
Kleine Havensteeg 

Steeg lopend van Rodesteen naar Vismarkt. 
D e oudste vermelding 'Havensteeg' tot nu toe is uit 
1444 afkomstig. I n een akte uit 1494 wordt de 'Cleyne 
Havensteege' voor het eerst genoemd. Later , in het 
begin van de 16de eeuw, wordt ook de iets oostelijker 
gelegen Grote Havensteeg bij volledige name genoemd. 
Waarschijnlijk zijn beide Havenstegen ontstaan kort na 
1420. I n dat jaar werd de G o u w gedempt tussen de 
huidige Nieuwstraat en de sluis in de Rodesteen. T o e n 
ook werd een nieuwe haven gegraven: de huidige 
Appelhaven. D e beide Havenstegen vormden een 
verbinding tussen het stadsplein met zijn markten, de 
Rodesteen, en de oude en nieuwe haven. 
Deze Havensteeg zal 'Kleine' genoemd zijn omdat hij 
enige meters korter en enkele centimeters smaller is dan 
zijn Grote naamgenoot. Echter sinds de afbraak van 
enkele panden in de steeg bij het West is de breedte daar 
aanzienlijk toegenomen. 

NUMMER i 

1964 A. van der Meer. 
1981 T.P.Garthoff . 

1912 Onbewoonbaar verklaard. 
1912 J. van Petten; aanschrijving een privaat te maken. 
1926 W. Nannings; oprichten lompenbewaarplaats. 
1937 W. Wormsbecher; aanschrijving de gebreken op te 

heffen. 
1940 Zie 1937. 
1958 A. v.d. Meer; opheffen bewoning. 
1977 T . P. Garthoff; verbouwen tot wooneenheid. 

N U M M E R 3 

1906 K . Mak; slopen perceel en ter plaatse bouwen pakhuis. 
1940 P. Hartog; aanschrijving de hemelwaterafvoer aan te 

sluiten op het gemeenteriool. 
1950 R. Heijman namens Fa. Hartog en Moeijes; 

verbreden deurkozijn. 

N U M M E R 5 

1912 A. Vlam, metselaar. 
1920 W. Venverloo, gemeente-arbeider. 

1948 D . Krab namens Fa. Van Riel; verbouwen voorgevel. 
1958 D . Veld; veranderen voorgevel. 
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N U M M E R 7 

1912 P. Timmerman, tuinman. 
1920 P. Timmerman, tuinman. 

1916 Onbewoonbaar verklaard. 
1940 W . Masteling; aanschrijving om de gebreken 

op te heffen. 
J943 J- v.d. Berg Jzn.; aanschrijving om nrs. 7, 9 te slopen. 
1943 Nrs. 7, 9 gesloopt. 
i960 L . Piket; bouwen opslagruimte voor ijzerwaren op het 

terrein aan de Kleine Havensteeg nrs. 7, 9, I I . 

N U M M E R 9 

1920 P. Metselaar, los werkman. 

1902 P. Metselaar; vestigen slachterij. 
1902 P. Metselaar; bouwen nieuwe gevel. 
1923 C.Eeken Dz. ; oprichten slachterij. 
1943 Zie nr. 7. 
x943 J- v - d . Berg Jz.; bouwen pakhuis. 
i960 Zie nr. 7. 

N U M M E R I I 

i960 Zie nr. 7. 

N U M M E R 13 

1907 B. J. van K u i k ; bouwen pakhuis op een terrein 
aan de Kleine Havensteeg. 
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N U M M E R 2 Kleine Noord 
1912 A.Hol tman Dijkers, mandenmaker. 
1920 A. Holtman Dijkers, mandenmaker. 
1928 Wed. A.Hol tman Dijkers-Duivens. 

1908 S. de Vries, koopman; aanschrijving om de gebreken 
op te heffen. 

N U M M E R 4 

1907 Onbewoonbaar verklaard. 
1908 H . G. Polak; verbouwen perceel; uitbreken deur- en 

raamkozijn en maken dubbeldeurkozijn met 
schuifdeuren; perceel is veranderd in een pakhuis. 

1924 H . G. Polak; aanschrijving om de gebreken op te heffen. 
1952 Erven Levy-Polak; aanschrijving om de gebreken 

op te heffen. 

N U M M E R 6 

1925 J. v.d. Berg; aanbrengen wc en deze aansluiten aan het 
gemeenteriool in de stal achter West nr. 72. 

1930 J. v.d. Berg j r . ; aanbrengen stel schuifdeuren. 

Kleine Melknapsteeg 

Zie Gasfabriekstraat op bladzijde 62. 

Het Kle ine Noord maakte deel uit van de verbindings
weg van Hoorn met het binnenland, een weg met een 
watertje er langs die liep via Grote en Kle ine Noord, 
K e e r n en Rijsdam naar Wognum en het daarachter 
liggende land, een weg in noordelijke richting dus. Het 
water langs deze weg werd in de loop der eeuwen 
gedempt. 

I n 1420 werd de straat met stenen geplaveid; daarvoor 
was deze als dijk nog onbestraat. 
Grote en Kle ine Noord werden in de 14de eeuw Noord
straat genoemd, later Noorderstraat (op allerlei 
manieren gespeld); vanaf 1595, als de Burchwal (het 
huidige Nieuwe Noord) wordt gedempt, ontstaat ter 
onderscheiding van de nieuwe straat de naam Oude 
Noord (zie bijvoorbeeld de kaart van Blaeu). 
D e kadasterkaart van 1823 vermeldt de naam Kle ine 
Noord, de aanduiding die bij het raadsbesluit van 1888 
officieel wordt vastgesteld en in verband staat met de 
geringere lengte dan het Grote Noord. 
N a de grote stadsbrand van 1481 werd de straat ook 
'Roode He l ' genoemd; een andere bijnaam die in zwang 
is geweest, was: ' (Uyt) Vermeyen', voor het deel tussen 
Breed en T u r f steeg. 

I n de straat staat de Noorderkerk, op de plaats waar in 
1426 een houten bedehuis werd gesticht ter ere van 
Onze L ieve Vrouwe Maria die in de vorm van een beeld 
in de lucht zweefde. I n 1441 werd dit kerkje in steen 
herbouwd en geleidelijk uitgebreid. 
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