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Eind mei 2011 is in Achlum gevierd dat in dit Friese dorp twee 
eeuwen geleden een kleine groep boeren is gestart met een onderlinge 
brandverzekeringsmaatschappij. Met een vooruitziende blik wilde 
initiatiefnemer Ulbe Piers Draisma samen met zijn medeoprichters 
het financiële risico van brand dragen om zo een ‘steun der 
ongelukkigen’ te zijn. 

Zij konden destijds niet vermoeden dat hun initiatief ooit zou 
uitgroeien tot de grootste verzekeringsgroep in Nederland. En dat het 
herdenkingsfeest tweehonderd jaar later de aanleiding zou vormen 
tot een bijzondere feest in hun dorp Achlum. De voormalig president 
van Amerika Bill Clinton kwam op bezoek evenals honderden andere 
pommeranten uit binnen- en buitenland.
Voor Achmea, met haar coöperatieve signatuur, is Leeuwarden één 
van haar belangrijkste ankerplaatsen. De gemeente Leeuwarden 
herkent zich in de oprichtingsakte uit 1811: ‘Achmea is ontstaan uit de 
coöperatieve gedachte dat samen risico’s dragen een groter draagvlak 
geeft’. Samen sta je sterk. Leeuwarden en Achmea zijn nauw 
verbonden door de vestiging van Achmea in het hart van de stad 
en in de Leeuwarder financiële dienstverlening. Wij delen een grote 
verantwoordelijkheid naar de samenleving en voor samenwerking in 
stad en land.

De samenstellers hebben met plezier de sporen van de rijke en 
interessante geschiedenis van assurantiefondsen en kassiers in 
Leeuwarden bijeengebracht in een handzaam boekje. Deze wandeling 
door de stad voert langs plekken waar ooit kleine bankiers of 
verzekeraars zetelden. Veel bedrijven zijn inmiddels al weer lang ter 
ziele of opgegaan in nationale concerns. Maar de route voert ook langs 
instellingen die het al die jaren als zelfstandige dapper hebben weten 
vol te houden.

Ik wens u een prettige wandeltocht!

Drs. Ferd. J.M. Crone,

Burgemeester van Leeuwarden

VOORAF
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De rol van Leeuwarden als centrumplaats weerspiegelt zich 
onder meer in het grote aanbod, zowel vroeger als tegenwoordig, 
van financiële dienstverlening. Vroeger met kassiers en 
assurantiefondsen, tegenwoordig met grote, goed georganiseerde  
en kapitaalkrachtige banken en verzekeringsconcerns.
Enkele, zoals de Friesland Bank en de Leeuwarder Onderlinge, 
hebben het door de jaren heen zelfstandig weten vol te houden. 
Andere gingen fusies aan met branchegenoten en vormden grote 
conglomeraten als Avéro Achmea en AEGON. Die ontwikkeling van 
schaalvergroting lijkt nog niet voorbij. Zo hebben zorgverzekeraar 
De Friesland en Avéro Achmea recentelijk besloten tot vergaande 
samenwerking.
Kleine bedrijven als Bloembergens Bank en de Leeuwarder 
Coöperatieve Credietbank werden opgeslokt door grotere 
concurrenten en werden zo bouwsteentjes in financiële imperiums als 
ABN AMRO en ING. De meeste bedrijfjes staakten, om verschillende 
redenen, op een gegeven moment hun activiteiten. 

Maar ze hebben allemaal sporen nagelaten, vooral in de archieven 
van bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en in de krant 
met advertenties of onheilbrengende berichten over fraude of 
faillissement. Vaak bestaan ook de gebouwen nog waarin deze banken 
en verzekeringsmaatschappijen waren gevestigd. Soms is er sprake 
van prestigieuze nieuwbouw. Dit boekje voert u langs de belangrijkste 
plekken in de stad die herinneren aan financiële dienstverlening. Een 
volledig overzicht bieden, is eigenlijk niet te doen. 

De financiële dienstverlening in Leeuwarden begon rond 1830. 
Het waren ‘negociants’ in effecten die naast hun financiële 
dienstverlening er bijvoorbeeld ‘de verkoop van loterijen en 
kansbriefjes’ bij deden zoals J.J. de Jongh in de Breedstraat en 
D.T. van Gelder in de Grote Kerkstraat. Benjamin Arons Drielsma aan 
het Gouverneursplein handelde behalve in effecten ook in huizen en 
boten en verkocht juwelen, ringen en spelden. 
Jacobus Brouwer was de enige die in die tijd als kassier stond 
ingeschreven. Onder de naam H. Brouwer en Zoon had hij een kantoor 
in de Sint Jacobsstraat. Het pand van de Bank van Lening in de Heerestraat werd in 1844 gebouwd  

en is daarmee het oudste nog bestaande bankgebouw van Leeuwarden.
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Toen in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak was er even een 
run op de bank getuige deze foto van de Spaarbank aan het Zaailand.

Effectenhandelaren kochten en verkochten voor hun klanten 
waardepapieren. Dat waren aanvankelijk veelal staatsleningen 
van Europese landen. Later kwam de handel in leningen van 
lagere overheden zoals gemeenten en waterschappen daarbij. De 
beurshandel in bedrijfsaandelen zoals wij die nu kennen ontstond pas 
aan het einde van de 19e eeuw.
Kassiers beheerden tegen vergoeding van provisie het geld van 
vermogende klanten. Rente over het beheerde geld werd niet gegeven 
en het beheerde geld werd niet, zoals tegenwoordig, gebruikt voor 
kredietverlening aan derden. Het bleef honderd procent liquide in 
de brandkast van de kassier liggen om direct te kunnen worden 
uitbetaald bij opvraging. Wie geld nodig had wendde zich tot 
welgestelde familie of vrienden of tot vermogende instellingen als 
gasthuizen en kerken. 
In de jaren 60 van de 19e eeuw veranderde dat, toen de Nederlandsche 
Bank vestigingen in de provincies opende en ook de landelijke 
Credietverenigingen hun blik naar de regio richtten. Zij verschaften 
kredietfaciliteiten op onderpand van effecten of door wissels en 
promessen te verdisconteren. Het waren de beter georganiseerde 
bankbedrijfjes als die van de families Bloembergen, Gratama en 
Mispelblom Beijer, die in Leeuwarden gebruik maakten van dergelijke 
faciliteiten en uitgroeiden tot vooraanstaande bankiershuizen in de 
provincie.
Veelal is van de activiteiten van de kleine neringdoenden en kassiers 
niets meer terug te vinden; hun zaak verdwijnt over het algemeen 
na hun overlijden. Soms wordt een kantoor door buitenstaanders 
voortgezet. Dat is onder meer het geval met effectenhandelaar Pieter 
van Wicheren en het administratiekantoor van Thijs Feenstra. 
Slechts een enkele maal vindt men in de familiekring opvolgers, 
zoals bij het bedrijf van Mozes Isaac Duparc. Belangrijk kenmerk 
van al deze kassiers en commissionairs was dat het bijna zonder 
uitzondering eenmans- of familiebedrijfjes waren. 
Dat lag anders met de verzekeringsfondsen. Hoewel met de 
‘secretaris/boekhouder’ als centrale figuur, waren het de leden die 
de basis van de fondsen vormden. Uit hun midden werd het bestuur 
gekozen en zij waren het die voor de financiële basis van het fonds 
zorgden met het betalen van de premies en, in jaren van hoge 
schades, met extra omslagen. Door deze min of meer bedrijfsmatige 

aanpak en de degelijke financiële grondslag ontwikkelden de kleine 
begrafenisfondsen en schadesociëteiten zich langzamerhand tot 
steeds grotere assurantiemaatschappijen. Hun werkterrein groeide 
van lokaal en regionaal tot landelijk en soms internationaal. Het 
feit dat grote concerns als Avéro Achmea en AEGON belangrijke 
Leeuwarder wortels hebben, is iets om een beetje trots op te zijn.

vooraf
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STADSWANDELING Lange Marktstraat 261	 Avéro	Achmea	zie ook 8, 33, 38, 39 en 41

De voorgeschiedenis van Avéro Achmea beslaat twee eeuwen.  
De Leeuwarder onderdelen zijn iets minder oud. Belangrijke voorlopers 
vormen de verzekeringsfondsen voor boeren.
Na 1900 ontstond in Nederland een stelsel van sociale verzekeringen. 
De Industriële Ongevallenwet werd ingevoerd (1901) en daarna 
de Invaliditeitswet en de Ziektewet (1913) en de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet (1922). Voor de uitvoering van deze wetten 
zorgden bedrijfsverenigingen per bedrijfstak. In Friesland was dat 
voor de agrarische sector De Waarborg, aanvankelijk gevestigd in het 
Landbouwhuis (op de hoek van de Willemskade en de Baljeestraat) en 
later aan het Ruiterskwartier.
Wat nog ontbrak was een financiële verzorging van de oude dag, een 
pensioenvoorziening, voor zowel werkgevers als werknemers. In de 
agrarische sector in Friesland komt zulks slechts langzaam op gang en 
dan veelal via de individuele bedrijven die zelf spaarfondsen oprichten 
of verzekeringen afsluiten bij levensverzekeringsmaatschappijen. 
Binnen de Bond van Zuivelfabrieken is men er echter wel van overtuigd 
dat een pensioenverzekering voor het personeel noodzakelijk is en 
start een onderzoek naar de mogelijkheid om dat te regelen. In 1917 
wordt het Coöperatief Verzekeringsfonds (CVF) opgericht waar zich 
een vijftiental fabrieken bij aansluit. Enkele jaren later is dat aantal 
gegroeid tot 65 waaronder enkele fabrieken uit Noord-Holland. 
Het verzekerd kapitaal bedraagt ruim 4 miljoen gulden. Om alle 
administratie goed te regelen treedt een administrateur in dienst met 
een werkplek op een zolderkamer van het Landbouwhuis.
Onderwijl had de Zuivelbond een regeling in het leven geroepen voor de 
dekking van uitkering bij ziekte. Dit Onderling Ziekteverzekeringsfonds 
(OZF) werd opgericht in 1919 en de administratie werd ondergebracht 
bij het Coöperatief Verzekeringsfonds. 
Daarmee waren voor de werknemers de zaken goed geregeld maar het 
vraagstuk van een pensioenvoorziening voor de zelfstandige boeren 
was nog niet opgelost. Uiteindelijk komt ook zo’n regeling tot stand. In 
1922 wordt het Onderling Boerenverzekeringsfonds (OBF) opgericht. 
Ook van dit fonds komt de administratie in handen van het Coöperatief 
Verzekeringsfonds.
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De fondsen hadden de eerste jaren de wind in de rug met een 
toenemend aantal verzekerden. Dat maakte het noodzakelijk om 
te kijken naar andere huisvesting dan het zolderkamertje in het 
Landbouwhuis. Het oog viel op de villa op de hoek van de Sophialaan 
en de Lange Marktstraat. De villa was in 1882 gebouwd door 
timmerman K. Ketelaar en de eerste bewoner was rijksbetaalmeester 
jonkheer G.J.M. Bourér. De fondsen betrekken het gebouw in 1922.
De fondsen groeien mede door propaganda en doelgerichte 
voorlichting. In 1950 overschrijdt het verzekerd kapitaal van het 
Verzekeringsfonds de 100 miljoen gulden, vier jaar later bereikt 
het Boerenfonds dat bedrag ook. Er is steeds meer personeel nodig 
waarvoor zelfs werkplekken op de zolder van de villa gemaakt moeten 
worden. In 1958 is de omvang van de activiteiten van de fondsen zo 
groot geworden dat het buurpand in de Lange Marktstraat bij de villa 
gevoegd wordt. In 1966 worden fondsen opengesteld voor verzekerden 
buiten de agrarische sector. In 1967 bereikt het CVF de mijlpaal van 

een miljard gulden aan verzekerd vermogen en niet lang daarna is dat 
al twee miljard. De omvang van het bedrijf wat personeelsaantallen en 
administratie betreft is dan zo groot dat besloten wordt tot nieuwbouw 
op de plaats van de witte villa en het naastgelegen pand. Het wordt een 
saaie, met wit marmer beklede kantoorkolos van 6 verdiepingen hoog, 
ontworpen door architectenbureau Heldoorn. Het gebouw past op dat 
moment totaal niet in de omgeving. Maar het zal een voorafspiegeling 
blijken te zijn van de toekomst; een eerste stap op weg naar een 
kantorenwijk, ook wel ‘het Manhattan van Leeuwarden’ genoemd.

Eind jaren 70 verrijst aan de Lange Marktstraat de nieuwbouw van 
nog enkele voorlopers van het Avéro Achmea-concern: de FBTO 
en de OTOS. Het OTOS-gebouw, waarvoor architecten Wiersma en 
Brugman het ontwerp hebben gemaakt, heeft een vloeroppervlak van 
meer dan 5000 m2. Dat mag ook wel voor een maatschappij met een 
premie-omzet van 40 miljoen gulden en die inmiddels heel Nederland 

Toen de verzekeringsmaatschappijen OTOS, FBTO en OBF zich aan de 
Lange Marktstraat vestigden en daarna fuseerden, braken decennia 

van bouwactiviteiten aan zoals op deze foto mooi is te zien.

Lange Marktstraat, hoek Sophialaan, met o.a. het kantoor 
van het Coöperatief Verzekeringsfonds in 1955.
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als werkgebied heeft . De nieuwbouw wordt op 5 maart 1979 
geopend en ter gelegenheid daarvan bieden OTOS en buurman FBTO 
gezamenlij k de gemeente een door beeldhouwer David van Kampen 
gemaakt beeld aan, voorstellende twee ‘handje klappende’ boeren.

De door Abe Bonnema ontworpen 77 meter hoge Avérotoren werd 
in 1991 gerealiseerd. Het meest opmerkelij ke gebouw van de Lange 
Marktstraat e.o. is vanzelfsprekend de Achmeatoren. Deze eveneens 
door Bonnema ontworpen toren kwam in 2001 gereed en was met 
115 meter het hoogste gebouw van Noord-Nederland. De met zwarte 
natuurstenen platen beklede Achmeatoren is zeer beeldbepalend voor 
Leeuwarden en verre omgeving. Vanaf september 2011 houdt ook de 
Deutsche Bank-regio Fryslân kantoor in de toren. 

Tesselschadestraat 12	 	Postgiro,	Postbank,	NMB	Postbank	(ING)

Hij  was zo blij  als ‘Ajax toen ze de cup gewonnen hadden’ zei 
burgemeester Brandsma toen hij  op 4 juni 1971 te horen had 
gekregen dat de derde vestiging van de Postgiro in Leeuwarden 
zou komen. Het zou eerst gaan om 300 arbeidsplaatsen maar in 
de toekomst zouden dat er wel 800 of 1000 kunnen worden. De 
werknemers van de girodienst werden eerst op diverse locaties 
ondergebracht. Onderwij l verrees aan de Tesselschadestraat 
nieuwbouw naar ontwerp van architect Abe Bonnema. Het werd 
een opvallend bouwwerk op een ‘poot’. Hoog aan de oostelij ke 
gevel kwam ‘de schrij vende hand’, een in rood en blauw neon 
uitgevoerd sculptuur van zo’n 6 bij  13 meter van kunstenares 
Marte Röling.
De opening vond plaats op 6 mei 1975 door toenmalig 
Commissaris der Koningin in Friesland Mr. Hedzer Rij pstra. 
Al snel komt het aantal van 1000 medewerkers, dat de 
burgemeester hoopvol had genoemd, in zicht. De Postgiro, die 
nauw gaat samenwerken met de Rij kspostspaarbank, brengt 
de nieuwe afdeling consumptief krediet naar Leeuwarden. 
Besloten wordt tot bouw van een nieuw kantoor ontworpen 
door de Amsterdamse architect Frans van Gool. De nieuwbouw 

komt schuin achter de Bonnema-poot. Tussen de beide gebouwen 
bevindt zich het bedrij fsrestaurant. De werkruimten in het 
nieuwe gebouw, ‘kantoorlandschappen’ noemt de architect ze, zij n 
fl exibel in te delen. De nieuwbouw, die de aardige naam ‘Nij derbij ’ 
krij gt, wordt op 3 november 1982 offi  cieel geopend. 

