
Valeriuslaan. 

Rbsl. 2f jul 19h1 no. VIII/23 

Adriaan Valerius dichtte in 1626 de bekende "Gedenckklank". 

Adriaen of Adrianus Valerius.(c.a. 1575 - 1625) 

Nederlands historicus en rederijker. 

Sinds 1598 lid van de Veerse Rederijkerskamer "Missus Scholieren". 

Bekende liederen: Wilt heden nu treden 

Merck toch hoe sterck 

o Nederland, letop uw saeck 



Harderwijk, 25 juni 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Valkstraat of Valckstraat

O.R.A.H/Rec.boek 1810/1811
Folio 12 dd 31-3-1810: Arent en Hermanus de Wilde verkopen voor f. 627,= aan
Geur Willemzen echtgenoot van Gijsbartha Cornelisse een huis met schuur nr. 439 in
de Schoenmakerstraat tussen Bart Petersen en de hoek van de VALKSTRAAT
(betreft sectie E nr.505 op de hoek van de Oliestraat)

 





Harderwijk, 25 juni 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Valkenstraat (Sectie E-544 en 545) voormalige Oliestraat

Oud Rechterlijk Archief Harderwijk,ORAH inv. 155, folio 388vso, d.d. 12-8-1788.

Voor Van Cooth en Moojen Schepenen compareerden Beert Janzen Louw en
Jannetje Simens Ehel: welke bekenden voor zigh en haare Erven in een vaste en
stedigen erfkoop te hebben verkogt, en kragt dezes te cederen en transporteren aan
en ten ervelijken behoeve van Jan Mulder en Betje Jantsen Ehel: een huis en kamer
daar naast en nogh een klein Woningje, staande te zame in de groote Haverstraat op
de hoek van de Valkenstraat, zo als ’t een en ander bij de Getransporteerdens
bewoond word.

Oud Rechterlijk Archief Harderwijk,ORAH inv. 156, folio 161, d.d. 29-10-1793.
Jan Mulder en echtg. Betje Jans verklaren hoe hun huis Groote Haverstraat bij de
Groote Poorten Brink, gekocht 12-08-1788 van Beert Louw, door ouderdom is
ingestort. Verkopen het voor fl. 30, = met herbouwplicht aan hun zoon Steven
Janzen. Hun zoon moet voor hen een huis huren waarin ze de rest van hun leven
kunnen wonen en 2 koeien kunnen houden. 

 



Van Alphenstraat. H. 1746 - 180~ 

Rbal. 8 nov 1962 nr. X/11 

Hiëronymus van Alphen. 

Nederlands dichter en aestheticus. 

Promiveerde in 1786 tot do.tor ia de rechten. 

Eeerst procureur-generaal b~ het Ho! *- van Utrecht, daaraa pensioaaris van Leidea 

en teftslotte thesaurier-geaeraal der Unie. Daar hlj Oranjegeziad wal werd hlj na de 

omwenteli.g vu 1795 oat.lagea. 

In zijn aeatheti ••• e stuat ••• treetae h~ naar een r..xxtt. reaetie op de uiterst 

eoaveatioaele geelt en ae sel!ge.oecsaambeid die van de Nederlan.e poëzie VaR zlja 

tljd overheer.te. 

Grootste heteDd

7t
lleid: netae gedielltea voor kiaderea (1778 - 1782) 

Uit zlja "Proeve vliedere. ea gesuge. voor de o,ealtare godsdie •• t" (1802) giage. 

veel over .aar de Gezaftgbuadel .aa de N.H. Kerk. 
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Harderwijk, 11 augustus 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Van Brakellaan.

Raadsbesluit 4 dec 1956 nr. Xr/4a

Loopt van de Van Speycklaan, kruist de Piet Heinlaan, naar De Wittenhagen.



Harderwijk, 11 augustus 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Van der Waalsstraat 

Raadsbesluit 8 nov 1962 nr. X/11

Jacqueline Elisabeth van der Waals (Den Haag, 26 juni 1868 – Amsterdam, 29 april 1922)
was een Nederlandse dichteres, schrijfster, vertaalster en lerares geschiedenis. 

Ze werd geboren als dochter van J.D. van der Waals en Anne Madeleine Smit. J.D. Van der
Waals was een wereldberoemd natuurkundige en Nobelprijswinnaar, naar wie de Vander-
waalskrachten zijn genoemd. Hij was zeer gesloten en behalve in zijn gedichten en brieven
uitte hij zich moeilijk. Na de dood van zijn vrouw in 1881 bleef hij verslagen achter. Dit legde
een schaduw over het gezin; zo bleven de gordijnen van de voorkamer tot 1902 gesloten. 
In de eerste hoofdstukken van haar roman Noortje Velt beschrijft ze de moeilijkheden die ze
met haar vader had. Hij had onder andere moeite zijn dochters als volwassenen te behandelen.
Het gezin was bevriend met de familie van prof. P.D. Chantepie de la Saussaye, op wiens
buiten ze ook regelmatig hun vakanties doorbrachten.
Een wijdverbreide mythe is dat ze een zwakke gezondheid had. Dit is onjuist, ze beklom
bijvoorbeeld met haar broer en zus bergen die normaal alleen met een gids beklommen
werden. Ze deed aan pianospelen, verschillende sporten en wandelen en bergbeklimmen,
activiteiten die in haar gedichten terugkomen. Daarnaast legde ze een herbarium aan. Ook
nam ze deel aan studiegroepen waar ze filosofen als Kierkegaard en Nietzsche besprak. 
Jacqueline van der Waals doorliep de HBS en studeerde thuis voor de hulpakte voor het
onderwijs en de M.O.-akte voor geschiedenis. Ze was lerares in Doorn, Bloemendaal ('t
Kopje), Baarn (dameskostschool Erica) en Amsterdam.
In 1918 kwam haar nieuwe bundel Iris uit. Drie jaar later, in 1921, wordt maagkanker bij haar
geconstateerd. Ze weigerde pijnstillers. In haar gedichten wordt duidelijk dat ze, juist nu ze
weet dat ze binnenkort zal sterven, het leven nog intenser beleeft. Ze komt tot een aanvaar-
ding van het leven en de dood. Vanaf de herfst van 1921 schreef en dicteerde ze, aan bed
gebonden, haar twaalf doodsgedichten. Deze verzen worden in het algemeen gezien als haar
beste. 



