
Hanekamsteeg 

Steeg lopend van Grote Oost naar Gedempte 
Appelhaven. D e steeg kwam tot de demping van de 
Appelhaven vanaf Mallegomsteeg tot Slapershaven uit 
op het water van deze gracht. N a de demping tussen 
1870-1883 had de steeg een verlengstuk naar de Oude 
Doelenkade. Bij nieuwbouw aan deze kade in de jaren 
zeventig is de doorloop naar de haven afgesloten. 
Volgens een keur uit 1572 heette het steegje toen 
Joppesteegje; later is kennelijk de huidige naam 
ontstaan. O p de kopie-kadasterkaart van 1823-1832 
(waarop wel meer namen zijn verhaspeld) staat: 
Haneklampsteeg. Blaeu (1649) spelt echter al 
Hanekamssteeg. 

Niet zeker is of de steeg zijn naam ontleend aan een huis 
'De Hanekam' geheten, of is genoemd naar een steeg-
bewoner die Hanekam heette. 

1903 W. Nooitgedacht; vernieuwen schutting dienende tot 
afsluiting Gedempte Appelhaven nr. 29 uitkomende op 
de Hanekamsteeg. 

1945 W . Spoelder; afbreken pakhuis 
1973 P E N Blocmendaal; bouwen trafo-station. 

Hogesteeg 
Steeg tussen Grote Oost en Trommelstraat. 
O p de kaart van Blaeu (1649) komt de naam Hogesteeg 
niet voor. Daarop heet de steeg, net als het vervolg 
ervan naar het Kerkple in , Pieterseelisteech. 
Klaas van Voorst noemt de steeg in zijn straatnamenlijst 
van 1820 Hoogesteeg. 
D e Hogesteeg is een van de dijkstegen van het Grote 
Oost die in vergelijking met bijvoorbeeld de naburige 
Schoolsteeg nog steiler naar de dijk oploopt, vandaar de 
naam. 

N U M M E R S 1,3, 5,7 

Steen met opschrift: De eerste steen gelegd door de 
twee gebr. Proos oud 5 jaar en 4 jaar, 1875. 

nummer 1 
1912 J. Kwaad, spoorwegarbeider. 
1920 W.Gleijsteen, metselaar. 
1928 W.L.Vermeulen. 
1964 D . Kroon. 

nummer 3 
1912 W. Gleijsteen, metselaar en betonwerker. 
1920 P. Boschma, fabrieksarbeider. 
1928 N . Sant, visser. 
1964 G. Kroon. 
1981 B.A.F.Weust ink. 

nummer 5 
1912 A. Schermer, meubelmaker. 
1920 W. Bolten, los werkman P E N . 
1928 R. Ph. Raijer, kaaskopersknecht. 
1964 P. van Gooi. 
1981 Zie nr. 3. 

nummer 7 
1912 Abr. Kroon, pakhuisknecht. 
1920 C. Groot, los werkman 
1928 Wed. C. Groot-Watervis. 
1964 D . van der Haak. 
1981 Zie nrs. 3 en 5. 

1932 Wed. Pool-Wormsbecher; aanschrijving nrs. 1, 3, 5, 7 
de gebreken op te heffen. 

1939 Wed. Pool-Wormsbecher; aanschrijving nr. 1 om de 
closetpot te vernieuwen en de leidingen te ontstoppen. 

1940 Wed. Pool-Wormsbecher; aanschrijving om de houten 
wand op zolder nrs. 1, 3, 5, 7 te vervangen door een 
stenen muur. 

1950 Wed. Pool-Wormsbecher; aanschrijving nrs. 1,3,7 
opheffen gebreken. 

1953 Wed. Pool; aanschrijving nr. 3 opheffen gebreken. 
1955 Wed. Pool; aanschrijving nrs. 1, 3 opheffen gebreken. 
1956 F. Peetoom; uitbreiding vleeswarenfabriek in nr. ia 

(Grote Oost nr. 21 rood). 
1965 Nrs. 1, 3 onbewoonbaar verklaard. 
1966 Gemeente Hoorn koopt huis met erf nr. 7 voor ƒ 3.000,-

van D i r k van der Haak. 
1968 Nr . 5 onbewoonbaar verklaard. 
1969 Nr . 7 onbewoonbaar verklaard. 
1975 G. J. M . Brockhoff; verbouwen onbewoonbaar 

verklaarde woning nr. 1 tot berging. 
1975 D . J. M . Jansen; vernieuwen en samenvoegen van de 

onbewoonbaar verklaarde woning nrs. 3, 5, 7. 
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Houten Hoofd en Hoofdtoren 

N U M M E R 2 Hoofd 
1912 C. van W i j k , kaaskopersknecht. 

Wed. R. van W i j k . 
1920 Wed. H . H o f f . 
1928 G. Akkerman, arbeider. 

1907 Cor van der Veen, broodbakker; aanschrijving 
voorzieningen te treffen aan de woning en bi j 
Trommelstraat nr. 2 een privaat ingericht voor het 
tonnenstelsel te maken. 

1907 Onbewoonbaar verklaard. 
1907 C A . van der Veen; verbouwen perceel. 
1908 C A . van der Veen; opheffing 

onbewoonbaarverklaring. 
1932 C A . van der Veen; aanschrijving tot verbeteren. 
1950 Onbewoonbaar verklaard. 
1953 Perceel nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten. 
1961 Perceel gesloopt. 

Hoofd nr. 3 

Het Hoofd is te beschouwen als het verlengde van de 
Veermanskade en is na 1648 aangelegd bij de 
uitbreiding van de stad in zuidelijke richting achter de 
Italiaanse Zeedijk. O p de kaart van Blaeu (1649, maar 
met het stadsbeeld van circa 1630) is het Hoofd dus nog 
niet te zien. D e oude naam is voor 1888 gewoonlijk 'Aan 
't Hoofd', een verwijzing naar het in 1464 gebouwde 
houten hoofd in de Zuiderzee, waarbij in 1532 de 
zogenoemde Hoofdtoren werd gebouwd als 
verdedigingstoren. I n 1778 ongeveer werd naast de 
Hoofdtoren een sluis aangelegd. 
W e zijn hier op het gebied van de monding van de 
oudste haven van Hoorn. T o t 1609 was het Hoofd 
(steiger, aanleg- en losplaats) recht; in dat jaar kwam er 
een nieuwe 'uitstek' bij met een knik in z.z.o.-richting. 
I n 1685 werd het Hoofd geheel vernieuwd; ter 
herinnering hieraan werd een gedenkplaat ingemetseld 
in de Hoofdtoren. D i t gebeurde nog eens in 1775, 
eveneens met een gedenkplaat. T o t tweemaal toe is 
getracht (in 1901 en in 1913) om het Houten Hoofd te 
vervangen door een betonnen constructie, wat stuitte op 
heftige tegenstand van de bevolking. 
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