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In de middeleeuwen verschenen in veel ste-
den wisselkantoren, later in de volksmond 
‘lommerd’ of ‘ome Jan’ genoemd. Deze ban-
ken waren een uitkomst voor wie even krap 
bij kas zat, maar handelden niet altijd even 
netjes. Daarom nam in Gouda het stadsbe-
stuur in 1654 de rol van lommerd op zich.
De gang van zaken bij de lommerd was als 
volgt: tegen afgifte van een onderpand zo-
als kleding, huisraad, sieraden of boeken, 
ontving men een bepaald bedrag in contan-
ten. Als bewijs diende een ’lommerdbriefje’, 
waarop het beleende voorwerp, kredietbe-
drag en verschuldigde rente stonden geno-
teerd. Hiermee kon het pand binnen een 
vastgestelde tijd worden ingelost, mits het 
voorgeschoten bedrag en de rente waren 
voldaan. De vestiging van ongure pandjes-
bazen vormde een probleem. Zij rekenden 
woekerprijzen, waardoor een deel van de 
toch al minderbedeelde bevolking in nog 
grotere problemen geraakte. 

De Lommerd of Bank van Lening in Gouda
eeuwenlang een noodzakelijk kwaad…

Henny van Dolder-de Wit

Opschrift Bank van lening Amsterdam (foto: http://www.gewoon-
nieuws.nl/wp-content/uploads/2014/07/pandjeshuis2.jpg)

Archief Stadsbank van Lening

De misstanden bij de pandjeshuizen vormden voor het 
Goudse stadsbestuur aanleiding om in 1654 een Bank 
van Lening in eigen beheer te gaan exploiteren. Dit stuk-
je Goudse historie is vastgelegd en bewaard gebleven in 
het archief van de Goudse Bank van Lening, aanwezig in 
het Streekarchief Midden-Holland. Het telt 519 inventa-
risnummers, grotendeels kasboeken, journalen en finan-
ciële verslagen. Het geldelijk aspect komt in dit artikel 
slechts zijdelings aan bod. De aandacht is vooral gericht 
op medewerkers van de Bank en de mensen die er ge-
bruik van maakten.
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Evangeliste de Alladie, Abraham van den Broeck, George 
Balliotis en Johan Rochatis. De twee laatstgenoemden 
hielden een wisselkantoor aan de Spieringstraat, nabij 
het Oudemannenhuis. Aan deze straat grensde in de 17e 
eeuw nog een Lombardsteegje ‘…bij de Lombert op ’t erf 
van ’t Margrietenconvent’.

De oorsprong van de lommerd

In de loop van de 13e eeuw vestigden zich in verschillen-
de West-Europese steden geldhandelaren, onder meer 
afkomstig uit de landstreken Lombardije en Piemonte 
in Italië. Het oudste, in Dordrecht gevonden, document 
waarin de naam lombarden voorkomt, draagt het jaartal 
1287. In 1289 noemde graaf Floris V in een perkamenten 
geschriftje ‘de Lombard in Leiden’. De naam ‘lombard’ 
werd synoniem met geldhandelaar en naarmate de groei 
van deze instellingen toenam, ook voor hun bedrijf. Hun 
activiteit breidde zich uit tot over de grenzen. Dat blijkt 
uit de aanwezigheid van straatnamen zoals het Londense 
Lombard Street (1598), waar de bankhouders zich aan-
vankelijk vestigden. Ook in Rotterdam, Arnhem, Goes, 
Brussel, Antwerpen en Gouda vindt men nog een Lom-
bardstraat of afleidingen daarvan. 