Harderwijk, 11 augustus 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Van Deysselstraat

Lodewijk van Deyssel.
Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm (Amsterdam, 22 september 1864 – Haarlem, 26
januari 1952), bekend onder het pseudoniem Lodewijk van Deyssel, was een Nederlandse
schrijver. 
Schreef veel kritieken en essays over literatuur, toneel- en schilderkunst,bijeengebracht in
"Verzamelde Opstellen".
Zijn roman "Een 1 iefde" (1887) werd als “onzedelijk" gebrandmerkt.
Dagboek "Uit het leven van Frank Rozelaar" (1911)



Harderwijk, 11 augustus 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Van Eedenstraat.

Raadsbesluit 28 juli no. VIII/23

Frederik Willem van Eeden (Haarlem, 3 april 1860 – Bussum, 16 juni 1932). Zijn tweede
naam Willem wordt zelden gebruikt. 
Een Nederlandse schrijver, meest bekend van zijn romans De kleine Johannes (1887) en Van
de koele meren des doods (1900). Als wereldverbeteraar hield hij zich diepgaand bezig met
taal- en begripskritiek. 
Hij was de zoon van de amateur-plantkundige Frederik Willem van Eeden en groeide op in
een milieu waarin kunst en wetenschap een belangrijke rol speelden. In 1878 ging hij
medicijnen studeren in Amsterdam. In 1886 promoveerde Van Eeden en vestigde hij zich te
Bussum als huisarts, maar hij specialiseerde zich al snel geheel in de psychotherapie. In 1887
stichtte hij met de Goese huisarts Albert van Renterghem een praktijk voor psychoanalyse in
Amsterdam, waaruit hij zich na twee jaar weer terugtrok. 
Op 15 april 1886 trouwde Frederik van Eeden met Martha van Vloten. Ze kregen twee zoons.
Ze scheidden op 29 juli 1907. Over het leven en de dood van zijn zoon Paul, die in 1913 op
24-jarige leeftijd aan tbc overleed, schreef hij het boek Paul's ontwaken. Op 21 augustus 1907
hertrouwde hij met Geertruida Woutrina (Truida) Everts (1873-1952), met wie hij eveneens
twee zoons kreeg. 



Harderwijk, 11 augustus 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Van Galenlaan

Loopt van de Admiraalshof naar De Wittenhagen.

Jan (of Johan) van Galen (Essen, 1604/1605 – Livorno, 23 maart 1653) was een vlootvoogd
van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
Hij werd in 1604 of 1605 geboren in Essen in het Rijnland. Zijn vader stierf al jong en Jan
was door geldnood gedwongen om zijn fortuin op zee te zoeken in de Republiek. Hij trad in
1630, kennelijk meteen als kapitein, in dienst bij de “directiekamer van Amsterdam”, de
Directie voor Vaart op het Oosten en Noorwegen, een particuliere instantie die de oorlogs-
vloot moest bijstaan. Hij was op dat moment luitenant-commandeur van een klein schip. 
Van 1631 tot 1638 voer hij op de konvooidienst in Het Kanaal en de Oostzee. In 1633 viel hij
met de Maurits twee Duinkerker kapers en een kaper uit Lübeck aan. Hij veroverde er twee,
waarvoor hij een gouden ereketen kreeg. Hij werd in 1635 benoemd tot ordinaris-kapitein,
dus in vaste dienst, omdat men bang was dat zo'n bekwaam zeeman anders als kapitein bij een
andere marine in dienst zou treden. In 1636 raakte hij voor een paar maanden in Engelse
gevangenschap omdat hij een Duinkerker tot in de haven van Helford - nabij Falmouth (Corn-
wall) - achtervolgde en prijsnam. Na moeizaam diplomatiek overleg werd hij vrijgelaten. 

Van Galen behaalde onder meer successen in de Zeeslag bij Duins tegen de Spaans-Portugese
vloot (1639) onder commandeur Joris van Cats. Hij werd eerst door Maarten Tromp ingezet
als bemiddelaar met de neutrale Engelsen; in de slag zelf deed hij mee aan de aanval op de
Santa Tereza, bracht nog een ander galjoen tot zinken en nam er een prijs. 



Van Geunslaan. Prof. M. Hoogleraar van 1776 _ 1791. 

Rbal. 26 oct 1951 nr. IX/14 
Plan Tinnegieter 
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Harderwijk, 15 juli 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Van Ghentlaan

Raadsbesluit van 26 juni 1975 nr. VLL/1 voor “Van Gendtlaan”
Bij Raadsbesluit van 28 februari 1985 gewijzigd in “Van Ghentlaan”.

Naar Willem Joseph baron van Ghent tot Drakenburgh (Winssen, 14 mei 1626 - Slag bij
Solebay, 7 juni 1672) was een Nederlands admiraal uit de 17e eeuw. Zijn achternaam wordt
ook gegeven als Gendt of Gent. 
Hij stond, als adviseur van Johan de Witt, aan de basis van de oprichting, op 10 december
1665, van het Regiment de Marine, de directe voorloper van het Korps Mariniers. 
Van Ghent was de eerste commandant, in de rang van kolonel. De Witt stond er echter op dat
Van Ghent een marinerang zou aannemen.
 



Van Goorswegje. 

jy?: ~~~~ j/4-~r ? 
/jS'.l ~~:~ ~~~ 

~~ ~~~...c. 



Van Hall-laan. 

Flor!. !dr!aaR baroR V .. Hall (1791 - 1866). 

