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In de beginjaren van de vorige eeuw ontstond een toenemende behoefte aan krediet voor de
middenstand en het kleinbedrijf. Men kon niet altijd meer terecht in de familiekring en de
grote banken waren niet geïnteresseerd in kleine kredieten.
In veel plaatsen kwam het tot een bundeling van krachten en werden Middenstands Crediet-
banken opgericht. Dit waren zelfstandige banken en meestal op coöperatieve basis. Zo kwam
er ook in Doom een Middenstands-Credietbank.
Maar ook de middenstandsbanken ontkwamen, als gevolg van de economische situatie bij het
begin van de eerste wereldoorlog, niet aan concentratie. In korte tijd ontstond een drietal
groepen van middenstandsbanken: de neutrale banken rond de Algemene Centrale, de protes-
tanse Boazbanken en de Rooms-Katholieke Hanzebanken.
Ook Doom maakte een keuze. In juni 1918 komen de leden van de Middenstands-
Credietbank bij elkaar. Gekozen wordt voor aansluiting bij de Centrale Boazbank. Statuten
worden vastgesteld en de naam luidt voortaan: Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank
"Boaz" voor Doorn en Omstreken. Het bestuur
bestaat uit een aantal vooraanstaande middenstanders
en tot kassier wordt benoemd de accountant W.
Westerhof. Op zijn adres aan Boschlaan A 8d wordt
kantoor gehouden.
De naam Boaz is ontleend aan de Bijbel. De hereboer
Boaz is een sociaal bewogen man die zich ontfermt
over de arme weduwe Ruth. Zijn naam betekent: In
mij is de kracht.
De bank mag zich in toenemende bloei verheugen.
Omstreeks 1926 wordt aan de Gezichtslaan een nieuw gebouw neergezet. Een kantoorgebouw
met 2 woningen, de nummers 4,6 en 8. Op nummer 6 komt de kassier Westerhof te wonen en

de bank trekt in op nummer 8. Hier is ook een kluis
ingebouwd. Ondanks ruime afschrijving op
verschillende posten van het nieuwe gebouw en de
uitkering van 10% dividend, kan nog ƒ 1.826,92 aan
het reservefonds worden toegevoegd. De bank
beschikt over een teveel aan kasmiddelen en
overweegt daarom de rente voor crediteuren te
verlagen.
Zo tevreden men over de eigen bank is, zo ontevreden

is men over de Centrale Boaz Bank. Problemen in de leiding van de Centrale, zorgen over
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door de Centrale verstrekte kredieten en daardoor onrust
over de onbeperkte aansprakelijkheid van de bank. Bij
betalingsproblemen van de Centrale kunnen de lokale
banken aangesproken worden. Het bestuur wil daarom alle
contacten met de Boaz-organisatie verbreken.
Wijziging van de statuten is nu noodzakelijk. In de
buitengewone ledenvergadering van maart 1927 worden
nieuwe statuten behandeld en goedgekeurd. Een
belangrijke verandering is de gewijzigde aansprakelijkheid.
Er moet nu ook een nieuwe naam komen. Die luidt
voortaan officieel Coöperatieve Doornsche Bank en haar
doel is de voortzetting van het bestaande bankbedrijf. De leden zijn wettelijk aansprakelijk.
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Rekeulng courant Effecten Beleggingen
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Om de spaarzin van weinig vermogenden te bevorderen, wordt op 6 mei 1927 de Stichting
Doornsche Spaarbank opgericht. Aanvankelijk had deze spaarbank veel succes. Eind 1932
was er ƒ 341.252 ingelegd.

Het lijkt goed te gaan met de Coöp. Doornsche Bank. Over het boekjaar 1927 wordt 10%
dividend uitbetaald op dividendbewijs nr.l. Over 1928 wordt vermeld dat alles in volmaakte
orde is en wordt wederom 10% betaald op nummer 2. Toch gaan er in de jaren daarna
geruchten dat het bij de bank niet goed zit. Er zouden flinke verliezen geleden worden en
belangrijke bedragen worden opgevraagd. In januari 1932 komt de bank met geruststellende
berichten naar buiten. De resultaten over 1931 zijn beter dan over 1930. Er zijn weliswaar
verliezen geleden op het effectenbezit, maar er is nog altijd een surplus van ƒ 11.000. De
externe accountant heeft geconstateerd dat er geen abnormale risico's in de kredietverlening
en de hypotheken zijn. Wel zullen de opvragingen worden gelimiteerd. Het bestuur van de
bank is er dan ook van overtuigd dat er geen reden voor ongerustheid is. En bovendien: omdat
de bank een coöperatieve vereniging is, hebben de crediteuren een zekerheid in de wettelijke
aansprakelijkheid van de 63 leden.
Werd er wellicht toch al nattigheid gevoeld? In februari 1933 komen de leden van de Coöp.
Doornsche Bank in vergadering bijeen. Opgemerkt wordt dat de vorm van een coöperatie

remmend werkt. Daarom wordt voorgesteld de
coöperatie om te zetten in een N. V., welk voorstel wordt
aangenomen. Staande de vergadering wordt voor ƒ
20.000 aan aandelen ge- plaatst. Naar alle
waarschijnlijkheid is dit voorstel bedacht door de heer
W. Westerhof, de kassier/direkteur. Hij heeft
vermoedelijk ook de (meeste) aandelen genomen.
De resultaten over 1932 waren zodanig dat weer 10%
dividend kan worden uitgekeerd. De verliezen op
effecten in 1931 zijn weer ingehaald, dankzij soliede
beleggingen.
Maar er dienen zich nieuwe ontwikkelingen aan. In de
loop van het jaar komt het bestuur tot de conclusie dat
het bedrijf van zodanige omvang geworden is, dat zij het
ongewenst vindt om zelf de volle verantwoordelijkheid
te blijven dragen. In een buitengewone ledenvergadering
in december 1933 wordt besloten het bedrijf per l
januari 1934 over te dragen aan de heer A. Westerhof.
Dit is een zoon van de kassier W. Westerhof en al
geruime tijd aan de bank ver- bonden. De overdracht

