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Gedempte Oude Gracht 45 - 47  Spaarbank 

 

De Gedempte Oude Gracht heeft nog vele grote panden. Dit 

pand is er één van. Het is in 1970 gerestaureerd en dat was 

toen heel hard nodig. De gevelsteen is toen ook geplaatst, 

waarover straks. 

   

Vermoedelijk hebben er hier in de eerste helft van de 17de 

eeuw op nummer 47 twee panden gestaan die zijn samenge-

voegd achter één brede gevel. In de 18de eeuw was het een 

voornaam pand en woonden hier burgemeesters zoals Jacob 

Deutz en Elbert Testart. In 1829 kreeg het een heel andere 

bestemming en werd het een aantal jaren een kostschool voor 

meisjes. Daarna kwamen er meer gebruikers zoals een 

Spaarhuis. In 1938 werd het gekocht door de gemeente die er de incassodienst van Openbare Werken in wilde 

huisvesten. Dat is niet gelukt en de WO II kan er tussen. Die periode heeft het pand geen goed gedaan. Dat 

werd nog erger toen er van 1946 – 1966 een jeugdhuis in kwam. Daarna was het pand volledig uitgewoond. De 

gemeente had geen geld om het op te knappen en was blij dat de Boerenleenbank 

zich meldde. De bank heeft de panden grondig laten restaureren naar de situatie in 

1800 en in 1970 in gebruik genomen. Nummer 45 werd daarvoor afgebroken en 

opnieuw herbouwd. Dit werd de hoofdingang van de Boerenleenbank. De bank is 

inmiddels ook weer verhuisd en nu zit er een opleidingsinstituut voor meisjes in. 

 

De Boerenleenbank heeft boven de toenmalige 

toegangsdeur een nieuwe gevelsteen geplaatst 

met daarop twee vrouwen die vruchten van het 

veld plukken met onderaan de tekst Spaarbank. 

De beeldhouwer is Th. Mulder uit Haarlem. 

 

Op nummer 47 zie je boven de fraaie deurpartij 

uit 1788 een mooi houten snijraam (nieuw) met 

de wapenschilden van de vroegere adellijke bewoners. Het gaat om de 

alliantiewapens van Johan van Hogendorp en Magdalena Testart. Zij woonden hier 

van 1712 tot 1776. In 1750 was hij burgemeester van Haarlem. Hogendorp was 

bovendien ook bewindhebber van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). 

Of de morenhoofden op het wapenschild direct naar slavernij verwijzen is niet 

zeker. Wel valt op dat in het algemeen de families die “Moren” in hun familiewapen 

opnemen banden hadden met de VOC. De VOC 

handelde ook in slaven en profiteerde van 

slavenarbeid. 

 

Haarlem is altijd een stad geweest waar markten waren. Dit geldt in het 

Centrum nog steeds voor de Botermarkt en de Grote Markt. Maar …… op 

dit stuk van de Gedempte Oude Gracht is ook lang weekmarkt geweest. 

Zelfs nog voor de deur van de Boerenleenbank op nummer 45 en 47. Het is 

leuk om daarvan nog een foto te zien; een winters gezicht bij de opbouw 

van de markt. 

 

Bron: N-H Archief en Jaarboek 1970 Vereniging Haerlem 