V.ra iR 1842 minister VaR Justitie en in 1844 minilter va. Fin .. ci~n. stelde wet 

voor ter verbetering v .. 's l .. ~. fiRanci~nt Rl. vrljwilligeleniRgnva. 150 miljoen 

of gedwongen bela.ting VaR 1i % op aezittingen eR gekapitaliseerde inkomsten 

ad 35 miljoe~. iB.w ••• i •• s' •• k.X."~ De muatwetteR we~.R verbeterd en de 

zilveren standaard werd aangenomen. Na een veraehil van iRzicht met de KoniRg Ram 

a~ iR 1847 oRt.lag en werd Miniater van staat. Na aet .luite. va. de Vrede va. 

Par~. werd h~, met de titel v ••• aro., i. de Nederlandae Adelstand opgenomen. In 

1860 werd h~ wederom minister VaR fiR .. ei~n. 



Van Harenstraat. Willem 1710 - 1768 en Onno Zwier 1711 - 1779 

Rbsl. 8 nov 1962 nr. X/11 

Owno Zwier vaa Hare. (1711 - 1719) 

Nederlaads di.hter. studeerde te Fraaeker e. Utrecht. Was burgemeeDter vam Slote. 

ea historieschrijver vaa Frieslaa •• Ia 1742 beaoemd t~t grietma. vam West-Stelliagwer'. 

Ale dichter meest 'bekea. gevon.a door "De Geuze.u (1769). 

studeerde te Fraaeker •• Groaiml.a. Werd ia 1728 griet ... yam Het Eildt. 

Va. 1740 - 1741 gedeputeerd. der State.-Geaeraal. 

Schreef in 1742 treur.,.1 "Leoaidaa". 

H~ pleegde zelfmoord. 



Van Heemskercklaan. 

Rbsl. 15 aug 1974 nr. IX/20 

Oorspronkelijk heette dit gedeelte, gelegen tussen spoorbaan en de Wittenhagen. 

Van Speyklaan. 

Jacob vàn Heemskerck (1567 - 1607) 

Ned. zeevaarder en vlootvoogd. Sneuvelde bij Gibraltar. 
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Harderwijk, 11 augustus 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Van Leeuwenhoekstraat
Industrieterrein. Loopt vanaf de Nobelstraat en gaat over in de Zeppelinstraat.

Antoni van Leeuwenhoek (ook: Anthoni, Anthonie, Antonie, Antony, Anthony) (Delft, 24
oktober 1632 – aldaar, 26 augustus 1723) was een Nederlandse handelsman, landmeter,
wijnroeier, glasblazer en microbioloog. Van Leeuwenhoek is vooral bekend door zijn zelfge-
fabriceerde microscoop en zijn pionierswerk voor de celbiologie en de microbiologie. Vanaf
1674 deed hij vele ontdekkingen die bekend werden door zijn correspondentie met de Royal
Society in Londen. 

Hij werd geboren te Delft in 1632 als zoon van Philips Antonyszoon, mandenmaker en
Margaretha Bel van den Berch die stamde uit een geslacht van bierbrouwers. Op 4 november
1632 werd hij gedoopt als 'Thonis Philipszoon', hij noemde zich van Leeuwenhoek omdat zijn
ouderlijk huis in Delft op de hoek naast de Leeuwenpoort stond. Toen hij in 1637 vijf jaar oud
was, stierf zijn vader en kort daarna hertrouwde zijn moeder. Tien jaar later overleed zijn
stiefvader. Hij ging in Warmond naar school en verbleef bij een oom in Benthuizen.
Vervolgens werd hij in Amsterdam vijf tot zes jaar opgeleid tot kassier en boekhouder bij de
Schotse lakenhandelaar William Davidson. Op jonge leeftijd ontwikkelde hij een brede
belangstelling voor sterrenkunde, wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Hij trouwde met
Barbara de Meij en ging met haar in 1653 of 1654 in Delft wonen waar hij een winkel begon
in linnen, garen en band. Ze kregen vijf kinderen en in 1666 stierf Barbara. Het verkrijgen van
de sinecure van Kamerbewaarder van Heeren Schepenen in 1660 verschafte hem een vast
inkomen (een sinecure is een ambt met een salaris of privileges maar zonder wezenlijke
verplichtingen).
In 1669 haalde hij het landmeterexamen. Na de dood van Johannes Vermeer in 1675 trad Van
Leeuwenhoek op als executeur-testamentair van diens nalatenschap. Hij was vier dagen na
Vermeer in dezelfde kerk gedoopt. Vaak wordt verondersteld dat de twee goed bevriend
waren. Sommigen opperden zelfs dat de natuurvorser misschien model heeft gestaan voor
Vermeers schilderijen De Geograaf en De Astronoom, en dat hij de kunstenaar zou hebben
voorzien van lenzen voor diens camera obscura, maar dit is nooit aangetoond.
Van Leeuwenhoek hertrouwde in 1671 met Cornelia Swalmius, telg uit een predikanten-
geslacht. De stad Delft benoemde hem in 1679 tot wijnroeier waarvoor een zekere wiskundi-
ge kennis was vereist. In 1694 overleed ook Cornelia, waarna hij alleen achterbleef met zijn
dochter Maria - zijn andere kinderen waren reeds overleden.
Van Leeuwenhoek was een vermogende man. Dit blijkt uit het vermogen dat zijn dochter 20
jaar na zijn dood naliet: 90 duizend gulden, maar het blijkt ook uit zijn aankoop in 1666 van
een tuin buiten de stad en dat hij in 1681 beschikte over een paard. Op 26 augustus 1723
overleed Antoni van Leeuwenhoek in zijn geboortestad, bijna 91 jaar oud. Volgens de
verhalen dicteerde hij op zijn sterfbed een brief aan de Royal Society waarin hij het fladderen
van zijn middenrif zo grondig beschreef dat de aandoening de ziekte van Van Leeuwenhoek
wordt genoemd. Hij werd op 31 augustus 1723 in de Oude Kerk te Delft begraven



Van Lennepstraat. 

Rbsl. 2E jul 19~1 no. VIII/23 

~~RijR Jacob van Lennep. Leefde van 1802 - 1868. Geboren te Amsterdam. Bekend 

schrijver van historische romans. 

Nederlands letterkundige. Promoveerde in f~ 1824 te Leide. im de rechten. 

Was Rijksadvocaat. 