geschiedt op de volgende voorwaarden:
1) De leden die hun lidmaatschap nog niet opgezegd hebben, krijgen boven hun aandeel een
uitkering van 100%.
2) Zij krijgen een bankgarantie die hen vrijwaart tegen alle mogelijke risico's uit hoofde van
hun aansprakelijkheid.
Het bestuur wordt gehuldigd voor het goede beheer, zodat zelfs in de moeilijke catastrophale
jaren, niemand een cent te kort kwam. De heer W. Westerhof wordt bedankt voor de
zorgvuldige administratie, waarover de accountants steeds vol lof waren. Aan zoon A.
Westerhof wordt de hoop uitgesproken dat hij van de bank zal weten te maken wat hij zich
daarvan voorstelt. Zo komt per l januari 1934 een einde aan de vele jaren waarin de bank als
coöperatie gedreven werd. De bank zal dus vanaf l januari 1934 worden voortgezet door de
heer A. Westerhof als Doornsche Bank N.V.



De coöperatie komt in maart 1934 nog bijeen voor de jaarvergadering over 1933. Ondanks de
moeilijke omstandigheden is toch nog een flinke winst gemaakt en kan 10% dividend worden
uitgekeerd. Omdat de coöperatie geen bedrijf meer uitoefent, zal deze in liquidatie gaan.
De bank adverteert intussen als Doornsche Bank N. V. i.o. (in oprichting), omdat de goed-
keuring op de nieuwe statuten nog niet verkregen is. Op 6 juli 1934 komt dan eindelijk de ver-
klaring van geen bezwaar af en luidt de tekst van de advertenties Doornsche Bank N. V., alle
bankzaken.
De zaken breiden zich uit. In 1936 is de makelaar Teunis de Kruiff agent van de Doornsche
Bank in Woudenberg. In 1937 komt er een procuratiehouder, de heer F. Preijs. Het resultaat
van de N. V. is zodanig dat over 1936 een dividend van 10% wordt uitgekeerd op dividend-
bewijs nummer 1.
Maar dan ! De geruchten steken blijkbaar opnieuw de kop op. Er ontstaat een run op de spaar-
bank. In korte tijd wordt 80% van de spaartegoeden opgevraagd. Begin 1938 wordt het
faillissement aangekondigd van de eens zo florerende Spaarbank der Coöperatieve Doornsche
Bank. Het bleek dat alle spaargelden waren doorgestort aan de Coöperatieve Bank, zodat er
maar één debiteur was. De activa van deze bank bestonden uit credietvorderingen en
hypotheken, voor een deel 2e en 3e hypotheken. De curator waarschuwde om niet te hoge ver-
wachtingen van een uitkering te hebben. Dat bleek ook wel, want in 1940 wordt aan crediteu-
ren van de Spaarbank 10% uitgekeerd.
De Doornsche Bank N. V. ondervindt bezwaren bij het uitoefenen
van het bedrijf ten gevolge van deze faillissementen. De N. V. zet
daarom met ingang van 28 maart 1938 het bedrijf voort onder de
naam Stichtsche Handelsbank A. Westerhof.
Is de Doornsche Bank N. V. ook failliet gegaan? In 1938 worden, , , ^ . , , , . *<!* • ,de panden aan de Gezichtslaan en m 1939 woningen aan de
Julianaweg (alle eigendom van N.V. Doornsche Bank), geveild.
Volgens een krantenbericht wordt in 1940 van de vorderingen op
de N. V. Doornsche Bank 9% uitbetaald. • p Q .Q B M
De Stichtsche Handelsbank A. Westerhof is dan nog steeds " ' • ' ' • ; . • ' ' •
gevestigd in het pand van de voormalige Doornsche Bank aan de Gezichtslaan 8. Regelmatig
wordt geadverteerd met effecten, deposito's, safeloketten enz. In 1939 wordt de
vertegenwoordiging verkregen van de American Express Company. In december 1939
verschijnt nog een advertentie in verband met de inschrijving op de 4% obligatielening
Nederland 1940. Daarna wordt niets meer vernomen van de Stichtsche Handelsbank A.
Westerhof.
Wel komen we de naam van A. Westerhof nog tegen als accountantskantoor en opleidings-
instituut voor het middenstandsdiploma en machineschrijven.
Het lijkt er op dat het bankleven van de Credietbank-Boaz Bank-Doornsche Bank-Stichtsche
Handelsbank een stille dood gestorven is.

Roelof Oosten.

Bronnen:
Diverse jaargangen Doornsche Courant De Kaap
Drs.J.Stoffer: Het ontstaan van de NMB
Met dank aan de Oudheidkamer Doorn.
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gevestigd te DOORN.

Opqericht bij okte d.d, 23 Januari 1934 en gewijzigd bij akte d.d. 19 Juni
1934 voor Notaris J, VAN GELDER te Amsterdam verleden, waarop d.d. Ó
Juli 1934 Ie Afd. B no. 803 da Ministrieele verklaring van geen bezwaar
werd verkregen en opgenomen in het Staatsblad No, 152 d.d, 9 Aüg. 1934,

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f l 50.000.-
VERDEELD IN: 200 AANDEELEN, ELK GROOT fl 250.-
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Hierbij afgegeven een talon met 16 Dividendbewijzen.
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