld. 

Anders dan Stuart, en overigens velen met hem, ten tijde van de annulering 
van de Russische staatsschuld had gemeend zou het nieuwe Rusland niet door 
de knieën gaan voor de schuldeisers van het oude Rusland. Al in maart 1921 had 

 114 Knapen, De lange weg naar Moskou, 85.
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Groot-Brittannië een nieuw handelsverdrag afgesloten met de Sovjetunie zonder 
eerst een schadeloosstellingregeling te bedingen.119 In tegenstelling tot Nederland 
en Frankrijk hadden de Britse vorderingen op Rusland voornamelijk oorlogs-
kredieten aan de Russische staat omvat. Het Britse Ministerie van financiën had 
daarom de relatief geringe particuliere verliezen voor haar rekening genomen.120 
Niet gehinderd door een omvangrijke groep schuldeisers, viel het de Britse rege-
ring gemakkelijker om een meer pragmatische houding aan te nemen tegenover 
de Sovjetunie. Door de schuldenkwestie voor het moment in het midden te laten 
en een handelsverdrag te sluiten, hoopte de Britse overheid de handel met Rusland 
weer nieuw leven in te blazen en de eigen economie een impuls te geven.121 

De meer pragmatische opstelling van de Britse regering jegens de Sovjetunie 
contrasteerde sterk met de onbuigzame houding van de Franse regering. Het 
Franse publiek was veel zwaarder door de Russische Revolutie getroffen dan dit 
het geval was in Groot-Brittannië. Frankrijk had daarnaast in economisch opzicht 
ook veel meer te lijden gehad van de Eerste Wereldoorlog. De Franse overheid 
was bijgevolg niet bij machte geweest om eenzelfde royale regeling te treffen voor 
de gedupeerden onder haar eigen bevolking, zoals de Britse overheid dit wel had 
kunnen doen. Op de Conferentie van Genua wilde de Franse regering dan ook pas 
praten over nieuwe kredieten aan Rusland indien de Sovjetregering zonder voor-
behoud Ruslands oude verplichtingen aan het buitenland zou erkennen.122 

De onbuigzame opstelling van de Franse regering leidde ertoe dat de Conferen-
tie van Genua in haar opzet mislukte. De Europese schuldeisers van Rusland wisten 
hierdoor namelijk geen gesloten front te vormen en de Sovjetregering weigerde op 
haar beurt de schulden van het tsaristische Rusland te erkennen. De Sovjetregering 
hoefde met deze uitkomst van de onderhandelingen niet te rekenen op een herstel 
van een gereguleerd geld-verkeer met het Westen. In haar zoektocht naar buiten-
lands kapitaal wendde de Sovjetunie zich vervolgens tot Duitsland, dat net als de 
haar op dat moment nog geen zitting mocht hebben in de Volkenbond. Bij het 
Verdrag van Rapallo in 1922 werden de betrekkingen tussen Rusland en Duitsland 
genormaliseerd. Beide landen zagen af van herstelbetalingen voor tijdens de Eerste 
Wereldoorlog en in het kielzog van de Russische Revolutie geleden verliezen, en 
streefden naar een intensivering van de onderlinge handelsbetrekkingen.123 
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Stuarts pleidooi voor toenadering tot de Sovjetunie

Een delegatie van de Nederlandse regering had ook aan de Conferentie van Ge-
nua deelgenomen. Aanvankelijk had de Nederlandse delegatie nog onder leiding 
gestaan van minister-president Charles Ruys de Beerenbrouck en de minister van 
Buitenlandse Zaken Herman van Karnebeek, maar geen van beiden zou de hele 
conferentie bijwonen. Na hun vertrek kwam de leiding van de Nederlandse dele-
gatie te berusten bij de voormalige secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, 
Rudolf Patijn.124 Een half jaar tevoren had Patijn Nederland al vertegenwoordigd 
op de Conferentie van Brussel, die het vertrekpunt had gevormd voor de Confe-
rentie van Genua. Getroffen door de hopeloze situatie waarin de Russische bevol-
king was komen te verkeren na jaren van oorlog en revolutie, had de Hoge Com-
missaris van de Volkenbond Fridjof Nansen de Conferentie van Brussel belegd. 
Deze conferentie had tot doel een internationaal hulpcomité in het leven te roepen 
ter bestrijding van de hongersnood in Rusland.125 

Het is in het kader van de Conferentie van Brussel dat Stuarts naam weer op-
duikt en met hem de bescheiden erfenis van de Nedrus. De opvolger van Patijn als 
secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, Aernout Snouck Hurgronje, had na-
melijk in eerste instantie Stuart namens Nederland naar de Conferentie van Brus-
sel willen sturen.126 Hoe hij bij Stuart was gekomen is niet helemaal duidelijk, maar 
na diens terugkeer had Stuart de aandacht op zich weten te vestigen van mannen 
als Treub en Vissering. In het kader van de afwikkeling van de zaken van de Ned-
rus, heeft Stuart met beide heren afzonderlijk nog een onderhoud gehad over de 
situatie in Rusland en de mogelijkheden tot schadevergoeding.127 

Nadat hij zijn laatste werkzaamheden ten behoeve van de Nedrus had afgerond, 
zou Stuart de NHM verlaten bij gebrek aan een passende functie. Een aanbod 
om in dienst te treden van de Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika sloeg hij op 
aanraden van Van Aalst af, die meende dat de bank in kwestie geen goede perspec-
tieven bood.128 In plaats van zijn carrière binnen het bankwezen voort te zetten, 
probeerde Stuart een bestaan te verwerven als onafhankelijk journalist. Hiermee 
gaf hij gevolg aan een verlangen dat hij als achttienjarige al had gekoesterd.129 Een 
eerste poging als journalist had Stuart al ten beste gegeven naar aanleiding van 
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een reis door Klein-Azië in 1908, waarover hij een aantal artikelen publiceerde.130 
Zijn loopbaan als journalist nam Stuart weer op in 1921 met een reeks artikelen in 
opdracht van het Algemeen Handelsblad, getiteld ‘Het Russische Probleem’.131 