De lommerd(s) in Gouda

De eerste vermelding van een lommerd (ook wel tafel of 
wissel genoemd) in Gouda gaat terug tot het jaar 1369.1 
Een aantekening in een register van de graven van Blois 
uit 1370 vermeldt dat twee Goudse wisselaars enkele 
reigers uit het Goudse bos ontvingen als geschenk van 
de graven.2 Aan Achter de Vismarkt 68 woonde in 1464 
een ‘Jacob Jansz die lombart’. Omdat de regels op veel 
plaatsen niet werden nageleefd, besloot hertog Karel 
van Bourgondië in 1472 om alle octrooien, voorheen aan 
Lombarden, Piemontezers en andere tafelhouders ver-
leend, in te trekken. Wie hier geen gehoor aan gaf, ver-
beurde zijn bezittingen. Uit een grafelijke rentmeesters-
rekening blijkt dat de tafel van de Lombarden in Gouda 
in 1481 ‘teniet is gegaan’.
In de stad waren desondanks ook na 1481 op diverse 
plaatsen pandhuisjes te vinden: Pieter die Lombaert hield 
in 1521 een tafel aan de Vogelenzang (Wilhelminastraat) 
en Katharina die Lombaert in 1538 aan de Westhaven. 
In 1544 wordt een ‘Lombartshuys’ genoemd van Harman 
Fransz naast de Lombardsteeg, een nog altijd bestaande 
smalle doorgang tussen Achter de Vismarkt en de Lange 
Groenendaal. Andere belangrijke lombardiers waren Jan 

1. Bart Ibelings, ‘Zestiende-eeuwse Goudse stukken in de nalaten-
schap van mr. Hendrik van Wijn, pensionaris van Gouda (1779-
1788)’, in Schatkamer jg. 16, 2002, nr. 2, p. 61-70.
2. Het Goudse Bos lag ter plaatse van de huidige wijk Korte Ak-
keren in het westen van Gouda. Er nestelden veel reigers, waarvan 
er jaarlijks een aantal door de graaf als (relatie)geschenk werden 
uitgedeeld. Het aantal werd bepaald door het belang van de func-
tie: geestelijken, beambten in dienst van de stad, de schutters etc. 
(Duizend jaar Gouda, Gouda 2002, p. 56-57).

Lombardsteeg (foto: Nico J.Boerboom)
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1906 De St. Anthoniestraat met 
het brugje over het Lombards-
watertje of Agnietenwatertje, en 
daarachter de bank van lening 
in de Agnietenkapel 
(foto: samh)
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Toenemende armoede

In 1544 gaf keizer Karel V aan Jan Evangeliste de Alla-
die, koopman uit Piemonte, toestemming om voor een 
periode van tien jaar in Gouda een tafel van lening te 
houden. Hij woonde aan Oosthaven 1. Kennelijk hield hij 
zich niet aan de voorschriften, want in 1546 schreven de 
burgemeesters aan de keizer dat anderhalf jaar na op-
richting van de tafel van Jan Evangeliste veel inwoners 
verarmd en ‘verbijstert’ waren. Ja, dat zelfs kinderen 
goederen van hun ouders naar de lommerd brachten. Zij 
constateerden ‘dat de leenbank veel goede lieden had 
bedorven’ vanwege grote schulden en belening van door 
diefstal verkregen goederen die niet gelost werden. De 
magistraat verzocht om die redenen het octrooi te annu-
leren. En dat hielp, in 1555 kon Alladie zijn contract niet 
verlengen. Een aanvraag tot het openen van een bank 
voor een periode van twaalf jaar door ene Pieter Rubbatz 
werd in 1564 eveneens afgewezen.

Een nieuwe koers

Gaandeweg verstevigde het stadsbestuur zijn grip op de 
bankzaken. In 1583 werd bepaald ‘dat men den lombert 
ofte taeffelhouder van de leeninge binnen deser stede 
zall gebyeden nijemant anders tot superintendent voort 
meer te erkennen dan de stadt van der Goude noch 
d’exercitie van de taeffels van leeninge op te houden 
ten ware hij all vooren daer op mette stadt geaccordeert 
ende overcoemen ware…’. Alleen George Balliotis kreeg 
toestemming om een tafel van lening op te richten. Het 
octrooi werd meermalen verlengd, de laatste keer op 
verzoek van Johan Rochatis. Dit voorkwam niet dat er 
toch weer louche figuren als pandjesbaas opdoken. In 
1653 besloot de vroedschap het octrooi, dat in 1654 af-
liep, niet te verlengen, maar de Bank voor eigen rekening 
te gaan exploiteren. 
 
Naar de Agnietenkapel

Het stadsbestuur bestemde de leegstaande kapel van 
het 15e-eeuwse Agnietenklooster tot vestigingsplaats 

3. Ordonnantie van de Bank van Leening Der stad Gouda. Tot Gouda, 
gedruckt by Cornelis Dyvoort, Boekverkooper in ’t Verguld ABC, 
1654. Met een aanvulling uit 1664, samh, Archief Bank van Leening, 
inv.nr. 15.
4. Repertorium Synodale des Classis van Gouda 1574-1723, samh, Ar-
chief van de Classis Gouda, inv. nr. 59: 242v.

