In 1858 maakte J. Terwen een rondreis door geheel Nederland. Overal waar hij kwam
maakte hij aantekeningen om zo geheel Nederland in kaart te brengen. Ook Beverwijk
heeft hij bezocht. Erg onder de indruk van wat hij daar zag, was hij niet:
Het oude Beverwijk, twee uren van Haarlem, heeft 2840 inwoners, waaronder 960
hervormden en 1620 Rooms Katholieken, 130 lutheranen, 30 doopsgezinden en 100
Israëlieten. De inwoners vinden meest hun bestaan in kleinhandel, landbouw en visserij;
het levert heerlijke kersen, bessen en peulvruchten. De plaats was oudtijds veel
aanzienlijker dan thans; het is nu een geheel open schoon en welbetimmerd vlek aan het
Wijkermeer, dat hier niet bedijkt is, waardoor de woningen aan de Haven en aan de
zuidzijde van de 612 ellen lange, fraaije Breedstraat bij hoogen vloeden overstroomd
worden. Men vindt hier vijf kerken en van de vroeger talrijke fabrieken nog slechts eene
azijnmakerij, een katoendrukkerij en een blauwselfabriek overig.
Een el is een oude lengtemaat en bedroeg (althans in Nederland) circa 69,4 cm. De maat
werd lokaal, in ieder belangrijk handelscentrum, vastgesteld waardoor er verschillen
optraden:
Amsterdamse el 68,8 cm
Brabantse el 69,2 cm of 16 tailles
Delfsche el 68,2 cm
Goesche el 69 cm
Haagse of gewone el 69,4 cm
Twentse el 58,7 cm
De naam is afgeleid van de naam van een bot in de onderarm, de ellepijp. Men kon zo op
een eenvoudige manier lengtes meten. In verband met de heffing van accijns werd de
Haagse el in 1725 de nationale standaard.
Bij de invoering van het Nederlands metriek stelsel in 1820 werd de el gelijk gesteld aan
een meter. Met de Wet van 7 april 1869 (Staatsblad nr. 57) werden oude benamingen,
waaronder ook de el, afgeschaft en vervangen door de tegenwoordig gebruikelijke
aanduidingen. In de periode 1820-1870 was een el gelijk aan 10 palmen (decimeter) of 100
duimen (centimeter) of 1000 strepen (millimeter).
De Breestraat had dus in 1858 een lengte van 424.73 meter