Stuarts schrijverschap kreeg een vervolg door het aanbod van Snouck Hurgron-
je om deel te nemen aan de Conferentie van Brussel. Naar aanleiding van diens 
aanbod stelde Stuart een rapport op over welke houding de Nederlandse regering 
het beste kon innemen tegenover Sovjet-Rusland.132 De analyse die Stuart in zijn 
rapport maakte verschilde weinig van zijn eerdere berichten aan de commissaris-
sen van de Nedrus en zijn latere artikelen. In maart 1919 had hij al het volgende 
geschreven: Het kan niet anders of een regime van willekeur en verschrikking als dat 
van de Sowjets, dat uit de laagste volksinstincten is voortgekomen en op de vernie-
tiging van de meest elementaire menschelijke rechten berust, draagt de kiemen van 
haar eigen ontbinding in zich, maar ons inziens zal dit een ontbindingsproces van 
zeer langen duur zijn; een proces dat zijn historischen loop moet hebben door wer-
king van natuurlijke inwendige oorzaken en dat door gewelddadigen inmenging van 
buitenaf niet of weinig kan worden verhaast.133

Ondanks zijn afkeer voor hun regime bleef Stuart bij zijn standpunt dat de bol-
sjewieken voorlopig nog aan de macht zouden blijven. Het politieke uithoudings-
vermogen van de bolsjewieken lag volgens Stuart enerzijds besloten in de ‘jezuïti-
sche sluwheid’ waarmee hun regime was opgebouwd en anderzijds in wat hij de 
‘gebrekkige intellectuele en morele krachten’ van het Russische volk noemde.134 Ook 
over de grondslagen van de macht van het Sovjetregime was hij al eerder komen 
te spreken in zijn briefwisseling met de commissarissen van de Nedrus. De kracht 
van de bolsjewieken lag volgens hem in de zwakte van Rusland zelf. Het ontbrak 
Rusland aan een welvarende middenklasse zoals die in de landen van West-Europa 
bestond, die weerstand had kunnen bieden aan de bolsjewieken.135 Het ontbreken 
van een omvangrijke burgerlijke middenklaase was tegelijkertijd juist illustratief 
voor de economische en sociale onderontwikkeling van het tsaristische Rusland.

Niettegenstaande de ideologische tegenstellingen tussen het Westen en Sovjet-
Rusland, meende Stuart een nieuwe zakelijkheid bij de leiding van de bolsjewieken 
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te mogen ontwaren.136 De directe aanleiding hiervoor was de hongersnood geweest, 
maar al eerder had Stuart geconstateerd dat de bolsjewieken tamelijk pragmatisch 
konden zijn.137 De Nieuwe Economische Politiek die door Lenin begin 1921 was 
afgekondigd en waarbij het Sovjetregime meer ruimte liet voor particulier initi-
atief en bezit dan volgens de marxistische leer was toegestaan, vormde hiervan 
het meest treffende bewijs. Volgens Stuart bood de hongersnood een uitgelezen 
kans om de bolsjewieken verder op weg te helpen naar een volkshuishouding en 
samenleving op Westerse leest. Het eigenlijke probleem was dat de bolsjewieken 
het Westen niet vertrouwden en het Westen de bolsjewieken niet. Directe samen-
werking bood volgens Stuart hier de enige oplossing voor.138

Snouck Hurgronje was onder de indruk van Stuarts appreciatie van de ontwik-
kelingen binnen Sovjet-Rusland. Over de mogelijkheden die dit voor daadwer-
kelijke toenadering bood was hij echter sceptischer. Zolang de Sovjetregering de 
wereldrevolutie bleef verkondigen en hiervoor actieve propaganda in het buiten-
land bedreef, achtte hij de toeschietelijkheid van het Westen gering.139 Voor wat 
betreft de houding van de Nederlandse regering zou Snouck Hurgronje zich hierin 
niet vergissen. Zijn superieur Van Karnebeek koesterde namelijk een diepe afkeer 
voor de bolsjewieken en wilde eigenlijk helemaal van geen toenadering weten. In 
reactie op de kandidaatstelling van Stuart voor de Conferentie van Brussel liet hij 
Snouck Hurgronje weten dat de diplomaat in kwestie tegen toenadering tot Sovjet-
Rusland diende te zijn. De keuze viel vervolgens op Patijn en zo verdween Stuart 
van het diplomatieke toneel nog voor hij er zijn entree had kunnen maken.140

Deterdings campagne tegen de Sovjetunie

Afgezien van Stuarts kortstondige en bescheiden rol binnen het kader van de Ne-
derlands-Russische betrekkingen ten tijde van het interbellum, duikt de Nedrus 
nog één keer op in dit verband. In de loop van 1925 kwam Deterding namelijk in 
conflict met de Sovjetregering over de export van olie door de Russische staats-
oliemaatschappij onder de marktprijs. De Sovjetunie zat midden jaren twintig nog 
altijd verlegen om buitenlandse kredieten waarmee zij haar export en import kon 
financieren. In haar zoektocht naar harde valuta was de Sovjetregering overge-
gaan tot de uitvoer van olie onder de wereldmarktprijs. Volgens Deterding was 
dit echter ontoelaatbaar. Niet zozeer omdat de Koninklijke Olie hierdoor werd 
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338 (1922) 544.