1853 - 1856 lid Tweede Kamer Sg (oonaervatieve partlj) 

Bekemde werken: De Roos YaR Dekama (1836) 
De lotgevalI •• yam Ferdimand Huyok (1840) 
De lotgevalle. VaR Klaasje Zevemster (1865 - 1866) 

Onze voorouders (1838 - 18451 



Harderwijk, 13 augustus 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Van Looystraat

Jacobus (Jac) van Looy (Haarlem, 13 september 1855 – aldaar, 24 februari 1930) was een
Nederlands schilder en schrijver.
Van Looy was de zoon van een timmerman. Zijn ouders stierven kort na elkaar en vanaf zijn
vijfde jaar groeide hij op als weesjongen in het Haarlemse Gereformeerd Burgerweeshuis aan
het Groot Heiligland. In dit gebouw is nu het Frans Hals Museum gevestigd. Hij leerde voor
het vak van huis- en rijtuigschilder, maar mocht vanwege zijn talent daarnaast tekenlessen
volgen. Hij studeerde aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam, en was
bevriend met onder andere Willem Witsen.
In 1884 kreeg hij de prestigieuze Prix de Rome. Daaraan verbonden was een beurs en een
rijkstoelage die hem staat stelde om te reizen en ervaring op te doen. Hij diende een voorge-
schreven route te volgen, klassieke werken te kopiëren en regelmatig schriftelijk verslag uit te
brengen. Zo reisde hij van 1885 tot 1886 naar Italië, Spanje en Marokko. Verder schreef hij
ook korte verhalen. In Amsterdam huwde hij in 1892 met Titia van Gelder (1860-1940), telg
uit het Zaanse geslacht van papiermakers, waarna het paar zich vestigde in Soest. Daar leefde
het stel teruggetrokken. Onder de dorpsbewoners die hij schilderde hoorde ook de moeder van
de latere Utrechtse beeldhouwer Pieter d'Hont. Zijn opgedane indrukken van overdag werden
later gepubliceerd in Feesten. In 1913 verhuisden ze weer naar Haarlem, waar ze hun verder
leven bleven wonen. 

Vermaarde prozastukken: De dood van mijn poes
De nachtcactus
De Hengelaar

gedicht: De Ar



Van Maerlanthof. 

Rbsl. ~E jul 19h1 no. VIII/23 
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Van Maerlantlaan. Jacob 

Rbsl. 28 jul 1961 no. VIII/23 

Leefde Tan 1235 - 1300. Was van geboorte Vlaming. Woonde nabij Den Bri6l en was in 

1266terug in Brugge als schepenclerc. 

Schreef o.m. ridderromans, een rijmb~bel, der Cl erken K]age en de 

Spiegel Hiatorial, bevattende o.a. de geschiedenis der Nederlanden. 

Grondlegger der didactisohe literatuur in Nederland. 



Harderwijk, 5 augustus 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Van Noortlaan

Rbsl. 4 dec 1956 nr. XI/4a
Plan Wittenhagen 11

Olivier van Noort (1558 of 1559 - 1627)
Nederlands zeeman en ontdekkingsreiziger.

Olivier van Noort werd in 1558 of 1559 geboren in Utrecht als zoon van Jan van Noort. Over
zijn jeugd is weinig bekend, maar zeker is dat hij op zee heeft gevaren. Hij huwde omstreeks
1585 met Margaretha Pietersdochter. Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. In 1587
was Van Noort herbergier in Rotterdam.

Reis om de wereld
Olivier van Noort is beroemd geworden vanwege de reis die hij van 1598 tot 1601 maakte
rond de wereld. Hij zocht daarbij een route naar Indië ‘bij zuidwesten om’. De reis verliep via
de Straat Magalhães, de Filippijnen, Borneo en de Kaap en werd gefinancierd door zowel
Rotterdamse als Amsterdamse geldschieters, verenigd in de ‘Magallaanse Compagnie’. Deze
handelsonderneming ging later op in de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Op 2 juli 1598
vertrok Olivier van Noort met een vloot van vier schepen en in totaal 248 man uit Rotterdam.
Van Noort was admiraal en ook Cornelis van Noort, een broer van Olivier, ging mee.
Gedurende de reis leed de vloot diverse ontberingen. Schepen vervingen of raakten kwijt en
er vonden confrontaties met Spaanse oorlogsschepen plaats. Ook brak er muiterij uit onder
aanvoering van de vice-admiraal. (Van Noort liet hem als straf op een onbewoond eiland
achter.) Uiteindelijk zeilde Van Noort met het enige overgebleven schip langs de Molukken,
Borneo en de Kaap naar de Nederlanden terug. Op 26 augustus 1601 zette hij, met 45 man,
weer voet aan wal in Rotterdam.
Vechten tegen de Spanjaarden

Uit handelsoogpunt was de tocht een mislukking. Wel was Van Noort de eerste Nederlander
die een reis rond de aarde volbracht. In 1602 nam Van Noort als adviseur van admiraal
Obdam deel aan een Engels-Nederlandse expeditie die gericht was tegen Portugal. Na zijn
terugkeer nam hij tot 1626 dienst in het leger van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden. Als kapitein vocht hij tegen de Spanjaarden. Olivier van Noort overleed op 22
februari 1627 in Schoonhoven. Hij liet een bijzonder verslag na van alle belevenissen tijdens
zijn wereldreis. In 1880 werd op het Noordereiland een Olivier van Noortstraat benoemd.



Van Schendelstraat. 

Rbsl. 28 jul 19h1 no. VIII/23 

Arthur van Schendel. Leefde van 1874 - 1946. Romanschrijven, o.a. Het Fregatschip 

Johanna. 
De Waterman 

Een Hollandmeh drama 



Harderwijk, 13 augustus 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Van Speyklaan

Jan Carel Josephus van Speijk (Amsterdam, 31 januari 1802 — Antwerpen, 5 februari 1831)
was een Nederlands kanonneerbootcommandant tijdens de Belgische opstand die vaderlandse
roem verwierf door deze boot te laten exploderen en zo voorkwam dat zijn schip in de handen
van de Belgische opstandelingen kwam. 
Van Speijk belandde, toen zijn ouders kort na zijn geboorte waren komen te overlijden, in het
Burgerweeshuis in zijn Amsterdam. Hij werd opgeleid om kleermaker te worden, maar werd
een autodidact zeevaarder. 
1820: stuurmansleerling
1823: adelborst
1827: buitengewoon luitenant ter zee 2e kl.

