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INLEIDING: LEENGEDRAG VAN NIJMEEGSE HULPBANK CLIËNTEN
De inval van Duitsland in mei 1940 betekende het begin van de Tweede Wereldoorlog voor
Nijmegen en de rest van Nederland. Na de snelle val van Nederland, ging het leven ging
enkele dagen later weer door, zo blijkt uit de registers van de Nijmeegse Hulpbank. De maand
was nauwelijks om of er werden weer leningen afgesloten, bijvoorbeeld door de 41-jarige
metselaar G.J. de Kluis die 250 gulden nodig had voor ‘handel’, waarschijnlijk het
aanschaffen van voorraden. Hij had zijn vader, de weduwnaar J.J. de Kluis en nog een
onbekende relatie, gevraagd om zijn borghouder te zijn. Het bleek een goede investering voor
de bank, want G.J. de Kluis betaalde de lening keurig af met de laatste aflossing in juni 1941
en de bank ontving een extra tien gulden aan rente. Het klantenbestand van de Nijmeegse
Hulpbank staat vol met leners zoals G.J. de Kluis. Dit klantenbestand wordt in deze scriptie
gebruikt om te onderzoeken wat het effect was van de Tweede Wereldoorlog op het
leengedrag van klanten bij de Nijmeegse Hulpbank tussen 1940-1945. Het lenen van
microkrediet tijdens de Tweede Wereldoorlog kan nieuwe inzichten geven in het hedendaagse
systeem van microkrediet als verlichting en voorkomen van armoede en als financiering voor
kleine starters en ondernemers. De economische invloed van de Tweede Wereldoorlog is lang
onderwerp van discussie geweest. Nu nieuwe inzichten naar de voorgrond komen, legt deze
scriptie de focus op het voorheen nog onderbelichte leengedrag van kleine ondernemers. Deze
scriptie is onderverdeeld in twee hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat over de
samenstelling van het klantenbestand en het tweede hoofdstuk over het leengedrag van deze
klanten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Eerst wordt echter een overzicht gegeven van
historische werken betreffende de Nederlandse economie in de Tweede Wereldoorlog en het
twintigste-eeuwse bankwezen.
De Tweede Wereldoorlog is en blijft een populair thema, niet alleen onder filmmakers en
romanschrijvers, maar ook onder historici. Tot de jaren tachtig is de invloedrijkste naam
binnen de geschiedschrijving Loe de Jong, voormalig directeur van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie. Zijn werk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
is alleen al leidend door zijn omvang van twaalf delen.1 Vanaf de jaren tachtig is er echter
steeds meer kritiek gekomen op De Jong en zijn met moreel doordrenkte geschiedschrijving.
Critici als Blom gingen het debat aan met De Jong door te betogen dat een morele

Hein Klemann, Nederland 1938-1948. Economie en samenleving in jaren van oorlog en bezetting (Amsterdam
2002), alhier 19.
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geschiedschrijving een kritische analyse in de weg stond.2 Blom beargumenteerde
bijvoorbeeld dat de meeste Nederlanders zich niet bezighielden met verraad en verzet, maar
voornamelijk probeerden de gevaarlijke en onzekere oorlogsjaren met zo min mogelijk
problemen door te komen.3 De economische geschiedschrijving over de Tweede
Wereldoorlog was naar de achtergrond verdwenen door deze focus op moraliteiten en
interpretatie.
In 1973 werd het overzichtswerk De Nederlandse economie tijdens de 20ste eeuw van
Johannes de Vries uitgegeven. Hierin werden niet meer dan acht pagina’s aan beide
wereldoorlogen besteed. In deze pagina’s werden een zeer negatief beeld geschetst van de
economische ontwikkelingen in de oorlogen.4 In 1985 toonde Trienekens echter in zijn
proefschrift aan dat in ieder geval de voedselvoorziening tot september 1944 acceptabel te
noemen was. Deze nuance op het (nu achterhaalde) negatieve economische beeld van de
Tweede Wereldoorlog werd hem niet in dank afgenomen.5 Pas in 1989 werd een poging
gedaan tot een compleet vernieuwend overzichtswerk van de economische ontwikkelingen in
de oorlogsjaren in Griffiths’ en Van Zandens Economische geschiedenis van Nederland in de
20e eeuw. Van een veelzijdige volkshuishouding met een omvangrijk koloniaal bezit naar een
‘klein land’ binnen Europa. Door een beperking in relevante literatuur en mogelijkheden tot
onderzoek, kon echter alleen een eerste aanzet gegeven worden tot nuancering van het
bestaande beeld.6 In 2002 waagde Klemann zich aan een economische geschiedenis van
Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog. In Nederland 1938-1948. Economie en
samenleving in jaren van oorlog en bezetting werd een uitgebreid beeld geschetst van de
economische ontwikkelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Per sector werd
er gekeken naar de invloed van de Tweede Wereldoorlog. Onder andere de landbouw,
industrie, infrastructuur en het bankwezen kwamen aan bod. In zijn hoofdstuk over het
bankwezen sprak Klemann echter over spaarbanken en verzekeraars voornamelijk in termen
van liquiditeit en spaarsaldi.7 Dit kan nog verder uitgediept worden door te kijken naar andere
banken, zoals de Nijmeegse Hulpbank, en een focus op de klanten te leggen.

