
Jan Haringsteeg 

Steeg lopend van Italiaanse Zeedijk naar Achter op 't 
Zand, ten westen van de oudere Pompsteeg. 
In de straatnamenlijst van de gemeente Hoorn van 1888 
staat: 'Jan Haringsteeg' (nieuw aangelegde steeg (...), 
ter plaatse van de voor enkele jaren gesloopte bier
brouwerij). Deze brouwerij was 'Het wapen van West-
Friesland' staande tussen Pompsteeg en de nog niet 
bestaande Jan Haringsteeg. De brouwerij werd in 1879 
gesloopt. Kort na deze sloop is dus de steeg aangelegd 
en is zo een van Hoorns jongste stegen. 
De steeg is genoemd naar Jan Haring, een Hoornse 
matroos die beroemd werd bij het beleg van Haarlem 
toen hij de aftocht van zijn kameraden dekte bij de 
Diemerdijk, die anders in de handen der Spanjaarden 
zouden zijn gevallen, en dat zelfde jaar (1573) tijdens 
de zeeslag in het Hoornse Hop de vlag van Bossu's 
admiraalsschip naar beneden haalde, waarbij 
hij sneuvelde. 

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

nummer 1 
1912 Wed. J.Basjes. 
1920 G. Karssen, matroos visserij -inspectie. 

nummer 3 
1912 K.Verwei j , houtzager. 
1920 K.Verwei j , houtzager. 
1928 J. Dekker, los arbeider. 

P.Hol-Langeberg, werkster. 
nummer 5 

1912 Wed. D . Verweij. 
1920 Wed. D . Verweij. 
1928 Wed. D . Verweij. 

nummer 7 
1912 H . de Boer, smidsknecht. 
1920 H . de Boer, smid. 
1928 H . de Boer, smid. 

1937 N . v . Drukkeri j Edecea; bouwen pakhuis. Voor het 
slopen van twee bestaande pakhuisjes wordt geen 
toestemming verleend. De nrs. 3, 5 worden tot pakhuis 
verbouwd. 

1953 Nr . 1 onbewoonbaar verklaard. 
1953 Nrs. 1, 7 zi jn nog aangesloten op het wissel

tonnenstelsel. 
1957 Nr . 7 onbewoonbaar verklaard. 
1968 W. A. van 't Hek; aanschrijving de onbewoonbaar 

verklaarde woning nr. 1 te slopen. 
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Jan Haringsteeg, 1982 

N U M M E R 2 

1912 F. Musman, fabrieksarbeider. 
1920 C. J. v.d. Heijden, schilder. 
1928 T h . M . Bakker, sigarenmaker. 
1964 C.Machielse. 
1981 C.Machielse. 

1940 Zie Achter op ' t Zand nr. 20. 
1942 M e j . M . E. Brozius; aanschrijving de vloer in de 

woonkamer te herstellen. 
1954 M e j . M.E.Brozius; aanschrijving om de voorgevel en 

de dakgoten te slopen en geheel te vernieuwen. 
1955 M e j . M.E.Brozius; aanschrijving om de voorgevel 

dusdanig te stutten dat zij geen gevaar oplevert voor 
instorten. I n 1956 zijn deze verbeteringen aangebracht. 

1962 M e j . M.E.Brozius; aanschrijving om de gebreken 
op te heffen. Aannemer Peerdeman. 

1966 Aanschrijving om de daglekkages te repareren. 
1968 De gasinstallatie is afgekeurd. 
1969 Aanschrijving de gebreken op te heffen. 
1969 Gemeente Hoorn; aankoop huis met erf, groot 63 ca 

(inclusief drie andere percelen) voor ƒ 15.000,- van 
M . E . Brozius. 