In 1820 trad hij, na eerder afgewezen te zijn, in dienst bij de Koninklijke Marine.Tussen 1823
en 1825 kreeg hij door zijn optreden in Nederlands-Indië de bijnaam Schrik der Roovers.
Tijdens de Belgische opstand was hij commandant van 's lands gaffelkanonneerboot nº 2, een
zeilschip bewapend met 1 kanon. Hij had de opdracht alle schepen van en naar Antwerpen te
controleren sinds die stad vanaf begin oktober 1830 zich bij de opstand had aangesloten. Van
Speijk nam deel aan het bombardement op Antwerpen op 27 oktober, waarvoor hij werd
onderscheiden met het ridderkruis der vierde klasse van de Militaire Willems-Orde.
Op 5 februari 1831 kreeg Van Speijk de opdracht om naar Oosterweel te varen om scheeps-
ladingen te controleren, zoals al vele malen eerder die winter. Maar toen dreef zijn schip op
de Schelde nabij Fort Sint Laurentius, door een harde noordwestenwind en een slecht functio-
nerend anker, naar de kant, waar een woedende menigte van Antwerpse arbeiders en de mili-
tairen van het vrijkorps De Gorter (onder bevel van kapitein Grégoire) op het schip afkwa-
men. De rol van de militairen bij de bestorming van het schip was echter beperkt. Volgens de
Nederlandse fuselier Johannes van Oostendorp was er op dat moment sprake van een wapen-
stilstand. In zijn ooggetuigenverslag beschrijft hij hoe "het grauw" zonder ondersteuning van
de militairen het schip aanvielen. Een aantal van hen zou op zijn schip zijn gesprongen om de
vlag te bemachtigen. Hierop zou Van Speijk naar de kajuit zijn gegaan, zogenaamd om de pa-
pieren te halen. Door zijn sigaar in een vat met buskruit te steken bracht hij het schip tot ont-
ploffing. Hij zou hierbij de historische laatste woorden hebben gesproken: "...en een infame
Brabander worden? Dan liever de lucht in". Een aantal bronnen trekken deze woorden echter
in twijfel. Een scheepsjongen die bij hem stond en zijn intenties begreep, waarschuwde nog
een paar van zijn maten (waaronder de bootsman en loods) en sprong overboord. Bij de ont-
ploffing kwamen 28 van de 31 bemanningsleden om, onder wie Van Speijk zelf. Het aantal
Antwerpenaars dat om het leven kwam is onbekend. Een andere bron spreekt van 3 tot
tientallen slachtoffers. Mogelijk is het aantal Antwerpse slachtoffers bewust nooit openbaar
gemaakt. Op 9 februari 1831, vier dagen na zijn dood, werd het stoffelijk overschot van Jan
van Speijk, een romp zonder ledematen en hoofd, gevonden. Na controle in de citadel van
Antwerpen (het lichaam zou zijn herkend aan het lintje van de Willemsorde werd het lichaam
vrijgegeven en in een kist met spiritus gestuurd naar Amsterdam. 

Een deel van de Van Speyklaan wordt Heemskercklaan.



Vanenburgerhout 
Rsbl. 19 december 2002 



Harderwijk, 13 maart 2020

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk” door K.Chr.Uittien. 

Vanghenstraat     Ook Burch of  Burgtstraat

Kroniek van Harderwijk
1500 De proveniers verhuizen van het Gasthuis naar de Burch- of Vanghenstraat

Oud Archief Harderwijk, inventaris 929, Ligger van renten, aangelegd ca 1504.
Dyt sijn de renthen, die de proveniers in die Vanghenstraat nu in manen."

Getypte regesten nr. 933.8 april 1545
Schepenen en Raad oorkonden, dat Henrickgen en Henrickgen, zijne vrouw, bekend hebben, dat zij aan Sweer
van Hoeckelem en Hermen van Gynckell, als potmeesterd, ten behoeve van den armenpot, schuldig zijn ½ gou-
den rijder gulden rente waarvoor zij verbonden hebben het door hen bewoonde huis in de Burch- of  Vangen-
straat.

Getypte regesten nr. 954. 14 november 1546
Schepenen en Raad oorkonden, dat Johan die Groot en Ael tgen, zijne vrouw, bekend hebben, dat zij aan Pilgrum
van Hollick, als gilde- en potmeester van den armenpot, schuldig zijn eene rente van 20 brab. stuivers gaande uit
hun huis en hofstede staande en liggende aan het einde van de Vangenstraat.

Recognitieboek 134, fol. 191, 5 maart 1544
Schepenen hebben vergost hun diener en secretaris Wolf dat hij 2 hofsteden en huysingen die hij gekocht heeft
de één van Govert van Steenbergen en de ander van St. Nyclaes gildemeesters, alle gelegen in de Vyhestraat op
de hoek van de Burch- of Vangenstraat te timmeren en betalen zal mogen bij dat gericht.

Recognitieboek 134, fol. 406, 14 januari 1549
Jacob Henricksz met Lubbrich zijn echte wijf Geerliff Petersz 'met Henrickje zijn e.w. en Geertje Henricks met
Geerliff haar zwager en gec.momber verkopen aan Gijsbert Reyersz en Alyt zijn e.w" hun alderen huis in de
Burch-of Vangenstraat tussen Goert Helmichsz t.e. en Wolf Jacobi secretarius schuur t.a.z.
Schuur t.a.z.

Recognitieboek 156, 7 december 1798
P. Priester en G. Haverkamp hun huis, schuur en erve staande in de Gevangenstraat alhier, tot een speciaal
onderpand gesteld hebben,



Varenweg. 