Klemann, Nederland 1938-1948, 20-21; J.C.H. Blom, ‘The Second World War and Dutch society. Continuity
and change’, in: A.C. Duke en C.A. Tamse (eds.), War and Society 6 (Den Haag 1977), alhier 228-230 en Bob
de Graaff, ‘New perspectives on the Second World War in Dutch historiography’, in: Robert S. Kirsner (eds.),
The Low Countries and Beyond (Lanham 1993), alhier 211.
3 Klemann, Nederland 1938-1948, 21.
4 Ibidem, 24.
5 Ibidem, 25.
6 Ibidem, 24-25.
7 Ibidem, 384-385.
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Dit wordt gedaan voor spaarbanken door Joost Dankers, Jos van der Linden en Jozef
Vos in het overzichtswerk uit 2001 Spaarbanken in Nederland. Ideeën en organisatie, 18171990. Een dergelijk werk bestaat echter niet voor de hulpbanken. Onderzoek naar deze
banken in de twintigste eeuw staat nog in de kinderschoenen. Dit is in tegenstelling tot de
negentiende eeuw, waar al meer onderzoek naar verricht is. Zo werd er door Heidi Deneweth,
Oscar Gelderblom en Joost Jonker gekeken naar de effectiviteit van de Nutshulpbanken in
‘Microfinance and the decline of poverty. Evidence from the nineteenth-century Netherlands’
(2014). Het enige werk dat de focus legt op de Nutshulpbanken in de twintigste eeuw, is het in
2005 gepubliceerd boek van H.G.R. Jacobs, ‘Het lenen van geld is geen schande’.
Nutshulpbank Utrecht 1852-1999. In dit werk wordt er, naast het geven van een algemene
geschiedenis van de Nutshulpbank in Nederland, aandacht besteed aan het ontstaan en
oorsprong van de bank in Utrecht. Er wordt ook gekeken naar de organisatie van de bank, het
personeel en de leners. Een diepe omvattende analyse van de Nutshulpbanken in Nederland in
de twintigste eeuw is op dit moment onhaalbaar door een tekort aan literatuur. Door in deze
scriptie de Nijmeegse Hulpbank te onderzoeken, wordt er een nieuwe casus toegevoegd aan
de historiografie. Deze scriptie dient daardoor als bijdrage aan een breder en genuanceerder
beeld van de Nederlandse Nutshulpbanken in de twintigste eeuw.
De hulpbanken zijn in de tweede helft van de negentiende eeuw opgekomen en
breidde zich snel uit over Nederland. Van 49 in 1876 tot 124 banken in 1911 met 320,59
gulden als geschatte gemiddelde van de leningen.8 Deze snelle uitbreiding wordt verklaard
onder andere doordat de bestaande kredietinstellingen niet voorzagen in de kredietbehoefte
van kleine zelfstandigen. In deze tijd kon er geleend worden bij de bank van lening, maar hier
moest onderpand voor garant gesteld worden. Bovendien ging het hierbij om te kleine
bedragen om een bedrijf te starten.9 De hulpbank was dus veel aantrekkelijker dan de bank
van lening door de lage risico met significante bedragen.10 Dit feit wordt benadrukt doordat er
relatief hoge leningen afgesloten werden bij de Nijmeegse Hulpbank gedurende de risicovolle
bezettingsperiode. Het beeld van de Nederlandse economie die aan het begin van de bezetting
onderuitging is dus niet correct, maar de bezetting had echter wel een negatief effect op het
nationaal inkomen. Zo daalde het netto nationaal inkomen met 18% beneden het niveau van
1938, met het dieptepunt in 1945.11 Zoals in de hoofstukken hierna duidelijk wordt, volgt het
H.G.R. Jacobs, ‘Het lenen van geld is geen schande’ Nutshulpbank Hutrecht 1852-1999 (Utrecht 2005), alhier
31.
9 Jacobs, Nutshulpbank Utrecht, 30.
10 Wim Coster, Wim Coster, Kort krediet. Een geschiedenis van de Bank van Lening, de Kredietbank en de
Stadsbank van Zwolle, 1636-1999 (Zwolle 2001), alhier 45.
11 Klemann, Nederland 1938-1948, 420.
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aantal en de hoogte van de leningen die afgesloten werden bij de Nijmeegse Hulpbank deze
trend.
De Nijmeegse Hulpbank werd in 1862 opgericht en sloot zijn deuren in 1966. In de
periode dat de bank actief was, heeft het enkele statuten opgesteld. In de hier gebruikte
statuten van 1938 staat dat de Hulpbank als doel had om ‘minvermogende ambachtslieden,
handwerkslieden, neringdoenden en andere nijvere personen door het verleenen van een
geldelijk voorschot in staat te stellen hun beroep of bedrijf uit te oefenen of uit te breiden’.
Hierbij werden alleen voorschotten verstrekt aan diegenen die ‘het Bestuur zulks waardig
acht’. 12 Hierbij wordt verwezen naar het weigeren om geld te lenen aan onder andere alcohol
verkopers of kroeghouders. Het feit dat er meerdere leningen zijn afgenomen door
caféhouders wijst erop dat deze stelling in het statuut met een korreltje zout genomen moet
worden. De leningen waren van de 10, of een veelvoud van 10, tot 1500 gulden. Wanneer er
niet of te weinig terugbetaald werd, kreeg de lener een boete van 5 tot 25 cent. Er kwam een
extra 8% op het achterstallige bedrag te staan als deze boete niet op het volgende
betaalmoment betaald werd. Dit diende als afschrikmiddel, zodat leners gemotiveerd werden
om hun betalingen na te komen op straffe van hogere betalingen. Aflossingen vonden in
gelijke delen per week of maand plaats en werden elke drie maanden genoteerd.13 Bij elke
lening werd genoteerd de naam, beroep en woonplaats van de lener en borghouders. De datum
waarop de lening is afgesloten, de hoogte en datum van elke aflossing, de ingehouden rente en
het doel van de lening zijn eveneens bijgehouden. Financiën correct en volledig bijhouden in
een kleine organisatie die zijn klanten persoonlijk kent is een probleem dat ook aanwezig is
bij de Nijmeegse Hulpbank. Zo is er bij een aantal leners geen persoonlijke informatie
gegeven naast alleen de naam. De hypothese is dat het leners betreft die al eerder een lening
afgesloten hebben voor 1940. Hierdoor hebben de leners al bij een eerdere lening hun
persoonlijke informatie gegeven en dit wordt dan niet nogmaals herhaald voor een nieuwe
lening. De eerste lening valt daarmee buiten de hier gebruikte onderzoeksperiode en alleen de
tweede of latere lening wordt waargenomen. Een ander mogelijkheid was dat de leners
persoonlijk bekend waren bij het personeel van de Hulpbank en het daardoor onnodig geacht
werd om persoonlijke informatie te verschaffen. Dit is echter alleen hooguit bij vijf leningen
het geval en de druk van aandeelhouders om een strakke organisatie te behouden, maken dit
probleem marginaal.
Regionaal Archief Nijmegen, ‘Reglement voor de hulpbank, op te rigten door het Departement Nijmegen der
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid en Reglement voor de hulpbank te Nijmegen
(1938)’, alhier 1.
13 RAN, ‘Reglement voor de hulpbank te Nijmegen’, 2 en 3.
12

5

De hierboven beschreven gegevens zijn, met uitzondering van de woonplaats van de
borghouders, voor deze scriptie opgenomen in een database. Hierbij is onderscheid gemaakt
tussen de zakelijke gegevens (naam, beroep, woonplaats en doel) en de financiële gegevens
waarin alle aflossingen staan die gedaan zijn door de leners. De zakelijke gegevens worden
gebruikt om een beeld te schetsen over wie bij de Nijmeegse Hulpbank leende en waarom. De
financiële gegevens worden ingezet om conclusies te trekken over de hoeveelheid en hoogte
van de leningen, aflossingen en rentes in bepaalde maanden en of jaren. Ter ondersteuning
van deze conclusies uit de financiële gegevens wordt gebruik gemaakt van de jaarverslagen
uit de oorlogsjaren, met uitzondering van 1942 waar geen jaarverslag van overgeleverd is.
Deze verslagen geven zowel in tekst als in cijfers een overzicht van de desbetreffende jaren.
Het jaarverslag uit 1946 geeft een overzicht van 1943 tot en met 1946 en het jaarverslag uit
1941 spreekt over 1938 tot en met 1941. Belangrijke gebeurtenissen, zoals schade aan het
bankgebouw, worden in tekst vermeld en de cijfers zijn voornamelijk balansen van debiteuren
en crediteuren. Hierin zijn opgenomen: het aantal en totale hoogte van de leningen die zijn
geaccepteerd, totale winsten en verliezen, bezittingen (kas, effecten, gebouw, meubilair
enzovoorts) en schulden (nog te betalen dividenden, reserve en kosten dubieuze debiteuren
enzovoorts). Het voordeel van deze gegevens is dat ze een goed overzicht geven van de
gehele bank voor onkosten en inkomens voor bepaalde jaren. Door echter alleen in totalen te
spreken is er geen grip te krijgen op de individuele leningen en de motieven en oorzaken
achter het vertoonde leengedrag in de desbetreffende jaren. Hiernaast zijn de jaarverslagen
bedoeld voor de aandeelhouders van de Nijmeegse Hulpbank, waardoor er de zorg is dat het
jaar rooskleuriger werd voorgesteld dan dat het daadwerkelijk was. Het feit dat de
oorlogsschade besproken wordt en de lage hoeveelheid en hoogte van de leningen vanaf 1942
niet verzwegen wordt, is een duidelijke indicator dat deze laatste zorg niet van toepassing is.
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Foto 1: Voorbeeld van hoe de bron ingedeeld is en welke gegevens er genoteerd zijn

