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De geschiedenis van de Hanzebank
 Gerard van der Meer

“Historie valt met de deur in huis” klinkt misschien wat vreemd in de oren, maar 
zal in het navolgende duidelijk worden. Historie hoeft niet altijd ver gezocht te 
worden, soms is het dichtbij. Sterker nog, naar nu blijkt, in mijn jonge jaren bij 
mijn buren en sinds enkele jaren in mijn eigen huiskamer.

De historie en de ondergang van de 
voormalige ‘Hanzebank’, gevestigd in 
Roelofarendsveen, is de moeite waard 
om eens nader te bezien. Aanleiding is 
een fraai bewerkte glazen binnendeur die 
ooit deel uitmaakte van het interieur van 
deze bank. Nu, na honderd jaar, zijn in 
het zogenaamde satinatoglas nog duide-
lijk de op decoratieve wijze aangebrachte 
symbolen te onderscheiden in de vorm 
van een kruis (als verbinding naar de 
Rooms-Katholieke achtergrond van de 
bank) met het initiaal HB.

Stichting ‘N.V. Hanzebank’
 
In navolging van het stichten van een 
agentschap van de Boerenleenbank in 
Roelofarendsveen (1904) die onder lei-
ding van de toenmalige Boerenbond, de 
latere R.K.-N.B.T.B., op meerdere plaat-
sen tot stand kwam, was men de mening 
toegedaan uit te zien naar een bank ten 
behoeve van de plaatselijke middenstand.
De middenstand verkeerde landelijk in 
een weinig rooskleurige positie. Rond 
1900 was het voor een kleine midden-
stander moeilijk om krediet te krijgen. 
De winkelier leefde doorgaans uit de 

eigen winkella en kon onvoldoende ga-
ranties geven om voor een krediet in 
aanmerking te komen. De grote banken 
beperkten zich tot het verstrekken van 
grote kredieten aan achtergrondhandel 
en industrie. Een bank die de midden-
stand aan voldoende en vooral goedkoop 
krediet kon helpen was zeer gewenst.
Om aan deze wens te voldoen richtte 
de Norbertijner priester J. Nouwens in 
Brabant al eerder een vakorganisatie op 
voor de rooms-katholieke middenstand: 
‘De Hanze’. De naam verwees naar het 
verbond van Noord-Europese handels-
steden dat in de Middeleeuwen zo be-
roemd was geworden. Nouwens stichtte 
vervolgens in 1908 zijn eigen bank en 
kredietvereniging ‘De Hanzebank’ in 
’s-Hertogenbosch met als uitgangspunt 
onderlinge waarborg en christelijke soli-
dariteit, alsmede krediet verstrekken aan 
kleine middenstanders, begeleiding en 
advisering.
Met steun van de geestelijkheid wordt het 
een enorm succes, met name in het room-

De glazen binnendeur van de Hanzebank. 
Mooie foto uit die tijd met o.a. de veiling en 
café Wagenaar. Het grote reclamebord op 
de zijgevel van de Hanzebank is, komend 
vanuit het zuiden, duidelijk zichtbaar.         ▼     
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se Brabant, het Westland en de Veenstreek 
waar talloze agentschappen en bijkanto-
ren ontstaan. Het laat zich aanzien dat het 
de Hanzebank voor de wind gaat, maar 
toch. Al in 1916 bekritiseerde De Neder-
landsche Bank het gebrekkige beheer van 
de ‘Hanze’ en vond het bestuur hiervan 
in onbekwame handen. Men bleek echter 
ongevoelig voor kritiek en ging door op 
de ingeslagen weg. Kostbare en prestigi-
euze bankgebouwen werden neergezet en 
vrijgekomen, goed uitziende panden aan-
gekocht voor het vestigen van kantoren, 
zo ook in Roelofarendsveen.