Agnietenkapel in zeer slechte staat, jaren zestig vorige eeuw (foto samh)

van de lommerd. Na de reformatie van 1572 bood het 
kerkgebouwtje onder meer onderdak aan lakenberei-
ders en tapijtwevers uit de Zuidelijke Nederlanden, die 
om hun protestantse geloof vervolgd werden. In 1631 
was het beschikbare oppervlak vergroot door het aan-
brengen van drie balklagen met vloeren. In plaats van de 
gotische vensters kwamen er op elke verdieping kleine 
raampjes, die net als de dakkapellen voor het nodige 
daglicht zorgden. 
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Nadat de kapel voor haar nieuwe bestemming was 
ingericht, verhuisden Rochatis en Balliotis met enkele 
personeelsleden van de Spieringstraat naar hun nieuwe 
onderkomen. Het stadsbestuur hoopte dat het nu ge-
daan was met alle ‘quade practijcken’. In 1654 opende 
de Bank haar deuren en verscheen er een verordening 
met de volgende inhoud:

Alsoo mijn Heeren van de Gerechten deser Stede, hoe 
langer hoe meer, door menichvuldige klachten der inwoon-
deren der voorschreven stede, zijn ondervindende vele 
quade practijken, die bye enige in ’t beleenen van de Pan-
den worden gepleecht: Soo is ‘t, dat de voornoemde Hee-
ren, met voorgaende advijs van de Heeren van de Vroet-
schap deser Stede, tot soulagement (troost, hulp) van 
den Armen, ende weringe van alle andere onbehoorlijcke 
woeckerije, hebben opgerecht een Huys van Leeninge, daer 
in de Gecommitteerde alle wercken-dagen sullen verschij-
nen ende sitten des Somers van den eerste Meert tot den 
eersten November van ’s morgens ten acht uyren tot elff 
uyren, ende des namiddaghs ven twee uyren tot vijf uyren; 
voor de vier Winter-Maenden, van den eersten November 
tot den eerste Meert, een uyr laeter voor de middagh te 
komen, ende des avonts een uyr vroechger uyt te schey-
den, ende op Hooghtijden, tot discretie (beslissing) van de 
Heeren Burgemeesteren, om te beleenen alle Panden, die 
alreede gebracht ende gelevert sullen worden…3

In 1655 benoemde het stadsbestuur oud-schepen 
 Johan Steenwijck als toezichthouder, tegen een jaar-
lijkse vergoeding van 300 gulden. Op 28 juni 1666 kocht 
de stad van Grietgen Gillis een naast de Bank gelegen 
 woning met erf ‘staende en gelegen in Agnieten kloos-
ter’ met een tuintje ervoor. Hier woonde lange tijd de 
kassier van de Bank. 

De Lommerd en de kerk

Het aannemen van rente voor geleend geld was vanouds 
bij veel kerkgenootschappen niet toegestaan. Geeste-
lijken die zich met deze praktijk bezighielden, werden 
uit hun ambt ontzet, leken van de communie geweerd of 
met excommunicatie bedreigd. Toch wist men het ver-
bod op talrijke manieren en plaatsen te ontduiken. Wel 

besteedde men in de 17e eeuw van regeringswege en in 
kerkvergaderingen aandacht aan deze kwestie. In 1658 
stuurden de Staten van Holland brieven aan de leenban-
ken van verschillende steden ‘om te onderzoeken of die 
zó waren ingericht als tot soulagement van de arme in-
gezetenen eenigszins doenlijk was’.
In Gouda worstelde de kerk zichtbaar met de omgang 
met de lommerds. In 1644 wist de Hervormde kerken-
raad niet hoe te handelen in de kwestie van de lom-
bardier Abraham van den Broeck. In de notulen van 13 
oktober 1644 staat dat genoemde Van den Broeck en 
zijn vrouw zonder opgaaf van reden niet aan het Heilig 
Avondmaal hadden deelgenomen. Daar de Synode ge-
bood om pandjesbazen van het H. Avondmaal te weren, 
vroeg men zich af ‘of men haer nu wederomme tot het H. 
Avontmael soude nodigen’ of de zaak op zijn beloop la-
ten. Drie dagen later viel het besluit dat Van den Broeck 
en zijn vrouw ‘niet genodicht, maer stille voor bij gegaen 
worden, vermits de E Synode de Lombardiers van den H. 
Avontmaele niet en willen toegelaten hebben’. De kwes-
tie werd aangehouden, kennelijk wist men er geen raad 
mee: ‘De saecke van den Lombardier blijft uijtgestelt 
tot ruijmer tydt ende beter gelegentheyt om te doen als 
boven’ (19 december 1644). Het overlijden van Van den 
Broeck in februari 1645 loste wat haar betreft het pro-
bleem op. Wel vroeg men zich af wat te doen als zijn we-
duwe de bank zou voortzetten. Na 1660 werd deelname 
aan de communie van mannelijke of vrouwelijke lombar-
den bij kerkelijke vergaderingen geleidelijk toegestaan.4 

