GESCHIEDENIS van de RABOBANK te URSEM.
Mei

1901.

Ten huize van de heer J. Oud vindt een ontmoeting plaats van een aantal heren dat een bank

willen oprichten in Ursem. De namen: J. Koppes, J. Meijer, A. van Diepen, H.
Ammerdorffer,

P.

Koppes en S. Oud.

De hoofdzakelijk agrarische bevolking van Ursem was tot dan toe aangewezen op familie,
kennissen of zgn. geldschieters, indien zii onvoldoende geld hadden om investeringen te
doen, hoe bescheiden ook, zoals de aankoop van vee, land of bedrijven.
Zeker, meestal werd men wel "geholpen", maar uit de historie blijkt dat geld lenen grote
problemen met zich mee bracht. Dat de bank in een behoefte voorzag blijkt uit de stand per
31 december 1901. De toevertrouwde spaargelden bedroegen toen / 3384,09 -. Aan
14 personen werd in dat eerste jaar geld uitgeleend in bedragen van / 50,- tot / 600,-.
In bijna alle gevallen werd het geld bestemd voor de aankoop van vee.
Toch waren die eerste jaren lang niet eenvoudig. Het geld dat niet direct voor consumptie
beschikbaar moest worden gehouden werd in de oude kous gestopt, in een kistje onder het
bed bewaard, in de linnenkast tussen de kleding gestopt of op een veilige plaats in de "opkamer" bewaard. Om dat geld dat ongetwijfeld met noeste arbeid was vergaard, zo naar enkele heren te brengen die daar weliswaar nauwgezet aantekening van hielden in enorme dikke
boeken, dat was voor velen toch nog wat te progressiet. Was het allemaal wel veilig en safe
zoals hun werd verteld, maar welke zekerheid had men dat de bank niet zou "springen".
Kortom het imago van de bank liet nog veel te wensen over.
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Foto 3: "Het bankbestuur in tle iaren dertig ntet v.l.n.r.: N.J.M. Oud, P. Oud,
Veldboer, P. Koe lentey, C. Schaap,.l. Schuap en J. Dol."
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Rtto 4: " De Sonnet'unck ututo 2001, voorntulig bunkgebttttw' gebouv'd itt l9-11."

De bestuurders, bijgestaan cloor de Centrale Bank te Utrecht, begrepen maar al te goecl dat
gelct wilde lencn zekerheid nrocst stellen. Het was heel gewoon dat hij voor / 3(X),
maar lielst 3 "lieden van gegoeclc huizen" bereid r-noest vinden om borg te staan. Opvallencl
is clat clc bestuurclers zclf vaak borg storrdcn teneinde de nran in kwestie tc kunnen helpen.

hij die

Het jaar 1902 tooncle aan clat dc bank geacccpteerd wercl. Per 3l clecember was er aal.l
spaargelclcn Í 6.6ti3,56 en mct cnige trots wcrd er clan ook gcnotuleercl: "waaruit cluiclelijk blcck dat de Boerenlcenbank te Urscm kon blijven bcstaan en met ccnigen goeden wil
tot con cler nuttigsten cn besten instcllingen van dezc Gemeente kon gerekend wordcn".
De toenntalige kassier, dc hccr J. Oucl, werd zeer capabel gcacht en tegcn cen vergoecling
2-5.(X) per jaar hicld hij cle boekcn van cle bank bij. Hii zou dit 29 iaar lang docn.

van .f

De balans pcr 3l december 1904 seelt een totaal aan van / 14.616,34.
In clat jaar wcrcl er een wit.tst gcr.rtaakt van .f 35,99.
We slaan cen periocle ovcr en kijken wat cle hank clcccl toen zij haar 25-jarig bestaan vierdc.

Op de eerste plaats moest er een foto worclen gcn-raakt.
Dan de Alqcmene Vergadering gehouden op l4 april 1926. Aanwezig ll4 van cle I l7 lcclen.
Meestcr Amnrerclorffer hield een feestrecle, die cloor zijn bezielcnd woord al dacleliik de
gehele vergadering wist te begeestcren en in feeststemming te brengen, welke rede nteern-ralen door applaus werd onderbloken.

