Hanze bank te
Noordwijkerhout

Het ontwerp van de Hanzebank
te Noordwijkerhout.
Gerealiseerd rond 1915 aan de
Schippersloot ( sinds 1931
officieel Havenstraat 4/6)
Jarenlang in beide panden een
de slagerijen van Balk en
Koot.
De Hanzebanken, onder
bisschoppelijk toezicht van
de kerkprovincies opgericht
voor de katholieke middenstanders.

Na de beruchte kluis diefstal
in 1921 volgde voor de bank
het faillissement in 1924.
Aanvankelijk was het een
bankgebouw met bovenwoning.
Rechts het portaal met aan
linkerzij de deur naar bank
en later slagerij en deur
naar woonverdieping.
Het pand heeft diverse
veranderingen ondergaan.
De bovenwoning heeft tijdelijk dienst gedaan als opvang
van burgemeester Goedhart.
De slagerswinkel is verhuisd
naar de Zeestraat.

Vooral kapelaan van der Eem
wilde een duidelijk verschil
in de herkenning van de
plaatselijke activiteiten.
In 1915 b.v. de scheiding
van de muziekvereniging “De
Echo der Duinen” (opgericht
in 1900 en bestaande uit
zowel katholieke als
protestantse leden) in de St.
Jeanne D’arc – 1915 en “De
Harpe Davids” in 1920. (*zie
muziekverenigingen)
Verplichting katholieken???

P.J. van Emmerik was de
eerste agent/kassier van de
Hanzebank. (Hij was tevens
stationschef op halte PietGijzenbrug.) (*Zie station
P.G.)
De bank was opgezet door de
bisschoppen van Nederland
voor de katholieke middenstanders. Ieder bisdom had
zijn ‘eigen’ Hanzebank.

Noordwijkerhout viel tot 1950
tot het bisdom Haarlem.
Derhalve was het ‘hoofd’kantoor van de Hanzebank te
Delft.
In 1917 was het deze bank de
‘geldschieter’ van de
opgerichte “Codro”,
(coöperatieve Drogerij), de
verwerker van de vervangende
groententeelt in W.O.I voor
de bollencultuur, die in deze
fabriek aan de Leidsevaart
(in 1917 door koningin
Wilhelmina geopend). (*Zie
codro-verhaal) werden
verwerkt en aan zowel de
duitsers èn de geallieerden
werden geleverd.

De hoofdkantoren verzorgden
de reclame.

De katholieke middenstanders,
(in Noordwijkerhout was de
Hanze bekend als de voorloper
van de huidige NOV) hadden in
de Jozefkerk zelfs een eigen
vaandel!!

Vreugde en verdriet kunnen
dicht bij elkaar liggen!!

In 1918 werd L. van
Hensbergen de opvolger van
P.J. van Emmerik.
KLUIS GESTOLEN!!

Het verslag van de kraak in
de Leidsche Courant 1921.

Hanzebank Haarlem ging in
1923 failliet.

Noordwijkerhouters nuchter???
In 1923 ging de Hanzebank
failliet.
Of het “Codro” drama hier
mede oorzaak van zou kunnen
zijn vergt nog veel
onderzoek.

Aankondiging faillissement
van de Hanzebank in Nederland
Hanzebank bisdom Haarlem 1909
– 1919. Nederlands
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