
KRONIEK HANZEBANK . GEMERT
(1916-1923)

Ad Otten

In het bij gelegentreid van het 75-jaÍig jubileum van de Ondernemersvereni-
ging Gemert in september j.l. verschenen boekwerk "Alles te Koop" werd
in hoofdstuk vier stil gestaan bij de Gemertse Hanzebank. De Hanzebank
was immers een organisatie van de Roomskatholiek georganiseerde
middenstand van weleer, die in Gemert sedert 1915 een afdeling had. Een
jaar na de oprichting van de middenstandsvereniging kwam in Gemert ook
een correspondentschap van de Hanzebank. In 1907 was deze bank te 's-
Hertogenbosch opgeÍicht op initiatief van een zogenaarrde witheer van de
abdij Heeswijk, te weten pateÍ DÍ. J. Nouwens, een confÍateÍ van Gerlacus
van den Elsen die zoals bekend mag worden verondersteld vooÍging bij de
oprichting van de boerenleenbanken. De opkomst van de middenstandsban-
ken hield evenals die van de boerenleenbanken verband met de onder de
bevolking algemeen levende gedachte dat noch de boeren noch de kleine
middenstanders bij de handelsbanken terecht konden voor hun in vergelij-
king met de industrie en grote handelshuizen relatief kleine kedietbehoef-
ten. Meestal was dat ook het geval. Van de aanvang af werkte de
Hanzebank trouwens op een geheel andere manier als de boerenleenbanken.
De Bossche Hanzebank groeide uitermate snel en was binnen enige jaren de
grootste middenstandsbank van Nederland. Na een jaar of tien was in Zuid-
Nederland vrijwel in elke plaats die 'meetelde' wel een kantoor, bijkantoor
of ten minste een coÍrespondentschap geopend. Aan de Gemertse markt
verrees in 1918 ter vervanging van een lokaliteit op een bovenverdieping
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zelfs een bijzonder fraai ogend bankgebouw, dat in de kranten een sieraad
voor het dorp werd genoemd. Door de jaren heen werd er wel eens
getwUfeld aan de soliditeit van de bank, maar haar faillissement in 1923

lwam toch volledig onverwacht en betekende voor menige familie in het
katholieke zuiden een fikse financiële aderlating. Over ditïillissement vande Hanzebank is in zijn algemeenheid ,rog -a", bijzonder weinig
ggschreyen. Zo weinig dat het zelfs vÍagen oproept oi d" kutholi"k"
histoÍici tot dusver niet met een boog zijn heen gelopen om dit ongetwijfeld
grootste fiasco van de katholieke organisatie. Dit fiasco viel midden in wat
gekend is als 'het ÍÍke Roomse Leven'. Al bij al een reden te meer om na
de plaatsing van het wel en wee der Gemertsó Hanzebank in de geschiede_
nis van de Gemertse middenstandsvereniging, in dit tddschrift nog eens
breed uit te pakken met e€n kroniek van gebeurtenissen van de Gemertse

lanze,bant, vanaf haar oprichting tot en met de zomer van 1923, toen de
Hanzebank-organisatie als geheel zo'n dramatisch einde vond. De Gemertse
bevolking verlooÍ toen zoals het zich aanvankelijk liet aanzien, een bedrag
v1n gngeyeeÍ een half miljoen gulder. Na enige jaren bleek de uiteindelijké
schade zich te bepeÍken tot eun 45% daarvan. De kroniek die hierna voigt
is. gedestilleerd uit knipsels van de Meierijsche Courant (UC), het

li1{"I.T.h..Dag!laa @n) en het weketijts in Gemert verschijnende
Officieel Kerkbericht der Kerken van Gemert (OK). Laatstgenoemd blad
werd geredigeerd door pastoor Lanrbert poell. Zoats uit onderstaande
kroniek zal blijken was Poell ook de persoon die moet worden aangemerkt
als de gangmaker achteÍ de oprichting en later als stimulator eD pÍopagan_
dist van het Gemertse Hanzebankfiliaal. Het hoeft geen beloog aàt Oàarom
de artikelen die Poell in "zijn. kerkktótske aan de Éanzebank wildde io de
hiernavolgende'kroniek' de bijzondere aandacht verdienen.