De zakelijke gegevens worden ondersteund door de personenregisters van Nijmegen. De
informatie die gegeven wordt bij de lening is namelijk vrij summier. Door de
personenregisters te gebruiken, kunnen deze gegevens aangevuld worden met leeftijd en
geslacht. Het probleem van de personenregisters is dat ze maar tot 1920 openbaar zijn
gemaakt. Hierdoor vallen de kleine ondernemers onder de vijfentwintig jaar die een lening
afsloten, niet binnen de reikwijdte van deze bron. Hiernaast zijn de personenregisters niet
altijd correct gedigitaliseerd, met name de namen werden bij het digitaliseren niet altijd
correct genoteerd of kwamen niet overeen met de namen die de Nijmeegse Hulpbank
genoteerd heeft. Dit is het nadeel van handschrift, niet alles komt overeen en er worden snel
fouten gemaakt in het overnemen. Met als gevolg dat er bij slechts 59 leners de leeftijd en het
geslacht bepaald kan worden. Het überhaupt kunnen bepalen van een ruwe gemiddelde
leeftijd kan echter een significante bijdrage leveren voor het identificeren van leengedrag in
combinatie met de hoogte en het doel van de lening. Hiernaast is de reikwijdte van de bank
beperkt tot een specifieke laag van het bedrijfsleven in Nijmegen en zal lang niet elke kleine
ondernemer de Hulpbank gebruikt hebben. Door te analyseren wie er leende en waarom, voor
7

de 146 leningen die binnen het lenersbestand voorkomen tussen 1940 en 1945, kan deze
scriptie echter als ondersteuning dienen voor een bredere analyse van leengedrag tijdens
crisis- of oorlogsjaren. Specifiek de Nijmeegse Hulpbank is hier interessant door zijn
volledigheid aan gegevens tijdens de oorlogsjaren, waardoor het een uitzonderlijke
mogelijkheid biedt tot het analyseren van leengedrag tijdens de bezetting. De invloed van de
verwoestingen en chaos van de Tweede Wereldoorlog zijn hierdoor geen belemmering, maar
een interessant onderzoeksobject door hun mogelijke relatie met het leengedrag van klanten
bij de Nijmeegse Hulpbank. Het eerste doel van deze scriptie is dus om een bouwsteen te
vormen voor toekomstig onderzoek. Het tweede doel is om nieuwe mogelijkheden tot
onderzoek aan te wijzen en te identificeren.
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HOOFDSTUK 1: DE KLANTEN VAN DE NIJMEEGSE HULPBANK
Om het effect van de Tweede Wereldoorlog op het leengedrag van klanten bij de Nijmeegse
Hulpbank te onderzoeken, maakt dit hoofdstuk duidelijk wie de cliënten waren. De Nijmeegse
Hulpbank heeft bij elke lening persoonlijke informatie genoteerd, zoals de naam van de lener
en borghouders, beroep en woonplaats. Hoewel het geslacht en leeftijd niet vernoemd worden,
kunnen deze bepaald worden door gebruik te maken van de personenregisters van Nijmegen
en de omliggende dorpen. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet de demografische gegevens
(geslacht, leeftijd en woonplaats), gevolgd door de beroepen van de leners, terugkerende
leners en de relatie tussen borghouders en leners.
In de onderzocht periode 1940-1945 was het lenersbestand gedomineerd door mannen, met
maar enkele vrouwen. Door middel van beroepen uit de leengegevens wordt vastgesteld dat
lener B. Prudon (koopvrouw), borghouder H.A. Volstan (vroedvrouw) en borghouders M.A.
Mulder en M.F. Mulder (naaisters) vrouwelijk zijn. De beroepen die verstrekt worden bij de
lening zijn echter niet altijd eenduidig, zo worden beroepen als bakker of winkelier soms niet
uitgevoerd door een man. De personenregisters bieden hier de uitkomst doordat de voornaam,
het geslacht en de relatie met het hoofd van het gezin (zoon, dochter, broer) genoteerd zijn.
Het nadeel is dat de personenregisters maar tot 1920 openbaar zijn gemaakt, waardoor alleen
voor 59 leningen de leeftijd en het geslacht bepaald kan worden van de bijbehorende leners.
De gemiddelde leeftijd van deze groep is afgerond 53 jaar, met de laagste leeftijd 34 en
hoogste 79 jaar. De verwachting is dat de gemiddelde leeftijd lager ligt, omdat de jongere
klanten die een lening wilden afnemen niet opgenomen zijn. Er zijn 57 mannen en slechts
twee vrouwelijke leners, allebei weduwen die waarschijnlijk het bedrijf van hun overleden
man overnamen.
Het verband tussen de hoogte van de lening en de leeftijd laat een golvende beweging
zien, zoals te zien is in figuur 1 hieronder. De leningen beginnen hoog bij de dertigers, dalen
bij de veertigers, nemen toe tot en met de zestigers en dalen bij de zeventigers. De hypothese
is dat de golfbeweging ruwweg evenredig loopt met het gemiddelde besteedbaar inkomen per
levensdecennia. Dus de hoogte van de leningen zijn lager bij de twintigers dan bij de
dertigers, omdat ze minder kapitaal hebben. Wanneer een ondernemer start op zijn twintigste
zal zijn besteedbaar inkomen niet hoog liggen en zal hij niet veel geld kunnen krijgen van de
Nijmeegse Hulpbank, maar dit neemt toe naarmate hij ouder wordt. De stijging zet zich voort
tot hij of zij een maximum heeft bereikt of bejaard wordt en niet langer de productiviteit hoog

9

kan houden.14 Het CBS (Centraal Bureau Statistiek) heeft onderzoek gedaan naar de relatie
tussen besteedbaar inkomen opleidingsniveau, sector en leeftijd in 2007 ondersteund deze
hypothese. Het besteedbaar inkomen is ontzettend laag tijdens de tiener en twintiger jaren van
een persoon. Dit neemt gestaag toe totdat de persoon een leeftijd van circa veertig jaar bereikt.
Hier wordt een maximum bereikt en blijft het besteedbaar inkomen constant tot de persoon de
zeventig bereikt. Hier daalt het besteedbaar inkomen drastisch.15 Het is echter problematisch
om deze gegevens een op een te vertalen naar de oorlogsjaren, dit in combinatie met een
beperkte aantal data entries in deze scriptie is verder onderzoek nodig naar het verband tussen
leeftijd en de gemiddelde hoogte van de lening.

Gemiddelde hoogte van de lening in
gulden

Figuur 1: Leeftijdscategoriën met de gemiddelde hoogte van de lening in
gulden
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Het verband tussen doel en leeftijd is nog minder eenduidig door de summiere informatie die
gegeven wordt als doel, zoals ‘handel’, ‘bedrijf’ of ‘landbouw’. Opvallend is wel dat de verre
meerderheid als doel ‘handel’ of ‘bedrijf’ heeft opgegeven. Hieruit kan worden opgemaakt dat
het bijvoorbeeld gaat om voorraden in bulk inkopen of nieuw werkmateriaal aanschaffen.
Hiernaast zijn het de vijftigers en zeventigers waar de meerderheid als doel ‘landbouw’ heeft
opgegeven. Verder onderzoek kan hier mogelijk dieper op in gaan door naar een bank te
kijken die deze gegevens uitgebreider verzameld heeft. Ook kan er meer onderzoek gedaan
worden naar de leeftijden en geslacht van het klantenbestand, wanneer de gegevens openbaar
zijn gemaakt of door een andere periode te kiezen.
Centraal Bureau Statistiek, ‘Inkomen naar leeftijd, branche en opleiding, 2007-2015’, https://www.cbs.nl/nlnl/maatwerk/2018/18/inkomen-naar-leeftijd-branche-en-opleiding-2007-2015 [Geraadpleegd 12/08/2019].
15 CBS, ‘Inkomen naar leeftijd’, https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/18/inkomen-naar-leeftijd-branche-enopleiding-2007-2015 [Geraadpleegd 12/08/2019].
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De herkomst van de meeste leners is te vinden in Nijmegen zelf of in de omliggende
dorpjes, zoals Hees, Malden, Berg en Dal en Ubbergen. Dorpen die verder weg liggen, zoals
Indoornik, Groesbeek en Oosterhout komen echter ook een aantal keer terug in het
klantenbestand. Dit is enigszins in strijd met de statuten die stellen dat alleen leningen
verstrekt kunnen worden aan wie het ‘Bestuur zulks waardig acht’ en ‘uitsluitend tot een
winstbelovend doel, ter beoordeling van het Bestuur’16 Het controleren van deze voorwaarden
wordt lastig wanneer het gaat over leners ver buiten Nijmegen. Eenzelfde probleem
ondervond de Hulpbank in Leiden toen het aantal leners buiten de stad aan het toenemen was.
Hier ging zelfs 40% van het totale uitgeleende geld de stad uit, waardoor de vraag werd
opgeroepen of het geld nog wel ten goede kwam van de doelgroep ‘nijvere
minvermogenden’? Of was de Hulpbank voor ‘bollenboeren, reders en andere niet zo
minvermogende ondernemers’ een kredietbank geworden?17 In Nijmegen is het in ieder geval
gedurende de oorlog geen probleem geworden, maar eenzelfde zorgen als bij de Leidse
Hulpbank hebben er mogelijk voor gezorgd dat Nijmegen voornamelijk georiënteerd bleef op
Nijmegen met een paar leningen verder van de stad af, zoals in Oosterhout.
Door de beroepen in de database te classificeren onder de traditionele driedeling van
agrarische sector, industriële sector en dienstensector, wordt er een beter beeld gegeven van
de sectoren die het vaakste in aanraking kwamen met de Nijmeegse Hulpbank. In de tabel
hieronder worden de beroepen onderverdeeld binnen deze sectoren en wordt er gekeken naar
de gemiddelde hoogte, mediaan, standaarddeviatie en de laagste en hoogste waarden van de
beroepen en sectoren. Hieruit blijkt dat de meeste leningen afgesloten werden door leners uit
de dienstensector en er een diverse samenstelling van leners bestond, met als uitzondering de
agrarische sector waar de meerderheid ‘landbouwer’ was. De beroepen die hieronder
vernoemd worden, zoals klerenmakers en slagers, zijn kleine ondernemingen die geld nodig
hebben om opgezet te worden of uit te breiden. De Nijmeegse Hulpbank speelt dus in op het
gat in de markt van het kleine betaalbare microkrediet.18

