P.C. Hooftplein.
Rbsl. 28 jul

19~1

no. VlIlj23

Leefde van 1581 - 1647. Leider van de Muiderkring. Tijdgenoot van Vondel. Geboren te
Amsterdam. Schreef veel werken o.a. Warenar, Gerard van Velzen, een drama, de Nederlan
se Historiën.

Het Paaschenstraatje.
L 1893, no. 14: Van de Hoogstraat, genoemd onder no. 21 ligger B, tusschen de
perceelen Sectie E nos. 1436 en 1437 in nagenoeg Noordelijke richting
tot het Westelijk uiteinde van het Schapenhoekje, genoemd onder no. 13
ligger Bt tusschen de perceelen Sectie E nos. 200 en 1389.
Lengte: 43 m.
De goten zijn met klinkers verhard

Lantarenpaal
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Pae,sloweg.
BU rbal. dd. 18 nov 1965 nr. XI/11 is aan het nieuwe weggedeelte tussen de Tweede
Parallelweg en de Paasloweg, met inbegrip van het daarin gelegen gedeelte van de
Grevenhofsweg, eveneens de naam "Paasloweg" gegeven.

Paedsenstraat

=Paaschenstraat of Pasenstraat maar ook Kleine Marktstraat

recognitie 23-07-1721: Geurt Snel schuldig, wegens ontvangen leder, aan burgm, Andries Apeldoorn,
f 100,=. Pand: zjjn huis in de "Paedsen- of Cleine Merkel Strate", waar op 28-06-1719 ook al f. 100,=
van renteheffer was geleend.

Panharingsteeg of Jt Oversteegje ( = het verlengde van de Vleeschhouwersteeg)
(Vierde zijstraatje van de Hoog- en Groote Poort Straat en Steegjes, gevolgd door het
Kromhoutsteegje)

Komt als zodanig voor in het
"Stads en Burgerboek, of de Stad en Burgerij van Harderwijk bevattende het aantal zielen,
Burgers en Stemgerechtigden, October 1795"

Papebone;erd.
Rbsl. 15 okt 1981
Verbindingsweg tussen Johannitierlaan en de Frisialaan.
Naam herinnert aan de familie Pape, die hier in de middeleeuwen woonde.
Bij rbsl. 15 jul 1982 is de naam gewijzigd in: "Bure;emeester Numanlaan ll •

Parallelwee;.
L 1893, no. 137c: Van den Veldweg genoemd onder no. 137b, ligger B, tusschen de
perceelen Sectie @ nos. 382 en 327 in Oost-Zuidoostelijke richting
tct den Deventerweg genoemd onder no. 137 ligger E, tusschen de
perceelen Sectie C nos. 384 en 330.
De weg loopt over perceel Sectie C no. 242.
Lengte: 640 m.
Opgaande boomen

Pascalstraat.
Blaise Pascal (1623 - 1662)
Frans wis- en natuurkundige.
Vond in 1639 de naar hem genoemde stelling
zeshoek.
In 1643 vond hij de rekenmachine uit.

over een in een kegelsnede beschreven

Pasenstraat.
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Paviljoenplein
Rsbl. 15 juni 2000

Pepersteeg = Blauwverversteeg

Oud Rechterlijk Archief Harderwijk, inv. 150: recognitie d.d.5-8-1705, folio 56
Wouter Hoeffnagel en Elisebeth Gerrits echtelieden, Jan Rycxsen en Geertruid Gerrits echtelieden,
mede namens hun absente broeder Wolter Gerritsen, kinderen en erfgenamen van hun vader zaliger
Gerrit Woutersen, verkopen aan Jan van Duimen junior en Jacobje Cornelis echtelieden, een
plaatsje in de Vijseistraat naast de Pepersteeg
Noot:
De Vijseistraat was wat nu (2008) de Vijhestraat is. Daarin was o.a. de huidige Blauwverversteeg die
toen Pepersteeg werd genoemd. De andere stegen in de Vijseistraat waren de Fraterhuis- en
Gasthuissteeg. Die hadden dus al namen.
Oud Rechterlijk Archief Harderwijk, inv. 151: recognitie d.d. 21-12-4729, fol.287vso
Jacobje Cornelis, weduwe van Lubbert Francken [(Apeldoorn], geassisteerd met haar zoon Cornelis
Lubbertsen, Cornelis Lubbertsen zelf en Marritje Reyers echtelieden, erfgenamen van Lubbert
Francken [Apeldoorn] voornoemd, hebben hun huis in de Vijseistraat (E-775) verkocht voor 300 gl.
Pomp C-3 staande in de Vijseistraat (inv. Oah nr. 1623)