Kantoor binnen eigen
gelederen
 
In 1921 wordt de ‘N.V. Hanzebank’, bond 
van Roomsch-Katholieke Verenigingen van 
den handeldrijvende en industriëlen mid-
denstand in het Bisdom Haarlem, eige-
naar van een pand op het adres B130 in 
Roelofarendsveen, nu Zuideinde 8. Geen 
nieuwbouw dus, maar gezien de architec-
tuur en geschiedenis van het pand uit de 
bouwperiode rond 1900, is een omschrij-
ving wel op zijn plaats.
Het betreft hier een vrijstaande woning 
met winkel, gebouwd in 1911 met een 
fraai gemetselde voorgevel met hoekpi-
lasters, groen geglazuurde bakstenen als 
ingemetselde speklagen en groen gegla-
zuurde vensterbanken. De bovenven-
sters van de éénruits schuiframen zijn 
voorzien van bronskleurig kathedraal-
glas. De bovenvensters van de winkel 
zijn uitgevoerd met glas in lood. Boven 
vensters en deur zijn met fraai metsel-
werk gemetselde bogen en strekken aan-
gebracht. Sierankers en gepleisterde 
plinten met een mansardedak, gedekt 
met kruispannen, twee pironnen en een 
passend dakkapel, afgerond met fraaie 
gootlijsten maken het plaatje compleet. 
Een waardig onderkomen voor de Han-
zebank, zo zal de gedachte zijn geweest. 
Helaas is het pand zoals boven omschre-
ven in zijn honderdtien jarig bestaan niet 
meer als zodanig herkenbaar.

Voorgeschiedenis van
het pand
 
Het kadaster geeft aan dat Cornelis 
Hoogenboom, eigenaar van de aloude 
(begin 18e eeuw) nog bestaande woning 
op Zuideinde 10, ten behoeve van zijn 

dochter Cornelia en schoonzoon Hendri-
cus Josephus de Git in 1911 een woonhuis 
met slachterij laat bouwen voor zijn eigen 
voordeur. Hein de Git wordt in 1913 ei-
genaar. Volgens de overlevering was Hein 
een te grote liefhebber van sterke drank 
waardoor voortzetting van de slagerij on-
mogelijk werd. Met achterlating van wo-
ning met winkel en slachterij emigreerde 
de familie De Git in 1917 naar Amerika.
In hetzelfde jaar komt de gehele opstal in 
handen van Cornelis Rijkelijkhuizen. Rij-
kelijkhuizen verkoopt het geheel in 1921 
aan de Naamloze Vennootschap Hanze-
bank en het pand wordt intern verbouwd 
tot een waardig kantoorgebouw.

De ondergang 
De onder de vlag van de rooms-katholie-
ke bisdommen in 1909 opgerichte Hanze-
bank met als doel de middenstanders aan 
voldoende en vooral goedkoop krediet te 
helpen, liep vijftien jaar na dato landelijk 
uit op een teleurstelling. Ook de midden-
stand in Roelofarendsveen en omgeving 
zou met dit debacle te maken krijgen.
Nederland handhaafde tijdens de Eerste 
Wereldoorlog van 1914-1918 zijn neu-
traliteit, maar had wel last van de stag-
nerende economische ontwikkelingen. 
Juist in die moeilijke tijd trad de Han-
zebank buiten haar boekje (statuten d.d. 
3-1-1917) wat betreft taak en functie. Ze 
ging ‘speculatief beleggen’ en nam risico’s 
door grote kredieten te verstrekken, niet 
zelden aan familiebedrijven van bestuurs-
leden van de bank zelf. In de nasleep 
van de oorlog brak er ook in Nederland 
weldra een crisis uit. De omzetten daal-
den waardoor de middenstanders hun 
investeringen en belastingen niet meer 
konden betalen. De Hanzebank ging 
vanwege haar grote en ongedekte kre-
dieten enorme verliezen lijden. Deson-
danks handhaafde de directie maximale 
dividenden en tantièmes waardoor jaar-
verslagen een geflatteerd beeld gaven.  
 
Koste wat kost, het imago van een zo 
succesvolle bank moest in de hoop op 
betere tijden worden gehandhaafd. 
Maar met een beleid waarmee men 
voorbijging aan haar taak als midden-
standsbank en haar doelstelling, kon 

Een opname gemaakt in de jaren 1920-30 tijdens een historische optocht. Links is een 
stukje van de Hanzebank te zien. 

De statuten van de Naamlooze 
Vennootschap Hanzebank. 
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een liquidatie niet lang meer uitblijven. 
Op zaterdag 16 juni 1923 vraagt de Han-
zebank bij de rechtbank om surseance van 
betaling, waar op 8 december aan werd 
voldaan. De kleine spaarder en de plaatse-
lijke middenstand zijn hierbij zwaar gedu-
peerd. In ‘Het Goede Zaad’, het toenmalig 
plaatselijke parochieblad, wordt melding 
gemaakt dat het kantoor nog slechts enke-
le dagen per week voor een paar uur open 
is. In februari 1924 zullen kleine bedragen 
op de zogenaamde spaarkasboekjes wor-
den uitbetaald, mits niet hoger dan ƒ 25,-. 
Voor grotere bedragen en deposito’s die 
vervallen zijn of in de toekomst vervallen, 
wordt men verwezen naar het kantoor te 
Leiden.