Tabel 1: Per sector en beroep het aantal leningen, gemiddelde, standaarddeviatie,
mediaan, modus en hoogste en laagste leningen in gulden19
RAN, ‘Reglement voor de hulpbank te Nijmegen’, 1.
Cor Smit, Strijden tegen armoede. Tweehonderd jaar Leidsche Maatschappij van Weldadigheid ter
Voorkoming van Verval tot Armoede (Leiden 2018), alhier 52-53.
18 Smit, Strijden tegen armoede,49.
19 Standaarddeviatie is de gemiddelde afwijking van het gemiddelde. De mediaan is het middelste getal wanneer
de getallenreeks van laag naar hoog gesorteerd is. De modus is het meest voorkomende getal.
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Sectoren

Be-

Aan- Gemid-

Stan-
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Hoogste/
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daard-
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Een na

deviatie laagste
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delde
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57
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315,32

80/100

1500/1200 350

200

Vijf
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43

467,91
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1500/1200 400
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3
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x

3

283,33

115,47
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350

2
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x
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x

x
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x
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337,09

318,17
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1500/1500 200

200
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Schilder
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32,91
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8
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6
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258,20
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500
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6
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6
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75
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17

436,76

438,22
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1500/1200 200

200
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Schoen-

5

175

79,06

100/125

300/200

x
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beroepen

houder

man/
vrouw

150

12

Klomp-

4

1175

236,29

1000/1000 1500/1200 1100

1000

2

300

0

300

300

300

300

2

175

35,36

150

200

175

x

1

200

x

x

x

x

x

5

412

610,34

80/100

1500/200

180

x

enmaker
Wagenmaker
Opperman
Klerenmaker
Onbekend

Uit deze tabel kan een aantal relevante gegevens gehaald worden. Opvallend is dat de
gemiddelde lening in de dienstensector ongeveer honderd gulden lager ligt dan bij de andere
twee sectoren. Dit ligt voornamelijk aan het feit dat er meerdere kleinschalige leningen zijn
binnen deze sector die het gemiddelde omlaag halen en maar enkele hoge leningen die het
gemiddelde omhoog halen.20 Zo zijn er vijf leningen die onder de honderd gulden liggen en
maar vier die boven de duizend gulden liggen. In de agrarische sector ligt daarentegen maar
één lening onder de honderd gulden en acht leningen boven de duizend gulden, waardoor het
gemiddelde hoger ligt in de agrarische sector. Uit de hoogste en laagste leningen van de drie
sectoren wordt geconcludeerd dat de Nijmeegse Hulpbank niet alleen in kleine leningen zaken
deed, maar ook in grote leningen. De hogere leningen werden het vaakst afgesloten in de
agrarische sector, waar de groep ‘landbouwers’ het grootste was. De meeste van deze
landbouwers waren hoogstwaarschijnlijk kleine zelfstandige boeren en geen loonarbeiders,
gezien de modus en het gemiddelde bedrag dat geleend werd. De gemiddelde lening van
467,91 gulden van de landbouwers was buiten het bereik van de landarbeiders salaris. In
Zwolle werden de leningen ook gebruikt door pachtboeren om in de zomer hun pacht te
kunnen betalen, wanneer ze hun producten nog niet hadden kunnen verkopen. Of dit in
Nijmegen ook het geval was, is maar de vraag. In figuur 2 hieronder is de gemiddelde hoogte
van de lening in bepaalde maanden uiteengezet. Wanneer naar de zomer maanden gekeken
wordt is er een daling in juni en een stijging in april en augustus en weer een daling in
september waar te nemen. De gegevens zijn hier niet eenduidig genoeg om een conclusie te
20

Zie de standaarddeviatie en het laagste en hoogste getal.
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trekken, echter verder onderzoek kan het vergelijken met agrarische prijzen en oogstmaanden.
Overigens werd ook in Zwolle vaak gebruik gemaakt van de Hulpbank voor bijvoorbeeld het
aanschaffen van nieuw materiaal, vee of gereedschap.21
In de dienstensector is de verdeling meer divers, zowel in het aantal beroepen als in de hoogte
van de leningen. Zo staan de kopmannen/vrouwen met leningen van 1200 gulden tegenover
de schilders die niet meer dan 200 gulden lenen. Ook binnen de beroepen zitten grote

Gemiddelde lening in gulden

Figuur 2: Gemiddelde lening in gulden uit de agrarische sector geordend naar
maand
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verschillen in de hoogte van de leningen, zoals bij de slagers, waar het varieert tussen de 200
en 1000 gulden. In de industriële sector springen de klompenmakers eruit, met allen leningen
boven de 1000 gulden en het doel ‘bedrijf’. Hieruit wordt geconcludeerd dat het niet om
kleine bedrijfjes ging, maar om grotere bedrijven die zich wilden uitbreiden. Dus nogmaals
blijkt dat de Nijmeegse Hulpbank niet alleen diverse kleine bedrijven hielp, maar ook grotere
ondernemers.
Opvallend genoeg sloten de klanten bij de Nijmeegse Hulpbank regelmatig meer dan
één lening af in de oorlogsperiode. Terugkerende leners zijn personen die vaker in het bestand
voorkomen met een combinatie van dezelfde initialen, achternaam, straatnaam en
huisnummer, borghouders en beroep. In totaal werden er door 32 klanten leningen afgesloten
door iemand die al vaker geleend had, met 22 personen die twee leningen afsloten, vijf
personen met drie leningen, vier personen met vier leningen en één persoon met vijf leningen.
Nijmegen is hier niet de uitzondering in. Zo werd bij de Utrechtse Nutshulpbank door bijna
21