10-8-1916 (MC) - Gemert. Als Correspondent van de alhier opgerichteHqy"-b$, die op Vrijdag 1l Augustus zal worden opengesteld, ir- *g._
steld de Heer A.F. Jansen alhier.

I4.8-T9 16 (MC) "CREDIETVEREEMGING'DE HANZEBANK".
Onze Gemertsche corÍespondent schreef ons Vrijdagavond:
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Hedenmiddag om tweÈ uren lra.l in h€t Patronaatsgebouw alhier de aange-
kondigde Propaganda-vergadering plaats van de Crediewereeniging.De
Hanzebank" ter geleg€nhell van de opening van haar kantoor te Gemert.
De Vergadering die werd gdefol door den Voorzitter der Afdeeling, den
Heer A.F. Jansen, werd bijgen'oond door den Zeerc,ervtaarde HeeÍ pastoor
Poell, als geestelijk advisau der Afdeeling Gemert; dooÍ den Heer M.
Verberk, als Directeur van de Centrale Hanzebank te 's-Hertogenbosch;
door den Zeercerwaarde Zer'rgele.r,tden Heer Dr. J. van Beurden te
Heeswijk als geestelijk adviszur der Centrale Bank; den Eedelachtbaren
heer M.A. VólkeÍ; burgeme€steÍ van Veghel als voorzitter van het bestuur
der Centrale Bank; het bestuuÍ deÍ afdeeling Gemert, vele neringdoenden
van Gemert en aangrenzende gemeenten en enkele belangstellenden.
Nadat de voorzitter der afdeeling Gemert, de heer Jansen, aan de aanwezi-
gen een welkomstwoord had gesproken nam de Zeereerw. he€Í PastooÍ
Poell het woord voor het houden der openingsrede voor deze vergadering.
Met blijdschap, zno zeide hij, opende hij deze vergadering, omdat het hier
gold het in het leven Íoepen van een hanzebank, een sociale instelling bij
uitnemendheid. De Hanzebank beoogt als bank voor den middenstand niets
anders dan den middenstand te bevoÍderen, en door het doen bloeien van
den handelsstand en door het steunen en voorlichten van den nijveren
handwerksman de handelsstand - die in Gemert nog veel ten achter is,
omdat hij geen gelijken tred hield met den vooruitgang van dien stand in
andere plaatsen - in de gelegenheid te stellen om zich op te weÍken, om
meer goud te verdienen.
Hierna werd een rede gehouden door den Zeerwrw, Zeergel. Heer Dr. J.
van Beurden, geestelijk adviseur, over doel en werking van de Midden-
standsveÍeeniging in het algemeen, o.a. boelàoudcursussen van de Hanze,
Hanze-bureau voor adviezen en Hanze-borgmaatschappij. De middenstands-
vereeniging, mo zegÍ spreker, is eene vereeniging welke niets beoogt dan
het heil van den middenstand te bevorderen, en zij tÍacht dit doel te beÍei-
ken door den handeldrijvenden en industriëlen middenstand op alle mogelij-
ke manieren voor te lichten en te helpen. Het is echter volgens spreker niet
voldoende om hierover te pÍaten, maaÍ eÍ moet gehandeld worden. En zoo
vÍaagt hij zich af of sedert zijn vorige rede door de afdeling Gemert reeds
iets is gedaan in de richting als door de Hanze woÍdt bedoeld. Hij vÍaagt of
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Íeeds iets is gedaan om de vooral in den middenstand ingeburgerde kwaal
van "poffen" te bepeÍken. Vooral het poffen als stelsel, als vaste "regel,'
moet worden bestreden. Groot toch zijn voor den winkelier de bezwaren
aan het poffen verbonden. Hierdoor kan hij zelf niet geregeld op tijd zijn
eigen leverancier betalen en komt onder den plak van de grossier, afgezièn
nog van het steeds aangroeiend aantal kwade posten in zijn boeken.
De vakkundige ontwikkeling is in onzen tijd een dringende noodzakelijkheid
geworden. En niet alleen de vakkundige ontwik&eling in den engen zin des
woords, maar ook op commercieel en handelsgebied. De middenstand moet
