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1. De ontwikkeling van de Banken van Lening als kredietinstellingen vanafde Middeleeuwe11

In de loop van de twaalfde en dertiende eeuw kwam op veel plaatsen in het huidige
Nederland de economie weer op gang, na een periode van contractie tijdens de invallen
van de Noormannen. De handel nam opnieuw toe, en daardoor kreeg men meer be
hoefte aan geld en krediet. In Nederland bestond in deze tijd echter onvoldoende kennis
van krediettechnieken. In deze lacune werd voorzien door kooplieden uit Italië, waar de
economische opleving al veel eerder was begonnen en waar men beschikte over een
verf~nd conunercieel apparaat. Italiaanse kooplieden, uit Lombardije afkomstig en
daarom algemeen Lombarden genoemd, trokken vanafde tweede helft van de dertien
de eeuw naar Nederland en introduceerden hier de Banken van Lening. Zij vestigden
zich, na toestemming (octrooi) van de overheid, in vele plaatsen. Het was gebruikelijk
dat deze overheid (vaak een graaf of hertog) een jaarlijkse vergoeding ontving in ruil
voor de toelating, pensioen genaamd. Daar eeuwenlang de meeste houders van een
Bank van Lening Lombarden waren, werd het woord Lombard synoniem met Bank
van Lening ofhouder daarvan. Het tegenwoordig nog gebruikte woord lommerd is er
een verbastering van.

De graven, hertogen en andere heren, tot wier rechten het houden ofdoen houden
van een Bank van Lening behoorde, hadden diverse belangen bij het bestaan van een
Bank van Lening in hun gebied. De reeds genoemdejaarlijkse betaling vormde natuur
lijk een welkome aanvulling op hun financiën. Zij konden bij de Bank van Lening,
waarvan het bestaan van hun welwillendheid afhankelijk was, kredieten opnemen te
gen lagere rente dan gebruikelijk. Ook waren de heren zich ervan bewust, dat de kre
dietfaciliteiten, die deze banken boden, bevorderlijk konden zijn voor de economische
ontwikkeling van de plaats van vestiging.

De Banken van Lening, de eerste bankinstellingen in Nederland, verleenden kre
diet op onderpand. De lener gafaan de bank een goed in pand dat de waarde van de le
ning dekte, en dat door de bank gedurende de looptijd van de lening in bewaring werd
gehouden. Gebruikelijke panden waren voor de hooggeplaatsten en rijken juwelen en
gouden voorwerpen, terwijl de gewone man vooral huisraad en gebruiksvoorwerpen
beleende. De lener ontving als bewijsstuk een beleenbriefje, veelal aan toonder gesteld,
waaruit de aard van het pand bleek en de grootte van de geleende som. Bij terugbetaling
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van de lening werd het pand tegen inlevering van het beleenbriefje weer teruggegeven:
het was dan gelost. Wanneer de lener in gebreke bleefhet pand binnen de gedurende de
Middeleeuwen gebruikelijke term~jnvan eenjaar en een dag ofeenjaar en zes weken te
lossen, dan was het pand verstaan: het werd ten bate van de bankhouder verkocht. Deze
bepalingen bleven ook na de Middeleeuwen in hoofdzaak hetzelfde. In de Middel eeu
wen stond het de bankhouder vrij de manier te bepalen, waarop hij de panden van de
hand wilde doen. De opbrengst was geheel voor hem; Vanaf de zestiende eeuw werd
het gebruikelijk dat de lener het restant ontving, dat na de verkoop van zijn pand over
bleefboven de leensom en de rente (het zogenaamde surplus). Omdat er nu andere be
langen dan alleen dat van de bankhouder bij de verkoop gemoeid waren, vond de vei
ling van de verstane panden voortaan onder toezicht van de stad plaats, waar de Bank
van Lening gevestigd was. Soms hield een stedelijk ambtenaar de veiling.

De Bank van Lening was duur - in de begintijd kwamen rentes van zestig percent
en hoger voor - hetgeen gedeeltelijk te verklaren valt uit de hoge bedrijfskosten. De
bankhouder moest zorg dragen voor administratie en opslag van de panden en had
daarvoor personeel en bedrijfsruimte nodig. Ondanks de hoge kosten voor de leners
bleven zij echter eeuwenlang de enige op grote schaal verspreide kredietinstellingen in
Nederland. De reden hiervoor was, dat slechts weinigen tijdens de Middeleeuwen en
ook wel in de eeuwen hierna verzekerd waren van een zo groot en vast inkomen dat zij
persoonlijk kredietwaardig waren. Voor de zeer velen, die niet over een groot vast in
komen ofover uitgebreide bezittingen beschikten, was het pandkrediet de enig moge
lijke kredietvorm. Deze had, ondanks de hoge kosten, voordelen voor zowel bankhou
der als lener. De bankhouder was er zeker van dat hij door verkoop van het pand zijn
uitgeleende geld kon terugkrijgen. De lener wist, dat wanneer hij zijn schuld niet kon
aflossen, zijn verplichtingen aan de bankhouder met de verkoop van het pand zouden
eindigen.

De diëntele van de Banken van Lening onderging in de loop der eeuwen wijzigin
gen. Aanvankelijk leenden de Banken van Lening ook aan vermogende lieden, zoals
hertogen, graven en grote kooplieden. Deze groepen vielen na verloop van tijd af - de
kooplieden het laatst in de loop van de zeventiende eeuw - omdat hun vermogensposi
tie dermate stabiel was geworden, dat zij van goedkopere andere kredietvormen ge
bruik konden maken. In plaats van grote kredietverleningen kwam bij de Banken van
Lening het accent te liggen op klein consumptief en commercieel krediet. De gebrui
kers van dit krediet zouden pas tegen het eind van de negentiende eeuw enige persoon
lijke kredietwaardigheid verkrijgen.

In potentie zouden de Banken van Lening belangrijke gegevens kunnen leveren
voor de sociaaleconomische geschiedenis. Vooral in kleinere plaatsen waren zij de be
langrijkste kredietverleners. Gegevens omtrent de persoon van de leners, de grootte en
het doel van de leningen zouden belangrijk kunnen zijn om een beeld te krijgen van bij
voorbeeld de armoede in een bepaalde plaats en de invloed van economische verande
ringen op de inkomensontwikkeling van de bevolking. Helaas zijn echter over de wer
kingssfeer van de Banken van Lening slechts sporadisch gegevens bewaard gebleven,
die overigens geen betrekking hebben op de Bank van Lening te Breda gedurende de
besproken periode. Er vallen hiervoor twee oorzaken aan te wijzen.

Ten eerste was de Bredase Bank van Lening tijdens het grootste gedeelte van het
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14. Een middeleeuwse lommerd in vol bedrijf. Miniatuur uit N. Oresme's vertaling van Aristoteles'
'Ethica' (15de eeuw). Bibliothèque Municipale, Rouaan, Ms. 12 (927), fol145' (repro Bea Hoeks, collo
GAB 1991-2158°.

onderzochte tijdvak een particuliere instelling waarmee de overheid, de archiefvormer
bij uitstek, slechts weinig bemoeienis had. Boekhoudingen van particuliere bankhou
ders te Breda zijn niet bewaard gebleven en al zou dit het geval zijn geweest, dan nog
zouden zij ons slechts beperkte informatie over de werkingssfeer van de bank hebben
kunnen leveren.

Dit brengt ons op de tweede oorzaak: de leners van de Banken van Lening bleven
meestal anoniem. De reden hiervoor was, dat lenen bij de Bank van Lening, althans
vanaf de zeventiende eeuw, als minderwaardig werd beschouwd. Bij sommige Banken
van Lening bestond de mogelijkheid om 's avonds de kassier te bezoeken om een lening
te sluiten; men liep dan minder gevaar om te worden opgemerkt dan tijdens de normale
openingsuren. De gang naar de Bank van Lening getuigde ófvan armoede ófvan een
penibele financiële situatie, waarbij het faillissement mogelijk al niet ver meer was. De
lener kon blijkbaar geen beroep meer doen op de goedkopere leenvormen zonder on
derpand, die open stonden voor persoonlijk kredietwaardige personen.
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Slechts enkele gegevens over de omzet van de Bredase Bank van Lening zijn be
waard gebleven, doordat de bankhouder ze als adstructie gebruikte bij een verzoek om
vermindering van het pensioen in 1697. Hieruit blijkt, dat na een topomzet van
J 36.693,- in 1675 de omzet geleidelijk daalde totJ 13.587,- in 1696, het laatst gegeven
omzetcijfer.b Deze gegevens hebben echter een te fragmentarisch karakter om er stellige
uitspraken op te kunnen baseren. Zeer voorzichtig zou verondersteld kunnen worden,
dat het in het laatste kwart van de zeventiende eeuw economisch goed ging in de Baro
nie van Breda, waar de Bredase Bank van Lening de enige instelling van pandkrediet
was. In het algemeen kan namelijk gesteld worden, dat groeiende omzetten van Banken
van Lening wijzen op een economische crisis. Voor velen, armeren maar ook rijken,
was de Bank van Lening dan de enige mogelijkheid om aan contant geld te komen, als
de werkloosheid steeg en betalingen op obligaties, een belangrijke vorm van geldbe
legging voor de rijken, gestaakt werden.