Het Postbankcomplex in 1982; met in het midden de toren 
van Bonnema en links de Nijderbij nieuwbouw.

De regering voegt op 1 januari 1986 de Postgiro en de 
Rij kspostspaarbank samen tot de zelfstandige NV Postbank. 
Op 1 januari 1989 fuseren de Postbank en de NMB (Nederlandse 
Middenstands Bank). Daarna volgt de fusie in 1991 van de NMB/
Postbank-combinatie met verzekeringsmaatschappij  Nationale 
Nederlanden, de grootste verzekeraar in Nederland. De nieuwe 
combinatie wordt Internationale Nederlanden Groep (ING) genoemd. 
De Postbank, in de loop der jaren een ij zersterk merk geworden, 
blij ft  een aparte divisie in het ING-geheel. In de luwte van 
alle fusieperikelen opent minister Andriessen op 4 december 
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1991 een tweede uitbreiding van het Postbankcomplex 
aan de Tesselschadestraat. Het gebouw, ontworpen door 
architectenbureau Abma, Dirks en partners uit Deventer, is 
opgetrokken in geel-bruin Sardij ns graniet en valt op door de 
scherpe hoeken. De naam die het krij gt, de Zwei ‒ een instrument 
om hoeken af te meten ‒ is daar van afgeleid. 

Willemskade 10 3	 Algemene	Bank	Nederland	
(ABN	AMRO	Bank)	zie ook 31

De in Sneek gevestigde bank Egbert Veen en Co opent in april 1911 
een bij kantoor aan de Wirdumerdij k 9. Het bestaan van de bank 
eindigt al op 1 januari 1916. De Geldersche Credietvereeniging neemt 
Veen en Co over en betrekt het kantoor aan de Wirdumerdij k. Amper 
twee jaar later verhuist de bank naar de Willemskade 10. 
Op 1 januari 1936 fuseert de Geldersche Credietvereeniging met de 
Nederlandsche Handel-maatschappij  en onder die naam gaat de bank 
verder. Het komt in juni 1964 tot een fusie met de Twentsche Bank 
en beide gaan vanaf 1 oktober 1964 aan de Willemskade verder als 
Algemene Bank Nederland.
Tien jaar na de fusie groeit de Algemene Bank Nederland snel. 
Het oude pand aan de Willemskade is veel te klein geworden voor 
de toenemende dienstverlening en het daarmee stij gende aantal 
personeelsleden. Er wordt besloten tot nieuwbouw op de hoek van de 
Willemskade en de Prins Hendrikstraat. Aan architect J.J.M. Vegter 
worden nogal wat eisen gesteld. Het plan dat hij  in 1978 presenteert, 
voldoet niet. Na een aantal fl inke aanpassingen kan het plan de 
toets der kritiek wel doorstaan. Eind 1978 begint de nieuwbouw. De 
ABN houdt gedurende de bouwperiode kantoor in het voormalige 
politiebureau aan de Nieuwestad.
Op 10 april 1981 wordt de nieuwbouw in gebruik genomen met als 
opvallend detail dat vanaf dat moment aan de gevel ook de naam 
Kingma’s Bank prij kt. Die bank integreert daarmee in de ABN.
Spectaculair nieuws is de fusie tussen de ABN en de AMRO Bank 
die in april 1990 wordt bekendgemaakt. In de daarop volgende jaren 
komen de AMRO-personeelsleden over van hun kantoor aan de 

Het kantoor van de Geldersche Credietvereeniging 
(Willemskade 10) in 1932.
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Nieuweweg naar de Willemskade. In 1994 zitten ze er allemaal en 
gaat het oude bankkantoor aan de Nieuweweg in de verkoop. 
De nieuwe bank heet dan ABN AMRO Bank; voor Kingma’s Bank is 
aan de gevel geen plaats meer.

In Willemskade 8 (verdwenen bij  nieuwbouw ABN) was vanaf 1916 
de Credietvereeniging van 1853 gevestigd, die na een fusie in 1918 
tot Bank Associatie werd omgedoopt. Een jaar later werd de bank 
van de gebroeders Kingma overgenomen. Twee jaar later werd de 
naam gewij zigd in Bank Associatie – Kingma’s Bank. Toen de Bank 
Associatie in 1922 in zwaar weer terecht was gekomen wist Kingma’s 
Bank door snel te handelen haar bij  het hoofdkantoor van de Bank 
Associatie uitstaande saldo terug te krij gen. Enkele maanden later 
kocht de familie Kingma hun aandelen terug en ging in het kantoor 
aan de Willemskade zelfstandig verder als Kingma’s Bank NV. 

Willemskade 15 4	 Sprock	en	Co’s	Bank	(woonhuis)	zie ook 23

Nadat Julius Verwer zich uit de bank met zij n partner Franz 
Hermann Sprock heeft  teruggetrokken zet Sprock het bedrij f 
als Sprock en Co’s Bank voort op de Willemskade 15. Een tiental 
jaren is Sprock tevens agent voor de Uniebank voor Nederland en 
Koloniën tot die bank in 1925 omvalt. De bank van Sprock houdt 
het tot 1934 vol. Een paar maanden later verklaart de rechtbank 
het bedrij f failliet.

Willemskade 23 5	 Stichting	Volkscrediet,	
Gemeenschappelijke	Kredietbank	
(LDC	Business	loopbaanontwikkeling)

Met een doelstelling die nauw aansloot bij  die van de Bank van Lening 
werd in 1951 de Stichting Volkscrediet opgericht. Lage lonen en hoge 
prij zen vormden in de jaren na de oorlog voor veel gezinnen een belem-
mering hun woning goed in te richten. De landelij ke overheid verschaft e 

korte tij d goedkoop consumentenkrediet maar die regeling werd in 1948 
beëindigd. De vraag naar krediet bleef echter aanhouden en om uitwas-
sen te voorkomen, startten in verschillende gemeenten volkskrediet-
banken. In Leeuwarden opende zo’n bank op 1 augustus 1951 de deuren. 
Doel was ‘het voorkomen van woeker en het op sociaal en zakelij k 
verantwoorde wij ze te voorzien in een gerechtvaardigde behoeft e van 
volkscrediet’. De gemeente Leeuwarden stelde 1500 gulden beschikbaar 
voor de inrichting van het kantoor op de hoek van de Spanjaardslaan en 
de Schalk Burgerstraat en nam met een bedrag van 150.000 gulden deel 
in het kapitaal van de bank.
Winkeliers die aangesloten waren bij  de bank, waren te herkennen aan 
een kaart in hun etalage. Het waren ook de winkeliers die namens de 
consumenten de aanvragen voor kredieten bij  de bank indienden en het 
bedrag, na goedkeuring, rechtstreeks kregen uitbetaald. 
De Credietbank blij kt een succes. Honderden aanvragen komen binnen. 
Meestal voor kredieten van hoogstens enkele honderden guldens. De 
gemiddelde looptij d ervan is over het algemeen korter dan een jaar en 
het zwaartepunt ligt op besteding ten behoeve van kleding. Ook het 
systeem loopt goed, achterstanden in terugbetaling zij n klein en 
afschrij vingen zij n er de eerste twee jaar in het geheel niet. Het succes 
valt de buurgemeenten op en als de stichting haar tienjarig bestaan 
viert, hebben zich al elf andere gemeenten bij  de bank aangesloten. In 
1967 passeert het bedrag aan verstrekte kredieten de 20 miljoen gulden. 
Van dat bedrag hoefde wegens wanbetaling in al die jaren nog geen 6500 
gulden te worden afgeschreven. Het systeem van kredietverstrekking is 
dan inmiddels veranderd; aanvragers krij gen zelf het bedrag in handen. 
Bij  controle blij kt dat 98 procent van de aanvragers de geleende bedra-
gen ook daadwerkelij k besteedt aan de goederen waarvoor de kredieten 
zij n aangevraagd. Hoofddoel van de besteding van de kredieten is dan 
woninginrichting. Opvallend is dat aan relatief luxe goederen als radio’s 
en stofzuigers nog geen procent van de kredieten wordt besteed.
In 1991 verhuisde de bank, inmiddels de Gemeenschappelij ke 
Kredietbank Friesland, van de tamelij k decentraal gelegen Spanjaards-
laan naar de Willemskade 23. In 2000 werd een geheel nieuw kantoor 
aan de Gardeniersweg betrokken. Het is dan allemaal anders geworden. 
Kredieten worden nog wel verstrekt maar een groot deel van de werk-
zaamheden van de bank ligt op het gebied van hulp bij  budgetbeheer 
en schuldsanering. De naam is tegenwoordig Kredietbank Nederland.
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Willemskade 276	 ABN	AMRO	Private	Banking	

De monumentale witte villa op de hoek van de Willemskade en de 
Sophialaan werd, naar een ontwerp van architect H.R. Stoett, in 1874 
gebouwd voor jonkheer Jacques Maximilien Speelman Wobma en zijn 
zuster Cornelia Jacoba. 
De villa blijft tot rond 1940 particulier bewoond. Daarna dient het 
pand als onderkomen voor verschillende overheidsinstellingen. Vanaf 
1975 is de villa bij afdelingen van Justitie in gebruik. Als Justitie in 
2007 verkast, besluit de ABN AMRO Bank er haar vestiging Private 
Banking Friesland in onder te brengen. Architect Wim Kitselaar past 
de villa aan en weet een prima evenwicht te vinden tussen de eisen 
van de bank en die van Monumentenzorg.
Op 10 november 2008 kan de bank de villa in gebruik nemen.

Prins Hendrikstraat 10 7	 T.	Witteveen		
(Advocatenkantoor	Rotshuizen	Geense)

De aankondiging per advertentie ‘Ondergetekende bericht hiermede, 
dat hij zich met ingang van 1 maart 1935 alhier heeft gevestigd als 
kassier en commissionair in effecten’ is het begin van het kantoor van 
Tobias Witteveen. Eerst is het bedrijf gevestigd aan de Turfmarkt op 
nummer 10 en later in de Prins Hendrikstraat 10. Witteveen blijkt dan 
ook verzekeringsagent te zijn. Hij overlijdt in 1947.

Ruiterskwartier 1158	 Fortisbank	e.a.	(kantoorgebouw)

Noord-Amerikaansche Hypotheek Bank NV 
De Noord-Amerikaansche Hypotheek Bank vestigt zich in 1912 in de 
Van Swietenstraat (nr. 9). Geruggesteund door vertrouwenwekkende 
namen als Van Beijma, Van Haersma Buma en Van Viersen Trip 
probeert de bank beleggers te interesseren in pandbrieven waarvan 
de opbrengst belegd wordt in hypotheken in landbouwbedrijven in 

de Verenigde Staten. Dat lukt aardig. Er wordt een aantal tranches 
uitgegeven en bijna 4000 mensen kopen pandbrieven voor in totaal 
ongeveer 8 miljoen gulden. In de eerste jaren gaat het goed. De bank 
verhuist in 1919 van de wat achterafgelegen Van Swietenstraat naar 
een pand, op de hoek van het Ruiterskwartier en de Oude Doelesteeg, 
dat meer aanzien geniet. 
Maar enkele jaren later gaat het mis. De agrarische sector in Amerika 
raakt in een crisis. Het jaarverslag over 1923 laat zien dat de bank 
hard getroffen wordt. Van de beoogde renteopbrengst van 150.000 
dollar komt maar 35.000 dollar binnen. Boeren laten hun bedrijven 
onbeheerd achter en betalen niet meer. Het jaarverslag meldt bijna 
100 leegstaande bedrijven die niet te verkopen of te verhuren zijn.
Er is kans op ernstige verliezen en het bestuur en de directie dienen 
in de jaarvergadering van 1924 een voorstel in om de vennootschap 
te liquideren. Zover komt het echter nog niet, het staken van 

Voordat de Noord-Amerikaansche Hypotheekbank het pand Ruiterskwartier 115 
in gebruik nam, werd het onder leiding van de bekende architect W.C. de Groot 

aangepast en verfraaid. Bouwtechnische tekening, 1919.
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rentebetaling en een verplichting tot volstorting van de aandelen 
kunnen aanvankelijk een bankroet nog voorkomen. Maar in 1925 
blijken de problemen zo groot, dat alsnog het faillissement wordt 
aangevraagd. Er zijn op dat moment nog zo’n 3500 pandbriefhouders 
die ruim 5,5 miljoen guldens te vorderen hebben. De curatoren 
wikkelen de boedel af en doen in 1951 de laatste betaling. De 
pandbriefhouders hebben dan met elkaar ruim 50% van hun 
vorderingen teruggekregen. 

Pijselman & Zoon 
Op 1 januari 1926 openen Pijselman & Zoon, kassiers en 
commissionairs in effecten, hun deuren in het pand waar daarvoor de 
Noord-Amerikaansche Hypotheek Bank gevestigd was. Vader Gerrit 
Pijselman was eerder directeur van de Leeuwarder Bankvereeniging 

en later van de Nationale Bankvereeniging. Hij en zijn zoon Dirk 
hebben het tien jaar volgehouden. Dan vragen zij surcéance van 
betaling aan. Er is op effecten- en wisseltransacties een verlies van 
ruim 100.000 gulden geleden en dat kan het bedrijf niet dragen. In 
mei 1936 wordt het bedrijf geliquideerd.

Een pandbrief van de Noord-Amerikaansche Hypotheekbank.

Gerrit Pijselman in 1926.

Onderlinge bedrijfsvereniging De Waarborg 
In 1922 werd de Land- en tuinbouwongevallenwet van kracht. De 
uitvoering van deze en later van nog meer sociale wetten, werd in 
handen gegeven van zogenaamde bedrijfsverenigingen. In Friesland 
was dat De Waarborg die in 1923 begon op het adres Ruiterskwartier 
143. Directeur was G.W. Koopmans, tevens directeur van de op 
hetzelfde adres gevestigde Boerenbank. In 1930 verhuist de Waarborg 
naar Willemskade 47 en in 1939 naar Ruiterskwartier 115.
Omdat een aantal sociale verzekeringen alleen bestemd was voor 
werknemers en niet voor werkgevers/ondernemers, boden de 
bedrijfsverenigingen aan die personen vrijwillige verzekeringen aan. 
Van die mogelijkheid werd in Friesland veel gebruik gemaakt. 
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Ruiterskwartier 1439	 Coöperatieve	Boerenbank	
(afgebroken,	tegenwoordig	HEMA)	

Het is april 1907 als in de Staatscourant de statuten van de 
Coöperatieve Boerenbank voor Friesland te Leeuwarden worden 
bekendgemaakt. De bank, met G.W. Koopmans als directeur, houdt 
zitting bij  Gebroeders de Boer aan het Ruiterskwartier en snel 
daarna ook in Sneek.
Financiële gegevens zij n amper te vinden maar uit advertenties 
valt op te maken dat de bank geregeld inschreef op gemeentelij ke 
geldleningen, bemiddelde tussen kapitaalgevers en kapitaalvragers 
en aanbestedingen regelde.
Vanaf 1 januari 1918 heeft  de bank een eigen kantoor aan het 
Ruiterskwartier 143. De bank siert haar advertenties dan al enige 
tij d met een beeldmerk: drie (later twee) zwarte paarden in draf. 
Het is de eerste bank in Leeuwarden die een eigen logo gebruikt.
Het laatste teken van leven van de bank is een advertentie in april 
1942. De bank is gesloten wegens een sterfgeval. Het gaat dan om 
het overlij den van Koopmans, die vanaf de oprichting in 1907 
directeur van de bank geweest is. 
Wat er verder met de bank is gebeurd, is niet bekend.