RbRI. 1 mrt 1954 nr. 11/21 
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Harderwijk, 11 augustus 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Veldkamp

Buurt in de wijk Tweelingstad



Veldkersmeen. 

Hbsl. 23 apr 1981 

Plan Yieidewaard. 



Veldkerspad. 

Rbsl. 23 apr 1981 

Plan Weidewaard. 



Veldweg. 

L 1893, no. 137b: Van den Grintweg van Harderwijk naar Leuvenum genoemd onder no. 1 

ligger A, tuseohen de perceelen Seotie C no. 382 en Seotie Dna. 

1358 in Zuidelijke richting tot perceel Sectie C no. 243 tussohen 

de perceelen Sectie C no. 212 en Sectie Dna. 1348. 

De weg loopt over de perceelen Sectie C nos. 240, 242, 346 en 205. 

Lengte: 513 m. 

Opgaande boomen 

De onderhoudsplicht berust bij de eigenaren van de perceelen Sectie 

C nos. 382, 327, 328,206,207, 208 en 212 gemeenschappelijk. 



Harderwijk, 11 augustus 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Verkeersweg

Raadsbesluit 11 april 1935 (voorstel Wouters: Mooie Verkeersweg)



Harderwijk, 11 augustus 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Verlengde Broeksteeg

Raadsbesluit 14 dec. 1933: vanaf het punt waar de lijn, getrokken vanuit het Noord-Oosten
van de begraafplaats in de richting Zuid-Noord, de Broeksteeg
snijdt: de Verlengde Broeksteeg.



Victorielaan. 

Rbsl. 18 nov 1965 nr. XI/11 

Ingetrokken b~ rbsl. 15 feb 1979 



Harderwijk, 11 augustus 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Vischmarkt.

L 1893, no. 11: Van het Schapenhoekje, genoemd onder no. 13 ligger B, tusschen de
perceelen Sectie E-195 en 358 in Oost-Zuidoostelijke richting tot perceel
Sectie E-1668, tusschen de perceelen Sectie E-105 en 393.
Lengte: 107.5 m.
De goten zijn met klinkers verhard
Lantarenpaal
2 pompen
3 Rijen opgaande boomen (midden op den weg), van 19.5 m. voorblj begin
weg tot 6 m. voorbij begin E-143
5 Rijen opgaande boomen (midden op den weg) van 2 m. vóór E-1213 tot 1
m. voorbij E-136

Vischmarkt.
L 1893, no. 11a: Van de Vischma.rkt, genoemd onder no. 11, ligger B, tusschen de perceelen

Sectie E-105 en 1668 in Oost-Zuidoostelijke richting tot het Zuidwestelijke
uiteinde van de Kaatsbaan, genoemd onder no. 7 ligger B, bij den Zuide-
lijken hoek van perceel Sectie E-1351.
Lengte: 43.5 m.
De goten zijn met klinkers verhard

Vischmarkt.
L 1893, no. 11b: Van de Vischmarkt,genoemd onder 11c ligger E, tusschen de perceelen

Sectie E-1668 en 94 in Noord-Noordoostelijke richting tot de Vischmarkt,
genoemd onder no. 11a ligger B, tusschen de perceelen Sectie E-1668 en
1833.
Lengte: 27 m.
De goten zijn met klinkers verhard

Vischmarkt.
L 1893, no. 11c: Van de Vischmarkt, genoemd onder no. 11 ligger B, tusschen de perceelen

Sectie E-1668 en 393 in Oost-Zuidoostelijke richting tot het Noordweste-
lijke uiteinde van de Groote Marktstraat, genoemd onder no. 19 ligger B, bij
den Westelijken hoek van perceel Sectie E-94.
Lengte: 44 m.
Houten goot met ijzeren deksel

Dit plein heette in 1444 “Markt” of Merckt”. Na 1600 werd de Noordelijke helft Kjorenmarkt
en de Zuidelijke helft Vischmarkt genoemd. Daaraan dankt ook de Vischpoort zijn naam.
Vroeger heette deze de Lage Bruggepoort.
Begin 20e eeuw werd de visafslag op de Vischmarkt opgeheven doch de naam bleef bestaan.



Vitringasingel. 

Rbsl. 16 feb 1967 nr. 1I1/12. Deze weg vormt de verbinding tussen de Smeepoortstraat 

en de Luttekepoortstraat. 
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Vittepad. 

~bsl. 19 oct. 1972 nr. X/14 

Een vitte wa~ Een soort factorij, een plaats op de markt. Hier hadden kooplieden 

bepaalde rechten. Het was ook een stapelplaats van producten. 
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Vleeschhouwerssteeg en Enge of Grolsteeg. 

L 1893, no. 11: Van de Wolleweversstraat genoemd onder no. 32, ligger B, tusschen de 

perceelen sectie E nos. 323 en 526 in nagenoeg Noord-Noordoostelijke 

richting tot de Hoogstraat, genoemd onder no. 21 ligger Bt tusschen 

de perceelen Sectie E nos. 325 en 519, en vervolgens van die straat 

tusschen de perceelen Sectie E nos. 381 en 383 in dezelfde richting 

tot de Vischmarkt, genoemd onder no. 11 ligger Bt tusschen de 

perceelen Sectie E nos. 315 en 1669. 

Lengte: 1 09.5 m. 

Houten goten met ~zeren deksels 

2 Schamppalen 

..,. "."' 



BEWONERS VLEESCHHOUWERSSTEEG CIRCA 1920 (inv. 931 NAH)

1. Pakhuis van mej. Plat
3. Evangelisatielokaal Chr. Ger. Kerk, later pakhuis
5. (was C85) Wed. H. Sterken, geb. A. Klaver

Later wed. A.Feijt, geb. J.L.J. Schaftenaar
Later Scholten, Johannis Antonius, 4-4-1923 naar nr. 9
Later J. Boer, 12-7-1924 naar Scheepssingel 8
Later Foppen, Marten van Rechte Oosterwijk, 4-11-1929 naar Oliestraat 22

7. (was C86) Jan Gerrit Veldhoen, weduwe, geb. Gerritje Foppen
Later Veldhoen Dnatjen (?), 8-11-1930 naar Amsterdam
Later Jacob Cornelis Kraaijenhof, 23-12-1930 van nr. 9, 21-1-1935 naar Zeist
Later Lubbertus Coenraad Kraaijenhof, 18-3-1935 naar Grote Poortstraat 4
Onbewoonbaar verklaard.