Pepersteeg of -straatje
4 mogelijkheden,
1) meest voorkomend de Kromme of Kleine OostelWijk,
2) de Jodenkerksteeg
3) de Blauwverversteeg,
4) veldnaam in Hierden
recognitieboeken:
1624 okt.3, fol.359vso
Thonis Dircks en Jacobje Willems zijn huisvrouw dragen over aan Geertje Besseis wed.van
Aert Dircks en haar kinderen 1 schepel rogge land genaamd Die Pepersteeg te Hierden die
zij nog bij het leven van Aert Dircks verkocht hadden, gelegen naast Jan Wijnets erfg ,
1695 nov. 9. rec.150 fol.39vso /
Een huis aan de Vischmarkt achter uitkomende in de Peperstraat.
1710 juni -,rec.150 fol.329vso ,
Een huis in de Cleine lVIarktstraat op de hoek van de Peperstraat.
1715 aug,5. rec.151 f'ol.56
Wouter Hoeffnagel en Elisebeth Gerrits echtelieden, Jan Rycxsen en Geertruid Gerrits
echtelieden, mede namens hun absente broeder Wolter Gerritsen, kinderen en erf'g. van
hun vader zal. Gerrit Woutersen, verkopen aan Jan van Duimen junior en Jacobje Cornelis
echtelieden, een plaatsje in de Vijseistraat naast de Pepersteeg.
1764 mei i2. rec. 153 fol.300 vso
Peperstraat of Kleine OostelWijk.

Kroniek van Harderwijk, 1697 Maart 15.
De Schepenen verkoopen aan Claes Rouw een vervallen plaatsje in het Peperstraatje of
Pepersteegje bij de Kleine Marktstraat.

Het Pesthuisstraatje.

L 1893, no. 49: Van de Vijhestraat, genoemd onder no. 36, ligger Bt tusschen de
perceelen Sectie E nos. 1740 en 1739 in Westelijke richting tot het
Blokhuis, genoemd onder no. 50 ligger B, tusschen de perceelen Sectie
E nos. 743 en 2001.
Lengte: 61 m.
Houten goot met ijzeren deksel

Piccolo dreef
Rbsl. 18 december 1997

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

De weg 1angs de Plantase.
L 1893, no. Sï: Van de Smeepoortstraat, genoemd onder no. 59, ligger B, tusschen de
perceelen Sectie E nos.. 1783 en 177 8, eers.t in algemeen nagenoeg
West-ZuidwesteliJKe richting tot den Westelijken hoek van perceel
Sectie E no. 1682, en vervolgens in nagenoeg Noord-Noordwestelijke
richtirrg tot perceel Sectie E no. 1492 bij den WesteliJKen hoek van
perceel Sectie E no. 1757.
Lengte: 196 m.
Houten goot met ijzeren deksel

3 Steenen schamppalen

Plataanlaan.
Rbsl. 26 feb 1960 nr.

11/7

Complex "Engelserf"
Loopt van Engelserf naar Middenlaan.

Pluutmeen.

Iibel..

17 mei 1973 nr. VIII/18.

Polenwe~.

Pontanuslaan.

Prof. J.l.

Hoogleraar van 1606 - 1639.

Rbal. 26 oet 1951 nr. IXj14
Plan Tinnegieter
Johannes Isaäcsz. Pontanus. (1571 - 1639 te Harderwijk)
Was van 1606 tot aan zjjn dood hoogleraar in de physica en mathesie te Harderwj,J'k.
In 1621 door de staten van Gelderland aangewezen om een reeds door P. Merula en J.
Luntius op touw gezette geschiedenis van Gelderland te voltooien.
Schreef in 1611: Rerum et urbis Amstelodamensium historia.
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EPNTANUS ( Joharmen I8e..oiu6 of Johan Isaakszoon).

geb. 21 Januari. 1571.waa.rGch.gest.7 Oct.1639,zool1 van
Isaak :Pctri of Pietel'sz"en Marc;aretha,doehter van Valer'ius
Van Delen,geheimschrijver van de greEtÎ ,Ta"rl l~~-:.Ltoncl.Zijn vader was een Geldersman,heeft te H8,arlew gewoond. en war;! 111
1574 met zijn vrouw op reis naar Denemarken, toen 11v....n zoon
op zee geboren werd,v&&r het bereiken Vrul ElseneUQ~~Vandaar
de vDaa;rn POKTAIWS ,later door de~,;en aangenomen. Te Leitlen
venderf hij in hot laatst van 1593 de gr.::".ad vu"n (loctor
in de wijsbegeerte .. Hij verbleef vele jarcr: in. het buitenlnnd.~le Br.wel VC:, :Ci.vierf hij de graad VD.n <.loctor :i.n Çl,e
me die! jnel1 (1600),. In 1606 werd pontnl1us benoemd to't
hoog1eero,ar in phJTsiea en. ma/thesis ae..n de kvmrtierlijJ.:e
Veluwse sohoo1 te Harde!.'wijk .. Tot het eind Vé1,rt zijn leven
is hij hier werkzaam geweefJt ..
Olî 15 1.10i 16
werd POllt<~nv..s (ioor de f:;'t;aten vG,n Gelderland
a.D,ng8we~~e.n om dE: GelderD e gE: Elcb:i..edentc tI:: voltooien, clie
'l..
reeds door }lau.lus 1,lel""U.ln en JohonneEl JjW1tj.UO \'Ins voOtlcr,,:td •
.. l
'
' j ':Lr... VE'.e
J co 1-J.ec t':.tes versp::'8.l.(..
. . 1en
- , ~::tJn
"
Z~Jn
J:r-~even
211.,11
ui tgegeven of vEmnelii door VAlf DOOmalWK en I,: 0 LlIUYS E}': in

ovon

WUl Ari

VU11L:'."~_n (;on

aan

trO

IIIIs.Pontarm.s 1595-1

levenol)e sc,hri jv:i.ng.