Ruiterskwartier 11110	 Erven	B.L.C.	de	Haan’s	Bank	
(Oosterse	take-away	Yummi	Yummi	
en	DE-café)

De bank werd in 1888 opgericht door Bernard Lodewij k Carel de 
Haan met als eerste kantoor Nieuwestad 55. Een belangrij k deel van 
de fi nanciering van kredieten werd verkregen via de Amsterdamsche 
Credietvereeniging waarvan De Haan agent was. Na het overlij den 
van De Haan in 1906 zetten zij n erfgenamen het bedrij f voort maar 
veranderden de juridische structuur van de bank in een naamloze 
vennootschap. Om een steviger fi nancieel fundament te krij gen 
participeerde Labouchère Oyens en Co in Amsterdam – een volledige 
dochter van de Rotterdamsche Bank - in het aandelenkapitaal van 

Toen na de oorlog langzamerhand de voor iedereen van kracht 
zij nde sociale verzekeringen als de AOW kwamen en de overheid het 
beheer daarvan via de Raad van Arbeid regelde, verviel de functie 
van de bedrij fsverenigingen als uitvoerder van sociale regelingen. 
De landelij ke koepel van bedrij fsverenigingen was van mening dat 
de vrij willige verzekeringen ondergebracht moesten worden bij  
commerciële verzekeringsmaatschappij en. Dat leidde tot een confl ict 
met de Friese vertegenwoordigers in de koepel. In Friesland wenste 
men die verzekeringen in eigen hand te houden. Het confl ict kwam 
niet tot een oplossing en in 1956 werd de Friese Boeren en Tuinders 
Onderlinge (FBTO) opgericht. De leden van De Waarborg droegen de 
portefeuille vrij willige verzekeringen en alle fi nanciële reserves over 
aan de FBTO.

VSB-Bank (S-Bank) 
Met het verdwij nen van de Friese Bondsspaarbank - na de fusie met 
de Friesland Bank- ziet de VSB-Bank (onderdeel van Fortisbank) 
mogelij kheden zich als spaarbank op de Friese markt te presenteren. 
De bank begint op 12 augustus 1991 een tij delij k kantoor op de 
Voorstreek 16. Een jaar later opent Commissaris der Koningin Hans 
Wiegel een vestiging van de bank aan het Ruiterskwartier in de 
nieuwbouw met de naam De Erkers.
Na het aangaan van een fusie met de Generale Bank besluit Fortis 
alle Nederlandse bankactiviteiten vanaf 2000 onder eigen naam te 
laten plaatsvinden en daarmee verdwij nt de naam VSB-Bank uit het 
straatbeeld.

Fortisbank 
De Fortisbank is een kort maar heft ig leven beschoren. Toen in 2008 
na de mislukte overname door Fortis van ABN AMRO het Fortis-
concern op omvallen stond, moest de Nederlandse overheid ingrij pen. 
Het kocht ABN AMRO met de Nederlandse onderdelen van Fortis en 
zette het als een zelfstandige bank weer op poten. De Fortis-kantoren 
verdwenen in 2010 en werden in Leeuwarden opgenomen in de 
vestiging van ABN AMRO aan de Willemskade.
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de nieuwe NV. In 1916 verkreeg Bloembergens Bank, op dat moment 
al enige tijd onderdeel van de Nationale Bankvereniging, een 
meerderheid van het aandelenkapitaal van De Haan’s Bank. In 1920 
werd de bank geïntegreerd in de Nationale Bankvereniging. 
Het rechterdeel van het (dubbele) bedrijfspand werd in 1935 
afgebroken en architect Piet de Vries bouwde er een praktijkruimte 
en woning voor tandarts M. van Kollem. 

bankkantoor. Het uiterlijk van het gebouw werd tegelijk aangepakt en is 
in de loop der tijd amper veranderd.
In 1934 nam de Amsterdamsche Bank de noodlijdende Friesche Bank 
over en hield vanaf dat moment kantoor in het gebouw van de Friesche 
Bank aan de Nieuweweg. 
Kingma’s Bank, met zijn wortels in Makkum, opent in 1913 een 
‘vestiging’ in Leeuwarden: voor één gulden per keer wordt wekelijks op 
vrijdag een lokaal gehuurd in café De Roskam aan het Ruiterskwartier. 
De oorsprong van de bancaire activiteiten van de Kingma’s zijn te 
vinden in Makkum waar Hylke Jans Kingma in 1764 een oliemolen 
sticht. Met de verdiensten daarvan ontplooien Kingma en zijn 
nakomelingen kassiersactiviteiten. In 1869 geven de broers Tjeerd Herre 
en Jan Hylke Kingma dat bedrijfje officieel de naam Kassierskantoor 
Gebroeders Kingma. Er zal wat scepsis geweest zijn over die stap. 
Terugkijkend erkent een van de latere Kingma’s ‘de firmanten hadden 
nog bijna nooit een effect noch coupon in handen gehad (…) evenmin 
waren wisselzaken hun bekend. De heer W.O. Bruinings was zoo 
vriendelijk eenig advies te geven omtrent effecten en coupons en gaf ons 
modellen voor de inrichting van de hulpboeken’.
Het begint er pas wat op te lijken als ze de Kassiersfirma J. Brouwer in 
Bolsward overnemen. Langzaam begint de bank te groeien waarbij de 
gedegen agrarische kennis de gebroeders ten dienste staat. 
In Leeuwarden verlaten de Kingma’s het cafézaaltje al snel om op het 
Zuiderplein naast De Klanderij een eigen kantoortje te openen. Na 
een paar jaar verhuist de bank naar de Willemksade 8. De bank is op 
dat moment onderdeel van de snel expanderende Bank Associatie, die 
de aandelen van de familie Kingma heeft overgenomen. Als de Bank 
Associatie in 1922 dreigt om te vallen, kopen de Kingma’s het bedrijf 
terug. In 1939 verhuist de bank naar het Ruiterskwartier, naar het pand 
waar voordien de Amsterdamsche Bank gehuisvest was.
Kingma’s Bank, die inmiddels naam verworven heeft door de grote 
kennis van zaken met name op agrarische gebied en z’n uiterst 
voorzichtig kredietbeleid, is dan een speler van belang geworden in 
de Friese bancaire wereld. Dat blijkt uit de vele maatschappelijke 
functies die de Kingma’s vervullen. In de oorlogsdagen van mei 1940 
is het een van de gebroeders Kingma die namens de provincie en de 
Nederlandsche Bank een centrale rol vervult bij het in werking houden 
van het financiële systeem in de provincie.

De bank van B.L.C. de Haan was een relatief kleine bank die amper 
30 jaar heeft bestaan. De bank presenteerde zich wel nadrukkelijk in het 

straatbeeld aan het begin van de 20ste eeuw.

Ruiterskwartier 9111	 Kingma’s	Bank	(Discotheek	Lunatic)	zie ook 3

In 1916 vestigde de Amsterdamsche Bank een bijkantoor in 
Leeuwarden. Daartoe werd een aantal panden aan het Ruiterskwartier 
samengevoegd en door architect Hero Feddema omgebouwd tot een 



Jarenlang domineerden de gebouwen van Kingma’s Bank een deel van het 
Ruiterskwartier met als gewaardeerde extra dienstverlening, zoals wel bij 
meer banken, een uithangende klok. Van de bank resteren alleen de letters 

KB en het zeepaardje-logo boven de deur.



28 de wandeling29

Na de oorlog profileert Kingma’s Bank zich met grote reclame-
campagnes waarin wordt ingespeeld op het Fries-eigene van de 
bank. Als beeldmerk kiest men het zeepaardje: de windvaan op de 
Makkumer kerktoren. Toch blijft Kingma’s Bank, hoe degelijk ook, 
met een balanstotaal van nog geen 100 miljoen gulden en een eigen 
vermogen van amper 4 miljoen, een relatief kleine bank met alle 
risico’s van dien. Krediet kan de bank nog wel extern aantrekken 
maar de rentabiliteit van het eigen vermogen blijft gering. In 1971 
neemt Bank Mees & Hope Kingma’s Bank over. Kingma, regionaal 
een zeer sterk merk, blijft actief onder eigen naam tot in 1980 de 
aandelen van Kingma’s Bank in handen komen van de Algemene Bank 
Nederland. De kantoren van Kingma’s Bank worden geïntegreerd in 
die van de ABN. De naam Kingma’s Bank blijft nog een aantal jaren 
gehandhaafd maar na de fusie van de ABN met de Amro Bank is ook 
dat verleden tijd. 

Het gaat rond 1920 goed met de economie. Er is een toenemende 
vraag naar krediet. Om daaraan te kunnen voldoen richten de 
gebroeders Kingma in 1920 de Friesch-Hollandsche Hypotheek 
Bank op. De bank krijgt zijn hoofdkantoor in Sneek. In 1925 verhuist 
het hoofdkantoor van de bank naar de Spanjaardslaan 139 in 
Leeuwarden met Z.S. Feddema als directeur.
Enkele jaren later trekt de bank in bij Kingma’s Bank aan de 
Willemskade. Hoewel dus nauw verweven met Kingma’s Bank, 
blijft de Friesch-Hollandsche Hypotheek Bank buiten de overname 
als Bank Mees & Hope in 1971 Kingma’s Bank overneemt. In 1976 
verruilt de hypotheekbank het kantoor van Kingma’s Bank aan het 
Ruiterskwartier voor een eigen plek aan het Engelseplein 9. 
Voor een relatief kleine bank als de FHHB, met een balanstotaal 
van nog geen 100 miljoen gulden, breken begin jaren 80 moeilijke 
tijden aan. In 1982 maakt de directie bekend op zoek te zijn naar 
een koper. Een eerste bod van de Algemene Bank Nederland, die 
dan eigenaar is van Kingma’s Bank, wordt afgeslagen maar een bod 
van AMEV wordt wel geaccepteerd. Deze brengt de administratie 
over naar haar hoofdkantoor in Utrecht en sluit het kantoor aan het 
Engelseplein.

Nieuwestad 912	 Algemeene	Friesche	Levensverzekering-
Maatschappij,	AGO,	AEGON	(Burmaniahuis	/		
Stadskantoor) Zie ook 14 en 26

Het valt moeilijk voor te stellen dat een van de belangrijkste 
onderdelen van het grote AEGON-concern is opgericht door twee 
Leeuwarder gemeentelijke belastingambtenaren. J. Oosterhoff Wzn 
en J.S. Spoelstra richtten op 1 oktober 1844 het begrafenisfonds 
Memento Mori op met als kantoor het woonhuis van Oosterhoff, 
Nieuwestad 59. De eerste jaren had de gemeente nog een 
controlerende rol in het bedrijf. Het college van B&W kreeg de 

Toen de Amsterdamsche Bank zich in 1916 aan het Ruiterskwartier vestigde, 
ontwierp architect Feddema een robuust uithangbord voor het kantoor.
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jaarrekening van het fonds ter goedkeuring voorgelegd en de 
sleutel van de brandkast, met daarin onder meer de als belegging 
gekochte waardepapieren, moest na gebruik op het stadhuis worden 
ingeleverd. In 1860 veranderden de beide eigenaars de naam van 
het bedrijf in Algemeene Friesche Levensverzekering-Maatschappij 
hoewel het bedrijf in essentie een begrafenisfonds bleef. Pas in 1897, 
bij een wijziging van de reglementen, ontstond de mogelijkheid een 
breder scala van verzekeringsproducten aan te bieden. 
Het gaat dan al goed met het bedrijf. Rond 1880 behoort de 
Algemeene Friesche wat premie-inkomen betreft tot de tien grootste 
levensverzekeringsmaatschappijen van het land. Daarna stagneert 
de groei enkele jaren om na 1895 weer sterk toe te nemen. Toch blijft 
het kantoor bij Oosterhoff aan huis en ook bij zijn zoon W. Oosterhoff, 
die zijn vader in de directie van de maatschappij opvolgt, in de 
Grote Kerkstraat en later op de Nieuweburen, al wordt daar wel in 

de lange tuin een apart kantoorgebouwtje gebouwd. Rond 1895 is 
ook dat te klein geworden en de maatschappij besluit om aan de 
Eewal een nieuw pand te laten bouwen. Onder leiding van architect 
H.H. Kramer krijgt de Algemeene Friesche een opvallend, rijk 
versierd kantoor in neo-renaissancestijl. 
De groei van de maatschappij, die na 1900 snel doorzet, zorgt er voor 
dat het kantoorpand aan de Eewal binnen enkele jaren al te klein is. 
Het bedrijf kijkt om zich heen en koopt in 1912 het Burmaniahuis 
aan de Nieuwestad. Deze van oorsprong adellijke stins kreeg in 
grote lijnen zijn huidige uiterlijk toen architect Jurjen Daniels 
Bruns in opdracht van eigenaar Bernardus Hopperus Buma de 
oude stins sloopte en er in 1874 een herenhuis bouwde. Bruns kreeg 
de gelegenheid veel versiering aan te brengen. In het bouwbestek 
worden bijvoorbeeld 38 paar ivoren deurkrukken genoemd. Als 
het pand in handen van de Algemeene Friesche is gekomen, 

Personeel van de Algemeene Friesche Levensverzekering-Maatschappij aan 
het werk in 1914. Kale wanden, een paar kleine plafondlampen en nog geen 

telefoons. Er lijkt één typemachine aanwezig te zijn.

De prachtige tuin achter het Burmaniahuis omstreeks 1915. Deze tuin moest 
in de loop der jaren stukje bij beetje worden opgeofferd om de groei van het 

bedrijf op te vangen.
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wordt architect H.H. Kramer opgedragen het huis in te richten als 
kantoorgebouw. Kramer, een vriendelijk en zachtmoedig mens, heeft 
geen enkele waardering voor het werk van collega Bruns. In een 
interview ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag vertelt hij over 
het Burmaniahuis dat ‘ik nog getracht heb er althans van te maken 
wat er van te maken was. Zoo heb ik er pramen vol versierselen van 
pleisterwerk uitgehaald’.

