
Antwoorden 
 

1 A Groningen maakte deel uit van de Duitse Hanze 

2 C In de voormalige Oranje Nassaukazerne bevond zich het Koloniaal Werfdepot tot 1909 

3 B De Harderwijkers voeren in de Hanzetijd voornamelijk over de Oostzee 

4 C De meeste stadspoorten lagen aan de Oostkant: Luttekpoort, Grote Poort en Smeepoort 

5 B De werf bij Oost was een drukke scheepswerf 

6 B Spanje maakte melding van het griepvirus, de griep kreeg daarom de naam Spaanse Griep 

7 B Bij restaurant IJsselmeer worden op dit moment restanten gevonden van het kasteel, de 
gehate dwangburcht. De Graaf hield van hieruit de stad onder dwang.  

8 C Er wordt nog begraven op de Joodse begraafplaats, de Elzenhof en Oostergaarde 

9 B De wijk Frankrijk dankt zijn naam aan boer Jansen Franken 

10 A Op de Essenburgh is  eeuwenlang een woonhuis geweest voor rijke baronnen.  

11 A De naam van de Trumanlaan verwijst naar de Amerikaanse president Truman 

12 A De Westermeenweg verwijst naar een deel van de stads weiden: de Westermeen 

13 B De Historische vereniging beheert de Vischpoort 

14 B De Kiekmure ontleent zijn naam aan de muur bij de Zee, waarmen op de uitkijk stond, in 
afwachting  van de  terugkeer van de vissers op zee.  

15 C De gebroeders van Straaten begonnen hun kwekerij aan het Haakse pad 

16 A Juwelier Schaftenaar specialiseerde zich in het repareren van horloges 

17 C Wuestman viert zijn 150-jarig jubileum 

18 A Vissen die gerookt worden: zalm, haring, makreel, forel en zalmforel 

19 C In het Historisch Kenniscentrum vind je vnl. oude boeken over de geschiedenis van 
Harderwijk 

20 B Het is een foto van  een oude krultang 

21 A De foto is gemaakt op de trap in de hal van het Oude Raadhuis op de Markt 

22 B Deze voormalige barakken staan in Hierden 

23 B De vrouw op de rotonde in Hierden heet Stientje 

24 B In 1960 vestigde zich de Nutsspaarbank op de hoek van de Smeepoortstraat, later de 
Bondsspaarbank en daarna de SNS bank. 

25 A Slagerij Uit de Bosch begon zijn zaak in 1932 

26 C De viszaak van Johannes Kok heette ‘t Rookerijtje 

27 C Derks Schoenenzaak is begonnen in de Schoenmakerstraat 

  

  

  

  

 
 