 137 Notulen van de vergadering der commissarissen in Nederland nr. 8 (Amsterdam 21 mei 
1920) 1-10, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979. 

 138 RGP, Grote serie deel 173, nr. 18a, 32-36.
 139 Knapen, De lange weg naar Moskou, 82-83.
 140 Ibidem, 83-84.



5  dromers en wrekers 207

benadeeld, maar meer omdat de Sovjetregering haar eigen bevolking benadeelde. 
De Sovjetunie was immers niet in staat om te voorzien in haar eigen oliebehoefte 
en beroofde haar burgers dus van de olie die zij zelf hard nodig had.141 

In een open brief aan de president van de Sovjet Naftatrust, die op 9 januari 
1926 in de Petroleum Times verscheen, startte Deterding zijn campagne tegen de 
Sovjetunie.142 In zijn pennenstrijd bediende Deterding zich van het argument dat 
de Westerse markteconomie niet gebaseerd was op kapitalisme maar op krediet. 
Indien de Sovjetunie buitenlandse kredieten nodig had voor de ontwikkeling 
van haar economie, dan diende zij volgens Deterding eerst de vorderingen van 
de voormalige crediteuren van het tsaristische Rusland te erkennen.143 Zelf had 
Deterding overigens begin jaren twintig niet alleen geprobeerd om de oude win-
gebieden van de Koninklijke Olie op de Kaukasus terug te krijgen, tevens had hij 
de belangen overgenomen van andere oude Russische oliemaatschappijen en deze 
samengebald in de Anglo-Caucasian Oil Company. De onderhandelingen met de 
Sovjetregering over de exploitatie van de olievelden op de Kaukasus waren echter 
op niets uitgelopen.144 

Met zijn open brief had de ‘Stolen Oil Campaign’ van Deterding haar aanvang 
genomen, waarin hij zich als wreker van de geschonden Westerse belangen in Rus-
land opwierp. Het was voor Deterding overigens niet ongewoon om via de pers te-
gen hele regeringen ten strijde te trekken. Zo had hij voor de Eerste Wereldoorlog 
al via de pers slag geleverd met de Britse regering over de verdeling van oliecon-
cessies in Perzië; een strijd die Deterding indertijd overigens in zijn voordeel had 
weten te beslechten.145 Het slagveld van Deterdings eenmanskruistocht tegen de 
Sovjetunie breidde zich in de loop van 1927 uit naar Nederland met het verschij-
nen van een reeks artikelen in de Telegraaf en het Algemeen Handelsblad. Deze 
artikelen kwamen niet alleen van Deterdings eigen hand, maar ook van bevriende 
zakenrelaties en droegen omineuze titels als ‘Tegen de Sovjet-bedreiging’.146 

Bij het samenbrengen van een zo breed mogelijke coalitie voor zijn campagne 
tegen de Sovjetregering, rakelde Deterding ook de geschiedenis van de Nedrus 
weer op. Na zich ogenschijnlijk nooit te hebben bekommerd om het lot van deze 
bank die juist op zijn aandringen was opgericht, richtte hij zich in juli 1927 met een 
brief tot Van Aalst met de vraag welke stappen de NHM nog dacht te gaan onder-
nemen inzake de Nedrus. Hij gaf te kennen graag van de vorderingen hieromtrent 
op de hoogte te willen worden gehouden en hoopte daarbij dat ook de verliezen die 
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in haar kader waren geleden, binnenkort publiekelijk zouden worden gemaakt.147 
Aan de kant van de NHM was men ondertussen helemaal niet gebrand om het 

lot van haar oude Russische dochterbank onder de aandacht van het grote publiek 
te brengen. In 1924 had Van Aalst nog even de oprichting van een in Nederland 
gevestigde handelsbank voor Rusland overwogen, maar hier uiteindelijk toch van 
afgezien.148 Afgezien van het feit dat het openbaar maken van de gang van zaken 
rond de Nedrus eventueel toekomstige relaties van de NHM met Sovjet-Rusland 
in gevaar zou kunnen brengen, beloofde dit bovenal ook een weinig vruchtbare 
exercitie te worden. Op een vergoeding van de geleden verliezen met de Ned-
rus werd immers al lang niet meer gehoopt.149 Bovendien miste men de formele 
grondslag voor een optreden in naam van de Nedrus. Als rechtspersoon was de 
bank weliswaar nooit ontmanteld, maar zij had fysiek opgehouden te bestaan. De 
Nedrus kende immers noch een kantoor, noch een directie en ook haar oude com-
missarissen waren statutair gezien niet meer in functie.150

Ondanks alle bezwaren die Van Aalst voorzichtig tegenover Deterding te ken-
nen gaf, bleef deze aandringen op een soort van samenkomst van de voormalige 
oprichters van de bank. Schoorvoetend ging Van Aalst hiermee akkoord en zo 
werd voor dinsdag 13 september een officieuze vergadering van de grootaandeel-
houders bijeengeroepen.151 Deze vergadering moest zich buigen over de maatre-
gelen die nog genomen konden worden inzake een vergoeding voor de schade die 
de aandeelhouders van de Nedrus eertijds was berokkend met de nationalisatie 
van de bank. Deterding zelf zou overigens niet bij deze vergadering aanwezig zijn, 
omdat hij de indruk wilde vermijden dat het oprakelen van de kwestie rond de 
Nedrus zijn idee was geweest. Zijn plaats werd ingenomen door Hugo Loudon, 
die voorheen zijn tweede man was geweest en zelf ook had deelgenomen in het 
kapitaal van de bank.152