In 1914 neemt de Algemeene Friesche het gebouw in gebruik. De 
maatschappij zit dan in een periode van groei. Het premie-inkomen 
stijgt van 680.000 gulden in 1910 naar bijna 4,5 miljoen gulden in 
1920. De ruimte die nodig is voor de toename van werkzaamheden 
wordt gevonden in de tuin achter het huis. Stukje bij beetje wordt de 
tuin opgeofferd aan de groei van het bedrijf. In 1923 bouwt Kramer 
een archiefruimte naast het Burmaniahuis en het is dit gebouw 
waarvan hij in eerdergenoemd interview zegt dat het zijn beste werk 
was. De Algemeene Friesche zorgt hier zo goed voor zijn werknemers 
dat Leeuwarders wel verwijzen naar het bedrijf als ‘het rusthuis’.
Vijftig jaar later is alle ruimte volgebouwd. Er resteert slechts een 
klein binnenplaatsje van wat ooit de tuin was. De expansie van het 
bedrijf en de toenemende kantoorautomatisering maken het werken 
in een conglomeraat van aan- en uitbouwen lastig. De Algemeene 
Friesche, die na een reeks fusies en samenwerkingen inmiddels de 
naam AEGON had gekregen beraadt zich op plannen voor nieuwbouw. 
Besloten wordt een aantal vestigingen van het bedrijf in Leeuwarden 
te concentreren en daar ook het landelijk computercentrum onder te 
brengen. De keuze valt op het verlaten terrein van de Oude Veemarkt 
tussen het station en de Lange Marktstraat. Architect R.W. Heringa 
uit Haarlem ontwerpt een kantoorgebouw met een vloeroppervlakte 
van 30.000 m2. Het gebouw, dat de naam Leeuwenborg kreeg, wordt 
in 1989 in gebruik genomen.

Nieuwestad 4213	 De	Nijverheid	(Cinema	bioscoop)

Een vreemde eend in de bijt was de Onderlinge Brandwaarborg-
maatschappij De Nijverheid. De oprichting, in 1849, is een direct gevolg 

van de weigering van verzekeringsmaatschappij Woudsend om nog 
molens en fabrieken te verzekeren. In Leeuwarden springen enkele 
ondernemers in dit gat en richten De Nijverheid op om ‘Wind-, Fabrijk- 
en Watermolens’ te verzekeren. Omdat dat de belangrijkste bezigheid 
van de maatschappij is en men geen activiteiten buiten Friesland 
ontplooit, blijft het een kleine speler op de markt. Zo heeft De Nijverheid 
in 1882 een verzekerd kapitaal van amper 1 miljoen gulden, verdeeld 
over 85 leden. 
In 1905 besluit de leiding van De Nijverheid dat het roer om moet. Het 
werkgebied wordt uitgebreid tot de noordelijke provincies, later zelfs 
het gehele land. En men gaat adverteren wat tot dan toe nog nooit 
gedaan was. Het lijkt succes te hebben, in 1917 is het verzekerd kapitaal 
gegroeid tot ruim 12 miljoen gulden. Daarna stagneert de groei weer. 
Door de jaren heen zal De Nijverheid een kleine maatschappij blijven 
waarbij het opvallend is dat de inkomsten uit premies voor een groot 
deel weer worden uitbetaald aan herverzekeringspremies. In 1960 
bijvoorbeeld ontvangt de maatschappij 193.000 gulden aan premie 
maar geeft tegelijk aan herverzekeringspremie 185.000 gulden uit. De 
kleine omvang is er waarschijnlijk de oorzaak van dat De Nijverheid 
nooit een eigen pand heeft gehad. De administratie is ondergebracht bij 
Hoogslag’s Assurantiekantoor aan de Nieuwestad 42 wiens naam al in 
1884 opduikt als secretaris-boekhouder. 
Pas in 1993 wordt De Nijverheid opgeheven. Er is dan nog maar 
één natuurlijk persoon als bestuurder ingeschreven. De andere 
ingeschreven bestuurder is Sedgwick Capital in Amsterdam. De KvK 
omschrijft de bedrijfsomvang als ‘klein’. Tien jaar later trekt het 
ministerie de vergunning in. Wat er dan nog aan polisverplichtingen 
resteert komt in handen van de Nationale Onderlinge Waarborg 
Maatschappij tegen Brandschade in Amsterdam. En die 
polisverplichtingen zijn er, zo blijkt, heden ten dage nog steeds. 

Nieuwestad 5914	 Begrafenisfonds	Memento	Mori		
(Boekhandel	Van	der	Velde) Zie ook 12 en 26

De geboortegrond van een van de voorvaderen van het huidige 
AEGON-concern, in 1844 het woonhuis van J. Oosterhoff en 



34 de wandeling35

Nieuwestad 11315	 Onderlinge	Brand-Waarborg-
Maatschappij	Neerlandia	(Cecil	Store)

Pieter Jelles Troelstra woonde met zijn gezin rond 1890 in dit hoekpand 
en oefende daar zijn advocatenpraktijk uit. In die jaren heeft hij zich 
ook enigszins bemoeid met Neerlandia. Voor zover er sprake was van 
een verzekeringskantoor zal dat gevestigd zijn geweest in het woonhuis 
van vader Jelle Troelstra aan Achter de Hoven. Dat pand (nr. 78) is 
enkele decennia geleden afgebroken. 
Jelle Troelstra (Lemmer, 15-10-1833) heeft het een eind geschopt in 
zijn leven. Als zoon van een arme timmerman was voor hem niet 
meer weggelegd dan de lagere school om daarna aan het werk te 
moeten. Door ijver en zelfstudie bracht Troelstra het tot Ontvanger 
der Rijksbelastingen in Leeuwarden, raadslid, later zelfs wethouder en 
tot eigenaar/directeur van de door hem in 1880 opgerichte Onderlinge 
Brandwaarborg Maatschappij Neerlandia.
Al direct bij de aankondiging dat de maatschappij ‘in werking is 
getreden’ kan een over de provincie verdeeld netwerk van 21 agenten 
worden aangeboden. Vijf jaar later zijn dat er al meer dan 100. 

Troelstra, die zelf als directeur fungeert, betrekt zijn commissarissen 
uit de Leeuwarder elite, met namen als mr. J. Minnema Buma, jonkheer 
C. van Eijsinga en dr. Reeling Brouwer.
Hoe ‘onderling’ ook, Troelstra beschouwt de verzekerings-maatschappij 
in feite als een familiebedrijf waarvoor hij zijn zoon Pieter Jelles te 
zijner tijd als opvolger ziet. Pieter krijgt dan ook al snel na de oprichting 
een (papieren) functie in het bedrijf. Het gaat echter niet zoals gehoopt. 
Vader Jelle, een conservatieve liberaal en zoon Pieter, een rebelse 
socialist, kunnen slecht met elkaar overweg. In 1892 komt het tot een 
breuk en kort daarop vertrekt Pieter naar Den Haag. 
Het gaat goed met Neerlandia. In 1900 overstijgt het verzekerd kapitaal 
van de maatschappij de 20 miljoen gulden en enkele jaren later spreekt 
Troelstra met enige trots over Neerlandia ‘die over het gehele land haar 
werkzaamheden uitstrekt’.

Kort voor zijn overlijden in januari 1906 verzoent vader Jelle zich met 
zoon Pieter die daarop tot directeur van de maatschappij benoemd 
wordt. Zijn werk als kamerlid en socialistisch voorman geeft Pieter 
er echter niet voor op en al in maart 1906 verhuist hij het bedrijf van 
Leeuwarden naar zijn adres aan de Haringkade in Den Haag. Tegelijk 
vervangt hij de Leeuwarder commissarissen door eigen vrienden 
en studiegenoten. Hoewel in naam directeur, bemoeit Pieter Jelles 
Troelstra zich nauwelijks met het bedrijf. Slechts een enkele maal 
per jaar, bijvoorbeeld als de jaarvergadering wordt gehouden, is hij 
aanwezig. Het management van het bedrijf laat hij aan anderen over. 
Als Pieter Jelles Troelstra in 1930 overlijdt is Neerlandia uitgegroeid 
tot een allround schade-verzekeringsbedrijf dat een breed pakket van 
verzekeringen aanbiedt en een verzekerd kapitaal heeft van ruim 200 
miljoen gulden. 

De oprichters van begrafenisfonds Memento Mori: links Jacobus Wybes 
Oosterhoff (1809-1875) en rechts Johannes Schaap Spoelstra (1792-1871).  
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Verzekeringsmaatschappijen gebruikten vaak 
complexe maar zeer herkenbare beeldmerken. 

Neerlandia verwees met haar beeldmerk, dat tot 
na 1950 gebruikt werd, nadrukkelijk naar haar 

Friese afkomst.

het eerste kantooradres van het mede door hem opgerichte 
begrafenisfonds Memento Mori. 
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Neerlandia bestaat nog steeds. Het is na 1930 nog jarenlang 
zelfstandig gebleven tot het in 1958 een dochteronderneming werd 
van de Onderlinge Levensverzekerings Maatschappij ’s-Gravenhage. 
Dat bedrijf zet Neerlandia in 2010 in de verkoop. Het van oorsprong 
Zweedse Ansvar Verzekeringen koopt Neerlandia. Ansvar verdubbelt 
met de aankoop haar omvang in Nederland. 

Nieuwestad 13816	 De	Bank	van	Lening	(Parfumerie	Douglas)

Stadsarchivaris Wopke Eekhoff beschouwde de Bank van Lening 
– de Lommerd of Lombard – als een zeer nuttige instelling die ‘de 
behoeftigen beschermt tegen meer vermogende personen, die, door 
te hooge rente te eischen van op goederen voorgeschoten gelden, 
misbruik maken van den nood van anderen’.
In 1601 kreeg Jacques Balhian uit Delft van de gemeente vergunning 
om een Bank van Lening te exploiteren. Hij kocht daarvoor een huis 
op de hoek van de Bagijnestraat en de Bollemanssteeg, richtte dat in 
en op 1 mei 1602 ging de bank van start.
Waarschijnlijk heeft Balhian zich verkeken op de financiële 
voorwaarden die de gemeente gesteld had. Niet alleen moest hij bij 
aanvang een bedrag van 4200 gulden betalen, daaroverheen kwam 
een jaarlijkse betaling van 1800 gulden. Ook een deel van de winst 
bij verkoop van niet-teruggehaalde verpande goederen moest worden 
afgedragen. Balhian verlengde de overeenkomst niet.
In 1618 worden Nicolaas Roclaes en Isaac Lus samen bankhouder. 
Zij verplaatsen de bank naar het naastgelegen – nog bestaande – 
Patershuis in de Bagijnestraat. 
Ene Isaac van der Hellen is in 1665 de bankhouder en hij verplaatst 
de bank naar het Hooghuis op de hoek van de Nieuwestad en de 
Hooghuistersteeg. Het is een inderdaad opvallend hoog en een beetje 
uit de rooilijn stekend pand. Als jaren later de Bank van Lening 
verhuisd is naar de Heerestraat, zal de naam van de steeg een 
blijvende herinnering zijn: de Oude Lombardsteeg.

Een opmerkelijke exploitant van de bank is het Nieuwe 
Stadsweeshuis. Het krijgt in 1752 van de gemeente octrooi om 

de bank te gaan exploiteren. Het weeshuis koopt het pand in de 
Heerestraat waarin de bank dan gevestigd is.
Het exploiteren van de Bank van Lening is maar zelden een 
profijtelijke aangelegenheid geweest. Verschillende uitbaters, 
waaronder het Nieuwe Stadsweeshuis, verkeken zich op de beoogde 
revenuen; in 1771 deed het weeshuis de bank weer van de hand. 
In 1833 besluit de gemeente de bank zelf te gaan exploiteren. Vijf 
beambten worden aangesteld om de zaak te beheren. Als goed geleid 
bedrijf en niet louter uit op eigen gewin, blijkt de bank prima te 
draaien en in een behoefte te voorzien. 
Rond 1880 zijn het goede tijden voor de Stads Bank van Lening, zoals 
de naam officieel luidt. Friesland wordt hard getroffen door een grote 
landbouwcrisis. Er is bittere armoede en het aanbod van bij de bank 
te verpanden goederen beloopt in die jaren volgens de verslagen 
soms wel 40.000 stuks. In de 20ste eeuw wordt de sociale zorg voor 
zwakken en armen van overheidswege op een andere leest geschoeid 
en neemt het belang van de bank af. In 1935 sluit de gemeente 
de bank; het aanbod is mede door de in 1929 begonnen crisis van 
uiterst slechte kwaliteit. Het gebouw komt leeg tot in 1940 het Fries 
Natuurhistorisch Museum er in wordt ondergebracht. Tegenwoordig 
heeft het oude pand in de Heerestraat een woonbestemming.

Nieuwestad 16617	 A.	Bloembergen	en	Zn.	(H&M) zie ook 28

Er zullen in het Leeuwarden van rond 1900 weinig mensen zijn 
geweest die Reitze Bloembergen niet kenden. Een rijzige man, grote 
snor, bankier, maar vooral actief in bijna alle clubs, stichtingen, 
verenigingen en sociëteiten die de stad kende. De standing die hij heeft 
straalt af van zijn woonplek; zijn naaste buurman op de Nieuwestad 
was enige tijd de Commissaris van de Koningin. 
Rond 1740 vestigt Auke Bloembergen zich in Leeuwarden. Hij is 
winkelier en later ook zoutzieder. Het gaat hem voor de wind want hij 
kan in 1769 aan de Nieuwestad – toen een voorname woonstraat – het 
pand op nr. 152 kopen. De zaak wordt later voortgezet door zoon Reitse 
en het is diens zoon Auke die rond 1825 in het pand op de Nieuwestad 
een bank begint. In 1841 nemen vader en zoon Bloembergen het 
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administratiekantoor van oud-burgemeester Feenstra over.
De bank komt tot bloei als de broers Auke en Reitze Bloembergen, 
neven van de oprichter, in 1878 het beheer erover krijgen. Auke is 
advocaat en rechter en zal zich ongetwijfeld met de bank bemoeid 
hebben, maar de grote man is Reitze. Hij had een handelsopleiding 
genoten en praktische ervaring in de bank zelf opgedaan. Onder zijn 
leiding wordt de bank, inmiddels verhuisd naar de Nieuwestad 166, de 
tweede bank van Friesland. 

Toch gaat niet alles voor de wind met de Bloembergens. In 1901 
is totaal onverwacht broer Auke, net gekozen in de Eerste Kamer, 
overleden. Enkele jaren eerder was door toedoen van Aukes 
zoon Evert, de familie verwikkeld geraakt in een geruchtmakend 
zedenschandaal.
Het bankroet van de Gratama’s heeft ook Bloembergens Bank aan het 
wankelen gebracht. Weliswaar weet Reitze, door het omvormen van de 
bank in een NV, de zaak overeind te houden, maar enkele jaren later 
gaat het toch mis. Een grote debiteur van de bank gaat failliet en kort 
daarop lijdt de bank een zwaar verlies op enkele wisseltransacties. 

Uiterst links het kantoor van Bloembergens Bank.  
Naaste buurman (rechts) was toen C&A. Prentbriefkaart, ca. 1905.

Bankier Reitze Bloembergen (1844-1920). Hij was rond 1900 één van 
de meest invloedrijke Leeuwarders als bestuurder van talloze clubs, 

verenigingen, stichtingen en sociëteiten.
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automaat was een aantal jaren de drukst bezochte automaat van het 
land, drukker zelfs dan de geldautomaten op de Dam in Amsterdam. 
In 1996 sloot de bank het kantoor weer. De geldautomaat is er nog 
steeds.

Nieuwestad 12319	 NV	Friesche	Handelsbank	van	1873	
(Bodyshop)	zie ook 30, 31 en 32

De Friesche Handelsbank was de eerste bank in Friesland die is 
opgericht als een naamloze vennootschap. De bank vestigde zich in 1873 
op de Nieuwestad. Na het faillissement van Gratama’s bank verhuisde 
de Friesche Handelsbank naar hun kantoor aan de Tweebaksmarkt. 
In 1917 komt het tot een fusie met de bank van de Gebroeders 
Mispelblom Beijer. De gefuseerde bank krijgt de naam Friesche Bank. 
Als in 1921 het nieuwe kantoor van de fusiebank aan de Nieuweweg 
gereed is, integreert de Friesche Handelsbank met Mispelblom Beijer in 
het nieuwe kantoor.

