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Korte Begijnestraat 14       De Vrijwillige Liefde beurs  

Sinds driehonderd jaar is de “Levensverzekering Maatschappij De 

Onderlinge van 1719” hier in hartje binnenstad gevestigd. De 

Maatschappij is een kleine Haarlemse instelling, maar wel de oudste 

nog zelfstandig bestaande levensverzekeringsmaatschappij in 

Nederland. Vroeger heette zij “Begravenisbos De Vrijwillige Liefde-

beurs”, onder de zinspreuk “In Alles Ghetrou”. Je ziet de benaming 

ook in de tekst op de gevelsteen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al twee eeuwen lang brachten leden van de bos hun premie van een 

stuiver in de week aan het loket om bij overlijden een uitkering voor 

de nabestaanden te ontvangen. 

 

De Onderlinge werd in 1719 opgericht en kocht in 1780 voor duizend gulden het pand Korte Begijnestraat 16. 

Eén vertrek werd bestemd voor de verzekeringsmaatschappij, de rest werd verhuurd. In 1870 raakte men in 

conflict met buurman Hartman op nummer 14 die tegen de gemeenschappelijke binnenmuur een bakkersoven 

bouwde. Dat had gevolgen voor de kamer van de Maatschappij waar de temperatuur en de gemoederen danig 

verhit raakten. Een groot probleem, dat werd opgelost doordat de Onderlinge het pand op nummer 14 van 

Hartman overnam. Vervolgens werd het afgebroken en naar ontwerp van architect A. van der Steur jr. in 1871 

opgebouwd tot het huis zoals het er op dit moment van binnen en van buiten nog steeds bij staat. Het nieuwe 

pand bevat een voorportaal plus daarin een loket voor de contributies, de zogenaamde “dienkamer”. De bos-

kamer (werkkamer) kreeg een brandvrije kluis. Het mooie is dat alles nog in de staat is van 1871. Ga op 

monumentendagen maar eens langs, je stapt zo in een andere tijd, verbazend.  

 

Het oude pand op nummer 16 is vanaf 1870 en nu nog de conciërgewoning en kreeg een open verbinding met 

nummer 14. 

 

 

 

 

 

 

 

Links en rechts van het grote raam zijn stenen opgenomen ter herinnering aan de oprichting in 1719 en de 

belangrijke verhuizing van nummer 16 naar 14 in 1870. 

 

 

Bron:  Voorlichtingsfolder “De Onderlinge van 1719” 
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