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Groningen, 12 april 1897 - Groningen, 9 juli 1960 
 
Het leven van Albert Hamminga, een Groninger in hart en nieren, is voor een groot deel bepaald 
geworden door zijn werkzaamheid bij en voor de Groninger Nutsspaarbank, dat Noordelijke 
bolwerk der spaarzaamheid. Na aanvankelijk werkzaam te zijn geweest op een advocatenkantoor, 
trad hij reeds op 22-jarige leeftijd in dienst van de spaarbank, waar hij geleidelijk opklom tot 
hoofdboekhouder in 1932 om in 1944 na het tragisch verscheiden van zijn voorganger B. H. J. W. 
Bossinga tot directeur te worden benoemd. Doorkneed als weinig anderen in het spaarbankwerk 
door een grote praktische ervaring en een levendige belangstelling voor theorie en techniek van het 
geldwezen, was Hamminga uitstekend toegerust om zijn spaarbank door de moeilijke en 
tumultueuze naoorlogse jaren heen te loodsen. De sterke toeneming van het obligo en het aantal 
inleggers stelden hem en zijn medewerkers voor vele problemen, welke hij bekwaam en bezadigd 
tot oplossing wist te brengen. Als directeur van een der grootste plaatselijke spaarbanken was 
Hamminga een vooraanstaand figuur in het Nederlandse spaarbankwezen. Hoewel geen liefhebber 
van reizen en trekken, bezocht hij toch zolang zijn gezondheid dat toeliet, de vergaderingen van de 
Nederlandse Spaarbankbond en de bijeenkomsten van zijn collega's. Van zijn rustig woord ging 
daar een groot gezag uit. Wars van alles wat zweemde naar drukdoenerij, doordrongen van het 
betrekkelijke van vele menselijke waarden, was Hamminga iemand die zijn eigen weg ging. Hij 
was zeer gelukkig in de functie, die hij bekleedde en had geen behoefte aan andere activiteiten op 
sociaal of maatschappelijk gebied. Zijn verdiensten voor de Groninger gemeenschap en het 
spaarbankwezen vonden erkenning in zijn benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau ter 
gelegenheid van zijn veertigjarig ambtsjubileum. In de gedachten van velen zal deze uiterst 
beminnelijke man nog lange tijd voortleven. 
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