Niettegenstaande de moeite die zowel Deterding als ook Van Aalst zich hadden 
getroost om de verdenking weg te nemen dat deze vergadering vooral bedoeld 
was als steun voor Deterdings anti-Sovjetcampagne, lieten de meeste aanwezigen 
zich niet misleiden. Afgezien nog van de vraag naar de praktische waarde van een 
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heropening van de Nedrus-zaak, leken met name de vertegenwoordigers van de 
bankiershuizen Lippmann-Rosenthal en Hope er weinig voor te voelen zich voor 
het karretje van Deterding te laten spannen.153 De vergadering toonde zich dan 
ook weinig genegen om gevolg te geven aan de oproep de zaak van de Nedrus 
zowel bij de Sovjets als het Nederlandse publiek aanhangig te maken.154 Hiermee 
was de kwestie dan ook afgedaan en eindigde de laatste raadsvergadering van de 
Nedrus zonder een besluit te nemen.

Deterding was erg teleurgesteld over de uitkomst van de door hem bijeengeroe-
pen vergadering. Zelf weet hij het gebrek aan steun voor zijn plannen aan het feit 
dat zowel Lippmann-Rosenthal als Hope al verwikkeld waren in kredietoperaties 
met Sovjet-Rusland.155 Zijn eigen campagne zou evenwel een stille dood sterven 
in de late jaren twintig, zonder op hetzelfde succes te kunnen bogen als zijn eer-
tijds gevoerde strijd met de Britse overheid over de Perzische olieconcessies. Dat 
zijn campagne een stille dood stierf had niet alleen te maken met zijn op handen 
zijnde pensionering in 1931, maar ook met de scheiding van zijn tweede vrouw 
Lydia Koedojarov. Zij was een Russisch emigrante, de weduwe van een generaal 
van het oude tsaristische leger, en Deterdings afkeer van de Sovjets lijkt voor een 
groot deel ook door haar te zijn gevoed. Haar vertrek uit het leven van Deterding 
lijkt min of meer samengevallen te zijn met diens afnemende interesse in zijn cam-
pagne tegen de Sovjetunie.156

Het sluiten van de boeken

Het uitblijven van politieke toenadering tot de Sovjetunie

Waar Deterding zich midden jaren twintig wilde wreken voor de verliezen die de 
bolsjewieken hem hadden toegebracht, bleef Stuart tot het einde van zijn levens-
dagen dromen van een herstel van de Nederlands-Russische betrekkingen. Aan 
zijn afwijzing als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering op de Confe-
rentie van Brussel, hield Stuart wel een plaats over in de missie naar Rusland van 
het door Nansen opgezette hulpcomité.157 Naar aanleiding van zijn bezoek aan 
Rusland, begin 1922 in het kader van de Nansen-missie, zou Stuart nog een twee-

 153 Notulen van de vergadering der commissarissen in Nederland nr. 9 (Amsterdam 13 septem-
ber 1927) 1-8, NA, 2.20.01 NHM, inv. nr. 5979.

 154 Ibidem.
 155 Brief van H.W.A. Deterding aan C.J.K. van Aalst (Londen 21 januari 1928) 1-3, NA, 2.20.01 
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tal artikelenreeksen publiceren in de Economisch-statistische Berichten. De eerste 
reeks, ‘Ruslands economische herstel’, verscheen voor zijn bezoek aan Rusland en 
de tweede reeks, ‘De Russische Jungle’, na zijn terugkeer.158

Evenals in zijn rapport aan de secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken 
pleitte Stuart in zijn publicaties naar aanleiding van de Nansen-missie voor toe-
nadering tot de Sovjetunie. Enkel en alleen door toenadering te zoeken tot het 
Sovjetregime kon er een oplossing worden gevonden voor Ruslands economische 
problemen en tegelijkertijd een regeling worden bedongen voor de met de Rus-
sische Revolutie geleden verliezen. Bovendien achtte Stuart een reïntegratie van 
Rusland in de wereldeconomie onmisbaar voor een heropleving van de wereld-
handel. Als leverancier van landbouwproducten en grondstoffen enerzijds en als 
afzetmarkt voor goederen en diensten anderzijds was Rusland van te veel gewicht 
om door de rest van de wereld te worden genegeerd.159 

Dat de Nederlandse regering en in het bijzonder het Ministerie van Buiten-
landse Zaken onder Van Karnebeek Stuarts opvattingen niet deelde, kende twee 
hoofdredenen. Op de eerste plaats koesterde het Nederlandse politieke establish-
ment een diepgewortelde morele afkeer tegenover de Sovjetunie. In de ogen van 
de meeste Nederlandse diplomaten waren de bolsjewieken van meet af aan niet 
veel meer geweest dan een stel goddeloze barbaren. De oorspronkelijke afkeer te-
genover het bolsjewisme werd vervolgens gevoed door de moord op de tsaar en 
diens familie en de annulering van de staatschuld. Het eerste werd gezien als een 
daad van terreur die herinneringen opriep aan de excessen van de Franse Revolu-
tie en het tweede betekende een gevoelige klap voor de Nederlandse economie.160 

De tweede reden waarom vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken geen 
toenadering werd gezocht tot de Sovjetunie, was omdat de materiële noodzaak 
daartoe niet werd gevoeld. In de aanloop naar de Conferentie van Genua was men 
in ’s-Gravenhage tot de conclusie gekomen dat de verliezen die in Rusland wa-
ren geleden eigenlijk wel meevielen. Dit bedrag kwam inmiddels overeen met het 
bruto nationaal product van Nederland over een periode van drie-en-een-halve 
maand. Tegelijkertijd was weliswaar de import uit Rusland in vergelijking tot de 
vooroorlogse periode sterk af-genomen, maar de export naar Rusland was voor de 
oorlog al van geringe betekenis geweest. Van nieuwe betrekkingen met Rusland, 
bijvoorbeeld in de vorm van een handelsverdrag zoals dit al door Groot-Brittannië 
was gedaan, werd dan ook niet veel verwacht bij het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken.161 

 158 Zie: Cohen Stuart, J.H., ‘Ruslands economische herstel I-III’ en ‘De Russische jungle I-IV’ in:  
Economisch-statistische berichten, jrg. 7, nr. 316, 318, 321, 335, 338, 341 en 345 (1922).