Het bronnenmateriaal betreffende de Bredase Bank van Lening verschaft meer in
formatie over andere aspecten van de bank. Het geeft inzicht in dejuridische positie van
de bankhouder en in de steeds veranderende houding en handelwijze van de overheid
ten aanzien van de bank, die zeer belangrijk werd geacht voor de stad. Ook de wijze van
exploitatie van de bank en de manier van zakendoen van de eigenaren wordt duidelijk.

2. De Bank van Lening te Breda tijdens de Middeleeuwen

De eerste vermelding van Lombarden in Breda dateert van 1308, toen in een oc
trooi voor Lombarden in Steenbergen gerefereerd werd aan de rechten, die de Lombar
den in Breda bezaten.! Het jaar daarop was sprake van de Lombard Johaen Vilaen te
Breda, genoemd in een lijst van Lombarden uit de Zuidelijke Nederlanden die door kei
zer Heinrich VII naar Keulen werden geroepen. 2 Waarschijnlijk is hij dezelfde als de
Bredase Lombard Jan, die in 1313 een lijfrente op de stad Antwerpen bezat. In 1357
werden eveneens Lombarden in Breda genoemd: de heer hief toen f 4!12 per jaar van
hen. 3Het oudst bekende Lombardenoctrooi voor Breda stamt echter pas uit 1368.

In dit octrooi deed de Lombard Begonus Rotharius afstand van al zijn rechten en
verkreeg Gregorius Balbe van heer Jan van Polanen voor een periode van dertien jaar
alle privileges, die toen voor Lombarden gebruikelijk waren. Balbe c.s. kreeg verlofom
in Breda te wonen en daar handel te drijven en geld te wisselen. Dit laatste was in de
Middeleeuwen een belangrijke bezigheid, gezien de enorme verscheidenheid aan mun
ten. Zijn rechtspositie was uitstekend geregeld. Hij en zijn gezelschap zouden geen ge
wapende dienst behoeven te verrichten en vrijgesteld zijn van alle betalingen, die Jan
van Polanen de stad zou opleggen. De heer bood bescherming, ingeval rechters ofande
ren beslag wilden leggen op hun goederen of ingeval andere nadelige situaties zich
voordeden. Zij kregen het recht om een eed in hun eigen landstaal afte leggen, indien zij
het Nederlands niet goed genoeg beheersten. Een bepaling, die ook in andere Lom
bardoctrooien voorkwam maar afweek van de geldende Middeleeuwse rechtspraktijk,
was dat wanneer een van hen een rnisdaad zou begaan, alleen hijzelf en niet het gehele
gezelschap verantwoordelijk zou worden gesteld. Een soortgelijke bepaling was de
overeenkomst, dat zij vrij konden legateren, zoals in hun vaderland gebruikelijk. Hier-
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mee deedJan van Polanen afstand van zijn heerlijke recht op de nalatenschap van binnen
zijn heerlijkheid overleden vreemdelingen. Een andere voordelige bepaling was, dat de
maximumboete, die bij overtredingen opgelegd kon worden, f 25 bedroeg. Vrede
breuk en doodslag vielen hier echter niet onder.

Het bedrijfvan de Lombarden was al evenzeer beschermd. In de overeenkomst was
opgenomen dat zonder verlofvan Balbe deze privileges niet aan anderen zouden wor
den verleend, zodat hij feitelijk over een monopolie beschikte. Dit monopolie was een
algemeen gebruikelijke voorwaarde in Lombardcontracten. Hoogstwaarschijnlijk
wensten de bankhouders, die belangrijke investeringen in hun bank hadden moeten
doen en waarvan velen een lange reis uit Italië hadden ondernomen, hun winstkansen te
maximaliseren. Met dezelfde bedoeling werd uitdrukkelijk bepaald dat de heer, buiten
eenjaarlijkse betaling van f 5, geen recht had op de opbrengst van de bank. De Bredase
Lombarden kregen het recht om in de gehele heerlijkheid te handelen in de geldsoort
die zij wensten, en om de schepenen van hun handelstransacties akten te laten opmaken.
De heer zou bij onwilligheid van hun debiteuren zorgen dat hun vorderingen zouden
worden voldaan, mits zij hiervan schepenbrieven konden tonen. De maximale leenter
nüjn bedroeg eenjaar en een dag. Wanneer volgens de berekening van de bankhouder
deze termijn verstreken was mocht deze vrij over de betreffende panden beschikken.
Een andere bepaling had te maken met het feit dat dieven soms gestolen goederen in de
Bank van Lening beleenden, uiteraard om deze dan niet meer te lossen en zich met het
ontvangen geld uit de voeten te maken. Wanneer dergelijke goederen in de Bredase
bank zouden worden ontdekt, was de bankhouder alleen tot teruggave gehouden, wan
neer de eigenaar het geleende geld en de rente vergoedde. 4 Over de hoogte van de rente
werd, zoals in deze tijd gebruikelijk, niets bepaald, maar wij weten uit diverse rekenin
gen dat deze 38 à 40% kon bedragen.

Ook later in de Middeleeuwen blijkt de aanwezigheid van Lombarden in Breda. In
1411 was er sprake van het Lombardenhuis aan de Eindstraat bij de Eindpoort, die ook
Lombaertpoort genoemd werd. Later woonden de Lombarden aan de Nieuwstraat,
waar grote huizen stonden, die zij voor hun bedrijfnodig hadden. 5

3. De Bank van Lening tijdens de 1àchtigjarige Oorlog in Breda (1568-1637)

Tijdens een groot deel van de zestiende eeuw, en zeker in de begintijd van de Tach
tigjarige Oorlog, schijnt er geen Bank van Lening in Breda gevestigd te zijn geweest.
Op 23 november 1598 althans ontving de Bredase magistraat een verzoek van Antho
ni, houder van de Bank van Lening te Wijk bij Duurstede, om er een op te mogen rich
ten. Deze Anthoni was waarschijnlijk de in 1601 genoemde Antonio Surnothi. Hij had
van prins Maurits octrooi voor een Bank van Lening ontvangen onder voorbehoud van
toestemming door het stadsbestuur, en vroeg nu verlofaan de magistraat. Het Bredase
stadsbestuur wees zijn verzoek echter af. Men twijfelde, ofhem wel werkelijk een oc
trooi was verleend, en meende dat er vroeger ook geen Lombarden door de heer ofhet
stadsbestuur waren toegelaten. Dit laatste was onjuist, zoals hiervoor gebleken is, maar
gaf wel aan dat er sinds mensenheugenis geen Bank van Lening in Breda geweest was.
Zeker zo belangrijk waren echter de praktische en morele bezwaren die de magistraat
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tegen een Bank van Lening had. Een Lombard werd niet alleen onvoordelig voor de
stad geacht, maar moest als een kanker en de pest uit de gemeenschap worden geweerd.
Het stadsbestuur formuleerde het aldus: Also bekent is den woecker te zijn een besmettinghe
vanden Christelijcke Kercke, Last derziele, Quetsinghe vandeghemeyne zaecke ende Bedeiffenisse
van rnenighe particuliere persoonen Het merkte op, dat de Bredase voorvaderen steeds
hun eer en zaligheid (dit is de hemelse zaligheid) hadden trachten te behouden door
geen Lombarden toe te laten, en koppelde hieraan een verbod om op pand geld te schie
ten ofbiljetten van servitie van arme soldaten in te kopen. 6 Een maand eerder had men
al een bepaling uitgevaardigd, dat bij ontdekking van pandbelening het pand ofhet be
leenbriefje verbeurd zouden worden verklaard, en dat de crediteur geen recht had op te
ruggave van het geleende geld. Pand en beleenbriefje zouden aan de lener worden ge
restitueerd. Als de crediteur niet onmiddellijk achterhaalbaar bleek, zou de officier een
jaar tij d krij gen om hem te arres teren. 7

De Bredase overheid stond in deze afwijzende houding tegenover de Banken van
Lening niet alleen. Deze afkeer was ten dele religieus gefundeerd en kwam zowel in ka
tholiek als protestant Europa voor. In het algemeen werden de Banken van Lening door
de hoge rente, die ook aan de armen werd berekend, als onchristelijke instellingen ge
zien. Met name gingen de Banken van Lening in tegen Lucas 6: 35: Leent, zonder iets we
der te hopen. In dit specifieke geval was het élan van de jonge protestantse godsdienst een
bijkomende factor evenals het feit dat de stad Breda, anders dan de heer, nauwelijks ma
teriële belangen had bij de komst van een Lombard. Daarentegen werd het stadsbestuur
wel direct geconfronteerd met de ongelukkigen die de hoge rente, gekoppeld aan harde
leenvoorwaarden, niet hadden kunnen opbrengen. De oppositie van het Bredase stads
bestuur heeft de komst van de Bank van Lening slechts korte tijd kunnen uitstellen. In
1601 verleende prins Maurits daadwerkelijk octrooi voor het houden van de Bank van
Lening te Breda aan Antonio Surnothi, houder van de Bank van Lening te Veere.8