9. (was C84) Klaas Blaauw, naar Hierden G 5 VII
11. Werkplaats van A.J. Wuestman
13. Werkplaats van J. Karssen

Lokaal Christelijk Ger. Kerk

2. Pakhuis van H. Dirksen
 Later H.J. Lanting
4. Schuur van Schoenmakersstraat 7
6. Werkplaats K. van Dam, later S. Mulder

IDEM CIRCA 1942 (volgens Thijs Verbeek, werknemer van Wuestman Kantoorboekhandel)

Vanaf de Wolleweverstraat links

Winkel Groen-Aartsen (winkel in handwerken en kleinvak)
W. Van de Vegt
Lubbertus Kraaijenhof
Karssen (leerwaren)
Wuestman magazijn
Christelijk Ger. Kerk

Vanaf Hoogstraat links

Visch (schilder)
Sam Mulder (van Schoenmakersstraat)
Bart Migchelsen (Schoenmakersstraat, zuivelhandel)
Foppen (ijs)  
Dirksen (kleermaker, was 1e verdieping)
Aalst, van (kaaswinkel)



Harderwijk, 11 augustus 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Vliepad

Raadsbesluit 17 mei 1973 nr. VI II/18.

Het Vlie of Flie (Fries: Fly) is het water dat Vlieland scheidt van Terschelling.

Rond het jaar 800 waren Vlieland en Terschelling groter dan tegenwoordig. Vlieland strekte
zich uit tot voorbij de huidige Afsluitdijk en omvatte ook Eierland (nu een deel van Texel).
Het Vlie (destijds Fli of Flehi genoemd) liep door tot in de buurt van Stavoren en vormde de
scheiding tussen Vlieland en de vaste wal van West-Friesland aan de westkant en Terschel-
ling en de vaste wal van de huidige provincie Friesland aan de oostkant.

Het Vlie had een belangrijke functie. Het was een goed bevaarbare route van het Flevomeer
naar de Noordzee. Waarschijnlijk betekenen de woorden Flevo en Vlie hetzelfde. De Lex
Frisionum (Friezenwet) onderscheidde drie verschillende varianten van het Friese recht; het
Vlie vormde daarbij de grens tussen de westelijke en de middelste variant. 



Vlierburgpad. 

Rèsl. 2r, sep 1984 

Plan "Frpnkrijk" omgeving Broeklaan. 

Pad in het verlengde van de Vlierburgweg. 



Vlierburgweg voorheen Boksteeg

Raadsbesluit 23-7-1959 br. VI/13. Oorspronkelijke naam was Boksteeg

Deze weg heette tot 1959 de Boksteeg. Op verzoek van de bewoners werd deze naam
gewijzigd in Vlierburgweg naar het huis Vlierburg, dat daat vroeger stond. 

Over Veluws Weekblad:
1868: veiling notaris Vitringa: 
Een buitenplaats Vlierburg genaamd, gelegen aan de straatweg bij Harderwijk, bestaande uit
Herenhuis, Boerenwoning, en verdere getimmerten, tuin, bouwland en houtgewassen. Sectie
A nr. 484 t/m 488. Groot 1 bunder, 70 roeden en 50 ellen.
10-8-1883: Overleden op Vlierburg bij Harderwijk: mevr. de weduwe D. Abbink geb. Reijers,
oud 88 jaar.

Gids voor Harderwijk 1902 blz. 32
“Wij gaan dezen keer de Luttekepoort uit en volgen den straatweg dien wij reeds kennen tot
voorbij het Kerkhof; wij hadden ook de Groote-poort kunnen uitgaan, links afslaan en den
zandweg volgen, die nog wel eens de oude Zwolsche heirweg genoemd wordt, en zoo op
den Straatweg uitkomen, waar we weldra Vlierburg voorbij wandelen, vroeger een niet 
onaardig buitentje met grooten tuin, boomgaard en boerderij, thans er eenigszins vervallen
uitziende. We zijn reeds in de bbuurtschap Hierden.



Harderwijk, 11 augustus 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Vogelpad

L 1893, no. 147: Van het Zeesteegje, genoemd onder no. 76 ligger B, bij den Noordwestelij-
ken hoek van perceel Sectie A-526, eerst in nagenoeg Zuid-Zuidwestelijke
richting tot den Tuinweg, genoemd onder no. 78 ligger B, bij den Zuidwes-
telijken hoek van genoemd perceel en vervolgens van dien weg bij den
Noordelijken hoek van perceel Sect A-529 in de zelfde richting tot den weg
langs de Haven, genoemd onder no. 77 ligger B, tusschen de perceelen
Sectie A-560 en 561.
Het voetpad loopt over de perceelen Sectie A-573 en 529.
Lengte: 193 m.



Vogelstraat. I g Jt-nI. ICI'1 '7 



Volendampad. 

Rbsl. 26 jun 1975 nr. VII/1. 



Vollenhovenmeen. 

Hbsl. 15 feb 1979 



Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. Uittien

1 februari 2020
Vollerstraat, Vulder-, St. Anna-, of Weverstraat

Vulderstraat.
L 1893, no. 26: Van me Schoenmakersstraat, genoemd onder no. 25 ligger B, tusschen
de perceelen Sectie E nos. 1855 en 501 in oost-Zuidoostelijke
richting tot de Vuldersbrink, genoemd onder no. 29 ligger E,
tusschen de perceelen Sectie E nos. 1401 en 1869.
Lengte: 112.5 m.
Houten goot met ijzeren deksel
Steenen schamppaal

Naam ingetrokken bij rbal. 28 feb 1985.

prot van bezwaar, OAH inv. 162, 
folio 254vs:
De helft van een huis in de Vullers of St. Anna of Weversstraat bewoond door Harmanus van
Kistvelt.