9 (IIgnrlem 1909) t

La Poolscha weg.
L 1893, no. 133: Van de grens der Ka.dastrale Gemeente NunsImet (Burgerlijke Gemeente.
Ermelo) tusschen de perceelen Ha.rderwijk Sectie C no. 483 en 70 in
nagenoeg Zuid-Zuidwestelijke richting tot de grens der Gemeente
:2rnelo tus3chen de perceelen Harderwjjk Sectie C nos .. 485 en 315.
Lengte: 1406 m.
Steenen duiker
Steenen grenspaal
De onderhoudsplicht berust bij de eigenaar van het Leuvenumsche
bosch perceel Sectie C no. 483 wat betreft den weg.
De eigenaar van het landgoed "De Essenburg lt perceel Ermelo wat
betneft duiker

K

H.K. Pootstraat.
Rbsl.

a

Hubert ~ornelisz. 1683 - 1733

nov 1962 nr. X/11

Ned. dichter. Was als landbouwer werkzaam doch wijdde zich later @9heel aan de kunst.
Zijn gedichten zijn vaak overladen met mythologische figuren en nogal gezwollen.

Potgieterstraat.
Rbsl. 22 jul 19111 no. VIII/23
Everhardus Johannes Potgieter. Leefde van 1808 - 1875. Geboren te Zwolle. Schreef
zowel proza als poezie. Redaeteur van de "Gids".
Ned. dichter
Het financieel wanbeheer van zijn vader en de daaruit voortvloeiende }mif::elijke
MlImixbudd

onenLgne~d

hebben een diep stempel op zijn jeugd en zijn gehele verdere leven gedrukü.

Bekend werk: Jan, Jannetje en hun jongste kind (1842)
Het R~ksmuseum te Amsterdam (1844)
De nalatenschap van den Landjonker.
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Potterstraat (voor Kliene Haverstraat)

Komt voor in akte 680 dd 19-10-1816 notaris Van Meurs bij een boedelscheiding, waarbij de
helft van huis 485, staande in het Potterstraatje, wordt toebedeeld aan Christina Engelgeer.

De Potweg.
L 1893, no. 83: Van den Zuiderzeeschen straatweg, tusschen de perceelen Sectie B nos.
348 en 1286, in algemeen nagenoeg Zuidelijke richting tot den
Bijltjesweg, genoemd onder no. 96 ligger B, tusschen de perceelen
Sectie B nos. 381 en 381a.
Lengte: 543 m.
Houten koker
Opgaande boomen
De eigenaar van perceel Sectie B no. 1703 is onderhoudsplichtig voor
wat betreft den houten koker.
Bij raadsbesluit dd. 24 jun 1965 nr. VI/18 naam veranderd in: Akkerweg.
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Prinsessenlaan
Rsbl. 15 juni 2000

Prins Frederik Hendriklaan.
PriBS VaB Oranje (1584 - 1647). ZOOR VaB priK. Willem I e. IRt Lou!ae de ~oligny.
In 1621 benoemd tot generaal der ruiter~.
Na de dooj VaR z~ broe~ Maurits stadhouder va. Holl ... , __ Zeeland, Utreekt ••

Gelàerlud. In 1640 ook VUl Frblllll,ad .1I DreDte.
Trouwde in 1625 liet !aal!a vu Sollllll ...BraWlfeli.
BekeRà ala de tlStedelldwager lt •

Prins Mauritslaan.
Oranje, Gru! va. Nàa.au (1567 - 1625). Tweede zoon van Willem I en Amla
"In Saksel!l..
1583: studeert te Leidea kla.sieke talen el!l. wiskunde
1584: Hoofd Raad Yaa State; Stadkouder, kapite1n-«e.eraal en admiraal van Holland
en ZeeIud.
1600: Vooat in de Sla« bij N1euwpoort
Prne
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Provenierslaan.
Rbsl. 1 mrt 1962 no. 111/11
Deze naam is afgeleid van het proveniershuis. Dit gesticht was oudtijds een oudemannen··
gasthuis en was aanvankelijk gevestigd in het H.Geest-gasthuis, hetwelk stond in een
vierkant gevormd door de Bruggestraat, de

E~ngerdBteeg,

het Fraterhuis aan het Kerk-

plein en de Vijhestraat. De verpleegden of proveniers moesten tot 1438 het recht van
huisvesting of onderhoud (proven genaamd) kopen. Daarna niet meer. Het proveniershuis
bleef als zodanig bestaan tot 1639. Regenten van het huis waren toen 2, door
schepenen en Raad gekozen "provenmeesters".

Provenierspad.
Rbsl. 15 okt 1981
Pad ligt in het verlengde van de Clarendallaan.

Pijlkl'uidmeen.
Hbsl. 23 apr 1981
Plan vieidewaard.