In dit octrooi werd blijk gegeven van een geheel andere visie op de Banken van Le
ning dan die de magistraat van Breda erop nahield. In de tekst van de overeenkomst
werd het zo gesteld: Alsoo wij metter daet bevinden dat de schamele borgeren ende innegesetenen
der stadt ende lande van Breda in armoede vallen endegeraecken, ende door eenige lasten oft inconve
nienten benoodicht wordengoet op te nemen ende heure roerende goederen te verpanden, waer door
de voors. inwoonderen van Breda seer exorbitantelijck belast, opgegeten ende verdorven worden met
geheel swaere ende onbeschaempde menschen, die geene conscientie en maecken hoe zij hennen
evennaesten tracteren ende heymeleyck uuytsuypen. Maurits was dus van mening, dat arme
mensen altijd behoefte zouden hebben aan pandkrediet. Het was beter om deze behoef
te te laten vervullen door een officiële bankhouder, aan wie regels konden worden op
gelegd en die controleerbaar was, dan om geen Bank van Lening toe te staan, waardoor
particulieren heimelijk geld op onderpand gingen schieten. Deze waren vaak geweten
loos en berekenden een dermate hoge rente, dat de leners tot armoede ofnog groter ar
moede vervielen. Maurits stond in zijn opvattingen niet alleen. Dit standpunt werd
door de meeste overheden in deze tijd ingenomen en was er mede de oorzaak van, dat
ondanks de wijdverspreide oppositie tegen de Banken van Lening, deze gedurende de
zestiende en zeventiende eeuw in Nederland explosief in aantal toenamen. Wel won in
deze periode de opvatting veld, dat de leners tegen de bankhouder beschermd moesten
worden; hiervan was in de Middeleeuwen, zoals mede blijkt uit het Bredase contract uit
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1368, nog geen sprake geweest. Deze bescherming uitte zich onder meer in de vaststel
ling van rentepercentages, die de bankhouder mocht heffen, en die lager waren dan in
de Middeleeuwen gebruikelijk. In het Bredase contract uit 1601 was de rente bepaald
op een blank per pond Vlaams per week, hetgeen neerkomt op 32% % op jaarbasis. Dit
percentage was destijds in Nederland normaal. Minder gewoon was, dat behalve de be
palingen omtrent de looptijd en de rente alle verdere voorwaarden ontbraken. Andere
Lombardcontracten uit deze tijd waren veel gedetailleerder.

Antonio Surnothi, die zoals gebleken ook houder van de Bank van Lening te Veere
was, oefende het beheer over de Bredase Bank van Lening niet persoonlijk uit. Hij zorg
de voor het kapitaal en de huisvesting van de bank en liet het beheer over aan een kassier
(zetbaas), François Ardes. 9 Bij veel Nederlandse Banken van Lening bestond een der
gelijke situatie. Surnothi zou niet lang eigenaar zijn van de Bredase Bank van Lening. In
1605 deed hij het octrooi over aan Cornelis Balbian, die het op zijn beurt weer over
droeg aan Abraham Lus. 10 die later ook de Bank van 's-Gravenhage zou pachten. Waar
schijnlijk is Surnothi zeer kort daarop overleden, waarop de Bredase Bank van Lening
betrokken werd in een strijd tussen zijn crediteuren. De inhoud van de bank werd naar
het huis van de schout gebracht om daar bewaard te worden in afwachting van de af
loop van dejuridische kwesties, die nog in 1613 speelden. 11

Uiteraard was Abraham Lus met deze gang van zaken niet ingenomen. Hij had in
1605, toen het octrooi voor de bank op zijn naam gesteld was, de thesaurier van deNas
sause domeingoederen f 12 betaald als pachtprijs voor eenjaar. Vanwege het beslag dat
op de bank gelegd was, werd hij echter niet in het bezit van de bank gesteld. Hij be
klaagde zich hierover bij de Nassause Domeinraad, de beheerder van de vele goederen
van de Nassaus, en verlangde preferentie boven de andere schuldeisers van de Bredase
Bank van Lening. Tevens wenste hij de onmiddellijke terugbetaling van de door hem
betaalde f 12, inclusief de rente. De Domeinraad zond het request door aan het stads
bestuur, dat antwoordde, dat de penningen van de bank nu bij de Raad van Brabant be
rustten, en dat zonder ordonnantie van de Raad geen betalingen uit deze gelden gedaan
werden. De Domeinraad schreefdaarop weer aan de Bredase magistraat, dat hij wenste
dat Abraham Lus in het bezit van de Bank van Lening werd gesteld, aangezien het in het
belang van de inwoners was dat deze bank functioneerde. 12

Enig effect heeft deze briefwisseling waarschijnlijk niet meer gehad, want de nieu
we heer van Breda, Philips Willem, die in 1609 de facto de heerlijkheid kon gaan bestu
ren,13 maakte onmiddellijk schoon schip en verleende in ditzelfde jaar octrooi aan de
vader van Abraham Lus, Sion Lus. 14 Deze kleurrijke figuur, koopman, kunstverzame
laar en vriend van de Oranjes, was in 1609 zestigjaar oud en had een lange, zij het niet
bepaald vlekkeloze carrière als Bank-van-Leninghouder achter de rug. Hij was betrok
ken geweest bij de Banken van Lening te Leiden, Dordrecht, Amsterdam, Haarlem,
Schiedam en 's-Gravenhage. In 1593 was hij schuldig verklaard aan het plegen van on
regelmatigheden in zijn hoedanigheid als houder van de Bank van Lening te Dordrecht,
terwijl hij door Leiden van het bankhouderschap werd ontheven. In de tijd dat hij de
Bredase Bank van Lening verkreeg had hij moeilijkheden met de stad Amsterdam en
zijn crediteuren, 15 waarmee hij ook in Breda te maken zou krijgen.

In het aan Lus verleende octrooi werd het feit vermeld, dat er op dat moment in
Breda geen Bank van Lening werd gehouden door de vele geschillen en processen, die

118

Jaarboek De Oranjeboom 43 (1990)



aangaande deze bank gerezen waren. De in Breda woonachtige burgers en soldaten
moesten daarom naar Banken van Lening in de omliggende streken uitwijken. Er be
stond geen reden om tot nadeel van de arme burgers de afloop van de processen rond de
Bank van Lening afte wachten, en om deze reden verleende Philips Willem verloftot de
oprichting van een nieuwe Bank van Lening. Dit feit zou overigens geen afbreuk doen
aan de rechten, die anderen op de vorige bank hadden; zij konden derhalve doorgaan
met hun gerechtelijke acties. Het octrooi werd verleend voor zestienjaar, tegen een be
taling van f 600 perjaar. Deze grote verhoging van de pachtprijs, in verhouding tot de f
12 die Abraham Lus betaalde, deed zich voor in een periode, dat overal in Nederland de
pachtprijzen van de Banken van Lening krachtig verhoogd werden. Lus ontving be
scherming van de heer en de gewone burgerrechten; daarbij zou hij vrijgesteld zijn van
inkwartiering en bovendien van tochten en wachten (dus militaire expedities van de
burgerij in oorlogstijd en wachtlopen), tenzij in zeer grote nood. Hij zou het monopolie
op het verlenen van pandkrediet hebben, en met verlofvan de heer anderen van zijn na
tie (dit zijn Italianen) in zijn plaats stellen. Wanneer hij zou komen te overlijden vóór de
afloop van het octrooi, zouden de erfgenamen de zaak mogen voortzetten.

De rente was weer vastgesteld op 321Jz %, de verstaantijd op éénjaar. Verstane pan
den zouden viermaal per jaar onder toezicht van de schepenen en de stadssecretaris of
op andere wijze onder stadstoezicht verkocht moeten worden. Het surplus, dat na de
verkoop van een pand resteerde, wanneer leensom, rente en verkoopkosten waren be
taald, moest door de bankhouder aan schepenen en armmeesters ter hand worden
gesteld. De armmeesters zouden deze surplussen dan weer aan de vroegere eigenaars
overgeven. Als de eigenaars hun geld niet kwamen ophalen zouden de armmeesters de
ze bedragen voor armenzorg gebruiken. Deze bepalingen, vanaf de zestiende eeuw al
gemeen, betekenden een verbetering voor de positie van de leners; zoals gezegd hadden
de bankhouders in de Middeleeuwen vrij over de verstane panden kunnen beschikken.
De bepaling omtrent het alleen tegen vergoeding retourneren van gestolen panden
bleef in dit contract van kracht, zoals in de zeventiende en achttiende eeuw normaal
was.