 159 Cohen Stuart, J.H., ‘Ruslands economische herstel I’, in:  Economisch-statistische berichten, 
jrg. 7, nr. 316, 47-50.

 160 Knapen, De lange weg naar Moskou, 130.
 161 Ibidem, 87-88.
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De houding van het bedrijfsleven tegenover de Sovjetunie

Binnen de top Nederlandse bedrijfsleven, zoals vertegenwoordigd in de Raad van 
Economische Bijstand van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, verschilde men 
begin jaren twintig nog van mening over de noodzaak tot toenadering. Deze raad 
was de opvolger van de NOT en diende als adviesorgaan op het gebied van bui-
tenlandse economische betrekkingen.162 Als lid van de raad stelde Ernst Heldring, 
de directeur van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, in 1921 
voor om een handelsverdrag te sluiten met Sovjet-Rusland, zoals de Britse rege-
ring dit juist had gedaan. Kröller was daarentegen van mening dat een handelsver-
drag niet strikt noodzakelijk was. Het was ook mogelijk om handel te drijven met 
Sovjet-Rusland door gebruik te maken van Duitse tussenpersonen.163 

Afgezien van Heldring en Kröller deelde de top van het Nederlandse bedrijfs-
leven aan het begin van de jaren twintig in meerderheid nog in de afwijzende 
opstelling van haar regering tegenover de Sovjetunie. Vanaf 1923 zou hier echter 
verandering in komen. Het aantrekken van de Russische economie na het einde 
van de burgeroorlog en de financiële chaos in Duitsland na de bezetting van het 
Roergebied, maakten een intensivering van de handelscontacten met Rusland 
even wenselijk als noodzakelijk. Heldring bracht binnen de Raad van Economi-
sche Bijstand de kwestie van een handelsverdrag met Rusland wederom ter sprake 
en vond daarbij steun van ondermeer Van Aalst.164 Al in het voorgaande jaar, 1922, 
hadden veertien bedrijven een losse vereniging opgericht ter promotie van de han-
delsbetrekkingen met Rusland. Deze belangenorganisatie zou in de wandelgangen 
ook onder de naam ‘Nedrus’ bekend komen te staan.165 

Geplaatst voor de toenemende druk van het bedrijfsleven om tot een regeling 
van de handel met de Sovjetunie te komen, besloot Van Karnebeek contact te 
leggen met Sovjetregering. In maart en mei 1924 voerde een kleine Nederlandse 
delegatie onder leiding van Snouck Hurgronje in Berlijn onderhandelingen met 
de Sovjet-Russische ambassadeur in Duitsland. Bij de ambassadeur ging het om 
niemand minder dan Nikolaj Krestinski, die als Volkscommissaris van Financiën 
nog verantwoordelijk was geweest voor de nationalisatie van de Nedrus en de Hol-
rus. De besprekingen tussen Snouck Hurgronje en Krestinski liepen allesbehalve 
soepel. Snouck Hurgronje was alleen gemachtigd om over het herstel van eco-
nomische betrekkingen te onderhandelen. Van een politieke erkenning kon geen 
evenwel sprake zijn zolang de Sovjetregering niet de eisen van de Nederlandse ge-
dupeerden van de Russische Revolutie erkende. Een erkenning van de verplichtin-
gen van het oude Rusland was voor Krestinksi echter weer onbespreekbaar, even-

 162 Houwink ten Cate, De mannen van de daad, 36.
 163 Knapen, De lange weg naar Moskou, 76-77.
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als het regelen van de economische betrekkingen zonder politieke erkenning.166 
De mislukte onderhandelingen te Berlijn vormden een laatste poging van de 

Nederlandse overheid tijdens het interbellum, om tot een vergelijk te komen met 
de Sovjetunie. Pas in 1942, nadat de Sovjetunie een bondgenoot was geworden in 
de strijd tegen het Derde Rijk, ging de Nederlandse regering in ballingsschap tot 
erkenning over. Het vraagstuk van de oude verplichtingen aan de Nederlandse 
houders van oude Russische obligaties en aandelen werd toen buiten beschouwing 
gelaten.167 In Nederland werd overigens al lang niet meer serieus rekening gehou-
den met een schadeloosstellingregeling. In 1931 had het bestuur van de VNBR uit 
dien hoofde ook overwogen om de eigen vereniging op te heffen. Op aandrang 
van haar secretaris Pons werd echter besloten om niet tot opheffing over te gaan, 
maar werd de VNBR evenals dit was gebeurd met de Nedrus in slapende toestand 
gebracht.168 