Coster, Kort krediet, 47-48.
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drie kwart van de klanten niet vaker dan vijf keer een lening afgesloten, met enkelen die zelfs
twintig keer een lening afsloten. Gemiddeld werd er in Utrecht door 56% van de leners drie
leningen afgesloten en door 19% van de klanten werd gemiddeld tien keer een lening
afgesloten.22 Het aantal terugkerende leners is dus groter dan het aantal niet-terugkerende
leners in Utrecht. Dit verschil met de Nijmeegse Hulpbank kan verklaard worden door een
verschil in periodisering. De gegevens over de Nutshulpbank Utrecht bestrijken bijna
anderhalve eeuw, terwijl de gegevens over de Nijmeegse Hulpbank vijf jaar bestrijken. De
verwachting is dat bij een langere periode de Nijmeegse Hulpbank eenzelfde verdeling van
leners en terugkerende leners laat zien als de Utrechtse Hulpbank. Dit is een stelling en thema
waar nog verder onderzoek naar gedaan kan worden. De tendens van klanten om terug te
keren naar de Hulpbank toont ten eerste aan dat de Hulpbank een terugkerende rol had in het
verlenen van financiële steun.23 Ten tweede laat het zien dat er een constante vraag was naar
kleinere leningen, bijvoorbeeld om grotere voorraden voordelig in te slaan, bedrijven uit te
breiden of om simpelweg een nieuwe naaimachine in te slaan.24
Niet alleen komen steeds dezelfde leners terug voor een nieuwe lening, alle
terugkerende leners nemen ook zonder uitzondering dezelfde borghouders mee. Zo heeft H.
Hendriks junior bij de twee leningen die hij heeft afgesloten zijn vader H. Hendriks senior en
hoogstwaarschijnlijk zijn oom of broer A.N. Hendriks als borghouders. Het is daarentegen
niet duidelijk wat de relatie is tussen de lener C.M. Smeeman (schilder) en zijn borghouders J.
Peters (landbouwer) en J.L. Brugman (schoenmaker). Het feit dat de borghouders voor vier
verschillende leningen van Smeeman garant stonden, wijst echter op een hechte
(schoon)familiale of vriendschappelijke relatie. Zo zijn nog meer voorbeelden te noemen,
maar over het algemeen zijn in Nijmegen, net als in Utrecht, de borghouders voornamelijk
collega’s of familie, zoals de vader en oom of broer van H. Hendriks.25 De borghouders zijn
collega’s, familie of vrienden bij minstens 59 van de 146 leningen. Hierbij is gekeken naar de
achternaam, straatnaam en huisnummer en beroep. Dezelfde achternaam, straatnaam en
huisnummer wijzen op een familiale relatie, terwijl beroep wijst op een collegiale en of
vriendschappelijke relatie. Het garant staan voor een vreemde zal dus de uitzondering zijn.
Hiernaast zijn het regelmatig mensen uit dezelfde familie die komen lenen. Zo heeft de
familie Peters in totaal dertien leningen afgesloten, de familie Hendriks minstens vier
leningen en de familie Geurts acht leningen. Historicus Jacobs wijst als oorzaak aan de trouw
Jacobs, Nutshulpbank Utrecht, 41.
Ibidem, 51.
24 Smit, Strijden tegen armoede, 51.
25 Jacobs, Nutshulpbank Utrecht, 50.
22
23
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die de bank genoot bij enkele families; een loyaliteit die werd doorgegeven van generatie op
generatie.26 Hoewel dit zeker het geval zou kunnen zijn, moet niet onderschat worden dat er
weinig andere financiële instituties waren die eenzelfde dienst konden bewijzen als de
Nijmeegse Hulpbank.27 Hier ontstaat een beeld van de Hulpbank die ondersteuning biedt
wanneer nodig en een focus heeft op het persoonlijk contact met zijn cliënten om
terugkerende leners te stimuleren een nieuwe lening af te sluiten en oude volledig af te
betalen. Bovendien zijn er duidelijke indicatoren, zoals hele families die lenen bij de
Nijmeegse Hulpbank, dat de Hulpbank enkele trouwe families als cliënten had.28
In dit hoofdstuk wordt geconcludeerd dat het lenersbestand bij de Nijmeegse Hulpbank
gemiddeld 53 jaar oud is en voor meer dan 95% uit mannen bestaat en waar het wel vrouwen
betreft, zijn het weduwen. De beroepen van de Nijmeegse Hulpbank zijn echter meer divers,
de klanten komen uit alle lagen van de agrarische, industriële en dienstensector. De
dienstensector heeft hier de overhand in diversiteit en het aantal leningen, maar de agrarische
sector heeft de hoogste leningen en landbouwers als dominante groep. Door de hoogte van
deze leningen is het onwaarschijnlijk dat het hier om loonarbeiders gaat en eerder om kleine
zelfstandige boeren. De hoogte van de leningen binnen deze sectoren wijst op zowel kleine als
grotere ondernemers die extra geld nodig hebben voor uitbreiding van voorraden,
inventarissen of productiemiddelen. Door de leners wordt regelmatig een tweede en soms
zelfs derde, vierde of vijfde lening afgesloten. Deze terugkerende leners komen allemaal terug
met dezelfde collega’s, vrienden of familie als borghouders. In combinatie met het veelvuldig
lenen binnen enkele families leidt dit tot de conclusie dat er een (gefragmenteerd) netwerk
van leners bestond rond de Nijmeegse Hulpbank. De Nijmeegse Hulpbank heeft dus een
centrale rol binnen deze kringen van kleine ondernemers, waar het financiële ondersteuning
biedt. Loyaliteit vanuit de klanten speelt hier een rol in, maar de Hulpbank was een van de
weinige instituties die deze dienst verleende zonder hoge woekerrentes en deposito te vragen.
Nu duidelijk is wie de leners zijn, gaat hoofdstuk twee dieper in op de economische gevolgen
van de Tweede Wereldoorlog voor de leners bij de Nijmeegse Hulpbank.

Ibidem, 51.
Smit, Strijden tegen armoede, 49-50.
28 Jacobs, Nutshulpbank Utrecht, 51.
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HOOFDSTUK 2: LEENGEDRAG EN DE GEVOLGEN VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG
Dit hoofdstuk besteed aandacht aan de gevolgen van de economische situatie in Nijmegen
door te kijken naar het aantal en de hoogte van de leningen, de leenperiodes, wanbetalers en
terugkerende leners. In tegenstelling tot hoofdstuk één krijgt dit hoofdstuk een meer
diachroon karakter door de bezettingsperiode te scheiden in jaartallen en deze apart te
bestuderen. Door gebruik te maken van secundaire literatuur worden motieven en relaties
onderzocht voor het leengedrag van de klanten bij de Nijmeegse hulpbank gedurende de
oorlogsjaren.
Zoals te zien is in tabel 2 hieronder zijn 50 leningen afgesloten in 1940, 50 in 1941, 26 in
1942, zestien in 1943, vier in 1944 en twee in 1945. Geen van de twee leningen uit 1945 zijn
opgenomen in de database, omdat ze pas na mei 1945 werden afgesloten. De vier leningen uit
1944 zijn afgesloten voor de bevrijding van Nijmegen in september en vallen daarmee binnen
de oorlogsperiode. Niet alleen is er een dalende lijn in het aantal leningen, maar ook de totale
som van de leningen neemt per jaar af. In 1940 werd er nog voor 18.600 gulden geleend,
terwijl er in 1943 nog maar voor 7030 gulden geleend werd. Deze dalende lijn in het aantal
leningen en de som van de leningen komt overeen met de, zoals al beschreven, neergaande
conjunctuur die zich in 1942 inzette en gedurende de rest van de oorlog aanhield.29 Opvallend
genoeg dalen de mediaan, modus, gemiddelde, laagste/hoogste lening en Q1 en Q3 niet, maar
nemen zelfs toe.30 Dit wordt echter voornamelijk verklaard door het wegvallen van de
kleinere leningen vanaf 1942 die in 1940 en 1941 nog wel werden afgesloten, zoals te zien is
aan de stijging van Q1 en de laagste leningen. Zo verdwijnen de lage leningen van onder de
honderd gulden die eerst nog door bodes, enkele kooplieden en een loodgieter werden
afgesloten. In economisch moeilijke tijden zal het voor de klanten, die misschien nog wel een
lening af kunnen sluiten tijdens een stabiele economie, nagenoeg onmogelijk worden om nog
een lening af te kunnen sluiten tijdens een crisis. Niet alleen door een tekort aan liquiditeit
vanuit de lener, maar ook omdat vanuit de bank strenger toezicht gehouden zal worden op de
financiële situatie van de leners om wanbetalers te voorkomen. De bank wil namelijk geen
verlies gaan draaien en zal daardoor minder risicovolle leningen afsluiten.31 Hoewel de hogere
inkomens hier in eerste instantie minder last van zullen hebben, wordt er door de grote leners