De bank had in die 25 jaar een behoorliike groei doorgemaakt. Het balanstotaal was gestetot f 187.480.47 en wat belangriiker was, de bank was niet meer weg te denken en had
zich een belangrijke plaats verworven in de gemeenschap.
Men was ook trots op de bank. Zo vroeg men zich verbaasd af hoe het mogelijk was dat in
enkele omliggende plaatsen nog geen bank was.
Kortom, de heren van het eerste uur en met name de heren Oud hadden het iuist gedaan.
gen

Eind 1932 overleden korte tiid na elkaar twee van de oprichters.
Uit de notulen van 13 januari 1933 lezen wij:
"De heer A. van Diepen memoreerde het verscheiden van S. Oud, voorzitter van de bank
en Jn. Oud kassier. Door den dood zijn hier twee onzer eminente personen ontvallen die
buitengewoon veel in het belang der bank hebben gedaan. God geve hun het loon voor
hunne arbeid en hunne namen zal met eere aan de bank gebonden blijven".
De heer P. Oud werd toen kassier.
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De jaren 1930-1940, tijdens de economische crisis kreeg de bank met financiële problemen
van de leden te maken. Aan de verplichtingen kon niet iedereen voldoen. De sociale taak
kwam toen wel heel duidelijk naar voren, want uitstel van rente en aflossing was schering
en inslag. Aan het beleid dat toen noodgedwongen gevoerd moest worden waren bepaalde
risico's verbonden hetgeen men zich zeer wel realiseerde. Overduidelijk blijkt uit de stukken van die jaren dat de bank oog had voor de omstandigheden waarin de voorschotnemers
(agrariërs en middenstanders) verkeerden. Het werken in het belang van de gemeenschap
is nooit zo sterk naar voren gekomen als juist in de crisisjaren.
Na de oorlog besloot de regering orde te scheppen in het geldwezen door middel van geldsanering. Men werd verplicht om het geld bii de bank te deponeren op een geblokkeerde
rekening. Na een uitvoerig onderzoek van o.a. de fiscus, die in vele gevallen een Í'link deel
opeiste, werd bepaald voor welk bedrag de rekening mocht worden vrijgegeven.
Een dergelijke operatie was noodzakelijk omdat door een veel te grote uitgifte van bankbiljetten het geldwezen gedesorganiseerd was.
Het betekende een enorme hoeveelheid werk, ook voor onze bank. Pas in 1952 was deze
reorganisatie geheel voltooid.

ln 1952 overleed plotseling de kassier, de heer P. Oud.
Toen werd tevens het tijdperk afgesloten van de familie Oud, die 5l jaar op enigerlei wijze
nauw bii de bank betrokken was. Wii mogen niet nalaten de namen van de heren Oud in dit
overzicht met ere te vermelden. Vanaf de oprichting waren dat S. Oud, Jn. Oud, later
N.J.M. Oud en P. Oud. Zlj zljn het geweest die de basis hebben gelegd voor de bank.
Na een trjdehjke waarneming door de heer Den Das uit Hensbroek werd per I ianuari 1953
de heer N. Bes aangesteld als kassier. De heer Bes was werkzaam als gemeenteambtenaar

in onze gemeente.
Na de oorlog 1940-1945 kwam de groei van de tuinbouw in ons gebied. De behoefte aan
financiering met vreemd kapitaal nam toe.
Terughoudendheid van de bank heefl ertoe geleid dat er uit onvrede naar andere mogelijkheden werd gezocht.
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De Boerenleenbank "De Schermeer", aangesloten bij Eindhoven werd opgericht met steun
van de provinciale LTB. Kantoorhoudend in Schermerhorn met H. Bakker als directeur.
Ten huize van de familie Hille in Ursem werd zitting gehouden op één avond in de week.
De concurrentie van banken kwam hiermee binnen ons dorp. Rivaliteit heefl gunstig
gewerkt op de economische ontwikkeling van vooral de eerste jaren na oprichting van De
Schermeer.