Zoals gebruikelijk liet Lus waarschijnlijk in de beginjaren zijn bank door een kas
sier beheren. Mogelijk kwam hierin verandering toen hij zich in 1614 te Breda
vestigde l6 , wellicht omdat hem elders de grond te heet onder de voeten was geworden
en hij liever in een heerlijkheid van de bevriende Oranjes vertoefde. Hij woonde eerst
aan de Eyntpoortstraat, later aan de Waterpoortstraat. 17 Sion Lus diende zijn octrooi
niet uit. In 1617 kreeg hij moeilijkheden met zijn crediteuren; in dit jaar werd er uit
naam van de Engelse koopman Richard Barens een inventaris opgemaakt van de goede
ren te zijnen huize. IS Waarschijnlijk hing met Lus' financiële moeilijkheden samen, dat
de Staten Generaal hem sureté de co/ps verleenden, die in december 1617 nog met zes
maanden verlengd werd. 19 Hoewel hij continuatie van zijn octrooi voor zijn zoon Isaac
Lus vroeg en verkreeg in 1617, deed hij spoedig hierna de bank over aan de Hagenaar
Nicolaes Roclaes20 , die in 1616 overigens samen met Isaac Lus de Bank van Lening van
Leeuwarden gepacht had. 21

Roclaes overleed in 1620. Het jaar daarop verzocht en verkreeg Johan Rochatis,
houder van de Bank van Lening te Gorinchem en later ook te Gouda, het octrooi.22 In
1625 echter kwam er aan zijn bankhouderschap reeds een einde wegens de inname van
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Breda door de Spaanse veldheer De Spinola. Koning Philips IV van Spanje verleende
als nieuwe heer van Breda in 1625 de Bank van Lening van Breda aanJeronimus Vau
seul ofValsolio, die reeds de Bank van Lening te Leuven bezat.23 In hetzelfde jaar ver
nieuwde de koning de contracten van de nog bestaande Lombarden in de zuidelijke Ne
derlanden op dezelfde voorwaarden.24

Het contract zou gelden tot het moment, waarop er een Mans Pietatis, een Berg
van Barmhartigheid, in Breda geopend zou worden. Deze Montes Pietatis waren door
Godshuizen beheerde liefdadige instellingen, vanafhet begin van de zeventiende eeuw
in de Zuidelijke Nederlanden opgericht. Voortgekomen uit de reeds genoemde weer
stand tegen de Lombarden hadden zij ten doel om pandkrediet te verschaffen tegen een
lagere rente dan de Lombarden berekenden, namelijk (vanaf 1620) 12 en 13%.25 Hoe
wel ook voor de steden 's-Hertogenbosch en Maastricht, in deze periode eveneens in
Spaanse handen, plannen werden gemaakt om de Lombard door een Mons Pietatis te
vervangen, kwam een dergelijke instelling nergens in de Noordelijke Nederlanden tot
stand. In de Zuidelijke Nederlanden werden echter de Lombarden op den duur vrijwel
overal door Montes Pietatis vervangen.

De rente was bepaald op drie negenmannekens per ot Vlaams per week, hetgeen neer
kwam op 16% % opjaarbasis, een laag percentage voor een verpachte Bank van Lening.
De overige voorwaarden kwamen overeen met hetgeen ook in de Republiek gebruike
lijk was. Vauseul kocht het huis 'Den Schildt van Amstelredam' of 'D'Wapen van
Amstelredam' aan de Karrestraat aan, waar hoogstwaarschijnlijk de Bank van Lening
gevestigd werd.26 Hij beheerde zijn bank overigens niet zelf; hiermee was in 1633 Ber
thelmeeus Tassel belast. 27

4. De Bank van Lening tijdens de Republiek

Met de inname van Breda door Frederik Hendrik in 1637 eindigde voor deze stad
de Tachtigjarige Oorlog. Ook nu vond voor de Bank van Lening, evenals voor alle an
dere functies die direct of indirect onder de overheid stonden, een wisseling van de
wacht plaats. In 1638 verleende Frederik Hendrik octrooi voor de Bredase Bank van
Lening aanjacques Lora en Francesco Antonio Tortarolis, tegen een jaarlijkse betaling
van ot 600 ( = J 630,-) en de gebruikelijke voorwaarden. 28 Van Francesco Antonio Tor
tarolis is verder weinig bekend. Jacques Lora was in het begin van zijn carrière kassier
geweest bij de Bank van Lening van Leeuwarden. Ook veel andere bankhouders had
den voordien een degelijke functie bekleed, waardoor zij uiteraard het bankbedrijfgoed
hadden leren kennen. Naast de Bredase Bank van Lening had Lora op verschillende
tijdstippen ook de Banken van Lening van 's-Gravenhage, Arnemuiden en Veere in
pacht.

Op 17 mei 1638 kochten Lora en Tortarolis ieder voor de helft van de advocaat
Willem van Strijp als bedrijfsruimte het huis vanouds genaamd 'Piggens huysinge' aan
de Nieuwstraat.29 Het beheer van de bank door beide pachters leverde moeilijkheden
op. In een ongedateerde briefaan de Nassause Domeinraad beklaagde Lora er zich over
dat Tortarolis, die zich volgens mondelinge afspraak in Breda had moeten vestigen om
als kassier van de bank te fungeren, met zijn hele gezin naar Italië was teruggegaan. Hij
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bleef wel een inkomen uit de bank genieten, maar stelde daar geen prestatie tegenover.
Lora verzocht nu, dat het contract alleen op zijn naam gesteld zou worden. Als tegen
prestatie zou hij dan de rente verlagen tot 1fz stuiver per fi. Vlaams per week (21 1/z %),
een waarde overigens, die in de Republiek langzamerhand gebruikelijk werd. Hij zou
daarbij de normale pachtprijs blijven betalen.3o Waarschijnlijk werd hierop door de
Nassause Domeinraad niet ingegaan, maar mogelijk was deze zaak aanleiding tot de
overeenkomst tussen Lora enJean François Tortarolis, bankhouder te Leiden en Leeu
warden en broer van Francesco Antonio, gesloten in 1638 en herzien in 1639. Jean
François Tortarolis trad hierbij op voor zijn uytlandighe broer Francesco Antonio.

15. Het voormalig pand 'Piggens
huysinghe', momenteel Nieuw
straat 19 en 19a te Breda, waar in
1638 Lora en Tortarolis hun Bank
van Lening vestigden (foro Bea
Hoeks coll GAB 1990-149").

Krachtens deze contracten werd de bezitverhouding van de Bredase Bank van Le
ning tussen Lora en Tortarolis, aanvankelijk 1fz -1fz, gewijzigd in 114-3/4.Jean François
Tortarolis ging waarschijnlijk als de voornaamste kapitaalverschaffer fungeren, waar
voor hij 8% rente zou ontvangen, per zes maanden betaalbaar. Als de opbrengst van de
bank onvoldoende zou zijn om de rente te betalen, moest het ontbrekende bedrag voor
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114 deel door Lora en 3/4 deel door Francesco Antonio Tortarolis voldaan worden. Lora
stelde zich borg voor het goede beheer van de bank, waarvoor hij een kassier en knechts
zou aanstellen. Jean François Tortarolis zou maandelijks een staat van de bank ontvan
gen en overigens zo vaak als hij wenste de bank controleren. Ongebruikt liggend kapi
taal werd aan hem teruggegeven. 31 Het beheer door Lora duurde desondanks niet lang.
Hij ging failliet en eind 1642 werd zijn desolate boedel verkocht.32 Jean François Torta
rolis werd nu in feite de eigenaar van de bank. In 1643 werd hem bij vonnis van de sche
penbank van Breda de helft toegewezen van het huis aan de Nieuwstraat, dat toebe
hoord had aan Jacques Lora, ter betaling van onder meer een vordering van bijna
f 40.000,-, die hij hoogstwaarschijnlijk als bedrijfskapitaal voor de bank gestort had,
met daarbij de rente à 8%.33 Hij nam in 1644 het restant over van de schuld aan Willem
van Strijp wegens de aankoop van het huis aan de Nieuwstraat.34 Bij het overlijden van
Jean François Tortarolis in 1653 waren de vorderingen nog steeds niet betaald. In 1655
trachtten zijn erfgenamen het halve huis te verkopen, maar uiteraard dekte de executie
waarde hun vordering op geen stukken na. 35 Waarschijnlijk hebben zij dus voor het
grootste deel van het bedrag geen genoegdoening ontvangen.