Klemann, Nederland 1938-1948, 439-441.
Q1 is de mediaan van de reeks getallen onder de middelste mediaan (Q2) en Q3 is de mediaan van de reeks
getallen boven de middelste mediaan (Q2).
31 Smit, Strijden tegen armoede, 47-52.
29
30
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eveneens minder risico genomen en dalen de hoogste leningen, zoals in 1944. Er is dus een
daling van bijna 50% in het aantal leningen dat werd afgenomen in 1942, een afname van
ongeveer 40% in 1943 en een afname van 75% in 1944.
Tabel 2: De totale som, mediaan, modus, laagste en hoogste lening, standaarddeviatie en
Q1 en Q4 van de leningen bij de Nijmeegse Hulpbank in guldens
Jaar
Aantal leningen
Totale som
leningen
Gemiddelde hoogte
Mediaan
Modus
Laagste/Één na
laagste
Hoogste/Één na
hoogste
Standaarddeviatie
Q1/Q3

1940
50
18.600

1941
50
16.880

1942
26
13.225

1943
16
7030

1944
4
2150

1945
x
x

372
250
200
20/50

337,60
250
200
75/75

529
350
200
125/150

439,38
300
200
125/125

547,50
x
x
100/250

x
x
x
x

1500/1500

1200/1000

1500/1500 1200/1000 1000/800 x

345,98
125/420

225,50
150/440

447,15
200/600

365,13
200/500

430,84
x

x
x

Het is dan ook interessant om verder te kijken naar de laatste jaren van de oorlog. De
personen die een lening afsloten in 1943-1944 volgen grofweg de sectorverdeling uit
hoofdstuk één van 57 leningen uit de agrarische sector, 67 uit de dienstensector, zeventien uit
de industriële sector en vijf onbekende leningen. Tussen 1943-1944 heeft de agrarische sector
namelijk acht leningen, de dienstensector negen, de industriële sector twee en één lening is
onbekend. Opvallender zijn de cijfers voor de industriële sector, specifiek de Q3 in 19421944. Tussen 1940 en 1941 zijn geen enkele leningen van de industriële sector in de hoogste
25% (Q3 en alles daarboven) te vinden. In 1942-1944 is de industriële sector daarentegen de
enige sector waarvan het aantal leningen in de hoogste 25% procentgroep stijgt (met vier
leningen), in plaats van daalt. De agrarische sector gaat in dezelfde periode van twaalf
leningen naar vier en de dienstensector van twaalf naar één. De algemene verklaring voor de
stijging in leningen voor de industriële sector is dat enkele delen van de industriële sector
relatief goed bleven doordraaien na 1942. De productie van voedingsmiddelen bleef relatief
stabiel, door met substituten te komen voor koffie, thee en andere ingevoerde goederen.
Hiernaast maakte de productie van schepen, bewapening, elektrische apparaten en ijzer en
staal tijdens de bezetting een sterke opleving mee, omdat deze bedrijfstakken grote orders en
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de vereiste grondstoffen van Duitsland ontvingen.32 Wanneer echter naar het beroep van de
leners gekeken wordt, is de conclusie dat het voornamelijk te maken heeft met de
kostenstijging in levensonderhoud van 50% en een daling van 13% in reële lonen tussen 1938
en 1944.33 Drie van de vier leningen zijn namelijk afgesloten door de klompenmaker M. van
Beuningen en de andere door de klompenmaker F.A. Vinkhoeven. Hieruit wordt opgemaakt
dat de prijzen van schoenen, net als die van sigaretten en chocolade, in de loop van de oorlog
toenamen en een aantal Nijmegenaren alternatieven, zoals klompen, gingen gebruiken. Deze
toegenomen vraag resulteerde vervolgens in een toename van productiviteit bij de
klompenmakers, waar de Nijmeegse Hulpbank instapte om extra geld beschikbaar te maken.
De hoogte van deze leningen (tussen de 1000 en 1500 gulden) toont een geloof vanuit de bank
dat deze mannen of hun borghouders garant waren voor hun lening. Het feit dat alle vier de
leningen volledig zijn afbetaald geeft blijk van een bewustzijn van de Hulpbank in lucratieve
investeringen in moeilijke tijden en de Hulpbank als niet avers tegen gecalculeerde risico’s.
Het feit dat de agrarische sector zo hard achteruitgaat, ondanks dat het een primaire
levensbehoefte betreft, heeft te maken met het planmatige economische beleid dat vanuit
Berlijn gevoerd werd. In het begin van de oorlog werd de landbouw getransformeerd van een
bedrijfstak die in luxe voedingsmiddelen voorzag (voornamelijk vlees en kaas) gericht op
export, naar een sector gericht op de productie van basisvoedsel voor de eigen bevolking. Het
betekende een daling van de productie in geldwaarde. In voedingswaarde steeg de productie
echter, doordat er veel meer akkerbouwproducten en minder veeteeltproducten werden
geproduceerd.34 De agrarische productie viel scherp in 1942 door het voltooien van deze
transformatie, de veestapel werd namelijk afgeslacht. Hiernaast pakte de economische politiek
van Berlijn negatief uit. De planmatige productie, waarbij grondstoffen ambtelijk werden
toegewezen en de industriële capaciteit werd verdeeld over Duitse orders, had de typerende
problemen van een plansysteem tot gevolg. De productie kwam om de haverklap tot stilstand
doordat grondstoffen en halffabricaten wel werden toegewezen, maar nog niet aanwezig
waren op het moment dat ze nodig waren.35 Een aantal voorbeelden van ontbrekende
grondstoffen en producten in de agrarische sector is kunstmest, voer en pesticiden.36
Een andere factor die meegespeeld heeft in de afname van leningen is de nieuwe
exploitatiemethode. Fabrieken gingen dicht, arbeiders werden opgejaagd en een substantieel
32 Jan Luiten van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw. Economische geschiedenis van Nederland 1914-1995
(Utrecht 1997), alhier 168.
33 Van Zanden, Een klein land, 169.
34 Klemann, Nederland 1938-1948, 430.
35 Ibidem, 430.
36 Van Zanden, Een klein land, 168.
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deel van hen moest naar Duitsland als onderdeel van de Arbeitseinsatz. De Arbeitseinsatz was
het dwingen van jonge mannen uit bezet gebied naar Duitsland te vertrekken om hier te
werken, omdat er een groot tekort was aan mankrachten door de oorlog.37 Bovendien kwamen
sommigen bedrijfstakken uit de industriële sector, zoals de bouw, snel zonder werk te zitten
en andere hadden steeds meer moeite om aan grondstoffen, steenkool en andere
productiemiddelen te komen.38 Tegelijkertijd haalde de bezetter van wat er aan productie
restte een tweemaal zo groot deel naar zich toe. In 1941 was het slechts 20%, maar in 1942
steeg het naar 40%. Hierdoor daalde het beschikbaar nationaal inkomen in een jaar tijd met
32%.39 Het beschikbaar nationaal inkomen per hoofd daalde met 54% beneden het niveau van
1938, doordat de aftakeling van het beschikbaar inkomen zich gedeeltelijk voortzette in 1943
en 1944.40 Al met al zijn dit geen bevorderende of aanmoedigende omstandigheden voor het
aanvragen en verstrekken van leningen.
Uit tabel 3 op de volgende pagina wordt geconcludeerd dat de economische
achteruitgang vanaf 1942 niet alleen zijn uitwerkingen had op het aantal en hoogte van
leningen, maar ook op de leenperiode. De tabel geeft een stijging weer van de leenperiode van
50 weken en een daling van 100 weken, tot het dieptepunt van 1944 met alleen leenperiodes
van 50 weken. Dit is mogelijk een bewuste keuze van de bank om niet te lang lopende
leningen te houden, om risico te vermijden en genoeg liquide middelen in de kas te houden
voor eventuele noodsituaties. Het jaarverslag uit 1946 maakt namelijk duidelijk dat het pand
waar de Nijmeegse Hulpbank gevestigd was zowel schade opliep tijdens het bombardement
van 22 februari, als in de bevrijding van Nijmegen in 17-22 september. De schade voor het
bombardement alleen al was 2107,41 gulden.41 Hiernaast wordt er mogelijk voor kortere
periodes gekozen door de leners zelf. Hoe hoger de lening, hoe langer hij loopt en hoe langer
hij loopt, hoe meer kans op wanbetalingen in de risicovolle Tweede Wereldoorlog. De stijging
in de gemiddelde hoogte van de leningen in 1942-1944 heeft, zoals hierboven al beschreven,
voornamelijk te maken met het wegvallen van de laagste leningen. De potentiële lage leners
wilden, konden of mochten niet langer een lening afsluiten bij de Nijmeegse Hulpbank.
Een sterke indicator voor de invloed van economische omstandigheden op het
leengedrag, is de mate van wanbetaling. In het jaarverslag van 1946 wordt een balans
opgemaakt van de jaren 1943, 1944 en 1945 en wordt ook melding gemaakt van ‘Dub.
Klemann, Nederland 1938-1948, 439-440.
Van Zanden, Een klein land, 168.
39 Klemann, Nederland 1938-1948, 439-441.
40 Ibidem, 441.
41 Regionaal Archief Nijmegen, Nijmeegse Hulpbank, ‘Twee en tachtigste jaarverslag aan de aandeelhouders
van de Hulpbank te Nijmegen’, alhier 1.
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debiteuren’. Deze dubieuze debiteuren (wanbetalers) zijn leners die hun leningen
hoogstwaarschijnlijk niet meer kunnen aflossen. In 1943 piekt de schade door deze debiteuren
op 1654,46 gulden en daalt het in 1944 tot 843,00 gulden. In de jaarverslagen van 1939 en
1944
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1940 staat in de balans dat er 4235,86 gulden is gereserveerd voor dubieuze debiteuren.42 In
tegenstelling tot de jaren 1943 en 1944 wordt er in 1939 en 1940 geen melding gemaakt van
onkosten voor deze groep en geen bedrag van de winst afgetrokken.
De financiële gegevens van de leningen laten echter zien dat de schade meevalt. In
totaal zijn er achttien leningen, waarvan er vijf tussen 1940 en 1941 zijn afsloten. De dertien
overige leningen zijn afgesloten na 1942 of liepen door tot 1942. Het totale niet-afgeloste
bedrag van deze achttien leningen, waarvan er negen zijn afgesloten door terugkerende leners,
is 856,07 gulden. Hiernaast zijn er 25 leningen waarop extra betaald moest worden vanwege
achterstallige betalingen. Dit varieert van enkele centen tot meer dan honderd gulden met een
totaal 512,98 gulden aan boetes. Het is dus de vraag hoe de Nijmeegse Hulpbank aan zijn
cijfers kwam voor in de jaarverslagen. Het antwoord is waarschijnlijk dat de bank verwachtte
dat er meer leners wanbetalers zouden worden. De dubieuze debiteuren zijn mogelijke
wanbetalers, terwijl in de financiële gegevens die voor deze scriptie zijn verzameld de
daadwerkelijke wanbetalers gebruikt zijn. Een andere mogelijkheid is dat de wanbetalingen
niet vermeld werden bij de maandelijkse terugbetalingen die de basis vormen voor de
gegevens in deze scriptie. Gezien het feit dat de schade in dat geval alleen maar hoger uit zal
vallen, heeft het geen grote gevolgen op de uiteindelijke conclusie dat de bank tijdens de
oorlog verlies aan het maken was door honderden guldens aan wanbetalingen.
Opvallend genoeg zijn het de terugkerende leners die in 1943 en 1944 het vaakst nog
wel een lening afsloten. In 1944 werden alle leningen afgesloten door terugkerende leners en
in 1942-1943 driekwart, terwijl het in 1940-1941 ongeveer de helft van alle leningen waren.
Dit wijst op een bereidheid vanuit de bank om in economische moeilijke tijden leningen uit te
schrijven aan terugkerende klanten, ondanks de risico’s. Zo heeft de schilder J. Peters een
lening afgesloten in 1941, 1942 en 1943 waarop de eerste twee leningen vijf gulden te weinig
werd terugbetaald en de laatste van 52,50 gulden te weinig. Met een gemiddelde achterstallige
betaling van 10,11 gulden per lening valt de schade bij de terugkerende leners echter mee in
tegenstelling tot de overige leners met een gemiddelde achterstallige betaling van 85,01
gulden. Hiernaast ligt de gemiddelde lening van de terugkerende leners consequent enkele
tientallen gulden onder het jaarlijks gemiddelde in 1942, 1943 en 1944. Dit is echter niet
vreemd, gezien het feit dat zowel het gemiddelde als de standaarddeviatie van alle
terugkerende leners samen lager ligt dan bij de rest van de klanten. Dus de terugkerende