In 1955 werd het eerste officiële bankgebouw in gebruik genomen aan de Ruytersstraat 31.
Nota bene kwam er een kantoor met een wachtruimte wat voor die dagen zeer riant nrocht
worden genoemd.

In 195ó besloot de veiling Avenhorn de veilinggelden niet meer contant uit te betalen maar
dit over te maken naar de diverse banken. Niet te aanvaarden en bijzonder vervelend zo
dachten enkelen. Geen geld meer in huis, dat werd een bron van ergernis genoemd.
Het kwam dan ook in het begin regelmatig voor, dat de heren tuinders zodra het geld was
binnengekomen een bezoek brachten aan de bank om het gehele bedrag op te nemen.

Nu kijken wij hier misschien met een glimlach op terug, maar onbegrijpelijk was het toch
niet. Men zag de bank als een instituut waar je je spaargeld naar toe kon brengen, en geld
te lenen als dat nodig mocht zijn. Maar de lopende gelden via de bank, en dan ook rekeningen via de bank betalen dat was in het begin veel te ingewikkeld.
Na korte tiid echter raakte men eraan gewend. Sterker nog, men wilde niet meer terug naar
de tiid dat de heer Seuren van Veiling Avenhorn met de enorme geldtas langs kwam.
Eén en ander betekende wel veel werk voor de bank. In 1958 kwam het balanstotaal op 2
miloen gulden, terwijl er ongeveer 10.000 posten moesten worden verwerkt.
[n1964 werd een balanstotaal van 3 miljoen gulden overschreden met bijna 17.000 te verwerken posten.
Er werd personeel aangetrokken want de heer Bes kon niet meer spreken van een órybuantje.

In

1966 besloot de heer Bes ermee te stoppen.

Bekend was toen dat de melkgelden voor de heren veehouders ook via de bank zouden
worden overgemaakt, alsmede talloze salarissen.
Per 1 augustus 1966 nam de heer Bes ontslag en kreeg dit op de meest eervollewiize.
Inmiddels was de heer N.M. van Leijen per 1 juni 1966 benoemd.
In de jaren 1965-1970 kwam het bankwezen in ons land in een geweldige stroonrversnelling.
De banken gingen zich bezighouden met verzekeringen, steeds meer salarissen werden via
de banken uitbetaald, de groene betaalcheques ingevoerd, kortom de particulier die tot dan
toe alleen maar een spaarbankboekie had opende nu een privérekening en liet zijn betalingen door de bank verzorgen.

Ook de Boerenleenbank Ursem maakte in die jaren een geweldige ontwikkeling door.
Inmiddels waren er 3 personeelsleden werkzaam, inclusief de directeur. Mede hierdoor voldeed het bankgebouw niet meer aan de eisen des tijds. In 1967 besloot men dan ook plannen te maken voor een nieuw bankgebouw. Een probleem was nog waar het gebouw moest
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komen. Van de gemeente Ursem werd optie verkregen op het terrein waar nu Supermarkt

De Boer staat.
Na gesprekken met de gemeente en de architect, de heer Roggeveen uit Heiloo, werd tenslotte toch gekozen voor het terrein aan de Noorddiikerweg tegenover de St. Bavoschool.

In oktober 196t3 werd de eerste steen gelegd waarna in mei 1969 de officiële opening plaatsvond. Het was voor de cliënten een enorme verandering. Men was gewend om de bankzaken af te handelen zittend aan het bureau van de kassier. Niemand had er tenslotte iets mee
te maken dat er / 1000,- werd gehaald. Dat iedereen "huishoudgeld" moest halen omdat
nu eenmaal melkgelden, veilinggelden, en salarissen bij de bank binnenkwamen dat realiseerde men zich niet of nauweliiks.
Nu stond men voor de balie en vooral ouderen konden zich daarmee in het begin moeilijk
verenigen.
Deze problemen werden door het personeel van de bank natuurliik onderkend. Het kwam
clan ook vaak voor dat een kastransactie werd aÍgehandeld in de spreekkamer.Toch raakte
men spoedig gewend aan het nieuwe bankgebouw. De bank was hierdoor in staat het dienstenpakket optimaal te verzorgen wat in het oude gebouw nauwelijks mogeliik was.
1968 werd ook de naam Boerenleenbank Ursem gewijzigd in RaifÍ'eisenbank Ursem.
In de notulen van de Algemene Vergadering van dat jaar staat hierover het volgende.
"Een ruimer arbeidsveld heeÍï ook tot gevolg dat de signatuur van de banken gaat afwijken
van de vroegere, echter zonder dat daarbij de bijzondere plaats, die het landbouwkrediet
vanouds inneemt, terziide wordt geschoven. De Raiffeisenorganisatie bliift gespecialiseerd
in de verstrekking van landbouwkredieten. Doch daarnaast treedt zli naar voren als een
organisatie van banken, welker activiteiten gericht zijn op de algemene financiële dienstverlening voor de eigen kring. In dit verband is Raiffeisenbank een meer passende naam
voor onze bank dan Boerenleenbank".