weten hoe om te spÍingen met geld en wissels, moet een kijk op de heden-
daagse markt hebben en moet weten op welke wijze zijn bedrijf op moderne
wijze kan worden geschoeid. Zij moeten kunnen boekhouden om te allen
tijde op de hoogte te zijn van den stand hunner zaken en daarnaar hun
bedrijf te kunnen regelen. Het is gebleken, dat van de gefailleerden er g0
pCt. niet of niet voldoende boekhielden, waaruit duidelijk blijkt dat een
geÍegelde boekhouding vooÍ een goed bedrijf een onmisbaar iets is. Het
Hanze-bureau van advies nu is daar om den middenstanders van advies te
dienen en te helpen, daar waar zulks nodig is. En als ten gevolge van het
moderniseeren van het bedrijf door den middenstand geld noodig is, dan is
't wederom de hanzebank die dit geld tegen zeÊÍ billijke voorwaarden zal
veÍstÍekken.
|s l{enzs-$6lgmaatschappij is daarom voor die middenstanden die zich
geen boÍg kunnen verscahffen, zich tegen een matige vergoeding, varierend
tussen % en 2k pCt, borg te blijven. In den regel gaat de veÍgoeding niet
hoger dan van U tat lrL pC;t; moet hogeÍ€ vergoeding gevraagd worden
dan is de zaak in den regel niet meer gezond. 30 pCt der winst der borg-
maatschappij komt evenwel ten bate van de borgtochtnemeÍs. Ten slotte
spreekt DÍ. van Beurden nog oveÍ de levensmiddelenvoorziening. Na de
woorden van den Zeereerw. Ze*rgel. Heer Dr. van Beurden, die met een
warm applaus werden begroet, nam de heer M. Verberk, Directeur van de
CentÍale Bank te 's-Hertogenbosch het woord, ter behandeling en uiteenzet-
ting der werking en voorwa:rÍden van de Han?ebank. In duidelijke woorden
zette de heer Verberk de weÍking tot in de kleinste bijzonderheden uiteen en
deed ook de voorwaarden kennen waarop met de bank kan worden in relatie
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getreden.
Gezien de grote soliditeit van de bank moeten alle middenstanders helpen de
bank met hunne zaken te steunen. Het geld van den middenstand en al de
zaken van de middenstand moet over de middenstandsbank lopen, over zijn
eigen bank, en niet oveÍ andere banken waardoor het groot-kapitaal wordt
gesteund, terwijl de middenstand door het groot-kapitaal dikwijls wordt
bemoeilijkt. Met terziidestelling van alle banken moeten de middenstanders
hun eisen bank vooroo stellen-
De correspondent of kassier der bank voor Gemert, de heer Jansen is een
vertrouwd persoon die de belangen van de bank zal voorstaan en beharti-
gen. Hij is daarenboven tot stipte geheimhouding verplicht, een geheimhou-
ding die door strenge strafbepalingen wordt gewaarborgd. Hij hoopt dan
ook dat de Hanzebank van Gemert met behulp van den middenstand ter
plaase zal bloeien, zooals die banken overal bloeien, en hij ziet reeds den
tijd naderen dat het kantooÍ dat thans begonnen wordt op een bovenhuis, zal
moeten worden vervangen door een mooi nieuw kantoor.
Alvorens te eindigen, kan spreker niet nalaten te wijzen op de vele blijken
van waardeering door de Hanzebank van alle zijden ondervonden. En het
sprekendst bewijs van waardeering, zelfs van het hoogst kerkelijk gezag, is
de benoeming nog onlangs van den Voorzitter van het bestuur der Hanze-
bank, den heer M.A. Vólker te Veghel, tot ridder in de Orde van den H.
Gregorius.
Een daverend applaus volgde op de rede van den heer Verberk. Door
enkele leden werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om inlichtingen te
vragen, welke door den heer Verberk werden beantwoord waarna de
vergadering werd gesloten.