Los van de regering en de schadeloosstellingkwestie werden er na de onderhan-
delingen van Berlijn nog een drietal pogingen ondernomen om tot formele rege-
ling van het handels- en kredietverkeer met Rusland te komen. De eerste poging 
omvatte het initiatief van Vissering om met steun van de NHM, de Amsterdam-
sche Bank, de Incasso-Bank en Hope & Co., een in Nederland gevestigde bank ter 
financiering van de handel met Rusland op te richten.169 In 1923 had Van Aalst nog 
de oprichting van een dergelijke bank in overweging genomen, maar was daar op 
teruggekomen. Ook een jaar later liepen noch de NHM, noch de andere banken 
warm voor het voorstel van Vissering. De betrokken Nederlandse banken voelden 
er meer voor om via bankconsortia die onder leiding stonden van één of meer 
Duitse grootbanken, zaken te doen met Rusland. Bij een tiental van dergelijke 
bankconsortia zouden Nederlandse banken in de jaren twintig betrokken zijn bij 
de financiering van de Russische export.170

Een tweede poging tot formalisering van de Nederlands-Russische handels-
betrekkingen vormde de oprichting in 1933 van het Comité ter bevordering van 
den export naar Rusland en het in 1934 daaruit voortgekomen Centraal Bureau 
voor den Handel met Rusland.171 Het ging hier om een samenwerkingsverband 
van banken en ondernemingen dat onder auspiciën van het Ministerie van Eco-
nomische Zaken was opgericht. Doel van dit comité en het daaraan gerelateerde 
bureau was om door middel van het aanknopen van relaties met de Sovjet-Rus-
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sische overheid en het verstrekken van kredieten aan Nederlandse bedrijven, de 
Nederlandse uitvoer naar Rusland een nieuwe impuls te geven. Binnen het comité 
was het overigens Van Walree, de oud-directeur van NHM in wiens portefeuille 
zich de Nedrus had bevonden, die als hoofdonderhandelaar belast werd met het 
leggen van contacten met de Sovjetautoriteiten.172 

Als onderhandelaar zou Van Walree de grootste moeite hebben om een geloof-
waardige positie in te nemen tegenover de Sovjetregering, omdat een deel van het 
Nederlandse bedrijfsleven weinig heil verwachtte van het Comité voor de export 
naar Rusland. Wat zich voordeed was een herleving van de traditionele rivaliteit 
van het op exportgeoriënteerde Rotterdamse bedrijfsleven en het importgerich-
te Amsterdamse zakenleven. In Rotterdam genoot het te Amsterdam gevestigde 
Centraal Bureau weinig vertrouwen en in reactie hierop kwamen vijftien Rotter-
damse ondernemers onder leiding van Karel van der Mandele, een directeur van 
de Robaver, met het voorstel tot oprichting van de Hollandsch-Russische Han-
delscompagnie. Deze compagnie zou er weliswaar nooit komen, maar ook na de 
verhuizing van het Centraal Bureau naar het meer neutrale ’s-Gravenhage, wilde 
de samenwerking tussen Van Walree en de Rotterdamse ondernemers niet vlot-
ten.173 Dezelfde rivaliteit die al ten tijde van de Holrus en de Nedrus had gespeeld, 
bleek ook meer dan vijftien jaar na dato nog springlevend. 

Tot een maand na de Duitse inval van mei 1940 zou Van Walrees comité nog 
bescheiden successen boeken in de ondersteuning van de Nederlandse export 
naar Rusland, waarna het comité echter op last van de bezetter werd ontbonden. 
Gezien de genoemde tegenstellingen binnen het Nederlandse zakenleven wist het 
comité echter nooit een gesloten front te vormen tegenover de Sovjetautoriteiten, 
waardoor het nooit die impuls aan de Nederlands-Russische handel heeft kunnen 
geven waarop bij oprichting werd gehoopt.174 Met de Koude Oorlog zouden de 
Nederlandse handelsbetrekkingen met Rusland ook na het einde van de Duitse 
bezetting, niet meer het niveau behalen van voor de Eerste Wereldoorlog. Pas met 
het uiteenvallen van de Sovjetunie beleefden de Nederlandse handelsrelaties met 
Rusland hun werkelijke wedergeboorte. 

Het onbegrip dat Stuart ten deel viel

In weerwil van de politieke verhoudingen met Rusland bleef Stuart tot het einde 
van zijn levensdagen als een kleine en eenzame rots in de branding de noodzaak 
van goede betrekkingen met Rusland bepleiten. Na zijn deelname aan de Nansen-
missie, keerde hij uit Rusland terug met aan zijn zijde zijn voormalige secretaresse 

 172 Ibidem, 173.
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en toekomstige vrouw, Lydia Ofitserova.175 Geplaatst voor de noodzaak om in de 
nabije toekomst een gezin te onderhouden en gezien het feit dat het bestaan als 
journalist hem nu niet bepaald veel materieel succes opleverde, zocht Stuart weer 
naar een betrekking binnen het bankwezen. Met behulp van zijn oude chef Van 
Aalst had hij een betrekking in Zuid-Afrika gekregen als filiaaldirecteur bij de 
Transvaalsche Handelsbank te Kaapstad.176 

Twee jaar later nam Stuart zijn ontslag nadat de Transvaalsche Handelsbank 
was gefuseerd met de Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika. Volgens Stuart was 
hij als gevolg van de fusie, welke in feite neerkwam op een overname van de Trans-
vaalsche Bank door de Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika, in een tweederangs 
positie terechtgekomen. Als gevolg daarvan hoefde hij niet meer te rekenen op de 
carrièreperspectieven die hem bij zijn indiensttreding in het vooruitzicht waren 
gesteld. Bij terugkomst in Nederland bleek het hem echter zwaar te vallen een 
passende functie te vinden. Naar eigen zeggen had hij te lang in het buitenland 
gezeten om nog langer een aanstelling op niveau in Nederland te vinden. In de 
hoop dat Van Aalst hem verder kon helpen, verzocht Stuart om een onderhoud 
met hem.177 