Om een faillissement te voorkomen schiet de Rotterdamsche Bank 
te hulp waarbij voor maar liefst 600.000 gulden aan verliezen moet 
worden afgeboekt. Daarna wordt Bloembergens Bank ondergebracht 
in de Nationale Bankvereeniging, een aparte dochteronderneming 
waarmee de Rotterdamsche Bank haar expansie in de provincie 
gestalte gaf. De naam Bloembergens Bank verdwijnt in 1920. 
Reitze maakt dat niet meer mee; hij overlijdt in 1914 in Den Haag, 
teleurgesteld en verbitterd.
Een klein spoortje van het financiële verleden van het pand is nog 
steeds te zien. Op de sluitstenen in de bogen boven de vensters,  
is de Mercuriusstaf – het symbool van Mercurius als de god van  
de handel – aangebracht.

Nieuwestad 14818	 Raiffeisen-	en	Rabobank		
(Waag	/	Coffee	Club)	zie ook 40

Als centrumplaats in een agrarische omgeving was Leeuwarden van 
belang als handels- en marktstad. Kwetsbare zuivelproducten konden 
niet in de open lucht verhandeld worden. Daar was de Waag voor. De 
Waag aan de Nieuwestad werd gebouwd in de jaren 1595–1598 ter 
vervanging van de oude waag. 
De Waag verloor zijn functie in 1880 toen de Beurs in gebruik 
genomen werd en de wegingen daarheen werden overgebracht. 
Het gebouw is enkele malen aangepast en gerestaureerd maar 
toch goeddeels in z’n oude staat behouden gebleven. Zelfs een 
oorspronkelijke evenaar (weegbalk) is nog aanwezig. 
De diverse ruimtes in de Waag hebben door de jaren allerlei functies 
gehad: wachtruimte voor de ratelwacht en schutterij, opslagplaats 
voor brandblusmateriaal, muziekschool, kerk, lotingslokaal voor de 
militie, natuurmuseum, expositieruimte en horeca-gelegenheid. 
De benedenverdieping van het gebouw kreeg een bankfunctie nadat 
de gemeenteraad in 1968 akkoord was gegaan met de vestiging van 
een bijkantoor van de Raiffeisenbank. Na een grondige opknapbeurt 
van het gebouw en de omgeving kon het bijkantoor op 15 april 1970 
door burgemeester Brandsma officieel in gebruik genomen worden. 
In 1989 plaatste de Rabobank een geldautomaat in het gebouw. Deze 

De NV Friesche Handelsbank vestigde zich in 1873 aan de Nieuwestad.  
Later verhuisde de bank naar de Tweebaksmarkt. Prentbriefkaart, ca. 1900.
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De Friesche Handelsbank bleef een bank van beperkte omvang en 
was ook in de effectenhandel beduidend kleiner dan fusiepartner 
Mispelblom Beijer.

Heerenwaltje 1820	 J.M.	Brada	(woonhuis)

Voordat Jan Maria Brada in 1924 op het Leeuwarder Heerenwaltje 
als kassier en commissionair in effecten een kantoor opende, was 
hij kassier van het bijkantoor van de Hanzebank in Sneek, een van 
oorsprong aan de Rooms Katholieke Kerk gelieerde bank. 
Brada biedt in Leeuwarden een compleet pakket bankdiensten 
aan. Het lijkt er echter op dat hij zich voornamelijk richt op 
effectentransacties waarbij opvalt dat daaronder veel emissies 
zijn van katholieke instellingen, zowel in het binnenland als in het 
buitenland. 
In 1943 staat voor het laatst een advertentie in de krant waarin zijn 
kantoor genoemd wordt. Het gaat daarbij om de verzilvering van 
een coupon van een lening van Stichting het Bonifatius Hospitaal te 
Leeuwarden.

Raadhuisplein 3021	 Algemeene	Friesche	Hypotheekbank	
(Socrates	Instituut	voor	
huiswerkbegeleiding)

Het waren niet de eerste de besten wier naam als bestuurder in 
de oprichtingsakte van de Algemeene Friesche Hypotheekbank 
vermeld stonden. Als president-commissaris Mr. A. Roëll, als 
secretaris Th.M.Th. van Welderen baron Rengers. Leden van de 
Raad van Toezicht waren onder meer R. Bloembergen en H. Beucker 
Andreae. 
De bank startte op 17 april 1900 haar werkzaamheden, het 
verstrekken van hypothecair krediet ‘ook aan coöperatieve 
verenigingen’. Om die hypotheken te kunnen geven, gaf de bank 
pandbrieven uit die o.a. verkrijgbaar waren bij Bloembergens Bank.

Het dubbele pand waarin de bank gevestigd was, was eerder het 
raadhuis van de gemeente Leeuwarderadeel. 

In 1910, de bank heeft dan al zo’n 5 miljoen gulden via pandbrieven 
ontvangen en weer uitgezet aan hypotheken, verhuist het 
kantoor naar Zaailand 96 en in 1919 naar het naastliggende pand 
Zaailand 98. In 1920 passeert het kapitaal de 10 miljoen gulden.
De bank zoekt ook klanten in het westen van het land en opent in 
1928 een kantoor in Amsterdam aan de Herengracht. In 1943 zoekt 
de bank toenadering tot de Friesch-Groningsche Hypotheekbank 
in Groningen waarmee per 1 januari 1944 gefuseerd wordt. Met 
een aan hypotheken uitstaand bedrag van meer dan 130 miljoen 
gulden, ontstaat daarmee een van de grootste hypotheekbanken in 
het land.
Het kantoor aan het Zaailand sluit in augustus 1949. 
De Friesch-Groningsche Hypotheekbank bestaat nog steeds 
en is tegenwoordig als FGH Bank onderdeel van de RABO 
Vastgoedgroep.

Raadhuisplein 3422	 Erven	P.	de	Vries	Pzn	(woonhuis)

Een breed scala aan activiteiten biedt Oege de Vries, onder de 
naam de Erven P. de Vries Pzn , rond 1870 aan. Hij is kassier 
en commissionair in effecten, verkoopt staatsloten, loten 
voor paardenloterijen en loterijen ‘zonder nieten’, verzorgt 
inschrijvingen op obligaties zowel binnenlandse als buitenlandse, 
handelt in bloembollen, gras- en klaverzaden en ook in gas-cokes. 
Daarnaast is zijn bedrijf verzendhuis voor de Staats-Spoorwegen 
en agentschap voor een fabriek van phospho guano (kunstmest uit 
beendermeel). 
Het kantoor is gevestigd ‘bij het Stadhuis’ maar Oege de Vries 
woont elders. Het pand is eigendom van zijn zwager Folkert Abes 
Posthuma. Het lijkt erop dat Posthuma’s zoon Evert na de dood 
van Oege de Vries in 1886 het bedrijf nog een tijdlang aan het 
Raadhuisplein onder de oude naam voortzet. Daarbij ligt de nadruk 
op de loterijactiviteiten hoewel af en toe ook geadverteerd wordt 
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met de mogelijkheid van inschrijving op een lening. Onder eigen 
naam richt Posthuma zich meer op zijn werk als expeditiebedrijf 
en reisbureau en als agent van transport-ondernemingen. Na 1911 
komt de naam Erven P. de Vries niet meer voor.

Gouverneursplein / hoek Beijerstraat23	 Sprock	&	Verwer,	Leeuwarder	
Bankvereeniging	(Grand-Café	De	Walrus)	
zie ook 4, 8 en 33

Op 11 mei 1885 passeert notaris Sjerps te Leeuwarden de 
oprichtingsakte van het kassiers-, commissionairs- en wisselkantoor 
Sprock en Co. Werkend vennoot is Franz Hermann Sprock en 
advocaat mr. Julius Verwer is commanditair vennoot van de bank. 
Een dag later meldt een advertentie in de Leeuwarder Courant de 
vestiging van het bedrijf aan het Gouverneursplein, hoek Beijerstraat. 
Volgens de advertentie belast het bedrijf zich met het ‘incasseeren 
van gelden, het koopen en verkoopen van effecten in commissie, het 
verwisselen van coupons en (…) om niets te vergeten (…) wat verder 
tot het vak behoort’.

In 1889 wordt ook Verwer werkend vennoot en heet het bedrijf vanaf 
dat moment Sprock & Verwer. In 1904 scheiden hun wegen. Sprock zet 
de bank als Sprock en Co’s Bank voort op de Willemskade 15. 

Julius Verwer is mede-oprichter en commissaris van de Leeuwarder 
Bankvereeniging die op 1 oktober 1904 van start gaat in het 
hoekpand Gouverneursplein-Beijerstraat. Directeur van de bank 
is G. Pijselman die per advertentie bekend maakt dat deze bank 
‘op nieuwe grondslagen is opgericht, rekening houdende met de 
gewijzigde tijdsomstandigheden’. Hij zal daarbij gedoeld hebben op 
het Gratama-debacle van enkele maanden eerder. 
De Leeuwarder Bankvereeniging wordt in 1916 overgenomen 
door de Nationale Bankvereniging, de bankconstructie van de 
Rotterdamsche Bank waarmee ook Bloembergen en Erven B.L.C. de 
Haan’s Bank waren ingelijfd. Directeur Pijselman maakt promotie 
en wordt directeur van het kantoor van de Nationale in Utrecht.
Als de Nationale de drie kleine banken per 1 juli 1920 samenvoegt 
met het eigen nieuwe kantoor aan de Wirdumerdijk, komt Pijselman 
als mede-directeur terug naar Leeuwarden.

Eewal 5024	 Glasverzekeringsmaatschappij	Friesland	
(Eetcafé	Spinoza)

De Glasverzekeringsmaatschappij Friesland duikt voor het eerst op in 
1897. De maatschappij verzekert alle soorten ‘Spiegelglas en Glas van 
dubbele dikte, zoo binnen- als buitenshuis’. Het adres is Voorstreek 
289 en de directeur Z.S. Feddema. In de jaren daarna verhuist de 
maatschappij nogal eens: in 1903 zit ze aan de Eewal 53, drie later aan 
de overkant op nummer 50, in 1913 aan het Gouverneursplein 35 om 
nog weer drie jaar later te verhuizen naar de Emmakade 11. 
H. Feddema Azn heeft dan inmiddels Z.S. Feddema als directeur 
vervangen.
Berichten over de maatschappij zijn er in de volgende jaren weinig. 
In 1930 doet de maatschappij melding van het overlijden van 
H. Feddema. Hij wordt opgevolgd door A.J. Feddema die het kantoor 
later verhuist naar de Engelsestraat 34. 

Het Gouverneursplein met rechts het kantoor van de 
Leeuwarder Bankvereeniging. Prentbriefkaart, 1916.
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Feddema is als architect daarna zelf nog vele malen in de krant te 
vinden, maar zijn Glasverzekeringsmaatschappij niet meer.

Eewal 5225	 Coöperatieve	Leeuwarder	Credietbank	
(Eetcafé	Spinoza) zie ook 36

De Leeuwarder Middenstands Vereeniging besluit in 1907 een eigen 
bank op te richten met als doel kredietverlening aan de middenstand. 
Het is een naamloze vennootschap die de wat bijzondere naam 
Coöperatieve Leeuwarder Credietbank voor den Middenstand krijgt. 
De bank begint in de Wijbrand de Geeststraat 33 om snel daarna te 
verhuizen naar de Baljeestraat 21, vervolgens naar de Eewal 52 en 
vandaar naar de Lange Marktstraat 14. In 1919 fuseert de bank met 
de Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand uit 
Amsterdam die een kantoor vestigt aan de Lange Marktstraat. 
Landelijk fuseert deze bank in 1927 met de Coöperatieve 
Centrale Boazbank in Amsterdam onder de naam Nederlandse 
Middenstandsbank. De Leeuwarder vestiging van die bank blijft 
gevestigd aan de Lange Marktstraat 14. 

Eewal 5926	 Leeuwarder	Onderlinge	Verzekeringen	
(Stichting	Hulp	en	Welzijn	Leeuwarden)

Het is de vroege ochtend van 27 juli 1842. De Leeuwarder kermis 
heeft z’n laatste dag gehad en de eigenaren van de kramen, opgesteld 
op de Lange Pijp, zijn aan het opruimen en inpakken. Dan breekt er 
in de kraam van galanteriekoopman Pronk brand uit. De vlammen 
grijpen snel om zich heen, de ene na de andere kraam vliegt in 
brand. De vuurzee bedreigt ook de woonhuizen aan de Nieuwestad, 
waaronder dat van burgemeester Boeles. Ruiten knappen door de hitte 
en het houtwerk vat al vlam maar gelukkig weet de snel opgeroepen 
brandweer het gevaar te keren. Dan draait de wind plotseling en het 
vuur vormt nu een gevaar voor de panden aan de overkant, waaronder 
de Grote Sociëteit. Ook daar barsten de ruiten en raken de blinden en 

gootlijst in brand. Maar ook hier brengt de brandweer redding.
De kermisbrand zet stadsbouw- en brandmeester Thomas 
Romein aan het denken. De stad Leeuwarden kent geen brand-
verzekeringsmaatschappij. De risico’s van de verzekerde huizen zijn 
veelal ondergebracht bij de landelijk opererende maatschappijen als 
De Jong & Co uit Amsterdam en de Waarborg uit Rotterdam. Vlakbij 
Leeuwarden, in Wirdum, is de OBAS actief, maar die richt zich 
uitsluitend op het buitengebied dat vanwege de grotere risico’s als 
blikseminslag en hooibroei duurder te verzekeren is.
Romein becijfert dat het de moeite loont in Leeuwarden over te 
gaan tot het oprichten van een ‘onderlinge’. Hij vindt gehoor bij 
het gemeentebestuur. Vervolgens wordt een oproep rondgestuurd. 
Daarop komen 313 aanmeldingen en daarmee kan de ‘Onderlinge 
Brandwaarborgmaatschappij te Leeuwarden’ op 1 mei 1850 van start.
Het gaat de eerste jaren goed met de Leeuwarder Onderlinge zoals 
het bedrijf al snel genoemd wordt. Het aantal deelnemers verdubbelt 
in amper vijf jaar en het verzekerd bedrag overstijgt de vijf miljoen. 
Omdat in de eerste zeven jaar aan schade niet meer uitgekeerd hoeft te 
worden dan 250 gulden, groeit er een gezond reservefonds. De heren 
bestuurders zullen verguld geweest zijn met de melding in 1853 dat 
koning Willem III zijn Leeuwarder paleis, het huidige Stadhouderlijk 
Hof, bij hun maatschappij verzekert. De maatschappij gaat niet 
over één nacht ijs bij het accepteren van nieuwe verzekeringen. 
Zo vond men het risico om de in 1880 geopende Schouwburg De 
Harmonie te verzekeren voor 160.000 gulden, te groot. Maar ook op 
de kleintjes werd gelet: een aanvraag voor de verzekering van een 
postzegelverzameling van 1000 gulden, vond al evenmin goedkeuring. 

