
VAN BREENSTRAAT Beverwijk, 30 november 1955 
Deze straat heette in het begin van de 20e eeuw 
in de volksmond de Sigarenmakerstraat. Dit 
kwam omdat in deze straat veel sigarenmakers 
woonden welke werkzaam waren bij de 
sigarenmakerij van Majoor aan de Breestraat en 
Koningstraat. In een raadsbesluit van 7 maart 
1919 werd de naam vastgesteld als 
Assumburgstraat maar omdat de straat te ver 
van het Heemskerkse kasteel van die naam lag 
heeft men de straatnaam gewijzigd in de Van 
Breenstraat. 
Van Breen heeft Beverwijk in 1648-49 in één 
grote plattegrond en verschillende kleine plattegrondtekeningen in beeld gebracht. Het is 
een kaart in vogelperspectief gezien vanaf de Wijkermeer. De kleine tekeningen zijn in 
1974 uitgebracht in een boekje met inleiding en aantekeningen door drs. J. van Venetien 
en drs. R.M.T. Verwer. Het boekje werd uitgegeven door de Kennemer oudheidkamer te 
Beverwijk. De titel is ‘De Stede Beverwyck affgethekent door Daniel van Breen 1648-1649’. 
Het origineel van de Beverwijkse kaart bevindt zich in de collectie Bodel Nijenhuis van de 
Rijksuniversiteit te Leiden. 
 
JACOB VAN DEVENTERSTRAAT Beverwijk, 23 
januari 1978 
Jacob van Deventer, een bekend cartograaf, 
krijgt in 1555 de titel van koninklijk geograaf. In 
die functie krijgt Jacob van Deventer in 1558 
van Filips II van Spanje een opdracht, die zal 
uitgroeien tot zijn levenswerk: de kartering van 
alle steden van de toenmalige Nederlanden. Het 
opzet van deze opdracht is van militair-
strategische aard. De stadsplattegronden van 
Van Deventer worden dan ook niet gedrukt. Zij 
raken in de vergetelheid en duiken pas in de 
tweede helft van de 19de eeuw weer op. Van 
Deventer werkt aan deze monumentale 
opdracht tot zijn dood in 1575. In vijftien jaar maakt Van Deventer een 250 à 260 
stadsplattegronden over een gebied dat zich uitstrekt van Friesland en Groningen tot het 
huidige Noord-Frankrijk, van de Noordzee tot het uiterste westen van Duitsland en het 
Groot-Hertogdom Luxemburg. Allemaal volgens een vergelijkbare schaal (circa 1:8.000), 
eenzelfde oriëntatie (het noordoosten boven) en met een verbluffende graad van 
correctheid. Er zijn in totaal 222 bewaarde stadsplattegronden waaronder die van 
Beverwijk die hiermee de oudst bekende kaart van Beverwijk is. 