Van Aalst bleek van zijn kant onwillig om Stuart andermaal aan een betrek-
king te helpen. Hij reageerde pas op diens derde brief en stelde daarin dat Stuart 
lichtzinnig was geweest door zo snel zijn betrekking bij de Nederlandsche Bank 
voor Zuid-Afrika op te geven. Daarnaast liet Van Aalst weten dat binnen de NHM 
op dat moment geen positie vrij was.178 Tot wanhoop gedreven richtte Stuart nog 
twee brieven aan Van Aalst en zelfs één aan Deterding. Tegenover Van Aalst vroeg 
hij zich af hoe het toch kon dat deze boos op hem was op grond van het feit dat 
hij de dienst van de Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika had verlaten. Was het 
immers Van Aalst zelf niet geweest, die hem in 1920 had ontraden voor deze bank 
te gaan werken?

In een laatste brief aan Van Aalst van september 1926 herinnerde Stuart hem 
aan hun eerste ontmoeting in diens buitenhuis in 1909. Van Aalst had hem inder-
tijd uitgenodigd om samen de schouders te zetten onder de grootse taak die beslo-
ten lag in de herleving van de Nederlandse overzeese handel. Stuart gaf te kennen 
sindsdien altijd vervuld te zijn geweest van dit ideaal en dat hij niets liever wilde 
dan zijn vijfentwintigjarige buitenlandervaring in Nederland dienstbaar te maken 
aan juist dat doel. Stuart besloot zijn brief als volgt: In elk geval hoop ik, dat U dit 
schrijven niet weer onbeantwoord zult laten. Het was dezen zomer tien jaar geleden 

 175 Uitreksel uit het huwelijksregister van de gemeente ’s-Gravenhage (’s-Gravenhage 22 novem-
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dat ik met Lagro naar Petrograd trok om de Nedrusbank op te richten. Tien verloren 
jaren… en toch niet verloren door mijn schuld! Wat mij ook ten laste kan worden 
gelegd, toch zeker niet te hebben aangedrongen op overhaaste opening van de bank – 
integendeel! En juist daarvan ben ik tenslotte de dupe geworden.179

Het lijkt er niet op dat Van Aalst nog de moeite heeft genomen op deze laatste 
brief van Stuart te antwoorden. De oorzaak voor de afwijzende houding die Van 
Aalst tegenover Stuart was gaan innemen, moet gezocht worden in de reactie van 
Deterding op de brief die Stuart hem in januari 1926 had geschreven. In deze brief 
vroeg Stuart om een onderhoud met Deterding, om met hem van gedachten te 
kunnen wisselen over de problematische verhouding van het Westerse bedrijfsle-
ven tot de Sovjetunie. In de campagne die Deterding tegen de Sovjetregering was 
begonnen, meende Stuart een geschikte aanleiding te zien om zijn oplossing voor 
de problemen met Sovjet-Rusland onder de aandacht te brengen.180

Andermaal betoogde Stuart dat een zekere mate van toenadering op termijn 
betere perspectieven bood dan een afwijzende houding. Op de eerste plaats kon 
immers alleen door toenadering de handel met Rusland nieuw leven worden in-
geblazen. Op haar beurt zou juist de versterking van de handelscontacten de basis 
kunnen vormen voor een herstel van de verliezen die met de Russische Revolutie 
waren geleden. Tenslotte zou volgens Stuart juist de wederopname van Rusland 
binnen de wereldhandel op termijn de scherpe kanten van het Sovjetregime laten 
afslijten. Stuart vervolgde zijn brief met het voorstel om net zoals indertijd ten 
behoeve van de Nedrus een studiereis naar Rusland te maken. Doel van deze reis 
moest zijn om contacten te leggen met de Sovjet-Russische overheid en te onder-
zoeken welke mogelijkheden er voor het Nederlandse bedrijfsleven in het nieuwe 
Rusland besloten lagen.181

Waar Stuart had gehoopt op begrip voor zijn opvattingen en sympathie voor 
zijn voorstel stuitte hij bij de directeur van Nederlands grootste multinationale 
onderneming op een muur van onbegrip. Deterding was op ramkoers met de Sov-
jetunie en daarin paste blijkbaar geen enkele nuance. In een brief aan zijn latere 
opvolger Johan de Kok merkte Deterding over Stuarts voorstel op, dat deze wel de 
laatste man was die naar Rusland zou moeten worden uitgezonden. Gezien zijn 
opvattingen was hij in Deterdings ogen zelf in feite een bolsjewiek. Hij besloot zijn 
brief aan De Kok met het verzoek om zowel een kopie van zijn brief als die van 
Stuart aan Van Aalst te sturen en voegde daaraan toe: Voor ons allen is ‘oppassen’ 
de boodschap. Stuart wil ons in ’s vijands kamp leiden.182
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Stuarts laatste reis naar Rusland

Waar Deterding uiterst negatief oordeelde over Stuart en diens pleidooi om tot een 
vergelijk te komen met de Sovjetunie, waren er binnen de top van het toenmalige 
Nederlandse zakenleven echter ook aan Stuarts opvattingen gelijkgestemde gelui-
den te horen. Een bijzonder voorbeeld hiervan vormen de overpeinzingen van 
Kröller uit 1931. Zoals de Koninklijke Olie kampte met de dumping van olie op 
de wereldmarkt door de Sovjetunie, zo ondervond de firma Müller hinder van de 
export van Russische erts onder de marktprijs. Anders dan Deterding kon Kröller 
echter wel het nodige begrip voor de leiders van de Sovjetunie opbrengen. Hoe 
men ook over hun systeem mocht denken, zo stelde hij, toch waren de Sovjets in 
staat gebleken Rusland te besturen. Meer nog, zij waren volgens hem met hun Vijf-
jarenplan hard op weg Rusland te moderniseren op een manier die deed denken 
aan de dagen van tsaar Peter de Grote.183