De bank was inmiddels overgedragen aan Aernauldt Walraven, die in 1657 zelfoc
trooi verkreeg voor twintigjaar. Zoals hijzelfhad voorgesteld was de rente vastgesteld
op 211Jz %.36 Eveneens in 1657 nam hij de Bank van Lening van Leeuwarden over.J7
Ook Walraven diende zijn contract niet uit. De bank werd overgenomen door Hen
drick van Laer, wiens enige broer en diverse andere familieleden predikant waren38; een
duidelijk bewijs, dat er een kentering kwam in de openbare mening over de Banken van
Lening. In 1661 had Van Laer een mislukte poging ondernomen om de Bank van Le
ning te Zwolle te pachten39 ; in Breda had hij meer succes. In 1672 verzocht hij om ver
lenging van het in 1657 aan Walraven verleende octrooi en een verbod op pandbelening
anders dan bij hem in de gehele Baronie. Hij bood aan omf 735,- in plaats vanf 636,
per jaar te betalen, indien hij een geschikte behuizing voor zijn bedrijf toegewezen
kreeg. Bovendien verklaarde hij zich bereid om voor panden vanf 100,- en meer de ren
te tot 12% te verlagen. 40 Dit laatste voorstel was niet origineel; in een aantal grotere
Banken van Lening was een renteverlaging voor de duurste panden al doorgevoerd. De
reden hiervoor was, dat op de belening van panden een aanzienlijke overhead rustte, be
staande uit administratie en opslag. Deze overhead woog uiteraard het zwaarst op de
kleinste panden, waarvan de rente soms de kosten voor de bank niet dekte; aan de duur
dere panden waren, per gulden uitgeleend geld gerekend, veel minder kosten verbon
den. Van Laer kon zijn benodigde kapitaal tegen 5% lenen, onder meerf 14.847-11 van
Margaretha Tortarolis, dochter vanjean François Tortarolis. 41 Een rente van 12% voor
de duurste panden verschafte hem derhalve voldoende winstmogelijkheden.

In 1677 verkreeg Hendrick van Laer octrooi voor de Bank van Lening42 maar
vreemd genoeg op de oude, voor hem gunstige voorwaarden; men was op zijn aanbie
dingen niet ingegaan. In ditzelfde jaar kocht hij van prins Willem III een huis aan het
Kasteelplein43 , gelegen naast het huis Brecht. Van Laer verstrekte ook leningen zonder
onderpand. In 1673 bijvoorbeeld leende hij aan Erasmus van Falkenhaen, commandant
van Breda, f 825.44 Mogelijk is deze lening, zoals die vanf 575,- aan kapitein Hendrick
Grauwers in 167045 , bedoeld geweest om salarissen van de soldaten uit te betalen. Op
het eind van de zeventiende eeuw liet Van Laer, op leeftijd gekomen en in moeilijkheden

122

Jaarboek De Oranjeboom 43 (1990)



geraakt door het wanbeheer van zijn personeel, het beheer van de bank over aan de in
Bergen op Zoom woonachtigeJacob Reygersman.

Deze had eenjarenlange ervaring in het Bank-van-Leningwezen; op veertienjarige
leeftijd was hij bij Van Laer als klerk in dienst gekomen. Waarschijnlijk in 1696 stelde hij
de Domeinraad in kennis van het feit, dat hij de bank van Van Laer had overgenomen.
Hij had geconstateerd, dat de Bredase Bank van Lening in verval was geraakt. Het uit
geleend kapitaal was met de helft verminderd en verscheidene panden waren vermist,
hetgeen tot klachten van de eigenaars aanleiding had gegeven. Reygersman wilde met
Van Laer, wiens octrooi in 1698 zou aflopen, in onderhandeling treden betreffende
overname van de bank, maar wenste voordien te weten of hij een octrooi zou kunnen
krijgen. Hij was bereid hiervoorJ 400,- perjaar te betalen, gezien de kosten die het zou
vergen om de bank weer in goede staat te brengen. Reygersman deed vermoedelijk in
1697 een gedetailleerd voorstel aan hetstadsbestuur. Hij verklaarde zich bereid om de
rente voor panden tussen deJ 100,- enJ 200,- te verminderen tot 25 stuivers perJ 100,
per maand (15%) in plaats van het oude percentage, en de rente voor panden boven
J 200,- tot 12%. Verder stelde hij voor omJ 400,- per jaar te betalen, totdat het uitge
leend kapitaal van de bank weerJ 24.000,- zou bedragen, en daarna weerJ 650,-. Ter
controle zou hij elkjaar een staat van de bank overleveren. Het stadsbestuur bracht deze
voorstellen aan de Domeinraad over en inderdaad werd Reygersman in februari 1697
op deze voorwaarden octrooi verleend. 46 De Bredase Bank van Lening werd de tweede
bank in Reygersmans bezit; in 1689 had hij reeds de Bank van Lening te Bergen op
Zoom gepacht. Jacob Reygersman was een rijk man, waarschijnlijk vooral door de in
komsten uit zij nBanken van Lening. In 1711 kocht hij voor zijn minderjarige zoonJa
cob jr. àJ 16.000,- de schout- en drostambten van het Zuid- en Westkwartier van het
Markiezaat van Bergen op Zoom, waaraan de jonkheerstitel verbonden was. Om zijn
Bredase Bank van Lening te huisvesten kocht hij in 1698 een pand op de hoek van de
Schoolstraat van outs den Ancker ende daarna den Prins !Jan Orange ende 't Hof!van Hollantge
naemt. Gedurende tientallen jaren zou de Bredase Bank van Lening hier gevestigd
zijn. 47

In maart 1697 vaardigde de Domeinraad, waarschijnlijk op aandringen van Rey
gersman als belanghebbende, een publicatie uit tegen het clandestien pandbelenen door
particulieren.48 Hoewel hierop vrijwel overal een verbod rustte, werd dit vaak overtre
den vanwege de grote winsten, die met het belenen van panden behaald konden wor
den. Het veelvuldig herhalen van het verbod op veel plaatsen in de Republiek wijst er
op, dat het kwaad moeilijk uit te roeien was. Het voor Breda uitgevaardigde verbod
richtte zich vooral tegen de pandbelening, vermomd als koop met recht van wederinkoop.
Bij deze transactie 'verkocht' de lener zijn pand aan de leninggever met het recht om het
later terug te kopen, uiteraard tegen een hogere prijs. Het verschil tussen inkoop en ver
koop vormde de rente van wat eigenlijk een lening was. In de Bredase publicatie werd
gesteld, dat deze particulieren niet alleen een ongehoord hoge rente berekenden, maar
dat ook de armen tekort gedaan werden. Zij hadden recht op de surplussen, die de ver
stane panden na verkoop hadden opgeleverd en die door de vroegere eigenaars niet
werden opgehaald. En uiteraard zouden de panden, die door clandestiene belening aan
de Bank van Lening onthouden werden, ook niet op een veiling van panden terechtko
men en surplussen opleveren. Het Bredase verbod bepaalde dat zij, die onder het mom
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van koop met recht van wederinkoop panden onder zich hadden,f 200,- boete zouden
betalen, waarvan 1/3 deel aan de officier zou toevallen, 1/3 deel aan de aanbrenger en 1/3
deel aan de armen. Zij, die op het moment van uitvaardiging panden in bezit hadden,
zouden veertien dagen de tijd krijgen om deze bij de Bank van Lening te belenen, die
derhalve hun rechten en verplichtingenjegens de leners zou overnemen. Ook dit ver
bod was echter op de lange duur niet effectief: in 1738,1743 en 1749 werden voor Breda
telkens opnieuw dergelijke verboden uitgevaardigd.

De Bank van Lening kreeg waarschijnlijk spoedig weer een grotere omvang. Hoe
wel Reygersman over 1702 en 170349 verlof kreeg om met een betaling van f 5:;25,- te
volstaan, deelde de rentmeester van de Baronie van Breda in 1717, toen zijn octrooi af
liep, aan de Domeinraad mee, dat Reygersman grote winsten had gemaakt. De pacht
zoujaarlijks metf 100,- àf 150,- verhoogd kunnen worden. 50 Er waren twee gegadig
den voor het nieuwe octrooi, dat op dat moment in handen was vanJacob Reygersman
jr., nadat zijn vader in 1715 gestorven was. 51 Arnoldus de Ly, die de bank de laatste vijf
jaar beheerd had52 , enJacob van Swichem, kassier van de Utrechtse Bank van Lening,
die voordien houder van de Bank van Lening te Culemborg geweest was53 , solliciteer
den naar het octrooi. Beiden boden de oude pachtsom vanf 650,_.54

De Domeinraad besloot deze keer tot een publieke verpachting, waarbij zou wor
den uitgegaan van een door de rentmeester opgesteld conceptreglement voor de bank.
Injanuari 1718 vond uiteindelijk octrooiverlening plaats aanJacob van Swichem, tegen
een pachtprijs van f 1225 ( = f 1286,- en 5 stuivers) perjaar. De rente was bepaald op 21
2/3% voor panden onderf 100,-,15%) voor panden tussenf 100,- enf 200,- en 12%
voor panden boven f 200,_.55 Arnoldus de Ly pachtte in 1724 de Bank van Lening te
Bergen op Zoom.56 Na afloop van het octrooi van Van Swichem werd in 1737 diens
zwager Justus van Tongeren bankhouder, wederom voor twintigjaar. 57 Deze man was
een grootondernemer, die buiten Breda ook nog de Banken van Lening te Leeuwarden,
's-Hertogenbosch, Culemborg, Tiel en Franeker bezat (deze laatste in compagnon
schap metJacob van Swichem). Tegen het einde van Van Tongerens octrooi, in februari
1755, stelde burgemeester Van Huls in het stadsbestuur voor om de Domeinraad te ver
zoeken de Bankvan Lening voor een zekere termijn aan de stad in admodiatie te geven,
dit wil zeggen dat de beschikking over de bank tegen betaling van een bepaald bedrag
aan haar overgedragen werd.