Zoals in die tijd gebruikelijk, houdt de maatschappij ‘kantoor’ ten 
huize van de secretaris-boekhouder. In het begin is dat P. Alma in de 
St. Jacobsstraat en daarna Thomas Romein aan de Arendstuin. Hij 
wordt opgevolgd door G. Asman die vijf keer verhuist. Elke keer moet 
hij de administratie meenemen en in zijn nieuwe woning onderbrengen. 
Dat is met een groeiend bedrijf steeds lastiger. In 1912 wordt de 5000ste 
inschrijving vastgelegd. Een eigen pand komt aan de orde en als Asman 
in februari 1914 plotseling overlijdt, wordt dat actueel. Men laat het 
oog vallen op het juist vrijgekomen pand van de Algemeene Friesche 
aan de Eewal. Het fraaie pand wordt voor 18.625 gulden gekocht. 
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Voorlopig geen ruimtegebrek: in 1918 werken er naast de secretaris-
boekhouder en zijn adjunct-boekhouder vier bedienden en een conciërge. 
De maatschappij groeit en wordt een begrip in Leeuwarden; duizenden 
Leeuwarders hebben er hun hele hebben en houwen verzekerd.
De Leeuwarder Onderlinge blijft tot 1995 in het gebouw aan de Eewal 
en raakt er zo mee verweven dat het pand lange tijd als beeldmerk van 
het bedrijf dient. Hoewel een deel van de versiering – de pelikanen op de 
geveltoppen en de koppen van onder meer De Wit, Huygens en Lobatto – 
refereert aan de levensverzekeringsbranche heeft men die gelukkig wel 
laten zitten. 
In 1994 valt het besluit om een nieuw gebouw te betrekken. In november 
1995 kan de nieuwbouw aan de Eenhoorn (bij de Schrans), ontworpen 
door Architectenbureau AG Nova, in gebruik genomen worden.

Eewal 8927	 De	Nederlandsche	Bank	(Hypotheek	Visie)

Met de invoering van de Bankwet van 1863 wordt de Nederlandsche 
Bank verplicht om in elke provincie een vestiging te openen. De rol 
van de Nederlandsche Bank in die tijd was een andere dan die van 
tegenwoordig. Waar nu de bank voornamelijk een niet-commerciële 
regulerende taak heeft, was destijds een groot deel van de activiteiten 
van de bank gericht op het commercieel verstrekken van kredieten aan 
lokale bankiers en ondernemingen. Die kredietverlening vond plaats 
door het verstrekken van leningen op onderpand of het verdisconteren 
van wissels en promessen. De geldinjectie in het bedrijfsleven die op 
die manier plaatsvond, betekende een belangrijke stimulans voor de 
lokale en regionale economie.
Het agentschap van de Nederlandsche Bank in Leeuwarden startte 
op 2 januari 1865 en was gevestigd op Eewal 69, het woonhuis van 
Mr. E. Attema, de agent van de bank.
 
Enkele jaren later verhuizen bank en agent naar Eewal 75 (nu nummer 
89) op de hoek met de Slotmakersstraat. In 1880 laat de bank het huis 
afbreken en vervangen door een nieuw pand waarvan de begane grond 
wordt ingericht als bankkantoor en de bovenverdieping als woning voor 
de agent.

Entree van het kantoor van de Leeuwarder Onderlinge in 1947.  
Dit pand is te beschouwen als het oudste kantoorgebouw van Leeuwarden.
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Staal een wonderschoon kantoor bouwen aan de Tweebaksmarkt. Het 
verrassend vormgegeven gebouw met z’n overdadige decoraties, zowel 
aan het exterieur als in het interieur, behoort tot de meest interessante 
Jugendstil-gebouwen van ons land. 
In 1920 gaat de Utrecht op in de AMEV. Als de AMEV in 1933 in 
Groningen een nieuw hoofdkantoor voor Noord-Nederland opent, wordt 
de vestiging in Leeuwarden gesloten. Het kantoor komt in handen 
van de firma Grijpma en De Hosson die er een opslag en bottelarij van 
chemicaliën in vestigt. Later betrekt landbouwmachinehandel Gerstner 
het pand en gebruikt het als pakhuis voor onderdelen.

In 1921 neemt de Nederlandsche Bank haar intrek in het voormalige 
kantoor van Gratama’s Bank aan de Tweebaksmarkt waar tot 
dat moment de Friesche Handelsbank gevestigd was. In 1948 
verhuist men naar de Willemskade 3 waar tot dan de Incasso Bank 
was gevestigd. Daar blijft de bank kantoor houden tot in 1991 de 
noordelijke vestigingen van de Nederlandsche Bank samengevoegd 
worden in Drachten.

Tweebaksmarkt 3628	 Administratiekantoor	Thijs	Feenstra	(Hotel	
Van	Sminiahuys)	zie ook 17

Op het adres Tweebaksmarkt 36 is rond 1830 het administratie-
kantoor van Thijs Feenstra, van 1824 tot 1840 burgemeester van 
Leeuwarden, gevestigd. Hij verzilvert en verwisselt coupons van 
veelal Nederlands en Russisch schatkistpapier en is daarnaast agent 
van het Amsterdamse assuradeurenhuis De Jong. Na Feenstra’s 
overlijden in 1840 maken de executeurs-testamentair bekend dat 
‘gemeld Administratie Kantoor met de aankleve van dien, is verkocht 
en overgedragen geworden aan de Heeren Reitze Bloembergen en 
Albartus Bloembergen, kassiers te Leeuwarden’. 

Tweebaksmarkt 4829	 De	Utrecht	(Stichting	Renaissant)

De groei van de lokale verzekeringsmaatschappijen als de Algemeene 
Friesche en Neerlandia in de laatste decennia van de 19e eeuw is de 
landelijk opererende collega’s ongetwijfeld opgevallen en zij pogen 
door middel van agentschappen een graantje mee te pikken van deze 
profijtelijke markt. 
 
Levensverzekeringsmaatschappij Utrecht is de eerste die in 
Leeuwarden een eigen kantoor opent. Opgericht in 1847 als een 
begrafenisfonds met de omineuze naam ‘Let op uw einde’ was het 
bedrijf in 1883 omgevormd tot een volwaardig levensverzekerings-
bedrijf. In 1904 laat de maatschappij door de architecten Kropholler en 

De gevelbekroning van het pand De Utrecht vlak na de restauratie in 1980. 
Het beeld, een viervoudige pelikaan, werd gemaakt door de bekende 

beeldhouwer J. Mendes da Costa. De pelikaan, die om haar jongen te voeden 
zichzelf bloed uit de borst prikt, is het symbool van de levensverzekering.
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Kassier en negociant in effecten P. van Wicheren deelt in augustus 
1833 per advertentie in de Leeuwarder Courant mee dat hij ‘uit hoofde 
van vergevorderden leeftijd zijn Kassiers Kantoor met alle deszelfs 
verrigtingen (…) zal overdragen aan den Heer A. Gratama, ter dezer 
Stede’. De uit Harlingen afkomstige Andries Gratama verhuist het 
kantoor in 1835 naar de Tweebaksmarkt. Het bedrijf groeit gestaag 
en op 1 juli 1867 draagt Gratama de bank over aan zijn zoons Tjepke 
(1838) en Gajus (1844). Hoewel de bank van de Gratama’s nooit een 
echt grote omvang bereikt, krijgt het bedrijf wel een goeie naam: 
betrouwbaar en solide. Die soliditeit wordt in Friesland zelfs een 
gezegde ‘Zo solide als Gratama!’
De beide broers nemen in allerlei functies deel aan het 
maatschappelijk leven in de stad. Gajus Gratama wordt in 1897 
voorzitter van het bestuur van de Kamer van Koophandel; toch wel 
een onderstreping van de betrouwbaarheid! Het blijkt allemaal maar 
schijn. De bank maakt al sinds 1887 geen winst meer. In 1893 is het 
tekort al 400.000 gulden en dat loopt in de volgende jaren alleen maar 
op. Begin 1904 is de situatie onhoudbaar geworden. De Gratama’s 
proberen in stilte met vermogende en invloedrijke vrienden nog een 
reddingsactie op te zetten, maar dat mislukt. De tekorten, inmiddels 
ruim 2 miljoen, zijn te groot. 
Dan komt de rampzalige 12e april 1904. De krant spreekt over een 
catastrophe. Er zijn rumoerige oploopjes voor het kantoor van de 
bank aan de Tweebaksmarkt. Op andere banken ontstaat een run, 
ongeruste klanten nemen massaal hun geld op. Enkele banken 
kunnen slechts met moeite aan de vraag naar geld voldoen. In Sneek 
raakt kassier G.J. ten Cate volledig in paniek. Bang om niet aan zijn 
verplichtingen te kunnen voldoen, pleegt hij zelfmoord.
De Leeuwarder agent van de Nederlandsche Bank noemt in zijn 
verslag over de gang van zaken rond Gratama’s bank ‘roekelooze 
speculaties’ en ‘groote, niet behoorlijk gedekte credieten’ als oorzaak 
van de val van de bank. Die speculaties betroffen onder meer 
‘spoortjes’, beleggingen in Amerikaanse spoorwegmaatschappijen. 
Als het faillissement wordt afgewikkeld kan aan de schuldeisers 
van de bank ongeveer dertig procent van hun vorderingen worden 
uitgekeerd. Degenen die van de beide failliete broers persoonlijk iets 
te vorderen hadden, waren slechter af. De uitkering uit de failliete 
boedel van Tjepke en Gajus blijft steken op een magere vijf procent.

In 1976 wordt het gebouw verkocht aan restauratie- en schilders-
bedrijf Stichting Renaissant.

Tweebaksmarkt 4130	 Gebroeders	Gratama	(Hotel	Post-Plaza)

‘De firma Gebroeders Gratama, kassier alhier, heeft zich verplicht 
gezien hare betalingen te staken. Het kantoor was vanaf hedenmorgen 
gesloten’. Twee regeltjes in de Leeuwarder Courant van 12 april 1904 
die een schokgolf veroorzaakten. Het bankroet van de bank van de 
gebroeders Gratama! De broers zelf waren in het holst van de nacht in 
geblindeerde koetsen de stad uitgevlucht.

In het bankkantoor van de Gratama’s was van 1921 tot 1948  
de Nederlandsche Bank gevestigd.
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buiten is het gebouw redelijk ongeschonden door de tijd gekomen. 
De uiltjes boven de ingang en de kikkers op de watervergaarbakken 
zijn er nog steeds en de namen van de ‘founding fathers’ zijn bij het 
beklimmen van de trap nog steeds te zien. Van binnen is het gebouw 
in haar negentigjarig bestaan volledig veranderd. Het formidabele 
gebrandschilderde raam van de Firma Bogtman in Haarlem is 
gelukkig behouden gebleven.
Als in 1921 ook het Sneker bankiershuis Alma, Fennema & Ten Cate 
toetreedt tot de nieuwe bank, lijkt die een goede toekomst tegemoet te 
gaan. Dat loopt echter anders. De leden van de directie kunnen slecht 
met elkaar overweg en zijn ook nogal eens slordig met het verlenen 
van kredieten. De resultaten vallen tegen, in 1922 wordt voor het 
laatst winst uitgekeerd en een paar jaar later moet de Amsterdamsche 
Bank financieel te hulp schieten, eerst met noodkredieten, later zelfs 
met deelname in het vermogen van de bank. Desondanks gaat het niet 
beter. In 1934 valt het besluit de Friesche Bank te liquideren en op 
te laten gaan in de Amsterdamsche Bank. De Amsterdamsche Bank 
verlaat zijn Leeuwarder vestiging aan het Ruiterskwartier en verhuist 
naar het gebouw aan de Nieuweweg. 

Het bankgebouw is rond 1885 gebouwd naar een ontwerp van 
architect Hendrik Kramer ter vervanging van het bestaande pand 
waarin de bank al een groot aantal jaren gevestigd was. Dat Kramer 
een deel van zijn opleiding in Brussel had genoten, is aan de allure 
van het bankgebouw goed af te lezen. Met name het hoektorentje met 
koepel is een blikvanger. 
Na 1904 trok de Friesche Handelsbank in het gebouw. Van 1921 tot 
1948 zit de Nederlandsche Bank in dit roemrijke hoekpand. Daarna 
komt het kantoor onder meer in gebruik bij enkele afdelingen van de 
provincie Friesland. Al die wisselingen hebben tot nogal wat interne 
en externe veranderingen en versoberingen geleid. Tegenwoordig 
hoort het gebouw bij het Post-Plaza Hotel. Door de eigenaar zijn 
onderdelen met veel respect hersteld of teruggebracht.

Nieuweweg 331	 Friesche	Bank	e.a.	(Dak-	en	
thuislozenopvang	Zienn)	zie ook 3 en 33

Eind 1917 maken de Gebroeders Mispelblom Beijer en de NV Friesche 
Handelsbank bekend per 1 januari 1918 te gaan fuseren. Nog voor die 
datum sluiten de kassiersbedrijfjes van R.K. Zijlstra uit Drachten en 
W. Heijt uit Franeker zich bij de nieuwe bank aan. Met die vergrote 
schaal komt een oud plan weer tevoorschijn. Al rond 1900 groeit 
Mispelblom Beijer uit hun pand aan de Nieuweweg. Ze huren tijdelijk 
ruimte in het Nutsgebouw aan de overzijde van de Weaze. Rond 1915 
doet zich de mogelijkheid voor een aantal panden aan de overzijde 
van de Weaze te kopen: een ideale plek om een nieuw kantoor 
te bouwen. De panden worden gekocht maar toch gaat de bouw 
vooreerst niet door vanwege schaarste aan bouwmaterialen door de 
oorlog. 
Als in 1918 de oorlog voorbij is en de bank door de fusie fors groter 
wordt, durft men het aan. De bank trekt architect Geert Stapensea 
aan en onder zijn leiding verrijst op de hoek van de Weaze en de 
Nieuweweg een markant kantoorgebouw dat in 1921 gereed is. 
Het gebouw dat Stapensea ontworpen heeft is een indrukwekkend, 
haast streng gebouw. Het geldt als een vroeg ‒ en in Leeuwarden 
een van de eerste ‒ voorbeelden van de Amsterdamse School. Van 

Het imposante door architect Stapensea gebouwde kantoor van de 
Friesche Bank op een prentbriefkaart van rond 1930.
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de Nieuweweg werd een fitnesscentrum gevestigd. Daarna kwam 
het gebouw in bezit van een woningcorporatie die er een 40-tal 
woonheden in aanbracht, bestemd voor dak- en thuislozen. 

Nieuweweg 132	 Gebroeders	Mispelblom	Beijer	(Kwadrant	
hypotheken,	verzekeringen	en	pensioenen)

In 1829 vestigde Albertus Jacobus Mispelblom Beijer zich in 
Leeuwarden, eerst als inspecteur, later als directeur van de 
posterijen. Het was beslist een goeie baan getuige de drie inwonende 
dienstbodes. 
Zijn zoons zochten hun toekomst in de zakenwereld. Leonard Louis 
Ferdinand (1820) vertrok naar Heerenveen en begon daar een 
kassierskantoor. Zijn halfbroers Jacobus Everhard (1831) en Gerhard 
Jan (1829) deden enkele jaren later hetzelfde in Leeuwarden. Op 
1 januari 1858 voegden de broers beide kassiersbedrijfjes samen. 