Folio 257vs: 
29-11-1768:Huijs van Jan Hendrik Grusing en Stijntje Boemers Eheld. staande in de Voller,
St. Anna of Weverstraatje tussen de huijsen van Br. Apeldoorn en de Wed. Adam van Luijck.

Folio 257:
15-9-1783:Twee huisen staande in de Voller Straat het eene tussen de uijtgang van de
Roomsche kerk ter eenre en de Weduwe Hendrik Essink ter andere sijde soo als Judith
Sandbergen Weduwe Jan Hendrik van Gaele bewoont wer. Het andere tussen het huis van de
weduwe Gerret Roest ter eenre en de schuur van Jan van Essen ter andere sijde werdende
thans bij Jan Petersen bewoont.



Voltastraat. 

Alessandro ~aaf Volta. (1145 - 1821) 

Italiaans natuurkundige. Proffessor te Como en Padua. 

Vond in 1111 de electroscoop uit. Vervaardigde in 1800 de "ruil van Voltall 

Voerde in Lombardije de aardappelteelt in. 

Zijn naam vereeuwigd door de eenheid van electr. potentiaalversc'hil (de volt). 



Harderwijk, 11 augustus 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Vondellaan

Raadsbesluit 28 juli 1961 nr. VIII/23

Joost van den Vondel (Keulen, 17 november 1587 – Amsterdam, 5 februari 1679) was een uit
Zuid-Nederlandse ouders geboren dichter en toneelschrijver, alsmede handelaar in kousen en
suppoost bij de Bank van Lening. Het overgrote deel van zijn leven woonde hij in Amster-
dam. 
Vondels oeuvre bestaat uit onder meer 33 oorspronkelijke en vertaalde treurspelen, uit leer-,
lof- en hekeldichten, en uit vertalingen van klassieke schrijvers. Het Amsterdamse Vondel-
park werd naar hem genoemd na de onthulling in 1867 van het Vondelmonument. Zijn bijna-
men zijn 'de Keulse zwaan' en 'de prins der dichters'. 



Harderwijk, 11 augustus 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Vondelpark

Raadsbesluit 19 december 2002



Voorste Wei. 

Rbsl. 17 mei 1973 nr. VIII/18. 



Vosbergerhout 
Rsbl. 19 december 2002 



Harderwijk, 11 augustus 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Vrouwestraat of Vrouwenstraat = Kerkstraat.

L 1893, no. 41: Van de Bruggestraat, genoemd onder no. 34, ligger B, tusschen de perceelen
Seotie E-848 en 1122 in Zuid-Zuidwestelijke richting tot de straat achter de
Kerk genoemd onder no. 42 ligger B, tusschen de perceelen Sectie E-1443 en
872.
Lengte: 125 m.

Zie Kerkstraat



De Vuldersbrink en St. Annastraatje. 

L 1893, no. 29: Van de Groote Poortstraat, genoemd onder no. 20 ligger B, tussohen de 

perceelen Sectie E nos. 601 en 1483 in algemeen nagenoeg Zuidwestelijke 

richting tot het Oordoostelijk uiteinde van de Groote Haverstraat, 

genoemd onder no. 30 ligger B tusschen peroeel Seotie E no. 589 en 

het Oostelijk uiteinde van de Oliestraat, genoemd onder no. 27 
ligger B. 

Lengte: 75.5 m. 

Lantarenpaal 

Pomp 



Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. Uittien

1 februari 2020
Vulderstraat, Voller-, St. Anna-, of Weverstraat

Vulderstraat.
L 1893, no. 26: Van me Schoenmakersstraat, genoemd onder no. 25 ligger B, tusschen
de perceelen Sectie E nos. 1855 en 501 in oost-Zuidoostelijke
richting tot de Vuldersbrink, genoemd onder no. 29 ligger E,
tusschen de perceelen Sectie E nos. 1401 en 1869.
Lengte: 112.5 m.
Houten goot met ijzeren deksel
Steenen schamppaal

Naam ingetrokken bij rbal. 28 feb 1985.

prot van bezwaar, OAH inv. 162, 
folio 254vs:
De helft van een huis in de Vullers of St. Anna of Weversstraat bewoond door Harmanus van
Kistvelt.

Folio 257vs: 
29-11-1768:Huijs van Jan Hendrik Grusing en Stijntje Boemers Eheld. staande in de Voller,
St. Anna of Weverstraatje tussen de huijsen van Br. Apeldoorn en de Wed. Adam van Luijck.

Folio 257:
15-9-1783:Twee huisen staande in de Voller Straat het eene tussen de uijtgang van de
Roomsche kerk ter eenre en de Weduwe Hendrik Essink ter andere sijde soo als Judith
Sandbergen Weduwe Jan Hendrik van Gaele bewoont wer. Het andere tussen het huis van de
weduwe Gerret Roest ter eenre en de schuur van Jan van Essen ter andere sijde werdende
thans bij Jan Petersen bewoont.



Harderwijk, 11 augustus 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Vijhestraat

L 1893, no. 36: Van het Noordelijk uiteinde van de Smeepoortstraat, genoemd onder no. 59
ligger B, tusschen de perceelen Sectie E-608 en 1084 in algemeen nagenoeg
Noordelijke richting tot de Bruggestraat genoemd onder no. 34 ligger B,
tusschen de perceelen Sectie E-183 en 1630.
Lengte: 119 m.
Houten goot met ijzeren deksel
3 Lantarenpalen

Eén der zeer oude straten van de stad, al in 1410 genoemd toe uitgespoken als Vie-straat. Een
weg waarlangs het vee van de stadsboeren naar de stadsweiden gedreven werden.

ORAH inv.160 De Vijhestraat is daar waar met gaat van de Smeepoort af tot aan de Hoge
Brug.

In de put- en pompregisters (pomp B-3) komt ook de naam Vijselstraat voor, voor het deel
vanaf het kerkhof (Kerkplein) tot de Hoge Brug (Bruggestraat). Waarschijnlijk was er toen
een apotheek of drogist in die straat.