In

Foto 5: Bartkgeboun' Ursort unrto 1970
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Mede door de uitbreiding van de gemeente Ursem groeide de bank vanaf 1970 bijzonder
sterk.

Door de vaak gunstiger voorwaarden dan de concurrentie werden in de jaren 197 I tln 1973
talloze woningbouwfinancieringen verstrekt tot een totaal bedrag van maar liefst 4 miljoen
gulden.

De uitbreiding van ons dorp zorgde voor groei van diverse bedrijven in het midden-

en

kleinbedrijf. De ruilverkaveling schiep mogelijkheden voor vergaande uitbreiding in de bollenteelt en schaalvergroting in de landbouw.
Dit alles zorgde voor een grotere fïnancieringsvraag.
Directeur N.M. van Leijen werd in 1978 benoemd tot directeur van de Rabobank in
Sassenheim. De heer C.v.d. Woude volgde hem op.
De bank groeide naar een balanstotaal van circa 30 miljoen gulden in het begin van de jaren
1980. Het aantal personeelsleden was toen ongeveer 10.

In de 2e helft van de jaren zeventig is de landelijke fusie

tussen de Raiffeisenbank

"Utrecht" en de Boerenleenbank "Eindhoven" tot stand gekomen.
Rabobank was de nieuwe naam.
Dit was feitelijk het begin van de fusiegolf van de plaatselijke banken.
Tot dan toe had elke plaats in Nederland ziin eigen Boerenleenbank.
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Fusiebesprekingen voor

de bank Ursem begonnen in 1980 met de

voormalige

Boerenleenbank De Schermeer en de voormalige Raiffeisenbank Schermerhorn.
In november 1984 komt de fusie tot stand met de naam Rabobank Schermerland.
Dit was feitelijk het einde van de bank in Ursem. De economisch noodzakelijke schaalvergroting trad in. Het balanstotaal was toen circa 100 milioen gulden.
De heer A. Volgers werd algemeen directeur en de heer P. Spruit commercieel directeur. De
heer v.d. Woude trok zich terug.

Eind van de jaren tachtig noodzaakte verdergaande automatisering en dienstverlening tot
een onderzoek naar nog meer schaalvergroting.

Een fusie met Rabobank Alkmaar werd voorbereid. Voor leden en personeel bleek dit
onaanvaardbaar. De fusie werd op 13 augustus 1990 afgestemd met als gevolg dat het
Bestuur en de Raad van Toezicht af traden.
Het Regiobestuur heeÍt een nieuw Bestuur en Raad van Toezicht uit de leden geformeerd. .<
Het bankgebouw in Ursem werd in 1991 uitgebreid met een geldautomaat.
ln 1997 is een fusie met Rabobank Alkmaar voor de leden in de gemeente Schermer tot
stand gekomen. Voor de leden uit Ursem kwam er een fusie tot stand met Rabobank
"Wester-Koggenland".
Per I januari 2001 is Rabobank Wester-Koggenland gefuseerd met Rabobank Opmeer.
De naam is nu Rabobank Midden-Westfriesland.

Evert Langereis
Co Groot
Bron tekst: Rabobank Ursem 75 jaar l90l-1976
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