Regionaal Archief Nijmegen, Nijmeegse Hulpbank, ‘Acht-en-zeventigste verslag aan de aandeelhouders van
de Hulpbank te Nijmegen’, alhier 2 en Regionaal Archief Nijmegen, Nijmeegse Hulpbank, ‘Negen-enzeventigste verslag aan de aandeelhouders van de Hulpbank te Nijmegen’, alhier 2.
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leners zijn klanten die vaker terugkomen voor lage leningen en mogelijk hierdoor meer in
staat zijn om hun leningen af te lossen, of in ieder geval de schade te beperken.
Het is niet vreemd dat de bank steeds minder leningen afsloot aangezien het honderden
gulden kwijt was aan de wanbetalers gedurende de oorlog. Wanbetaling is echter niet altijd
moedwillig geweest. Het bombardement van februari 1944, de luchtlandingen en
frontstadperiode van 17-22 september hebben ook hun invloed gehad. Van de Nijmeegse
inwoners waren er 2200 omgekomen en 3150 (zwaar)gewond geraakt. Naar verwoeste
oppervlakte gemeten stond Nijmegen op de derde plaats van de door het oorlogsgeweld
getroffen steden.43 Zoals op de kaart op de volgende pagina te zien is, werd er van de 146
leningen door veertien personen uit de benedenstad een lening afgesloten en vijf uit het
Willemskwartier. Voor de klanten in de benedenstad zal het zeker zwaar zijn geweest door de
verwoestingen van het bombardement dat op een getroffen oppervlakte van 14,5 ha geschat
wordt.44 Deze verwoesting is na de oorlog in kaart gebracht door gemeente Nijmegen om de
omvang van de schade vast te stellen. In totaal werden in Nijmegen verwoest 1789
woonpanden, één boerderij, vier fabrieken, vijfhonderd winkels, twintig cafés, zeven hotels,
zes garages. Zwaar beschadigd werden 2461 woonpanden, 75 kantoren, vier boerderijen, acht
fabrieken, honderd winkels, twintig cafés, vijf hotels en acht garages.45 Voor de klanten van
de Nijmeegse Hulpbank uit Hees, Malden, Indoornik, Groesbeek, Oosterhout, Berg en Dal en
Ubbergen zullen de gevolgen ook gevoeld zijn door de evacuaties in Nijmegen en de
luchtlandingen tijdens Market Garden. Het is dus niet vreemd dat in de ontwrichte stad
Nijmegen na maart 1944 geen nieuwe leningen meer zijn afgesloten bij de Nijmeegse
Hulpbank tot na de bevrijding van niet alleen Nijmegen maar geheel Nederland.
Dit hoofdstuk heeft een aantal conclusies getrokken, met als hoofdconclusie de dalende lijn in
het aantal, leenperiode en som van de leningen die afgesloten werden gedurende de bezetting.
Dit heeft voornamelijk te maken met de dalende reële lonen en afname van de productie.
Toch blijven er mensen, zoals de klompenmakers, die een hoge lening kunnen afsluiten en
afbetalen. Hieruit blijkt een bereidheid van de Nijmeegse Hulpbank om tijdens de risicovolle
oorlogsjaren toch leningen af te sluiten. Dit wordt nog eens benadrukt door de terugkerende
leners die de meerderheid vormde in het lenersbestand tijdens de laatste jaren van de oorlog.
Het vertrouwen van de bank in deze terugkerende leners was gegrond, omdat de schade
Johannes de Vries, Nieuw Nijmegen 1870-1970. Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen
(Tilburg 1969), alhier 125.
44 De Vries, Nieuw Nijmegen, 125.
45 Ibidem, 126.
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meeviel voor de terugkerende leners die niet hun lening konden afbetalen in vergelijking met
het overige lenersbestand. Wanbetaling is echter niet altijd moedwillig geweest. Door het
oorlogsgeweld kunnen mensenlevens, werkplaatsen, voorraden en inboedel verloren gaan, die
allemaal hun eigen economische moeilijkheden met zich meebrengen.
Kaart 1:
Nijmegen
met enkele
adressen van
leners. Bron:
Google
Maps,
https://www
.google.com/
maps/@51.8
340752,5.84
52728,13z en
https://drive.
google.com/
open?id=13y
BSPyF_7661FrS5BXl
mGGeYbpW
Ngf9&usp=sh
aring

