
Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem -  Oude Groenmarkt 2 Hoek Warmoesstraat  -  De Spijkermand vs2 – d.d.  20220601   - MS -     
1  - 

 

Oude Groenmarkt 2  
Hoek Warmoesstraat             De Spijkermand 
 

Zo vlakbij de Grote Markt is dit punt één van Haarlems 
niet te missen prachtige historische hoekjes.  
De Oude Groenmarkt is, zoals de naam al zegt, een 
groentemarkt geweest. Dat geldt ook voor de 
Warmoesstraat. Hier verkocht men warmoes, een 
oude naam voor groenten die net als de naam ver-
geten zijn, de hedendaagse zogenaamde “vergeten 
groenten”. Denk bijvoorbeeld aan snijbiet, Bloemen-
daalse Gele en Goede Hendrik.  

 
Bij een verbouwing in het verleden is de gevelsteen 
helaas uit de gevel gehaald, maar gelukkig bij het 
Frans Hals Museum terecht gekomen, waar hij samen 
met andere verweesde gevelstenen in een muur werd 
geplaatst. 
 

Uiteindelijk kon de gevelsteen in 2003 worden teruggeplaatst op het huis waar zij vroeger zat. Dit gebeurde 
in het kader van het 100-jarig bestaan in 2001 van de Historische Vereniging Haerlem. Een onderdeel van 
deze vereniging is de Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH), die als cadeau van de 100-jarige aan 
de gemeente Haarlem de terugplaatsing van een zevental gevelstenen verzorgde. Dit cadeau aan de stad 
hield in dat deze gevelstenen zullen worden gerestaureerd en weer voor iedereen zichtbaar in de buitenmuur 
van het Frans Hals Museum aan het Klein Heiligland worden gemetseld of, beter nog, zoals hier, op hun 
oorspronkelijke plek. Dat de Spijkermand niet in 2001 maar in 2003 werd geplaatst, heeft te maken met het 
vele nodige overleg met allerlei instanties om de gevelsteen weer aan te mogen aanbrengen.  
 
Zat de steen oorspronkelijk aan de voorzijde, nu is zij te 
bewonderen in de zijgevel van het huis aan de kant van de 
Warmoesstraat. Heel mooi in het zicht in het middenpenant 
(wat een leuk woord) op de eerste verdieping tussen twee 
ramen. De enthousiaste eigenaar, de heer L. van den Broek 
heeft de steen in samenwerking met de SGVH laten restau-
reren en de naam “De Spijkermand Anno 1695” eraan toege-
voegd. Als je goed kijkt zie je dat de mand niet staat, maar aan 
een zwarte nagel (spijker) is opgehangen. 

 
De restauratie 
heeft een prachtig winkel-woonhuis opgeleverd. De ramen 
op de eerste verdieping kregen een roede-indeling en in de 
zijgevel werden op dezelfde hoogte twee ramen erbij ge-
maakt. Het moet hier mooi wonen zijn. Op de begane grond 
in de zijgevel werd het winkelraam uitgebouwd. 
Naast de voordeur zitten nog twee herdenkingssteentjes van 
eerdere verbouwingen. 
 
 
Meer bijzonderheden zijn te vinden in het boek “Gevelstenen 

van Haarlem” geschreven door Peter van Graafeiland en Theo Bottelier. Peter van Graafeiland is bezig een 
vernieuwde versie voor te bereiden. 
 
Bron:  Nieuwsbrief Historische Vereniging Haerlem (2003-4) 
           Noord Hollands Archief 

De situatie begin 1900 

 