3t-t2-19r6 (OK) Uit: 'DE PAROCHIE IN GEMERT IN 1916" (....) De
I{anze werd opgericht en werkte hard: de oprichting was 30 november
19L5. Zij deed vooral voor den tegenwoordigen distributietijd noodig werk:
daarbij richtte zij een Correspondentiebureau in van de ',Hanzebank',,
waardoor onze middenstandsmenschen zeer gebaat zijn. (...-)

20-9-1917 (MC) - Gemert. Het Café "De Landman,' is door de Hanzebank
aangekocht om haar Bijkantoor er in te vestigen. Het correspondentschap
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heeft daardoor in een grote behoefte voorzien.

14-5-1918 (MC) - Gemert. Het nieuwe gebouw der Hanze nadert zijn
voltooiing. Het wordt een sieraad vooÍ onze gemeente. De instelling zelve
wordt algemeen als een soliede en vooruitstrevende zaak voor deze plaats
beschouwd. Zij wefl hier opgericht door onzen eneryieken pastooÍ. Een
bewijs van bloei van deze bank is wel dat ook de inwoners van de omlig-
gende plaatsen hier crediet ontvangen.

11{-1918 (MC) - Gemert. Heden zijn alhier de nieuwe kantoren der
Hanzebank in gebruik genomen, en is tevens op bovengenoemde kantoÍen
werkzaam gesteld de heeÍ v.d.Putten uit Beek en Donk.

30-6-1918 NIBIIW KATITOOR DER HANZEBANK (OK)
Op den len Vrijdag der Julimaand zullen de lokalen van het nieuwe kantooÍ
der Hanzebank worden ingezegend en zal daarin met plechtigheid de
beeltenis van het H. Hart worden geplaatst. Bij die gelegeriheid zal om l0
uur een solemneele H. Mis worden opgedragen. Daarbij zullen alle Hanze-
leden tegenwoordig zijn en allen die in de inrichting der Harzebank belang
stellen. Ook den armen wordt verzocht die H. Mis bij te wonen: aan hen
zal na de H. Mis worden gespeend.
Toen in 1915 op initiatief van onzen Zeercerwaarde Heer pastoor eene
afdeeling der Hanze, R.K. Vereeniging van den Handeldrijvenden Midden-
stand, weÍd opgeÍicht gaven de leden al spoedig het veÍlengen te kennen
om ook een kantooÍ te krijgen der Credietvereeniging ,'de Hanzebank,'.
Hiervoor werden dan ook de voorbereidende maatregelen genomen en in
1916 werd op een vergadering der Hanze daartoe besloten zoodat reeds op
11 augustus in hetzelfde jaar het kantooÍ der Hanzebank te Gemert werd
geopend. Als correspondent dier instelling werd aangesteld de heer Alphons
Jansen. Door het gestadig drut*er worden bleek al spoedig dat het toen
daarvoor ingerichte kantoorlokaal op het bovenhuis van den correspondent
te klein werd en zoo werd, in overleg met het bestuur der Crediewereeni-
ging "de Hanzebank' gesproken oveÍ een betere iruichting. Er werd
daarvoor in September van hetzelfde jaar een pand aangekocht in de
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Kerkstraat. Het huis vooÉeen 'Café de Landman" werd gedeeltelijk
afgebroken en herbouwd tot kflÍooÍ, wachtkamer met loket en ontvangka-
mer, zooals U hA hiernaaS ziet afgedrukt. Dit nieuwe gebouw zal nu

Het nieuwe Kantoor der Hanzebank.