Kaart 2:
Nijmeegse
bebouwin
g 1944.
Bron:
Historisch
e Atlas
Nijmegen,
http://kaa
rt.nijmege
n.nl/histor
ie/ (laatst
geraadple
egd 15-62019

Kaart 3: Schade aan de binnenstad van Nijmegen (linksonder het Keizerkarelplein). Bron: Collectie
Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie, Rijksdienst voor Cultureel erfgoed
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CONCLUSIE
Het eerste doel van deze scriptie was om een nieuwe casus toe te voegen aan de historiografie
van Nutshulpbanken in de twintigste eeuw. Hiervoor werd gekeken naar de gevolgen van de
Tweede Wereldoorlog op het leengedrag van de klanten bij de Nijmeegse Hulpbank. In het
eerste hoofdstuk lag de focus op de leners zelf, hun beroepen, leeftijd, geslacht, woonplaats en
de terugkerende leners. De voornaamste conclusie was dat de Nijmeegse Hulpbank een divers
klantenbestand had met leners uit de agrarische, industriële en dienstensector. Door het
beperkte aantal lage leningen wordt geconcludeerd dat de klanten van de Nijmeegse
Hulpbank voornamelijk kleine ondernemers waren en geen arbeiders of minvermogenden, zo
ook in de agrarische sector met de ‘landbouwers’ als voornaamste groep. Hiernaast geeft de
groep terugkerende leners aan dat de Nijmeegse Hulpbank een centrale rol speelde binnen een
aantal families van leners in Nijmegen, waarbij onder andere loyaliteit en gebrek aan
concurrentie bepalend waren voor het succes van de bank.
In het tweede hoofdstuk werd diachroon gekeken naar de gevolgen van de
economische situatie op het leengedrag. De voornaamste conclusie is dat als gevolg van de
Nederlandse economische achteruitgang vanaf 1942 er minder geleend werd en wanneer er
wel geleend werd het lagere bedragen betrof met lagere leenperiodes. Het gemiddelde van de
leningen nam toe, maar dit lag aan het verdwijnen van de lagere leningen die het gemiddelde
omlaag haalden. Twee groepen sloten nog leningen af vanaf 1942: de terugkerende leners en
de leners met een nichemarkt, zoals de klompenmakers. Hiernaast nam als gevolg van de
economische situatie het aantal en schade van wanbetalers drastisch toe naar meer dan 1000
gulden. Van deze wanbetalers waren het de terugkerende leners die het beste in staat waren
om hun leningen zo veel mogelijk af te lossen. Voor sommige leners zal deze wanbetaling
niet alleen het gevolg zijn van economische achteruitgang, maar ook door het oorlogsgeweld
in en rond Nijmegen. Het bombardement, de bevrijding en de frontstadperiode, ook wel de
granatenstrijd genoemd, droegen bij aan het ontwrichten van Nijmegen. In deze scriptie lag de
focus op het economisch aspect, maar ook op sociaal gebied heeft de stad harde klappen
ontvangen door families die zonen, vaders, moeders en dochters verloren in het
oorlogsgeweld.
De twee hoofdstukken geven een beeld van de Nijmeegse Hulpbank als een institutie
dat ondernemers uit diverse sectoren en beroepen hielp in hun financiën, door bijvoorbeeld
uitbreidingen of het opzetten van een klein bedrijf mogelijk te maken. De lagere leningen en
standaarddeviatie van de terugkerende leners wijst ook op financiële hulpverlening op een
25

meer jaarlijkse basis. Hier wordt als voorbeeld gegeven het inkopen van voorraden in bulk,
om zo goedkoper uit te zijn. Het is mogelijk dat het, net zoals in Zwolle, gebruikt werd om
bijvoorbeeld pacht af te betalen, wanneer de landbouwproducten nog niet verkocht konden
worden. Hier is echter verder onderzoek naar vereist. Deze terugkerende leners waren de
grote meerderheid van leners die nog klanten waren bij de Nijmeegse Hulpbank in de latere
jaren van de bezetting. Het ligt mogelijk aan de relatief bescheidde leningen van enkele
honderden guldens die het vaakst voorkwamen binnen deze groep. Kleine kortere leningen
brengen namelijk minder risico met zich mee dan hoge leningen in een onzekere periode als
de Tweede Wereldoorlog. De Nijmeegse Hulpbank was de financiële spil binnen deze
gefragmenteerde netwerken en families van kleine ondernemers waar loyaliteit en gebrek aan
daadwerkelijke concurrentie bepalend waren voor het succes van de Hulpbank.
Het leengedrag volgt in zekere mate de logische consequenties van een economische
crisis. Klanten van de Nijmeegse Hulpbank gingen minder vaak lenen en de leningen die ze
afsloten werden steeds lager. De volledige afwezigheid van leningen in 1945 en de vier
leningen in 1944 is een sterke indicator voor de slechte economische situatie in Nijmegen in
de latere jaren van de oorlog, maar hierbij moet rekening gehouden worden met de beperkte
reikwijdte van de bron. Niet alle kleine ondernemers en zeker niet alle ondernemers waren
klanten bij de Nijmeegse Hulpbank. Rekening houdend met de verwoestingen die in
Nijmegen plaats hebben gevonden tijdens de oorlog en de ontwrichting als gevolg hiervan,
verhoogt echter de waarschijnlijkheid van de stelling dat het leengedrag een sterk verband
houdt met de economische situatie in Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze
stelling kan echter nog verdere onderbouwing gebruiken door te kijken naar andere
Hulpbanken tijdens de Tweede Wereldoorlog of andere crisisjaren, zoals de jaren dertig van
de twintigste eeuw. Hierdoor vormt deze scriptie geen finale studie, maar is het een
bouwsteen en uitnodiging voor verder onderzoek naar de invloed van oorlog en crisis op het
leengedrag van kleine ondernemers. Hierdoor is het tweede doel van deze scriptie bereikt,
namelijk nieuwe mogelijkheden geven en het aanzetten tot onderzoek binnen dit thema.
Hiernaast werd in de inleiding gesteld dat deze scriptie inzichten kan geven in het
hedendaagse systeem van microkrediet als verlichting en voorkoming van armoede als
financiering voor kleien starters en ondernemers. In deze scriptie is duidelijk geworden dat
loyaliteit en gebrek aan concurrentie zorgden voor het succes van de Nijmeegse Hulpbank in
de bezettingsjaren en het deze loyale terugkerende leners waren die nog na 1942 bij de bank
terugkwamen voor een lening. Andere factoren zoals het laagdrempelig lenen door lage
leningen en het gebruiken van borghouders in plaats van borgbetalingen, redelijke rentes en
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aflosperiodes hebben ook hun bijdrage geleverd. Echter in de loop van de oorlog toen de
economische crises verergerde, daalde ook het aantal leningen. Dit is een indicatie dat een
succesvol microkredietsysteem een randvoorwaarde heeft, namelijk een zekere mate van
economische zekerheid en bedrijvigheid. Wanneer deze in Nijmegen tot stilstand gebracht
werden door de oorlog, stopten eveneens alle leningen en werd er verlies gedraaid bij de
Nijmeegse Hulpbank. Dit is echter pas na 1942 het geval. De Nijmeegse Hulpbank was dus
succesvol in het helpen van kleine ondernemers en daarmee voorkoming en verlichting van
armoede, totdat de oorlogsomstandigheden en de economische crises dermate ontwrichtend
werden dat de Nijmeegse Hulpbank zijn hulpverlening tijdelijk moest staken. Een nieuw
microkredietsysteem kan dus veel leren van de randvoorwaarde en de succesvolle praktijken
rond het lenen en borghouders van de Nijmeegse Hulpbank.
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