Het stadsbestuur verzocht daarop aan Van Huls en de schepenen Van Goor en De
Vries om hierover met rentmeester Van Naarssen, die de Bredase bezittingen van de
Nassaus beheerde, te confereren. 58 Mede op grond van een gunstig advies van de rent
meester, die meende dat de stad bij de admodiatie voordeel zou hebben, werd aan prin
ses Anna, weduwe van prins Willem IV, als vrouwe van Breda de overdracht van de
Bank van Lening in admodiatie aangevraagd59 en in 1756 verkregen. De stad zou hier
jaarlijks de som voor betalen, die de verpachting van de bank had opgeleverd,f 1286,
en 5 stuivers.6o Spoedig bleek, waarom het stadsbestuur de admodiatie gewenst had.
De magistraat had het plan opgevat, om van de bank een stedelijke instelling te maken,
hetgeen inhield dat kapitaal en bedrijfsruimte door de stad zouden worden geregeld,
dat de personeelsleden gesalarieerde ambtenaren zouden zijn en dat de winst aan de stad
zou toevallen. Deze situatie bestond al in verscheidene steden: Amsterdam was er als
eerste in 1614 toe overgegaan om de bank voor rekening van de stad te houden. Het doel
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hiervan was tweeledig: enerzijds kon de stad een sociale politiek voeren door de rente te
verlagen en bedrog door de bank uit te sluiten; anderzijds kon de stad profiteren van de
winsten, die een goed geleide Bank van Lening vaak opleverde.

In januari 1757 werd door het Bredase stadsbestuur besloten, dat burgemeester
Van Huls de kassier van de bestaande Bank van Lening, Simon van Walcheren, zou pol
sen ofhij eventueel de leiding van de op te richten stedelijke Bank van Lening op zich
zou willen nemen op dezelfde voorwaarden als hij dat bij Van Tongeren gedaan had.61

Van Walcheren antwoordde hierop bevestigend, met als voorbehoud dat als zijn broer
te Schiedam, houder van de Bank van Lening aldaar, zou overlijden en hij deze Bank van
Lening zou verwerven, hij te Breda geen kassier meer wilde zijn. 62 Met broer wordt hier
waarschijnlijk bedoeld zijn familielid Wolphert de Merré, die in 1756 samen met hem
de Bank van Lening te Schiedam pachtte63 en met wie hij in 1771 een contract sloot be
treffende de verdeling van de winst. 64 Er werd een contract betreffende deze zaak
opgesteld65 en de raadsheer Jacob Reygersmanjr., die tussen 1715 en 1718 de Bredase
Bank van Lening had gehouden en eigenaar was van het huis aan de Schoolstraat waar
in de bestaande bank werd gehouden, werd gevraagd ofhij dit aan de stad wenste te ver
huren. 66 Zoals gezegd was dit huis destijds door zijn vader aangekocht om er de Bank
van Lening te vestigen.
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16. Gevelschets van het pand Schoolstraat 39,
waar in de 18de eeuw de Bank van Lening
was gevestigd (GAB II-151).
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Het stadsbestuur zag uiteindelijk toch afvan de oprichting van een stedelijke Bank
van Lening, toen bankhouder Van Tongeren aanbood om bij voortzetting van de oude
situatie jaarlijks j300,- extra te betalen. De magistraat schreefde Domeinraad in okto
ber 1757 dat men, aangezien een sekere winste voor een onsekere te praifereeren was, de bank
aan de vroegere bankhouder gelaten had voor de som, die de stad voor de admodiatie
moest betalen, met daarbij j 300,-. Men redeneerde, dat het bij een Bank van Lening
vooral aankwam op de betrouwbaarheid van de kassier, dat die van de tegenwoordige
boven alle twijfel verheven was, maar dat deze zich niet zonder voorbehoud aan een
eventuele stedelijke Bank van Lening wilde verbinden. Bovendien vreesde men perio
den van troubles, wanneer de vraag naar geld zeer groot zou zijn en de Bank van Lening
tegen hoge rente extra kapitaal moest opnemen om aan de verhoogde vraag naar lenin
gen te vold0en.

Voor de verpachting van de Bank van Lening aan Van Tongeren verzocht het stads
bestuur toestemming aan de Domeinraad, die inderdaad werd verleend.67 In 1765 ont
ving de magistraat echter het bericht, dat Van Tongeren overleden was en dat de bank
op dezelfde voorwaarden zou worden overgenomen door Van Tongerens familielid
Justus de Vrij, die ook eigenaar was van de Bank van Lening te Culemborg. De ma
gistraat nam met deze verklaring genoegen.68 In 1777 liep het oorspronkelijk aan Van
Tongeren verleende octrooi af. Het stadsbestuur wendde zich nu tot de Nassause Do
meinraad met het verzoek, ofhet de Bank van Lening wederom voor twintigjaar in ad
modiatie zou kunnen ontvangen.69 OokJustus de Vrij richtte zich tot de Domeinraad;
hij verlangde een verlenging van zijn contract en bood aan om hiervoor jaarlijks
j 1286-5-0 aan de Raad te betalen enj 300,- aan de stad.7° De Domeinraad verleende
hem de gevraagde verlenging, maar bepaalde dat hij hiervoor j 1586-5-0 aan de Raad
moest betalen en hij vrijgesteld zou worden van de jaarlijkse betaling van j 300,- aan de
stad. Ter compensatie zou de Domeinraad tienjaar lang, met ingang van 1778, aan de
stad Breda j 300,- uitkeren. 71 In 1789 werd deze periode nog eens met twee jaar ver
lengd.72

5. De Bank van Lening in de Bataafs-Franse tijd

Beginjanuari 1795 kwam voor Breda een einde aan het Ancien Régime, toen de
stad op bevel van de Staten-Generaal haar poorten opende voor de Fransen. Met het
spoedig daarop volgende vertrek van stadhouder Willem V naar Engeland verloor de
stad haar heer. Het beheer over diens goederen, ondergebracht bij de Nationaale Do
meinen, werd overgenomen door de nieuw opgerichte Bataafse Republiek. Aanvanke
lijkhad deze omwenteling voor de positie van de Bank van Lening geen grote gevolgen.
In februari 1798 echter stelde het Committé van Algemeen Welzijn uit het stadsbestuur,
dat uit oude bescheiden in de stadssecretarie gebleken was dat het recht op de begeving
van de Bank van Lening door de Domeinraad ten onrechte aan zich was getrokken en
dat dit recht aan niemand anders toebehoorde dan aan de stad. Deze mening was on
juist; het houden ofdoen houden van de Bank van Lening behoorde onbetwistbaar tot
de heerlijke rechten, die voor wat Breda betrof in handen waren van de Oranjes, wier
belangen de Nassause Domeinraad vertegenwoordigde. Het standpunt van het Com-
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mitté kwam echter wel overeen met het beginsel van de Franse Revolutie, overgenomen
door de Bataafse Republiek, dat feodale verhoudingen en heerlijke rechten onverenig
baar waren met de vrijheid en gelijkheid van alle mensen ten opzichte van elkaar. Waar
schijnlijk wenste het stadsbestuur zich met dit standpunt ook vrij te maken van de on
dergeschikte positie aan de heren van Breda, die het eeuwenlang had ingenomen.

Aangezien het met De Vrij gesloten contract op 30 maart 1798 zou aflopen, trofhet
stadsbestuur maatregelen om de bank te verpachten. Er werd een pachtcontract op
gesteld, dat in grote trekken gelijk was met het voorgaande. De rente was bepaald op 21
2/3 % voor panden onder deJ 100,-, 15 % voor panden tussenJ 100,- enJ 200,- en 12%
voor panden daarboven, zoals ook voor Jacob Reygersman en diens opvolgers was
vastgesteld. Nieuw waren de bepalingen, dat de pachterJ 8000,- borg moest stellen, en
dat hij over een goed ruim huis moest beschikken, indien mogelijk in het centrum van
de stad gelegen. Hij zou geen buitenstaanders in de vertrekken mogen toelaten, waar de
panden lagen opgeslagen, en hij zou deze kamers moeten luchten.