Bladzijde uit het 'Kerkktókske' va.n 30 juni 1918
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28-Ll-1920 (OK) Onder Gemertse R.K. Middenstandsvereenigingen worden
achtereenvolgens opgesomd: Hanze, Winkeliersvereeniging, Bouwvakpa_
troons-vereeniging, Slagersvereeniging, Hanzebank

2-l-1921 (OK) DE HANZEBANK.
Deposito-Íente-vergoeding. Met 8 dagen opzegging 3%; met 3 maanden
opzegging 3th%; met 6 maanden opzegging +n; 

^et 1 jaar opzegging
4tA%;. 2-jaige..deposito-bewijzen 5%. Depónenten die hunne a"po.Íot
wenschen te wijzigen kunnen dit_ op den vervaldag komen doen. Èij ont_
vangst deÍ deposito-nota waarop bijschrijving der renten voorkomt w-orden
deponenten verzocht daarmee op het kantoor te komen ten einde het
saldobiljet af te teekenen.-
Spaarbankrentever goeÀing 4%. De boekjes worden in de maand Januari
opgevraagd ter bijschrijving van renten.

20-2-1921 (OK) HANZEBANK. Depositohouders welke hunne deposito,s
willen en kunnen verhogen en dit nog niet gedaan hebben, worden verzocht
dit nog in deze maand op hunne bewijzen te laten aantekenen. Spaarbank-
houders, welke hunne boekjes ter bijschrijving van rente nog nièt hebben
ingeleverd herinneren wij hen hieraan spoedig tÉ voldoen.

22-.1-7921 (OK) - wekelijks advertentie van: HANZEBANK Bijbank
Iïelmond Kerkstraat 47. Geplaatst en volgesrort kapitaal / 4.500.000,_ (...)
Alle Bankzaken...

In de aflevering van 19 februari 1922 (Og ook een advertentie met de
tekst: "Bod gevraagd op aandelen van De Hanzebank,'

18-3-1923 (OK) HANZEBANK KANTOOR GEMERT.

Op 31 december telde ons kantoor:
122 depositohoudeÍs 5%, totaal tegoed
135 depositohouders 4t/>.%, totaal tegoed

Í t22.0so,-
I 7s.3ss,-
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8 depositohouders 3%, tot2el tegoed
453 spaarbanlhouderc 4%, totaal tegoed
88 rekeninghouders 3%, tot4zl tegoed

f ?sqo-
Í 202.990,93

r 44.t79,12

117 aandeelhouders met 1870 aandelen waarvoor het dividend bij de laatste
balans op 5% werd gesteld. Er is aan 30 rekeninghouders te samen 'n
crediet verleend var. f 75 -25O,- waarvan op 3l december j.l. was opgeno_
nen J 10.170,07. Iedereen die lid is van de R.K. Middenstandsvereeniging
"De Hanze" kan indien hij gelden voor zijn handel benoodigd heeft, dai
bedrijfskapitaal verkrijgen tegen solide onderpanden. Worde dus ieder
Middenstander lid van de Hanze.

Maandag 18 juni 1923 @indhovensch Dagblad, Frontpagina):

DE HANZEBANKEN IN MOEILUKHEDEN.
Alle betalingen gestaakt!

De Directie van de Credietvereeniging De Hanzebank te 's-Hertogenbosch
heeft ons gevraagd het navolgende bekend te maken:
Dezer dagen zal door de Regeering worden ingediend een Wetsontwerp, ten
doel hebbend, steun te verleenen aan het Katholieke Middenstandscrediet, in
een nog nader vast te stellen vorm. Deze maatregel zal genomen worden
om aan eventuele moeilijkheden tegemoet te komen. Tengevolge van de
ongekende malaise waaronder het bedrijfsleven in ons land, speciaal het
industriéle leven in de Zuidelijke Provincies gedrukt gaat, waren beduiden-
de verliezen niet te vermijden. De geleden vediezen en verdere risico's
maken het noodig dat deze instelling aan 'n reorganisatie worde onderwor-
pen. Mede in verband hiermede hebben wij het noodig geacht, surséance
van betaling aan te vragen en zullen onze kassen vanaf heden Maandag
gesloten zijn. Wij vertÍouwen nochtans, dat bovengenoemde reorganisatie
zoodanig zal kunnen worden doorgevoerd, dat zij zoowel aan crediteuren
als aan debiteuren bevrediging brengenzal.