In Het Goede Zaad wordt er een beroep 
gedaan op de plaatselijke K.S.A. (Ka-
tholieke Sociale Actie), die de sociale 
belangen van de ‘gehele’ gemeenschap 
behartigt. Gevraagd wordt om haar be-
middeling te verlenen ten behoeve van in 
de knel geraakte groepen van de plaatse-
lijke bevolking. 
Het genoemde parochieblad van 25 okto-
ber 1924 maakt, overeenkomstig gegevens 
uit het kadaster, melding dat graanhande-
laar Jacobus van der Meer de nieuwe eige-
naar is geworden van het kantoorgebouw 
en zich gaat vestigen als meelhandelaar 
met een levensmiddelenwinkel.

Hoe nu verder 
In tegenstelling tot de liquidatie van de 
Hanzebank ging de naamgeving ‘Hanze’ 
niet verloren. De middenstand bleef ge-
organiseerd en verenigd onder de naam 
‘Hanze-bond’, de Bond van Rooms-katho-
lieke verenigingen van handeldrijvende en 
industriële middenstand binnen het Bis-
dom Haarlem.

Ook deze Hanze-bond werd door de 
Tweede Wereldoorlog (1940-1945) ge-
dwongen tot liquidatie. De bezetter 
van ons land besloot in maart 1942 alle 
stands- en vakorganisaties van onderne-
mers in de detailhandel, ambacht en klei-
ne nijverheid, te verbieden. Daaronder 
ook begrepen de verenigingen, federaties 
en organen van samenwerking van deze 
stands- en vakorganisaties en haar afde-
lingen en instellingen van niet commer-
ciële aard.  
Met deze verordening was een voortbe-
staan van de middenstandsbond onmo-
gelijk geworden. Door de vele briefings 
vanuit het hoofdbestuur over de verplich-
te liquidatie wordt het plaatselijke bestuur 
uitvoerig, met juist gekozen bewoordin-
gen op de hoogte gebracht op hetgeen 
haar te doen en laten staat.
Tot slot ontvangt de plaatselijke voorzit-
ter, de heer Theo Wesselman (huisschil-
der), het bericht dat twee leden van het 
hoofdbestuur als gijzelaar in gevangen-
schap zijn genomen en wordt hem aan-
geraden het ‘vaandel’ van de plaatselijke 
Hanzebond in bewaring te stellen bij de 
Zeer Eerwaarde Heer Pastoor. Dit vaan-
del, waarmee men in het verleden met 
trots deelnam aan processies in de kerk 
en/of in de tuin van de pastorie, o.a. op 
Sacramentsdag en Maria-Hemelvaart, is 
kennelijk verloren gegaan. Van de mid-
denstandsbond zijn alleen een aantal brie-
ven bewaard gebleven en een - naar mijn 
mening onvolledige - ledenlijst.

Van de eerder opgeheven Hanzebank res-
teert, naast het genoemde pand, enkel nog 
de hierboven afgebeelde en omschreven 
binnendeur die in mijn jonge jaren bij de 
buurman al mijn aandacht trok. Dit sou-

venir, dat sinds enkele jaren bij mij een 
thuis heeft gekregen, is de aanleiding ge-
weest tot het bovenstaande verhaal.

Een voorpagina van ‘Het Goede Zaad’, 
het parochieblad dat naast kerkelijke 
mededelingen ook een dankbaar medium 
was voor plaatselijke mededeling en 
reclames.

Het echtpaar Jacobus (Kobus) van der Meer en Sien van der Meer-Valk voor hun woning 
en winkel in 1925.

Een deel van de bewaard gebleven 
ledenlijst van de middenstandsbond. De 
leden staan genoteerd in volgorde van hun 
woonadres van zuid naar noord. Waarom 
de overige leden vanuit de middenstand 
na J. van Berkel (metselaar-timmerman) 
richting noorden ontbreken zal altijd 
duister blijven.
_______________ 
Bronnen:
■ Beschrijving door H.J.C. Paardenkoper in
 ‘En zij deden het’ van J. Bakker 
■ Archief Stichting Oud Alkemade 
■ Archief G.N. van der Meer