 
De Bank van Lening te Gouda in de 19e eeuw

Over de geschiedenis van de Bank in de 18e eeuw is 
op basis van het archief niet veel te melden. De meest 
schokkende gebeurtenis was een inbraak, waarbij meer 
dan 2700 gulden werd buitgemaakt. De kassier moest 
voortaan de sleutel van de kluis mee naar huis nemen. 
Meer is er bekend over het reilen en zeilen van de Bank 
in de 19e eeuw. Net als veel andere steden ondervond 
Gouda in de eerste decennia de economische gevolgen 
van de Franse overheersing, die ook aan de Bank niet on-
gemerkt voorbijgingen. Hoewel stad en kerk alles in het 
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ter of zijn afgevaardigden zijn bevoegd zo nodig de verko-
pingen bij te wonen.
32. Zo lang het onderpand niet is verkocht kan het altijd 
worden afgelost, er zullen geen panden verkocht mogen 
worden, dan na verloop van 14 maanden nadat het is be-
legd en nadat aan de wettelijke bepalingen betreffende de 
waarborg der gouden en zilveren werken zal zijn voldaan.

Het vaste personeel van de Bank

Wie er zoal bij de Bank waren betrokken, al dan niet in 
vaste dienst, laat een rekening en verantwoording uit de 
periode 1 mei 1834 tot 30 april 1835 zien onder het kopje 
‘Jaarlijkse traktementen van de ambtenaren’:
Kassier 800 gulden; onderkassier 550; boekhouder 600; 
eerste bediende 325; tweede bediende 320; bediende zil-
verkamer 295; Mie Blom 104; Ponse Pensioen 400 (twee in-
brengsters); Bank en onkosten 375; aan de bedienden voor 
de telling 20; Bureau van Guarantie te Rotterdam 137,30; 
de makelaar Grendel 618,35; stadsomroeper en daggeld 
61,60; J. van Benthem, boekdrukker 216,15; diverse kleine 
onkosten 3,00, samen 7825,40. In 1861 voegde men aan 
het personeelsbestand nog een assistent-schrijver toe. 
Eerder was er al een vrouw aangesteld om de briefjes op 
de onderpanden te spelden. 

Inbrengsters

Een bijzondere taak was weggelegd voor de zogenaamde 
inbrengsters. In de 18e eeuw waren zij in verschillende 
steden actief, een Amsterdamse keur sprak in 1617 al 
van ‘makelaars en inbrengers’. Ze fungeerden als ‘tus-
senpersonen tussen de Bank van Lening en het publiek, 
door tegen een geldelijke vergoeding panden in de bank 
te brengen en weer daaruit lossen’. In Gouda solliciteer-
den alleen vrouwen naar die functie. Van hen werd uiter-
aard verlangd dat zij konden lezen, schrijven en rekenen. 
Na te zijn benoemd door de administratie van de Bank, 
werden zij na betaling van een borgsom van 200 gulden 
beëdigd. In geval van ‘overtreding of ontrouw’ kon de-
zelfde commissie hen schorsen of ontslaan. Hun huizen 
herkende men aan een uithangbordje, misschien met 