Als van de liquidatie van de Friesche Bank in 1940 het slotbericht 
verschijnt, blijkt dat voor meer dan een kwart miljoen gulden aan 
verlies is afgeboekt.
In 1947 fuseren de Amsterdamsche Bank en de Incasso Bank. In 1964 
volgt de fusie tussen de Rotterdamsche Bank en de Amsterdamsche 
Bank.
Na een grondige verbouwing van het bankgebouw aan de Nieuweweg, 
waarbij als tweede bankkantoor in het land een ’zitbalie’ werd 
geplaatst, verliet de Rotterdamsche Bank haar kantoor aan de 
Wirdumerdijk en trok bij de bank aan de Nieuweweg in, om samen als 
AMRO Bank verder te gaan.
De AMRO Bank fuseerde in 1990 met de Algemene Bank Nederland. 
In 1994 werden beide Leeuwarder hoofdvestigingen geïntegreerd in 
het ABN-kantoor aan de Willemskade. In het oude bankkantoor aan 

Leeuwarden ontkwam niet aan de in de jaren 70 van de twintigste eeuw 
landelijk op gang komende golf bankovervallen. Meer dan 20 bankovervallen 
zijn in Leeuwarden gepleegd, voornamelijk op bijkantoren in de wijken van de 
stad. Met het aanbrengen van meer beveiliging en moderne alarmsystemen, 

nam het aantal overvallen na 1995 af. Heel spectaculair was de overval op het 
hoofdkantoor van de Amro Bank aan de Nieuweweg waar twee overvallers 

in de ochtend van 22 januari 1975 in amper drie minuten, in het volle zicht 
van een zaal vol personeel dat onder schot gehouden werd, 75.000 gulden 

buit maakten en vervolgens spoorloos verdwenen. Op de foto staat directeur 
Reitsma met achter hem chef kas/balie Tombal de pers te woord.

FOTO: LEEUWARDER COURANT

Nieuweweg met links het kantoor van Gebroeders Mispelblom 
Beijer op een prentbriefkaart van omstreeks 1910.
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In de jaren 1919/20 bouwt de Nationale Bankvereeniging naar 
ontwerp van de huisarchitect van de Bankvereeniging, H.F. 
Mertens, een nieuw kantoor aan de Wirdumerdij k. Het gebouw 
krij gt hoog boven de ingang versiering in de vorm van twee 
gevelstenen vervaardigd door beeldhouwer Hildo Krop. Het 
kantoor wordt in juni 1920 in gebruik genomen door de drie 
oude Leeuwarder banken daar samen te brengen onder de naam 
Nationale Bankvereeniging. In 1929 heft  de Rotterdamsche Bank 
de dochtermaatschappij  op en worden alle kantoren bij kantoren 
van de Rotterdamsche Bank.
De Rotterdamsche Bank blij ft  tot na de fusie met de 
Amsterdamsche Bank (1964) gevestigd in hun kantoor aan 

De bank groeide gestaag. Er kwamen naast de al bestaande vestigingen 
in Leeuwarden en Heerenveen, bij kantoren. Eerst in Joure, waar onder 
meer Douwe Egberts klant was, later op meer plaatsen. Rond 1915 had 
de bank verspreid over de provincie acht vestigingen plus een zitdag, de 
vestiging in Leeuwarden was het hoofdkantoor. Het was de enige bank 
in Friesland met zo’n kantorennetwerk. Ook naar balanstotaal gemeten 
was Mispelblom Beij er ruim de grootste bank in de provincie.
De toenemende bankiersactiviteiten maakten een eigen kantoor 
noodzakelij k. De keuze viel op het in 1841 gebouwde woonhuis van 
P.J. van der Wal op de hoek van de Weaze en de Nieuweweg, een locatie 
van standing. Van der Wal was de bouwmeester van Sociëteit Amicitia. 
Mispelblom Beij er kreeg het moeilij k toen het publiek na het 
bankroet van de Gratama’s, massaal geld opnam. Het lukte aan alle 
verplichtingen te voldoen, maar de leiding begreep dat een steviger 
fi nanciële basis nodig was om de toekomst van de bank te waarborgen. 
Het bedrij f werd omgevormd tot een Commanditaire Vennootschap op 
aandelen.
Toch was het op den duur niet voldoende. De schaal van dergelij ke 
regionale banken was te klein, helemaal toen landelij k opererende 
bankinstellingen als de Rotterdamsche Bank en de Geldersche 
Credietvereeniging een plekje in de provincie probeerden te verwerven.
In 1917 besloten Mispelblom Beij er en de NV Friesche Handelsbank tot 
een fusie.

Wirdumerdijk 13-15 33	 Nationale	Bankvereeniging,	
Rotterdamsche	Bank	(WE	en	Dixons)

De Nationale Bankvereeniging werd in 1915 door de 
Rotterdamsche Bank als dochtermaatschappij  in het leven 
geroepen. De Rotterdamsche Bank zocht uitbreiding in de 
provincie en deed dat niet door zelf kantoren te openen, maar door 
lokale banken over te nemen. Die overgenomen banken werden, 
na nog enige tij d onder eigen naam voortbestaan te hebben, 
ondergebracht in de Nationale Bankvereeniging. In Leeuwarden 
gebeurde dat met Bloembergens Bank, Erven B.L.C. de Haan’s 
Bank en de Leeuwarder Bankvereeniging. 

Het door architect Mertens gebouwde kantoor van de Nationale 
Bankvereeniging aan de Wirdumerdijk kort voor de sloop in 1979.
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bracht de Zuivelbank er toe zich meer te richten op de markt van 
algemene banken. Zonder de agrarische oorsprong van de bank geheel 
los te laten, tekent de naamswij ziging naar Friesland Bank (1970) 
de koerswij ziging die wordt ingezet. In 1971 werd begonnen met 
de bouw van een nieuw hoofdkantoor aan de Willemskade, achter 
het oude kantoor aan het Zaailand. De nieuwbouw, ontworpen door 
architectenbureau Wiersma en Brugman, kon in 1974 in gebruik 
genomen worden.
In 1991 komt het tot een fusie met de naastgelegen Friese 
Bondsspaarbank die te kampen heeft  met stagnerende groei en winst. 
De 180 personeelsleden van de Bondsspaarbank worden collega’s van 
de ruim 550 Friesland Bankmedewerkers. Het hoofdkantoor van de 
spaarbank wordt in 1995 gerestaureerd en krij gt een facelift . 
Op zoek naar nog meer ruimte wordt de fraaie witte villa waar 
voorheen de NMB gevestigd was gesloopt en komt er naar ontwerp 
van de architectenbureaus Gunstra en Van Tilburg & partners 
nieuwbouw, bekroond met een veertig meter hoge glazen koepel. 

de Wirdumerdij k. De bank brengt in 1961, als eerste bank 
in Leeuwarden, een z.g. nachtsafe aan waarin klanten na 
sluitingstij d nog cassettes met geld of andere waardevolle 
materialen kunnen deponeren. Nadat in oktober 1966 een 
verbouwing in het grote kantoorpand van de Amsterdamsche 
Bank aan de Nieuweweg was uitgevoerd, ging het personeel van 
de Rotterdamsche Bank over naar de Nieuweweg.
De OTOS nam zij n intrek in het gebouw aan de Wirdumerdij k. 
Als de OTOS in 1979 een nieuw kantoorpand aan de Lange 
Marktstraat betrekt, gaat Mertens’ kantoor tegen de vlakte om 
plaats te maken voor een modern winkelpand. De gevelstenen 
van Krop werden aanvankelij k opgeslagen in de tuin van Museum 
Het Princessehof, om daarna spoorloos te verdwij nen.

Zaailand 108 – 11434	 Friesland	Bank	(Zuivelbank	e.a.)	zie ook 41

Al kort nadat de Coöperatieve Zuivelbank in 1913 in een kamertje 
van het Landbouwhuis onder leiding van Tjisse Kuperus haar 
activiteiten was begonnen, nemen de werkzaamheden zo’n vlucht 
dat naar een ander, eigen onderkomen moest worden omgekeken. In 
1914 koopt de bank het café De Beurs aan het Zaailand nummer 114, 
dat omgebouwd wordt tot bankkantoor. Een naastliggend woonhuis 
wordt enkele jaren later gekocht en erbij  gevoegd. 
Hoewel in zekere zin een buitenbeentje – voor bepaalde fi nanciële 
transacties was de Zuivelbank lange tij d tegen betaling van provisie 
aangewezen op collega-bankinstellingen – groeit de bank snel. Eind 
1918 bedroeg het balanstotaal van de bank ruim 5 miljoen gulden 
en overtrof daarmee onder meer de bank van de gebroeders Kingma. 
Na een aantal jaren van stagnatie, nam de groei na 1935 weer toe. 
Met die toename van activiteiten deed het uit café en woonhuis 
samengevoegde kantoor zij n beperkingen voelen. In 1936 werd 
begonnen met nieuwbouw onder leiding van de Leeuwarder architect 
A. Baart. Het gebouw kon al in juni 1937 in gebruik genomen worden. 
Blikvangers waren de kunstwerken van beeldhouwer Willem Valk. 
De ontwikkelingen na de oorlog, met name op het gebied van het 
betalingsverkeer en de verstrekking van leningen aan particulieren, Het kantoor van de Zuivelbank kort voor de afbraak 

ten behoeve van een nieuw kantoor in 1936.
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Zoals bijna alle Leeuwarder banken kreeg ook de Spaarbank in 1904 
te maken met de emoties van het publiek na het faillissement van 
de Gratama Bank. In de twee zittingsdagen van de spaarbank direct 
na het debacle, liep het storm en werd maar liefst 130.000 gulden 
opgenomen. Daarna ebde de paniek weg en aan het einde van dat 
boekjaar deelde de spaarbank geruststellend mee een balanstotaal te 
hebben van ruim 2,2 miljoen gulden, ingelegd door meer dan 10.000 
spaarders.
In de volgende jaren steeg het balanstotaal tot 8,5 miljoen gulden in 
1935 en tot meer dan 20 miljoen in 1952. Ingelegde gelden werden 
belegd in effecten en in leningen aan de gemeente. Later werd het 
dienstenpakket uitgebreid met het verstrekken van hypotheken aan 
particulieren en de verkoop van verzekeringen en reizen. 
In 1973 fuseerde de Spaarbank, die dan inmiddels Bondsspaarbank 
heet, met de spaarbanken in Drachten en Buitenpost. Deze nieuwe 
Friese Bondsspaarbank heeft dan 80.000 rekeninghouders en een 
balanstotaal van 160 miljoen gulden. Het oude spaarbankgebouw 
uit 1870 gaat in 1974 tegen de vlakte als een nieuw kantoor gebouwd 
wordt naar ontwerp van architect J.G.C. Vegter. 
Hoewel in de volgende jaren meer lokale spaarbanken uit Friesland 
zich bij de Friese Bondsspaarbank aansloten, bleef het een relatief 
kleine bank die erg gevoelig was voor rentemarges. Als eind jaren 80 
de winstcijfers zich jaar na jaar teleurstellend ontwikkelen, komt het 
in 1991 tot een fusie met de Friesland Bank. Het balanstotaal van de 
spaarbank, die met stuivertjes begon, is dan ruim 720 miljoen gulden.

Willemskade 335	 Incasso-Bank	(Viore	zakelijke	
dienstverlening)

In 1920 opent de Incasso-Bank aan de Willemskade 3 een kantoor 
in Leeuwarden. De bank brengt in 1922 een nieuwigheid in 
Leeuwarden als ze meedeelt dat ze de ‘Koersen der Amsterdamsche 
Effectenbeurs aan den gevel van haar kantoorgebouw zal publiceren’. 
Eén van de weinige wapenfeiten van de bank is de overname 
in 1934 van kassierskantoor P. Koumans Smeding, dat vanaf de 
oprichting in 1863 in het gebouw van de Leeuwarder Courant aan 

De nieuwbouw wordt op vrijdag 13 juni 2003 geopend door Nout 
Wellink, president van de Nederlandsche Bank.

‘De Lombard maakt u telkens armer, de Spaarbank rijker’ en 
‘Ongehuwde ambachtslieden, (…) kunnen zeer gemakkelijk vier of zes 
stuivers in de week besparen, aldus W.H. Suringar in de brochure ‘Ter 
aanmoediging tot deelneming in de Spaarbank te Leeuwarden’. De 
Spaarbank, opgericht door de Leeuwarder Maatschappij tot Nut van 
’t Algemeen, opende haar deuren op 22 september 1818 in een van de 
lokalen van het voormalige soephuis in de Grote Hoogstraat. Die eerste 
dag werden er 34 spaarbankboekjes afgegeven. In 1825 verhuisde de 
bank naar het gebouw van het Nut aan het Heerenwaltje. In 1870 was 
de Spaarbank met inmiddels ruim 3500 spaarders zo groot geworden, 
dat een eigen kantoor noodzakelijk werd geacht. Er werd een stuk 
grond op het hoek van het Zaailand en de Zuiderstraat gekocht. Het 
daar door architect J.H. Stoet gebouwde pand (Zaailand 108) kon op 
12 november 1870 in gebruik worden genomen. 

Het nieuwe kantoor van de Coöperatieve Zuivelbank aan het Zaailand in 1937.



De Willemskade met uiterst rechts de Incasso-Bank in 1937.
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de Noorderweg was gevestigd. In 1947 fuseert de Incasso-Bank 
met de Amsterdamsche Bank en een jaar later trekt de Leeuwarder 
vestiging in bij  de Amsterdamsche Bank aan de Nieuweweg.

Zuiderplein 636	 NMB	e.a.	(ING	Bank)	zie ook 25

Het opvallende kantoorpand werd, naar ontwerp van architect 
Sandor Weerstra, gebouwd als nieuw onderkomen van de Nederlandse 
Middenstands Bank. Kort nadat burgemeester John te Loo het op 2 
juni 1992 geopend had, werd de naam vanwege de fusie met Nationale 
Nederlanden, gewij zigd in ING Bank.

In het begin van de 20ste eeuw werden in verschillende plaatsen 
in het land op initiatief van protestants-christelij ke organisaties 
kleine banken opgericht. Deze bankjes, veelal op coöperatieve 
basis, hadden ten doel het midden- en kleinbedrij f van kredieten 
en voorschotten te voorzien en verder als kassier te fungeren van 
instellingen uit de protestants-christelij k hoek. De naam was 
ontleend aan de fi guur Boaz zoals die voorkomt in het bij belboek 
Ruth. In Leeuwarden vestigde zich in 1913 een Boaz Bank in de Grote 
Kerkstraat. Enkele jaren later verhuisde de bank naar de Willemskade 
34 en in 1928 naar het grote herenhuis Willemskade 2. Afgezien 
van betalingsfaciliteiten richt de bank zich op het eff ectenbedrij f 
waarbij  de nadruk op emissies van de (semi-) overheid en protestants-
christelij ke instellingen ligt. De omvang van de bank blij ft  gering en 
in 1931 besluit het bestuur de bank om te vormen tot een naamloze 
vennootschap met als naam NV Noord-Friesche Boazbank. De zaken 
gaan vervolgens niet echt beter. In 1933 neemt de Nederlandsche 
Middenstands Bank uit Amsterdam een belangrij k deel van de 
aandelen over. De Middenstandsbank krij gt met die overname 
naast het kantoor in Leeuwarden de kantoren van de Boazbank in 
Dokkum, Franeker, Harlingen en Bergum in bezit. Het eigen kantoor 
van de Middenstandsbank, gevestigd aan de Lange Marktstraat 14, 
wordt samengevoegd met dat van de Boazbank aan de Willemskade. 
De naam van de bank wordt gewij zigd in NV Noord-Friesche 
Middenstands Bank.