Op 15 maart 1798 werd de bank verpacht voor zes jaar àJ 1825,- jaarlijks aan
Coenraad Golkenraad73 , die eerder herbergier, pachter van de Imposten van den Lande
in Breda en van het hoofdgeld, gemaal, havengeld en van de heffing over de bezaaide
landen in Ginneken en Bavel was geweest. Vier dagen later werden zijn borgen, Corne
lis Wilhelmus van Gils, oud-secretaris van Breda, en Hendrik de Jongh door de stad
aanvaard. 74 Van Gils zou als kapitaalverschaffer van de bank fungeren. Op 2 april keur
de het stadsbestuur de verpachting goed, verricht door twee leden uit het Comité van
Finantiën van het stadsbestuur, rnits de bepaling werd toegevoegd, dat de pachter ver
antwoordelijk zou zijn voor alle schade aan de panden, door welke oorzaak dan ook.75

De regering van de Bataafse Republiek, als opvolgster in rechte van de prins van Oranje
als heer van Breda, liet deze verpachting zonder commentaar passeren. Dat kon ook
moeilijk anders, want de radicale regering-Vreede, op 22 januari 1798 na een staats
greep aan de macht gekomen, ontwierp een staatsregeling, aanvaard in april 1798,
waarbij alle heerlijke rechten vervallen werden verklaard. 76 Wèl raakte de stad in con
flict met het Collegie van Administratie der door de Fransehen geabandonneerdegoederen van den
T/orst van Nassau, de opvolger van de Nassause Domeinraad. In april 1798 gelastte de
stad namelijk de kassier van de Bank van Lening, Jacob van Walcheren, om een bedrag
vanJ 1500,-, dat oorspronkelijk aan dit Collegie had moeten worden voldaan, aan haar
uit te betalen. 77 Ongetwijfeld was deze order gebaseerd op de nieuwe overtuiging van
de stad, dat de Bank van Lening geheel en al haar toebehoorde. Het collegie ging er niet
mee akkoord en er ontstond een kwestie waaraan ook de Agent van Financiën78 en het
Uitvoerend Bewind79 nog te pas kwamen. De afloop van de zaak is onbekend.

De nieuwe bank had een moeilijke start. Op 24 mei behandelde het stadsbestuur
een verzoek van Golkenraad om zijn borg, Van Gils, te dwingen volgens het tussen hen
gesloten contract kapitaal aan de bank te verschaffen of anders de borgsom te betalen,
die Golkenraad contractueel aan de stad verschuldigd was als hij geen bank hield. Voor
lopig bepaalde het stadsbestuur zich ertoe om Golkenraad naar de civiele rechter te ver
wijzen en om Van Gils te gelasten goed voor de Bank van Lening te zorgen. 80 De dag
daarop gebood het stadsbestuur, naar aanleiding van een klacht dat Golkenraad wegens
gebrek aan geld de belening van enig zilverwerk geweigerd had, echter hem, DeJ ongh
en Van Gils naar de vergadering te komen om de partijen te horen. Alleen beide eerstge-
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noemden verschenen. Golkenraad herhaalde dat hij te weinig kapitaal had, aangezien
Van Gils het mondelinge contract, waarin hij zich verplicht had om kapitaal te fourne
ren, niet nakwam. De]ongh verklaarde, dat Van Gils aan Golkenraad had verzocht om
de bank te pachten en kapitaal had beloofd. De magistraat besloot om de afwezige Van
Gils zo snel mogelijk zijn borgsom van] 8000,- te laten betalen, aangezien de stilstand
van de bank aan deszelfs onwilligheid en veranderlijk caracter was toe te schrijven. Burger Pe
trus]ohannes de Haan zou hem in civiel arrest nemen en naar de gijzelkamer doen over
brengen, totdat het bedrag betaald zou zijn. 81

De regeling van deze kwestie zal de nodige moeilijkheden gegeven hebben, aange
zien Van Gils krankzinnig werd. Het stadsbestuur verleende daarom in november 1799
aan zijn vrouw verlofom hem naar een verbeterhuis binnen de Republiek over te laten
brengen. 82 Mogelijk is de situatie gered door de kassier van de bank,]acob van Walche
ren, die in augustus 1798 van]ustus de Vrij onder meer alle tot de Bank van Lening be
horende gereedschappen kocht. 83 Injanuari 1800 tenslotte werd een contract gesloten
tussen Pieternella Snijders, echtgenote van Cornelis Wilhelmus van Gils en voor hem
optredend gedurende zijn verblijfin het verbeterhuis van 's-Hertogenbosch, en Coen
raad Golkenraad. Zij kwamen overeen, dat Golkenraad bank zou houden in het daartoe
gehuurde huis aan de Nieuwstraat. De huur daarvan,] 200,- perjaar, zou door Golken
raad betaald worden, en hij zou daar dan ook mogen wonen. Als tegemoetkoming in de
huur zou de andere partij jaarlijks] 40,- betalen. Het kapitaal van de bank zou door
comparante verschaft worden à 5%. Wanneer zij zelf niet over voldoende kapitaal be
schikte, zou zij gelden van elders aantrekken. De rente hierover zou uit de opbrengst van
de Bank betaald worden. Als comparante nalatig zou zijn in het verschaffen van kapi
taal, dan werd de daardoor ontstane schade op haar verhaald.

Uit de opbrengst van de bank zouden de jaarlijkse pacht, de rente van de opgeno
men kapitalen, en loon, kost en drank van een klerk betaald worden, die dus blijkbaar
intern was en vrijgezel. Deze laatste kosten zouden door Golkenraad gedragen worden,
waarvoor hij het eerstejaar] 125,- en de volgendejaren] 150,- ontving. Na aftrek van al
de bovengenoemde kosten zou de rest als winst gelijk over beide partijen verdeeld wor
den, met dit voorbehoud dat wanneer de winst] 500,- of minder zou bedragen, Gol
kenraad eerst] 150,- zou ontvangen voordat het overige verdeeld zou worden. Verder
was bepaald, dat Golkenraad iedere drie maanden de rekening zou opmaken, waarna de
winst verdeeld werd. Hij zou instaan voor de schade, die zou ontstaan door te hoge be
lening of door brand of vermissing van panden, voortkomend uit zijn onachtzaam
heid.84 Golkenraad ondervond blijkbaar verder geen moeilijkheden meer bij het bank
houden. Zijn pachttermijn werd verlengd tot 1 april 181885 en zo was hij nog steeds
bankhouder toen in 1810 het Koninkrijk Holland werd ingelijfd bij het Franse Keizer
rijk. Deze gebeurtenis had vérstrekkende gevolgen voor zijn bank. De Fransen hadden
een andere visie op de Banken van Lening dan die in Nederland gebruikelijk was ge
weest. Werd in Nederland de Bank van Lening in sommige opzichten gezien als een so
ciale instelling, waar de armen tegen redelijke rentepercentages moesten kunnen lenen
en waar zij niet bedrogen zouden kunnen worden, anderzijds gunde men de bankhou
ders een behoorlijke winst en stemde men de voorwaarden hierop af Zij die in staat wa
ren hun bankzaken goed te beheren, zoals bijvoorbeeld]ean François Tortarolis, wer
den vermogend. Het bepalen van de voorschriften voor de bank was vrijwellollter een
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zaak van de lokale overheden. In Frankrijk heerste een ander standpunt ten aanzien van
de Banken van Lening. In 1804 was hier een wet aangenomen, volgens welke de Ban
ken van Lening alleen ten voordele van de armen mochten worden gehouden, na verlof
van de regering. 86 Men stond hier dicht bij de Mons-Pietatisgedachte, zoals deze behal
ve in de Zuidelijke Nederlanden ook in Frankrijk ten uitvoer was gelegd. Ook het cen
tralisme, waarmee dit in de Zuidelijke Nederlanden gepaard was gegaan, was in Frank
rijk in hoge mate aanwezig.

De Franse wet van 1804, die in 1810 ook voor Nederland van kracht werd, sloot in
feite alle in Nederland bestaande Banken van Lening uit, aangezien ook de banken, ge
houden voor rekening van steden ofliefdadige instellingen, ten doel hadden om winst
te maken. Zelfs bij deze banken werkte men dus niet louter ten gunste van de armen (dit
zijn de arme leners), hoewel vaak wel een groot tot zeer groot deel van de winst aan ar
menzorg ten goede kwam. In de praktijk beperkte het nieuwe Franse bestuur in het
grootste deel van Nederland zich echter tot het bevelen van kleine aanpassingen. Waar
schijnlijk kostte het opzetten van een nieuw bestuurssysteem zoveel energie, dat aan de
minder belangrijke zaken als de Banken van Lening weinig aandacht kon worden
besteed.