werk stelden om de ergste nood onder de arme bevol-
king te lenigen, wisten velen de weg naar de lommerd te 
vinden. Wat opvalt is het toenemend aantal gouden en 
zilveren voorwerpen dat ter belening werd aangeboden. 
In 1827 verscheen er een nieuw reglement. Enkele artike-
len daaruit geven een duidelijk inzicht in de organisatie:
1. De Bank van Lening binnen deze stad zal bij voortduring 
ten voordele van de stadskas in de daartoe van ouds be-
stemde lokalen worden gehouden
4. De opbrengsten van de Bank bestaan uit: de renten 
welke de beleners betalen en waaronder begrepen zijn al 
de vergoedingen waartoe de Bank, wegens administratie-
kosten en kosten van bewaren, kan gerechtigd zijn
20. Er worden geen onroerende goederen tot onderpand 
aangenomen of beleend, evenmin als obligaties, aandelen, 
sieraden en andere voorwerpen van religieuze herkomst, 
goederen die blijkbaar afkomstig zijn uit instellingen van 
liefdadigheid, militaire goederen en wapens, gereed-
schappen die bij de uitoefening van een ambacht behoren 
en goederen die voor minder dan 50 cent geschat worden.
21. In tijden dat er besmettelijke ziekten heersen worden 
kleding etc., welke de infectie kunnen overbrengen niet 
aangenomen, alvorens eerst gereinigd en van alle smetten 
gezuiverd te zijn.
30. Openbare verkopingen van bij de Bank verpande goe-
deren vinden om de twee maanden plaats. De burgemees-

Bank van lening Amsterdam: bewaarplanken (collectie: het Geheugen 
van Nederland)
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men de voorschriften. Via een in het oog vallende affi-
che werd bekendgemaakt ‘dat de Beleenbank voortaan 
panden van 50 tot 90 cent, 1 gulden, 1,25, 1,50 enz. tot 
6 gulden zal aannemen, voorts opklimmend met één gul-
den, terwijl het verder aan een ieder vrij staat de door 
hem opgenomen som bij gedeelten af te lossen’. Later in 
dat jaar ging het minimumtarief voor ingebrachte pan-
den (50 cent), zelfs omlaag tot 30 cent, ‘daar de mensen 
anders hun waren aanbieden in pandjeshuizen, wat na-
delig is voor de Beleen Bank’. De affiche was tevens be-
doeld om aan de Stadsbank meer bekendheid te geven.

Van servetten, borstrokken en bedlakens

De archiefmappen met correspondentie zijn goed ge-
vuld. Ze bevatten veel brieven van buiten Gouda met een 
verzoek om beleende panden terug te sturen. Daartoe 
sloot men een wissel in, met het verschuldigde bedrag 
plus rente. Het inpakken en verzenden was een tijdro-
vende bezigheid. De adressering moet de postbezorger 
wel eens raadselachtig zijn voorgekomen: ‘in de groot-
ten Bankvanleening in de toonningsteeg te Gouda’ (Sint 
Anthoniesteeg, destijds het adres van de Bank). Hierna 
volgen enkele voorbeelden, waarvan de eerste een geval 
van diefstal doet vermoeden: 

hetzelfde opschrift als dat in Leiden: ‘Gequalificeerd In-
brengster bij de Stads Bank van Leening’.

Ieder pand werd door hen nauwkeurig in boeken be-
schreven; de vergoeding varieerde van 3 tot 20 cent, al 
naar de waarde van het object. Berekenden zij te veel, 
dan wachtte hen een boete van 25 gulden, ten bate van 
de algemene armen van de stad. Behalve op zon- en 
feestdagen brachten zij de door hen beleende panden 
binnen 24 uur naar de Bank. Daar kon de kassier zo nodig 
de koffers, manden of dozen waarin de goederen werden 
afgeleverd, inspecteren. 

Door de gestage afname van het aantal beleende goe-
deren en de vestiging van hulpkantoren was de functie 
van inbrengster rond het begin van de 20e eeuw zo goed 
als verdwenen. In Gouda bleef er één vrouw, Agatha 
Groenendijk, tot de opheffing van de Bank als zodanig 
werkzaam. 

