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Teunis Lodewijk Leuftink volgde te Amsterdam zowel het lager als het middelbaar onderwijs, dit 
laatste aanvankelijk op de 2e HBS met 3-jarige cursus en, na geslaagd eindexamen in 1896, 
gedurende verdere twee jaren in wat toen wel werd genoemd de bovenbouw van de Openbare 
Handelsschool (OHS) of eenvoudiger, haar vierde en vijfde klassen. In de zomer van 1898 legde 
Leuftink het eindexamen af van de OHS. Bij de betekenis, die het Nederlandse bedrijfsleven terecht 
aan het einddiploma der school hechtte, welke om haar beproefd docentencorps en haar degelijk 
onderwijs alom bekend stond, ligt het voor de hand, dat Leuftink eerlang een plaats vond, natuurlijk 
als "jongste bediende". Op 16 september 1898 trad hij als zodanig in dienst bij de Nederlandsch 
Indische Handelsbank (NIHB). Het was in het tijdperk, dat het aan grotere instellingen verbonden 
personeel vergeleken bij thans in het niet viel en dat in overeenstemming hiermede hun behuizing 
bescheiden afstak bij de huidige. De NIHB had met enkele verwante instellingen een "dubbel" huis 
aan de Keizersgracht 313 in gebruik; maar het Amsterdamse personeel, zeker ener cultuurbank, kon 
toen ter tijde beperkt zijn. Het was voor het kantoor Amsterdam, dat Leuftink aangesteld was en 
niet voorbijgezien mag worden, dat de huiselijke omgeving niet alleen de gezelligheid, maar ook de 
scholing van de jongste bediende ten goede kwam. 
De accountancy had enkele jaren tevoren haar intrede gedaan in het Nederlandse bedrijfsleven. De 
theoretische grondslagen zouden later volgen. Hieraan is de generatie der "tachtigers" 
onlosmakelijk verbonden. Th. Limperg Jr., tegenwoordig oud-hoogleraar van Amsterdam, die in 
1897 het einddiploma der OHS behaald had, was er reeds spoedig toe overgegaan avondcursussen 
te organiseren, in welke hij - hoe kon het anders: aan zijn tijdgenoten-hoorders - zijn denkbeelden 
uiteenzette. Onder hen bevond zich alras Leuftink, begrijpelijk voor wie diens leergierigheid en 
ordenende geest indachtig zijn. Leuftink heeft me wel gezegd, dat destijds de accountancy hem 
sterk trok, zodat hij weloverwogen heeft of hij zich blijvend aan haar zou wijden. Het is anders 
gegaan: Leuftink besloot de NIHB getrouw te blijven en dit besluit zou een blijven betekenen in de 
allervolste zin des woords. Geleidelijk beklom hij de trap der ambten bij de NIHB: 1913 
procuratiehouder, 1922 secretaris van het kantoor Amsterdam, 1923 onderdirecteur te Batavia, 
1925 onderdirecteur te Amsterdam, 1929 algemeen secretaris der NV en ten slotte 1935 - volgens 
besluit van de algemene vergadering van 27 juni - directeur der Nederlandsch Indische 
Handelsbank (NIHB). Op 31 augustus 1951 legde hij deze functie neer na een diensttijd derhalve 
van bijkans 53 jaren. 
Er mogen in het bedrijfsleven andere voorbeelden van langdurige dienst zijn, toch was het ook in 
Leuftink's generatie een uitzonderlijk feit, dat iemand bij dezelfde NV zijn gehele handelsloopbaan 
aflegt. Dit uitzonderlijke vond erkenning ook van overheidszijde, toen Leuftink bij Koninklijk 
Besluit van 16 september 1948 werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
Men kan veilig aannemen, dat bij deze benoeming Leuftink’s langdurige en trouwe dienst bij de 
NIHB zich sterk heeft doen gelden. Maar daarnaast zullen andere factoren hebben medegewerkt, 
deels op het terrein van de bedrijfsorganisatie, deels geheel buiten het bedrijfsleven te zoeken. Om 
bij het laatste aan te vangen was Leuftink Voorzitter van de Vereniging "Onze Kring", afdeling 
Amsterdam van de Algemene Vereniging van Vrijzinnig Lutherschen en voorts Penningmeester 
van het Studiefonds dier vereniging. Tot haar opheffing in 1941 was hij lid van de Vakcommissie 
van toezicht op de bemiddeling van het handels- en kantoorpersoneel van de gemeente-
Arbeidsbeurs. Omvangrijker ongetwijfeld waren Leuftink's bemoeiingen voor de NIHB en voor de 
bedrijfsorganisatie. Reeds vóór 1935 bekleedde hij bij enkele relaties der Bank de functie van 
commissaris. Na zijn benoeming tot directeur der NIHB steeg het aantal zulker bemoeiingen niet 
alleen bij dochterinstellingen van de Bank, maar ook buiten deze meer intieme kring. Een anders 



geaarde werkzaamheid opende zich daarnaast voor Leuftink en wel die in de bedrijfsorganisaties - 
achtereenvolgens in onderscheiden rechtsvorm en onder onderscheiden benaming - voor het 
bankwezen en voor de wisselhandel. Zowel vraagstukken van ingrijpende strekking als 
detailvragen der praktijk eisen de aandacht op van die organisaties en het laat zich denken, welk 
een waarde ze bij behandeling van beide hechtten aan het nuchtere en weloverwogen oordeel van 
een man als Leuftink die de praktijk van het bedrijf sinds tientallen van jaren had medegeleefd. Het 
was dat nuchtere en weloverwogen oordeel van haar medewerker-in-alle-rangen, dat met zijn 
plichtsgevoel, met zijn stiptheid en zijn werkzame aard, kortom met zijn gave persoonlijkheid de 
NIHB in de eerste plaats ten bate strekte en waarvoor op 31 augustus 1951 hem verdiende dank 
werd gebracht. 
De aftreding als directeur maakte een einde, vanzelfsprekend aan de functies in de 
bedrijfsorganisatie, maar ook aan sommige andere, die een uitvloeisel waren van het directoraat. 
Een commissariaat bij de Bank begeerde Leuftink niet; wel aanvaardde hij een adviseurschap, dat 
zonder hem een omschreven taak op te leggen, de gelegenheid liet de wederwaardigheden van de 
Nationale Handelsbank, zoals de NIHB toen geheten was, van nabij te volgen. Volle bevrediging 
heeft hij daarin niet kunnen vinden: Leuftink's gezondheid dwong hem met kortere of langere 
tussenpozen zich van alle werkzaamheden te onthouden en zo zag men hem minder en minder aan 
de Bank, die zijn toewijding zozeer heeft gehad.  
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