N U M M E R 4 

1912 J.E.Sikke. 
1920 S. v.d. Meer, metselaar. 
1928 P. Klomp. 
1964 H . Emmerink. 
1981 J.H.Petersen. 

1947 W. Wormsbecher; aanschrijving de voorgevel te slopen 
en opnieuw op te metselen. 

1950 Aanschrijving wordt herhaald. 
1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel. 
i960 L . Brink; aanschrijving de gebreken op te heffen. 
1962 Zie i960. 
1966 Onbewoonbaar verklaard. 
1969 Pand wordt als pakhuis gebruikt door T h . L.Nannings. 

N U M M E R S 6, 8 

nummer 6 
1912 J.Veth, visserman. 
1920 J.Veth, visser. 
1928 Wed. Jn. Kaldenbach. 
1964 C. M . de Greeuw-Petrus. 
1981 E. S. Schipper. 

nummer 8 
1912 P. Beemsterboer, bakkersknecht. 
1920 P. Beemsterboer, broodbakker. 
1928 H . van Geelen, los werkman. 
1964 J.H.Emmerink. 
1981 E. S. J.Meinema. 

1949 Gemeente Hoorn; aankoop panden, groot 1 are 26 ca 
van G. Brevé voor ƒ 1.100,-. 

N U M M E R 19 is Achter op ' f Zand nr. 19 

1922 C. Hagenaars; slopen en wederopbouwen van 
de scheidingsmuur van het perceel Achter op 't Zand 
nr. 19 in de Jan Haringsteeg. 

Jan van Neksteeg 

Steeg lopend van Grote Noord naar Achterom, tussen 
Nieuwsteeg en Gortsteeg. 
Deze steeg is pas in 1579 ontstaan. In dat jaar diende 
Jan Jansz van Nek, een vooraanstaand burger (hij was 
burgemeester in 1577, 1578 en 1580), een verzoek in bij 
de gemeente voor het aanbrengen van een steeg van 
Grote Noord naar Achterom dat toen nog een gracht 
was; hij kreeg toestemming op voorwaarde dat de steeg 
niet smaller dan vier meter zou zijn. 
Op deze manier kreeg Van Nek een betere verbindings
weg van zijn bedrijf aan de winkelstraat naar de gracht. 
In die tijd werden meer nieuwe stegen aangelegd ter 
verbetering van de verkeerssituatie: de Duinsteeg in de 
directe omgeving en in 1564 al de huidige Wijdesteeg 
tussen Vismarkt en Vijzelstraat; in 1602 de verlengde 
Wijdesteeg naar het West; in 1603 de Wisselstraat. Ook 
werden in die periode grotere, bredere straten 
aangelegd, zoals de Muntstraat en de Gravenstraat aan 
het eind der 16de eeuw. 

N U M M E R 7 

1912 M e j . J .M.Boldingh. 

Jeroenensteeg 

Steeg tussen Grote Oost en Gerritsland. 
De steeg kwam tot 1619 uit op het water van het 
Gerritsland. In 1593 kreeg het Grote Oost via de steeg 
een nieuwe verbinding naar de stad omdat toen de 
Gravenstraat was aangelegd. 
Deze steeg werd vroeger ook wel Jeroensteeg (Blaeu) 
of Jeronensteeg (kopie-kadasterkaart 1823-1832) 
genoemd. 
De steegnaam staat mogelijk in verband met het 
'Jeroenen' klooster. Vanaf 1385 stond op de hoek 
Nieuwsteeg-Nieuwstraat het Hieronymietenklooster 
dat in 1429 als zodanig werd opgeheven. De patroon
heilige St. Hieronymus werd ook wel St. Jeroen 
genoemd. 
De naburige Bagijnensteeg heeft de naam te danken aan 
de Begijnen die in de steeg hun klooster hadden. 
Wellicht is er een bepaalde band geweest tussen het 
andere klooster en de steeg. 
Een andere mogelijkheid is dat de steeg genoemd is naar 
een bewoner ervan, Jeroen, zoals wel meer stegen in 
deze omgeving, maar ook elders, naar ingezetenen zijn 
genoemd. 

Gerritsland, hoek Jeroenensteeg, 1902 
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