Maatregelen tegen woekeraars

Op 2 september 1849 kwam in de vergadering van de 
Commissie voor de Administratie een vanouds bekend 
verschijnsel aan de orde: ‘het meer en meer toenemen 
van zodanige personen, welke goederen tegen woeker-
renten in belening nemen, tot aanmerkelijke schade van 
diegenen welke daartoe hunnen toevlucht nemen’. Om 
deze ontwikkeling een halt toe te roepen, versoepelde 

Correspondentie Bank van lening (samh)
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Mijnheer,
Ik ben mitsdien zo vrij uE beleefd te verzoeken, waar-
door uE mij zeer zult verplichten, om eens na te zien 
of bij uE soms beleend is geworden een zilveren lepel, 
gemerkt achter op de steel met de letters J.W.K. en zoo 
dezelve soms uE later ter beleening wordt aangeboden, 
verzoek ik uE mij dan onmiddellijk dit te doen weten.
w.g. M.G. Sanders

In 1859 schreef M.G. Klaassen uit Schiedam dat hij op 11 
maart ‘een stel Tafel serfetten’ en een laken had beleend 
voor 6 gulden en op 19 maart twaalf bedlakens voor 12 
gulden. Op 26 maart nog eens bedlakens en hemden 
voor 18 gulden, bij elkaar 36 gulden. Hij zou dit graag op 
een zondag inlossen, omdat zijn werk niet toeliet dit in 
de week te doen.
Verzoeken om toezending van beleende panden kwa-
men uit alle windstreken, van Groningen tot Maastricht 
en van Den Haag tot Enschede, waaronder een aantal van 
militairen uit verschillende garnizoensplaatsen. Mogelijk 
waren er bij het passeren van Gouda goederen beleend 
om verdere reiskosten te kunnen betalen. Vanuit Schie-
dam verzocht iemand toezending van ‘een laake jas met 
een vluweel vest’, ondergoed bestaande uit twee hem-
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voorwerpen werden vóór iedere verkoping gekeurd door 
een bevoegde ‘controleur’. 

Op weg naar het einde

In 1898 kreeg de Commissie van Toezicht per brief van 
burgemeester en wethouders te horen dat het bij de Bank 
aanwezige kapitaal, eigendom van de gemeente, niet 
mocht inkrimpen. In de laatste dertien jaren bedroeg het 
verlies gemiddeld 267 gulden per jaar. De voornaamste 
oorzaak: vermindering van het aantal waardevolle pan-
den. Er verscheen een nieuw reglement, tevens het laat-
ste. De kassier mocht zich voortaan ‘directeur’ noemen, 
maar de werkwijze bleef nagenoeg onveranderd.

Een overzicht in het Gemeenteverslag van 1921 laat de 
volgende cijfers zien:

‘In het afgelopen jaar werden beleend 21.994 panden 
tegen 22.262 in 1920 voor een gezamenlijk voorschot 
van ƒ 52.732,30 tegen ƒ 52.293,35 in 1920. Gelost 
werden 21.924 panden tegen 22.279 in 1920, met een 
waarde van ƒ 50.449,20 tegen ƒ 50.152,45 in 1920. Ver-
kocht werden 300 panden tegen 245 in 1920, waarvan 
de opbrengst bedroeg ƒ 2.827,80 tegen ƒ 2.618,80 in 
1920. De rekening sloot met een verlies van ƒ 3.399,42 
tegen ƒ 3.338,95 in 1920. Het aanwezige kapitaal op 31 
december 1920 bedroeg ƒ 11.017,54.’

Het definitieve besluit tot opheffing van de bank van 
lening viel in de raadsvergadering van 22 augustus 1922. 
Een rapport van de Commissie van Toezicht toonde aan 
dat de bank niet meer aan haar doel beantwoordde. De 
oorspronkelijke opzet had veel van zijn waarde verloren, 
sinds de inwerkingtreding van de Pandhuiswet in 1910.5 

Daar men meende dat het niet langer verantwoord was 
om de forse tekorten van de bank steeds uit de gemeen-
tekas aan te zuiveren, werd de opheffing vastgesteld op 
1 januari 1923. De directeur en Commissie van Toezicht 
bleven nog enige tijd in dienst, om in overleg met het 
stadsbestuur de liquidatie te regelen.

Op de laatste dag dat er gelegenheid was tot belening 
(31 december 1923) waren er 1415 panden aanwezig, met 
een waarde van ƒ 5.322,20. De liquidatie duurde tot 1 
september 1924, waarna de nog aanwezige voorwerpen 

den, een onderbroek en twee ‘borstroke’. Het adres: 
‘Johan Christiejaa[n] Haan ten huyse van de weeduwe 
Mookhoek in Broesvelt in het paart zijn bek, Wijk C 622.’
In 1865 verzocht een vrouw die het beleenbriefje was 
kwijtgeraakt om teruggave van haar omslagdoek: ‘de 
kleur is een heele dikke wole doek, met een heel brune 
gront en aan de vier punten paars met een witte wolle 
draat er door en er zit een schortje om van dit goed, 
daar ik u een lapie van in de brief doet.’ Geloste panden 
werden verstuurd met de Algemeene Expeditie Onder-
neming Van Gend & Loos. 