Behalve de Credietvereeniging De Hanzebank te 's Bosch deelt ook de
N.V. "De Hanzebank" te Utrecht mede, verplicht te zijn tot het aanvÍagen
van "voorlopige surséance van betaling".
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(in een commentaar van de Íedactie woÍdt onder meer geschreven) ..-in den
l-oop van den zateÍdagmorgen (half elf) waren de kassen al gssloten nadat de
directeuren van de bijbanken naar Den Bosch waren g..o"f"o en er via het
geruchtencircuit een run op de kassen dreigde te ontstaan. (foch wordt alles
nog van de optimistische kant bekeken. "Spaarbank De lianze zeker voor
75% veilig", schrijft men en: ,'Ook andere vorderingen op de Hanzebank
zijn voor een belangrijk deel wel safe....', - red. AO)
(-.) als oorzaak van het plotselinge Hanzebankdebacle suggereert men: ,,de

plotselinge gÍote waardeveÍschillen in onderpanden deed 
-eertijds 

gezonde
verhoudingen tot desolate omslaan. . -. "

l:ltrt:tEr:ltrl:t

Een ZEKERE
GELDBETËGGING

is de aanschafÍing vao orze dege$ke kleeding.
Mj gêréa gcco cadeáux, 

'ij. kcDoc! g4À rocsiÍr.!,
doch zorgcu cÍ voor. d.t icdór toopcr q oo3 .ulk6
voordGol€n b.ha.lt, al.t hi voor 1plijs-r.rlchil
!rio!rè!s ro dcr gcwoac cadceux t.r koop.o. .

Mco bclecít wc.r Gen liid van M.taisc. Vcl.a EàftcD
ccD gcldc.tatÍolê door c! in tijdcn i.o bcroênng h.êft
@cn oÀr steêds b.rlid gcaond€o iets é.rra.s re biedc!,

Grooten Uitverkoop
oet ernorne koopies op elk gebied.

vaDder Yaoar HEDEH

ZIE ETÀI,ÀGE. ZIB ETÀLÀGE.

À. KÀNDEIAARS..
:tE!:trr-rEr:r

Een Gemertse ondememer (Kandelaars) reageerde heel lakoniek door in het Officieel
Kerkbericht van Poell op 24 juni 1923 een advertentie te plaatsen met de tekst: 'Een zekere
geldbelegging is de aanschaffing van onze degelijke kleeding... (enz.),,
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(Na het debacle van de ba'k, die in 1923 failliet wordt verklaard, krijgen
alle R.K. Middenstandsverenigingen het bijzonder moeilijk. Het vertrouwen
in de Roomskatholieke orgauisatie met haar geestelijke adviseurs lijkt bij
'de middenstand' in ieder geval in één klap verdwenen. ',ïa, de Hanze-
bank, " hoort men later wel eens verzuchten, "wanneer je lrediet nodig had,
dan werd er meer gelet op de naam die je had als goed katholiek, dan op
financiële dekking'. NatuuÍlijk er was vanalles misgegaan, maar er waÍen
ook nogal wat verdachtuakingen die niet terecht waren. Beslist moet er ook
een verband zijn geweest met de hypeÍinflatie die Duitsland beleefde. Daar
ging men boodschappen doen met een wasmand vol bankbiljetten. En welke
postzegelverzamelaar kent niet de postzegels uit 1923 met een waarde van
enige miljoenen Duitse Rijksmarken? Maar hoe het ook zij in Gemert was
het vooÍ eeD aantal jaren met de R.K. Middenstandsvereniging in ieder
geval gedaan. Pastoor Poell moet het daar maar wat moeilijk mee hebben
gehad. In het KeÍkklókske weÍd over het fiasco van de Hanzebank met geen
wooÍd gerept. Na zes weken echteÍ zal menige parochiaan van poell
vreemd hebben opgekeken bij het onderstaande bericht in het kerkblaadje
van 12 augustus 1923:

HET DUBBELE HANZEBANKENVERLIES

In één zijner artikelen in "De Tijd" van de vorige maand rekende Dr.
Ariëns uit, dat wij, Roomschen in Nederland, in één jaar aan drank .....
tweemaal meer geld hadden uitgegeven dan we op de twee Harzebanken
toegeven als alles ervan verloren is.
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