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Oude Groenmarkt 6              De Kat 

 
Op de Oude Groenmarkt worden geen markten meer ge-
houden. Toch is dat vele jaren het geval geweest. De naam-
geving met Oude Groenmarkt is ook niet voor niets. Gezien 
de naam moet het een groentemarkt zijn geweest met een 
uitloper naar de Warmoesstraat, want warmoes is ook een 
bepaald soort groente. Behalve groenten werden hier later 
allerlei oude spullen verkocht. Zo was er rond 1890 een oud- 
roestmarkt en begin 1900 een veemarkt. 

 
Het huidige steakhouse Wilma en Albert zit hier al heel lang, maar het pand is nog veel en veel ouder. De 
gevelsteen “De Kat” getuigt daarvan. Deze is maar liefst uit 
1591 en behoort daarmee tot de oudste gevelstenen van 
Haarlem. Je ziet de steen vlak boven het middelste raam 
van de eerste verdieping. Afgebeeld is een zittende zwarte 
kat. Katten werden wel vaker opgevoerd om een herberg 
of kroeg aan te duiden.  
Het pand “De Kat” heeft allang zijn oude gedaante niet 
meer. Vele verbouwingen zijn er geweest, alleen de steen 
is gebleven en heeft in de gevel, zo pal boven het raam, 
een opvallende, maar niet zo logische plek. 
 

Onder de Oude Groenmarkt stroomde eeuwenlang de Haar-
lemse Beek. Eerst in de 12de, 13de eeuw gewoon boven de grond 
en later overwelfd waarmee veel meer ruimte tussen de kerk 
en de huizen werd verkregen, ruimte voor bijvoorbeeld eerst 
een kerkhof en later de markt. Meer zicht op de voormalige 
Beek kreeg men toen bij werkzaamheden aan het wegdek de 
straat moest worden opengebroken. De gemetselde over-
kluizing werd toen duidelijk zichtbaar. Het schijnt dat men 
vanuit de kelder van sommige huizen aan de Oude Groenmarkt 
ook zicht had op de Beek, die later als riolering fungeerde. 
 
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. 
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