Openbare verkoping van de panden

Om de twee maanden was er een openbare veiling waar 
het publiek de niet-ingeloste panden kon kopen. Datum 
en tijd werden door de stadsomroeper en via aanplak-
biljetten bekend gemaakt. Het publiek kreeg de dag 
ervoor, tussen half negen en half een, gelegenheid de 
goederen te bezichtigen. Onder de sieraden bevonden 
zich waardevolle stukken, waarvan sommige bezet met 
diamanten. Hieruit blijkt dat niet alleen onbemiddelde 
personen gebruik maakten van de Bank, maar dat ook 
beter gesitueerden weleens in geldnood verkeerden. Be-
kend is het liedje Mijnheer de baron is niet thuis waarbij 
de butler James zich verontschuldigt bij de schuldeisers 
die voor de deur staan: zijn werkgever is al wekenlang 
op expeditie naar de Noordpool. In werkelijkheid zit de 
baron in het bad, omdat zijn pantalon bij ‘ome Jan’ is. 
Handelaren in sieraden wisten de lommerds ook te vin-
den, zij lieten regelmatig van zich horen, zoals in 1850 de 
juwelier J. Harting, wonende aan de Heerengracht bij de 
Oude Leliestraat te Amsterdam. Hij zocht ‘voortdurend 
te koopen fyne diamanten, paarlen en gekleurde edelge-
steenten bij preferentie (voorkeur) ouderwetsch gezette 
brillanten en rozen’. De aangeboden zilveren en gouden 

5. De Pandhuiswet uit 1910 bevatte zestig artikelen met voorwaar-
den inzake pandbeleningen. In het Staatsblad 350 van 26 september 
2013 werd bekendgemaakt dat genoemde wet uit 1910 werd inge-
trokken. Op 1 juli 2014 verscheen er een nieuwe Pandhuiswet die de 
consument betere bescherming biedt
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in het openbaar werden verkocht. Na 270 jaar sloot de 
Goudse lommerd voorgoed haar deuren.

Blijvende maatschappelijke noodzaak

Historicus Van Deursen merkt op, ‘dat hoewel de lom-
bardier overal als een woekeraar werd beschouwd, de 
autoriteiten de banken van lening zagen als een maat-
schappelijke noodzaak tot gerief van de armen.’ 

Aanvankelijk kregen lombarden geen of weinig me-
dewerking van stad en kerk. Toch ontdekte men ook in 
Gouda hoe belangrijk de plaats was die de lommerd in-
nam onder de bevolking, hoewel malafide pandjesbazen 
en misbruik latent aanwezig bleven. Voor de goede orde 
ging het stadsbestuur zich in 1583 serieus met bank-
zaken bezighouden, hetgeen in 1654 resulteerde in de 
oprichting van een Stadsbank van lening. In de laatste 
decennia van de 19e eeuw leverde de Bank alleen nog 
verlies op, niet alleen in Gouda maar ook elders. Voor-
heen werd dit van het kapitaal afgeschreven, met stil-
zwijgende toestemming van de gemeenteraad die de re-
keningen goedkeurde. Zolang het door de gemeente in 
gebruik gegeven grondkapitaal niet al te zeer werd aan-
getast, bleven ingrijpende maatregelen achterwege. De 
Commissie van Toezicht en het bankpersoneel hoopten 
dat bezuinigingen en inkrimping van het aantal werkne-
mers het tij zouden doen keren. Het gewenste resultaat 
bleef echter uit.

Particuliere instellingen die waren opgericht door het 
departement Gouda van de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen namen de taak van de bank van lening over, 
net als de Spaarbank en de Hulpbank.

Wie op internet zoekt, ziet dat het fenomeen ‘Bank 
van Lening’ anno 2017 nog springlevend is. Ook nu nog 
kan men te kust en te keur terecht bij talrijke geldver-
strekkers, zij het in een aan deze tijd aangepaste vorm.