In West-Brabant lag de situatie anders. Dit gebied werd ingedeeld bij het Départe
ment des Deux Nèthes, met de hoofdplaats Antwerpen, dat al vanaf 1794 onder Frans
gezag stond en waar het bestuursapparaat soepel functioneerde. Al spoedig maakte het
bestuur van dit departement aan de situatie in West-Brabant een einde, dat zelfs de ste
den Breda en Bergen op Zoom geen stedelijke Bank van Lening hadden en dat alle ban
ken nog op commerciële basis werden gedreven. Injuli 1811 vaardigde de perfect van
het Département des Deux Nèthes, d'Argenson, een arrest uit, volgens welk de pach
ters van de Banken van Lening in het arrondissement Breda tot 31 oktober 1811 in hun
functies gehandhaafd werden. Zij zouden dejaarlijkse pachtsommen in de armenkassen
moeten storten, zodat althans deze gelden volledig aan de armen ten goede zouden ko
men. Bij hetzelfde arrest werd de directeur van de Mont-de-Piété van Antwerpen, Van
Pelt, aangesteld tot inspecteur-generaal van de Banken van Lening in het arrondisse
ment Breda. Zijn taak zou zijn om de situatie en de middelen van deze banken te onder
zoeken en hun nieuwe organisatie volgens de reeds genoemde wet uit 1804 voor te be
reiden. Overigens werd de uitkomst van deze organisatie reeds in het arrest meege
deeld; op de banken van Breda en Bergen op Zoom na zouden alle Banken van Lening
in het arrondissement worden opgeheven. Deze banken zouden eventueel vervangen
kunnen worden door vertegenwoordigers van de banken van Breda en Bergen op
Zoom. Laatstgenoemde banken zouden als Monts-de-Piété worden ingericht. Als ka
pitaal zouden de borgtochten van de ontvangers van de steden, van de gestichten en van
de bureaux de bienfaisance (door de Fransen opgerichte instellingen van armenzorg)
kunnen dienen, evenals kapitalen die aan de armen vermaakt ofanderszins toegevallen
waren. De onderprefect van het arrondissement Breda en de maires van de gemeenten,
waar een Bank van Lening bestond, werden met de uitvoering van het arrest belast. In
november 1811 vaardigde de prefect een nieuw arrest uit, waarbij een aantal notabelen
benoemd werd tot onbezoldigde leden van de conseil d'administration van de nieuwe
Mont-de-Piété van Breda. De nieuwe functionarissen waren: Norbert Eeltjens, admi
nistrateur van de gasthuizen; Willem van Bergen, administrateur van het Bureau de
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Bienfaisance; W.E. van Brakel, advocaat; Henry Hoppenbrouwers, bankier. Bij deze
notabelen werd Van Pelt gevoegd, die uitgenodigd werd om aan de uitvoering van het
arrest mee te werken en daarom in de conseil zitting te nemen. De leden van deze raad
zouden onmiddellijk door de maire geïnstalleerd worden. Zij moesten een lijst van twee
kandidaten opstellen voor de post van directeur. De aanstellingen van het personeel en
de daarbij behorende borgtochten zouden door de prefect geregeld worden, uitgaande
van voorstellen van de conseil. De onderprefect werd met de uitvoering van het arrest
belast. 87

Van Pelt was spoedig met zijn organisatiewerkzaarnheden gereed. Hij stelde in no
vember 1811 voor, dat de kandidaten voor het directeurschap van de bank bedreven
moesten zijn in het Frans en in het opstellen van rapporten, en verder fatsoenlijk, eerlijk,
tamelijk gegoed en zeer ijverig. De directeur zou een salaris genieten van FF 12500,- en
worden bijgestaan door een eerste schatter à FF 800,- en een eerste en tweede medewer
ker, respectievelijk à FF 500,- en FF 400,- perjaar. Tevens werd de hoogte van hun borg
tochten vastgesteld. Volgens het plan van Van Pelt zou de directeur de kas beheren en de
schatter de magazijnen. Van Pelt had de Bredase Bank van Lening bezocht en was met
de pachter overeengekomen, dat hij schatter/magazijnbeheerder zou worden en dat zijn
lokaal als magazijn zou worden gebruikt. Hij zou in het eerstejaar van de nieuwe bank
FF 1400,- ontvangen, waarschijnlijk voor salaris en huur te zamen. De directeur zou in
het eerste jaar FF 1200,- betaald krijgen. Vanaf het tweede of derde jaar, wanneer de
bank volledig in bedrijfzou zijn, zou de hierboven vermelde salarisschaal kunnen wor
den gehanteerd.88

Op 20 november 1811 berichtte de maire van Breda aan de prefect, dat de commis
sion administrative (waarschijnlijk is bedoeld de conseil d'administration) geïnstalleerd
was en dat er een voordracht van twee kandidaten voor het directeurschap was op
gesteld.89 In december 1811 benoemde de prefect naar aanleiding van de voordracht
van de Conseil ene De Buck tot directeur van de nieuwe bank, die onmiddellijk door de
maire geïnstalleerd moest worden. De door Van Pelt voorgestelde salarissen voor het
personeel werden overgenomen, met uitzondering van dat van de directeur, dat op
FF 1500,- werd vastgesteld. 9o Dit gebeurde waarschijnlijk op instigatie van de com
mission administrative, die dit salaris wegens de zwaarte van de functie en de hoogte
van de borgtocht (FF 6000,-) passender vond. 91 Van Pelt werd wederom uitgenodigd
tot medewerking aan de uitvoering van het arrest en zittingname in de raad. De onder
prefect werd weer belast met de uitvoering. 92 Injanuari 1812 zond de maire het proces
verbaal van de installatie van directeur De Buck, die de vereiste borg had gesteld. 93 In
1812 gaf de maire de bank herhaaldelijk toestemming om gelden uit de stadskas te le
nen, ondanks de berooide toestand hiervan. 94 De ontwikkelingen bij de bank gaven
verder geen aanleiding tot opmerkingen van het stadsbestuur.

Na de omwenteling van 1813, toen koning Willem I aan het bewind kwam, werd
spoedig een einde gemaakt aan het door de Fransen opgelegde stedelijke beheer van de
Bank van Lening. Bij K.B. van 1 augustus 1815 no. 77 werd de Raad van Administratie
van de Bredase Bank van Lening per 1 september 1815 oflater ontslagen, behoudens
zijn verantwoordelijkheden. De bank zou weer onder de competentie van de stad gaan
vallen en ten voordele van de stad verpacht worden. De stad zou verantwoordelijk blij
ven voor de verplichtingen van de stedelijke Bank van Lening in liquidatie. Bij de voor-
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bereiding van dit besluit werd overwogen, dat Breda de bank voordien voorJ 1825,
perjaar verpachtte, terwijl de stedelijke Bank van Lening in de driejaar van haar bestaan
de stad in totaal slechts J 2600,- had opgeleverd.95 Een voornaam argument voor de
opheffing van het stedelijk beheer van de Bank van Lening was dus, dat verpachting een
grotere bijdrage leverde tot de Bredase stedelijke financiën, die in deze tijd, evenals die
van veel andere Nederlandse steden, benard waren. Spoedig hierna ging Breda inder
daad tot verpachting over, waardoor er aan het stedelijk beheer van de Bank van Lening
een einde kwam.

Conclusie

De Bredase Bank van Lening behoorde tot de middelgrote banken in Nederland.
Zij werd voornamelijk gepacht door concerrtbouwers zoals Jean François Tortarolis en
Justus van Tongeren, een situatie die bij veel andere Banken van Lening eveneens voor
kwam.

Evenals in de rest van Nederland verdwenen de exploitanten van Italiaanse af
komst in de loop van de zeventiende eeuw. De exploitatie van de grootste en meest
winstgevende Banken van Lening werd in de loop van de zeventiende eeuw door de be
treffende stedelijke overheden overgenomen, zodat de lange reis van Italië naar Neder
land minder lonend werd. Daarbij kwam, dat in het zich economisch snel ontwikkelen
de Nederland steeds maar autochtonen over de expertise en het kapitaal beschikten om
een Bank van Lening te houden.

De houding van de Bredase overheid vertoont eveneens de in de rest van Neder
land gebruikelijke ontwikkeling. Op het eind van de zestiende en het begin van de ze
ventiende eeuw waren de protestantse stadsbesturen gekant tegen de Banken van Le
ning, vooral omdat zij ook van de armen een hoge rente eisten. Op het eind van de ze
ventiende en in de achttiende eeuw verdween deze houding, hetgeen waarschijnlijk
veroorzaakt werd zowel door de sterke daling van de rentepercentages, die de Banken
van Lening mochten heffen, als door het afgenomen élan van de Hervormde gods
dienst. De houding van de overheden, die de stad Breda in de Franse tijd bestuurden, is
wel bijzonder: in deze stad werd een Mont-de-Piété naar Frans voorbeeld gevestigd,
zodat de Franse politiek ten aanzien van deBanken van Lening hier volledig werd door
gevoerd. Bergen op Zoom en Maastricht waren de enige Nederlandse steden, waar dit
ook gebeurde.

Als eindconclusie kan gesteld worden, dat de geschiedenis van de Bredase Bank
van Lening in zeker opzicht arm is. De voor de lokale sociaaleconomische geschiedenis
belangrijke omzetgegevens, zoals die onder meer van een aantal stedelijke Banken van
Lening geheel ofgedeeltelijk bewaard zijn gebleven, ontbreken. Anderzijds zijn de ge
gevens betreffende de houding van het stadsbestuur ten aanzien van de bank en vooral
betreffende de ontwikkelingen in de Franse tijd interessant. Dit laatste geeft de geschie
denis van de Bredase Bank van Lening naast een lokale ook een landelijke betekenis.
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