In 1955 neemt de NMB ook de laatste aandelen van de oude 
Boazbank over en de NV Noord-Friesche Middenstands Bank aan de 
Willemskade gaat verder als Nederlandse Middenstands Bank. 
De witte villa aan de Willemskade, die in 1960 een uitbouw naar 
achter had gekregen, voldoet eind jaren 80 van de 20ste eeuw niet meer 
aan de eisen die het moderne bankbedrij f stelt. De bereikbaarheid 
is slecht en de toepassing van de steeds toenemende automatisering 
zorgt ook voor problemen in het oude gebouw. De NMB kiest in 1988 
voor nieuwbouw aan het Zuiderplein. De witte villa wordt verkocht 
aan de Friesland bank.

De in Willemskade 2 gevestigde BOAZ-Bank in 1928.

Eenhoorn 237	 Leeuwarder	Onderlinge	Verzekeringen	zie 26
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Schrans 57-59 38	 Onderlinge	Brand-Assurantie-Sociëteit	
OBAS	van	1815	(Orthodontistenpraktijk) 
zie ook 1, 33 en 39

‘Vier heren, werkzaam zynde tot het daarstellen van eene Sociëteit 
van brand-assurantie, voor de Grietenyen van Leeuwarderadeel, 
Baarderadeel, Idaarderadeel en Rauwerderhem’, plaatsen in de 
Leeuwarder Courant van 27 december 1815 een advertentie 
waarin zij  iedereen die deel zou willen nemen, opriepen zich bij  
hen te vervoegen. 
Het is het eerste teken van leven van de Onderlinge Brand-
Assurantie-Sociëteit van 1815. De vestigingsplaats wordt 
Wirdum, woonplaats van Wieger Doekes Hellema, de eerste 
secretaris-boekhouder van de maatschappij . 
Hoewel de sociëteit een gezonde groei doormaakt, tien jaar na de 
oprichting beloopt het verzekerd kapitaal al meer dan 2,5 miljoen 
gulden, blij ven de activiteiten beperkt tot de vier grietenij en. 
Daar kent men elkaar en is men bekend met de omstandigheden. 
De omvang van de administratie is klein en doet daardoor wat 
amateuristisch aan: jarenlang bewaart de secretaris-boekhouder 
het kasgeld van de maatschappij  in een trommel, verborgen in de 
staande klok in zij n woning in Wirdum. Pas in 1888 wordt een 
brandkast aangeschaft .

Enkele jaren later, als de secretaris-boekhouder naar Huizum 
verhuist, gaat de maatschappij  mee. Eerst naar zij n woning aan 
de Schrans maar later besluit men een eigen kantoor in gebruik 
te nemen. De maatschappij  koopt het voormalige winkelpand 
Schrans 59, laat het afbreken en er een geheel nieuw kantoor 
bouwen. In 1925 is, met een verzekerd kapitaal van bij na 75 
miljoen gulden en meer dan tienduizend polissen, opnieuw 
uitbreiding nodig. Een naastgelegen pand wordt aangekocht 
en onder leiding van de architecten Kramer en Gros wordt dat 
samengevoegd met het kantoor. De gevel wordt daarbij  aangepast 
en krij gt het uiterlij k zoals dat nog steeds bestaat. Het werkgebied 
van de OBAS is dan al fl ink uitgebreid, onder meer met te 
verzekeren objecten binnen de ‘Klokslag van Leeuwarden’ zoals Het kantoor van de OBAS aan de Schrans in 1961.
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1959 heeft  de OTOS meer ruimte nodig en verhuist naar het pand 
Stationsweg 28. En nogmaals om dezelfde reden in 1968 naar de 
Wirdumerdij k in het pand waar voordien de Rotterdamsche Bank 
gevestigd was. 
Eind jaren 60 maken de verschillende onderlinge maatschappij en een 
paar moeilij ke jaren door met opvallend veel schade. Toenemende 
kosten, strengere fi nanciële eisen van de overheid en het niet kunnen 
voldoen aan de vraag naar meer complexe verzekeringsproducten, 
doen de moedermaatschappij en in 1971 besluiten samen te 
gaan werken onder de paraplu van OTOS-Varia, onder de naam 
Verenigde Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij  OTOS. Het 
totaalbedrag van de bij  de nieuwe maatschappij  ondergebrachte 
verzekeringen beloopt ruim 5 miljard gulden. De kantoren van de 
oude maatschappij en krij gen een functie als rayonkantoor. Dat 
duurt totdat op 4 maart 1979 een nieuw hoofdkantoor aan de Lange 
Marktstraat in gebruik genomen wordt. 

Stationsweg 540	 Rabobank zie ook 18

Iets langer dan veertig jaar zij n in Leeuwarden twee 
Boerenleenbanken werkzaam geweest. Op 23 januari 1904 werd 
in ‘De Kleine Bontekoe’ aan de Stienserweg de Boerenleenbank 
Leeuwarden Noordkant opgericht. Bij na een jaar nadien volgde 
de oprichting van een zelfde bank aan de andere kant van de stad: 
Boerenleenbank Leeuwarden Oost- en Zuidkant. De bank aan 
de noordkant had zitting in het woonhuis van G.W. de Jong, de 
kassier, aan de Stienserweg 23, later Mr. P.J. Troelstraweg 49. Dat 
was de boerderij  die rond 1950 is afgebroken ten behoeve van de 
nieuwbouw van de Goede Herderkerk. 
De andere Boerenleenbank leidde een wat zwervend bestaan 
waarbij  zitting gehouden werd in zaaltjes van cafés, onder meer 
aan de Schrans en aan de Lange Marktstraat. Uit de spaarzaam 
gepubliceerde cij fers blij kt dat beide banken aanvankelij k zeer 
beperkt van omvang bleven. Zo maakte de Noordkant in 1911 een 
winst van nog geen 170 gulden en de Oost- en Zuidkant nog geen 
600 gulden. Het is de Noordkant-bank die tenslotte fi nancieel 

het in het reglement van de maatschappij  genoemd wordt.
De doorgaande groei van de OBAS en de toenemende waarde van 
de verzekerde objecten, maken herverzekering nodig – de risico’s 
voor de maatschappij  alleen worden te groot. Om die zogenaamde 
overschade-risico’s af te dekken richt de OBAS, samen met enkele 
andere Friese Onderlinge Maatschappij en, in 1922 de OTOS 
(Overeenkomst tot Onderlinge Steun) op. Aanvankelij k lukt dat 
door bij  grote schades onder elkaar een extra ‘omslag’ te betalen 
maar later door de risico’s op overschade onder te brengen bij  
internationale herverzekeringsmaatschappij en.
In de volgende decennia groeit de OBAS gestaag. Het is een 
gezond bedrij f maar relatief klein. Dat zorgt in de tweede 
helft  van de jaren 60 voor problemen. De toenemende 
concurrentie, steeds complexere verzekeringsproducten en de 
kosten van automatisering zij n steeds lastiger te dragen. Als 
van overheidswege ook nog hogere eisen gesteld worden aan 
de solvabiliteit van verzekeringsmaatschappij en, beginnen 
enkele van de bij  de OTOS aangesloten maatschappij en 
samen te werken. In 1971 treedt de OBAS samen met onder 
meer de Achlum van 1811 tot de Verenigde Onderlinge 
Schadeverzekeringsmaatschappij  OTOS toe.

Stationsweg 2839	 Wederkerige	Waarborg	Maatschappij	
Overeenkomst	tot	Onderlinge	Steun	
‘OTOS’	(Café	De	Rus)	zie ook 1, 33 en 38

De OTOS werd in 1922 door een aantal Friese Onderlinge 
Maatschappij en opgericht om grote risico’s en schades, de z.g. 
overschades, bij  elkaar af te dekken. Dat lukt aanvankelij k prima 
tot het medio jaren 30 noodzakelij k wordt grote risico bij  een 
professionele externe partij  te herverzekeren. 
Vanaf 1948 gaat de OTOS, die inwoont bij  de OBAS aan de Schrans, 
onder de naam OTOS-Varia als zelfstandige partij  de markt op. Na 
een wat aarzelende start komt OTOS-Varia goed op stoom, geregeld 
beloopt de jaarlij kse toename van premie-inkomen vele procenten 
meer dan die van de ‘moeder-onderlingen’ in de provincie. In 



Het Zuiderplein gezien vanaf de Stationsweg in 1955;  
links het OTOS-kantoor (tegenwoordig café De Rus).
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het krachtigst blijkt en in 1946 fuseren beide banken waarbij de 
Boerenleenbank Oost- en Zuidkant wordt opgeheven en opgaat in 
de Noordkant. De naam Boerenleenbank Leeuwarden Noordkant 
blijft gehandhaafd. De bank betrekt in 1949, na het overlijden 
van kassier De Jong, het pand Spanjaardslaan 160. Als een van de 
eerste banken in Leeuwarden opent de bank in 1960 een bijkantoor 
(Verlengde Schrans). 
Nadat de Boerenleenbank Leeuwarden Noordkant gefuseerd was 
met de Boerenleenbank in Warga, ontstonden er bezwaren tegen 
de naam, ook omdat steeds meer ‘gewone’ burgers klant werden die 
weinig affiniteit met ‘boeren’ voelden. Besloten wordt de naam te 
wijzigen in Coöperatieve Raiffeisenbank Leeuwarden. Als in 1972 
de landelijke centrales van de Boerenleenbank en Raiffeisenbank 
fuseren, ontstaat de naam Rabobank. De Leeuwarder Rabobank 
heeft dan al sinds 1970 een nieuw hoofdkantoor aan de 
Westersingel. Een paar jaar eerder, in 1966, was aan de Sophialaan 
een nieuw regionaal rayonkantoor geopend. Later verhuist dat 
kantoor naar de Tesselschadestraat. Beide Rabovestigingen, het 
stadshoofdkantoor en het rayonkantoor, verhuizen in 1983 naar de 
Verlengde Schrans waar op de plaats van het oude bijkantoor een 
nieuw kantoor is gebouwd door architectenbureau Gerbenzon en  
De Vos.
Nog geen tien jaar later wordt er al weer verhuisd, nu naar de 
Stationsweg waar de bank haar intrek neemt in een nieuw en 
opvallend kantoorgebouw ontworpen door Architect Frans de Vos. 

Willemskade 9 41	 Coöperatieve	Zuivelbank	e.a.	(Makelaardij	
Hoekstra)	zie ook 34

Het Gratama-debacle in april 1904 echoot zwaar na in de Friese 
zuivelsector. Zeven coöperatieve zuivelfabrieken behoren tot de 
gedupeerden. Het maakt binnen de Friese Zuivelbond de al eerder 
gestelde vraag naar een eigen kassiersinstelling weer actueel. Na 
de oprichting van de eerste zuivelfabriek (Warga, 1886) groeit hun 
aantal snel. Financiering van de fabrieken wordt gevonden bij 
vermogende particulieren, lokale voorschotbankjes, soms bij de 

grotere landelijke bank- en verzekeringsinstellingen en later ook 
bij elkaar. Om de kosten te drukken en de risico’s beter in de hand 
te houden, lijkt een eigen kassiersinstelling, die onderling ook nog 
betalingen kan verzorgen, een goed idee. 
Het duurt nog enkele jaren maar als blijkt dat steeds meer 
zuivelfabrieken zich wel bij zo’n eigen bank willen aansluiten, 
besluit de Zuivelbond tijdens een vergadering op 10 juli 1912 in 
Amicitia in Leeuwarden tot de oprichting van een Coöperatieve 
Zuivelbank. 
De nieuwe bank gaat op 2 juni 1913 van start in een kamer van het 
Landbouwhuis op de hoek van de Willemskade en Baljeestraat. Een 
jaar later wordt het pand Zaailand 114 betrokken.

Baljeestraat 142	 P.J.	Smids	(Van	der	Sluis,	Van	der	Zee		
&	Kalmijn	Advocaten)

Op de hoek van de Willemskade en de Baljeestraat was het effecten- en 
wisselkantoor van P.J. Smids gevestigd tot het in 1923 tragisch failliet 

ging. De foto is kort na de opening in 1914 genomen.
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Op de hoek van de Peperstraat en de Groentemarkt opent P.J. Smids 
een kassiers- en effectenkantoor. Opvallend detail is dat hij daarbij 
adverteert voor de aanwezige ‘Leeskamer met de laatste financiële 
berichten uit binnen- en buitenland’. In 1914 verhuist het kantoor naar 
de Baljeestraat 1, hoek Willemskade. Daar gaat het in december 1923 
failliet. De over het algemeen met berichtgeving over dat soort affaires 
karige Leeuwarder Courant, spendeert een uitgebreid artikel aan dit 
geval. Het blijkt dat het kantoor over de kop gegaan is door jarenlange 
uitgebreide malversaties van de procuratiehouder die al sinds de 
opening in 1911 bij Smids in dienst was. De fraude beloopt zo’n 
300.000 gulden waarbij de fraudeur, die na ontdekt te zijn zelfmoord 
pleegde, het privévermogen van Smids niet ontzien heeft. 
G. de Boer neemt in april 1924 het failliete kassiers- en effectenkantoor 
over. Hij richt zich voornamelijk op effectentransacties met name van 
de (semi-) overheid. In 1943 adverteert hij nog met de emissie van een 
Nederlandse staatslening. Daarna komt zijn kantoor niet meer voor. 

Van Swietenstraat 12 43	 Eerste	Leeuwarder	Hypotheek-	en	
Credietbank,	Friesche	Veecredietbank	
(Jurjen	de	Vries)

Eind 1927 stelt Tweede Kamerlid W. van der Sluis vragen 
aangaande het handelen van de z.g. Veebank. Uit het antwoord van 
de minister blijkt dat het gaat om de Eerste Leeuwarder Hypotheek- 
en Credietbank die zich bij bepaalde transacties presenteert als de 
Veebank. Het handelen waar het Kamerlid op doelde is het kopen 
van levende have op huurkoop-basis. 
De NV Eerste Leeuwarder Hypotheek- en Credietbank moet rond 
1924 zijn opgericht en hield kantoor aan het Ruiterskwartier 
op nummer 185 en later in de van Swietenstraat 12. Kort 
na de Kamervragen laat men de naam wijzigen in Friesche 
Veecredietbank, kortweg Veebank, met D. Bangma als beheerder en 
enige vennoot. Of er daadwerkelijk iets aan de hand geweest is, valt 
niet meer te achterhalen, maar enige onrust omtrent het handelen 
van de Veebank is er wel getuige de oproep in krant: ‘Bemoei je zoo 
mogelijk niet met deze Veebank’.Wat er van de Smids bank restte werd overgenomen door G. de Boer.



78 de wandeling79

Begin 1931 wordt de Friesche Veecredietbank overgenomen door 
de Algemene Bank Combinatie in Utrecht waarvan D. Bangma ook 
directeur is. De vestiging in Leeuwarden gaat voort onder die naam 
met J.D.D. Bangma, zoon van D. Bangma, als beheerder. Amper een 
jaar later worden zowel vader als zoon Bangma alsook de Algemene 
Bank Combinatie failliet verklaard. 
Kennelijk heeft Bangma junior het daarna nog eens geprobeerd 
want in november 1932 sticht hij in Amersfoort de Vaderlandsche 
Depositobank met een bijkantoor in Ruiterskwartier 111. Het duurt 
maar kort: op 2 december wordt Bangma junior gearresteerd en later 
veroordeeld wegens bedrieglijke bankbreuk.

Lange Marktstraat 1144	 AEGON	zie 12, 14 en 26

Interieur van de Eerste Leeuwarder Hypotheek- 
en Credietbank in 1927.

Het ‘Stationskwartier’, kantorenhart van Leeuwarden. 

TEKENING VAN DOLF STEKHOVEN, 1989.
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