Evenals Stuart dit ruim tien jaar eerder al had bepleit, was Kröller van mening 
dat het beter zou zijn om het nieuwe Rusland een helpende hand toe te steken in 
zijn poging zichzelf te moderniseren. Indien de Sovjets zich bereid zouden tonen 
om zich aan de elementaire spelregels van het internationale handelsverkeer te 
houden, zoals het nakomen van aangegane verplichtingen en het geven van rechts-
zekerheid aan belanghebbenden, dan konden de oude handelsbetrekkingen weer 
worden hersteld ongeacht de ideologische verschillen tussen het kapitalistische 
Westen en de Sovjetunie. Hoewel zelf allesbehalve een communist, meende Kröl-
ler bovendien dat een intensief handelsverkeer de Sovjetunie uit haar isolement 
zou halen, waarmee op den duur de scherpe kantjes van haar ideologie van zelf wel 
zouden slijten.184 Dit was een ontwikkeling die Stuart ook voor ogen had gestaan. 

Ondanks de overeenkomstige inzichten van iemand als Kröller was het met 
Stuarts carrière binnen de Nederlandse bankwereld gedaan na de vernietigende 
uitlatingen van Deterding. Na zijn terugkeer uit Zuid-Afrika zou hij nooit meer 
emplooi vinden op zijn vroegere niveau. Naar het schijnt is hij uiteindelijk komen 
te werken voor de onderzoeksafdeling van een bank, maar welke bank dit was is 
niet bekend.185 Wel is duidelijk dat het salaris dat hij hier genoot onvoldoende was 
voor iemand van zijn stand  en dat hij herhaaldelijk zijn familie om ondersteuning 
heeft moeten vragen.186 In arrenmoede zou hij vier jaar voor zijn dood nog een 
beroep doen op de NHM, in een poging nog een aanvulling te krijgen op de ma-
gere vergoeding die hij bij terugkeer had mogen ontvangen. De NHM wees Stuarts 
verzoek echter af, omdat zij meende hem al voldoende te hebben gecompenseerd 
 183 Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders der firma Wm. H. Müller & Co. 

(’s-Gravenhage 18 juni 1931) 183-186, GAR, 1256 Müller, inv. nr. 486.
 184 Ibidem.
 185 Onderhoud van schrijver dezes met J.Th.W. Cohen Stuart (Velp 26 januari 2004).
 186 Brief van Z. Stokvis aan J.H. Cohen Stuart (Semarang 14 maart 1927) 1, CBG, Fa. 0149 Co-

hen Stuart, inv. nr. 331. 
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in verhouding tot haar belang in de Nedrus.187 
De afwijzing van Stuarts verzoek vormt het laatste document dat verwijst naar 

de geschiedenis van de twee Nederlandse banken in Rusland. Stuarts persoonlijke 
betrokkenheid bij de Nederlands-Russische handelsbetrekkingen gedurende de 
eerste helft van de twintigste eeuw zou echter nog een kleine finale krijgen. Op bij-
na zeventigjarige leeftijd zou Stuart namelijk nog deelnemen aan de Internationale 
Economische Conferentie die tussen 3 en 10 april 1952 te Moskou plaatsvond. Als 
secretaris van het Nederlandse Comité van voorbereiding voor de Internationale 
Economische Conferentie te Moskou werd Stuart voor deelname uitgezonden. 
Treffend genoeg was het Karel van der Mandele, een vroegere directeur van de 
Robaver, die het voorzitterschap van dit comité bekleedde.188 

Over zijn indrukken tijdens zijn bezoek schreef Stuart nog een verslag getiteld: 
‘Het leven van de mensen in Moskou’. Hierin merkte Stuart op dat Moskou sinds 
zijn laatste bezoek ruim dertig jaar tevoren, was veranderd in een moderne stad. 
Bovendien maakte de bevolking op hem de indruk weldoorvoed te zijn. Bijna tra-
ditiegetrouw kwam Stuart ook weer te spreken over de noodzaak om de banden 
met Rusland aan te halen. Zo Nederland als kleine handelsnatie zijn soevereiniteit 
wilde bewaren en zijn welvaart wilde laten groeien, dan moest het niet uitsluitend 
te vertrouwen op zijn goede relaties met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. 
Integendeel, Nederland diende de overheersing door de Angelsaksische wereld te 
pareren door de betrekkingen met Rusland aan te halen. Enkel op deze wijze, zo 
hield Stuart zijn lezers voor, was een herleving van de Gouden Eeuw mogelijk.189 
Hiermee gaf Stuart nog een laatste blijk van trouw aan zijn oude ideaal van de 
herleving van de Nederlandse overzeese handel. 

 187 Brief van de NHM aan J.H. Cohen Stuart (Amsterdam 27 maart 1951) 1, NA, 2.20.01 NHM, 
inv. nr. 5981.

 188 Bulletin van het Nederlandse Comité van Voorbereiding van de Internationale Economische 
Conferentie te Moskou (Naarden maart 1952) 1-5, CBG, Fa. 0149, inv. nr. 335.

 189 Cohen Stuart, J.H., ‘Het leven van de mensen in Moskou’ (Naarden 1953) 1-8, CBG, Fa. 
0149, inv. nr. 335.






