HET GILDE VAN
HARDERWĲKER STADSGIDSEN
Een museum waar
gelachen wordt.

Doe mee, meld je aan!
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Dit is een voorwerp dat in het begin van
de 20ste eeuw gebruikt werd. Het is:
a. Een tang om kooltjes mee uit het vuur te
halen
b. Een tang om je haar te krullen
c. Een tang om te gebruiken bij het roken
van paling

Dit jaar niet live, maar in de krant!
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Harderwijk was lid van de Duitse Hanze.
Welke stad in Nederland maakte ook deel uit
van dit Hanzeverbond?
a. Groningen
b. Utrecht
c. Maastricht
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08

In welke vroegere kazerne in Harderwijk werden
soldaten opgeleid om in het Koninklijk Nederlands Indië
Leger (KNIL) in de Oost te gaan dienen?
a. Jan van Nassaukazerne
b. Willem George Frederik kazerne (WGF kazerne)
c. Oranje Nassaukazerne

Welke zee was in de Hanzetijd de zee die door
Harderwijker handelaren het meest bevaren werd om
graan in te gaan kopen voor West-Europa?
a. Middellandse Zee
b. Oostzee
c. Kaspische Zee

Harderwijk was rond 1900 een belangrijke vissersstad.
Er werd gevist met botters en pluten. Deze werden o.a.
gebouwd, onderhouden en gerepareerd bij:
a. De werf bij West
b. De werf bij Oost
c. De werf bij de korte brug

Rond 1918 brak de Spaanse Griep uit die miljoenen
slachtoffers eiste. In Nederland kwamen er naar
schatting bijna 40.000 mensen om. Deze griep heeft die
naam gekregen, omdat:
a. De griep in Spanje uitbrak
b. Spanje als eerste land melding maakte van het virus
c. In Spanje de meeste slachtoffers vielen
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Harderwijk heeft drie begraafplaatsen: Oostergaarde,
Elzenhof en de Joodse begraafplaats in de wijk
Tweelingstad. Op welke van de drie kunnen mensen nu
nog begraven worden?
a. De Elzenhof
b. De Elzenhof en Oostergaarde
c. De Elzenhof, Oostergaarde en de Joodse begraafplaats
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Aan welke kant van de stad Harderwijk lagen de meeste
stadspoorten?
a. Westkant
b. Noordkant
c. Oostkant

06

Tijdens werkzaamheden aan het wegdek op de hoek
van de Havendam en de Grote Oosterwijck (nabij
voormalig restaurant Kokki’s) stootten archeologen
enkele weken geleden op een stuk muur. Op deze
plaats worden regelmatig restanten gevonden van:
a. Een oud klooster
b. Een zogenaamde dwangburcht
c. Het oudste stenen huis van Harderwijk

De wijk Frankrijk ontleent zijn naam aan:
a. De Franse koning Lodewijk Napoleon, die in de zgn.
Franse tijd ons land regeerde (1806-1810) en ook
Hierden bezocht zou hebben
b. De boer Jansen Franken die zijn erf zo noemde (1810)
c. Het volk van de Franken

Op landgoed De Essenburgh in Hierden staat een groot
landhuis. Dit gebouw is in de loop der tijd gebruikt als:
a. Woonhuis
b. Gerechtsgebouw
c. Kazerne

In de wijk het Slingerbos ligt de Trumanlaan. Deze laan
is vernoemd naar:
a. Een Amerikaanse president
b. Een Engelse generaal uit de Tweede Wereldoorlog
c. Een bekende Duitse uitvinder in de elektronica

In de wijk Stadsweiden vinden we de Westermeenweg.
Deze naam verwijst naar:
a. Een deel van de stadsweide, de Westermeen
b. De Harderwijker burgemeester Wester uit de 19e eeuw
c. Een oude boerderij in het gebied

imaegdemreeeendoen!

De Vischpoort is een rijksmonument, eigendom van de
gemeente, en wordt nu gebruikt:
a. als galerie
b. als ruimte voor de Historische Vereniging Herderewich
c. als kantoor van de havenmeester

Wijkcentrum De Kiekmure, in de schrijverswijk in
Stadsdennen, ontleent zijn naam aan:
a. De titel van een boek
b. De muur bij de voormalige Zuiderzee waar de
vissersvrouwen op de uitkijk stonden
c. De muur van een woonhuis

Op welke locatie zijn de gebroeders Jan en Johan van
Straaten met hun kwekerij 61 jaar geleden gestart?
a. Stadsdennenweg
b. Oranjelaan
c. Haaksepad

Kruidenierszoon Schaftenaar startte in 1901 in de
Hoogstraat als juwelier. Wat was zijn specialisatie?
a. Horlogereparatie
b. Trouwringen
c. Goud smeden

Welk jubileumjaar viert Wuestman dit jaar?
a. 75 jaar
b. 100 jaar
c. 150 jaar

Bij Palingrokerij Dries van den Berg & Zn. wordt niet
alleen paling gerookt. Welke andere vissoorten worden
er bij Dries van den Berg & Zn. nog meer gerookt?
a. Zalm, haring, makreel, forel en zalmforel
b. Kabeljauw, haring, tarbot en sprot
c. Bruinvis, schol, griet en tong

In het Historisch Kenniscentrum, dat is gevestigd in de
zijvleugel van het gemeentehuis, kun je het volgende
vinden:
a. Munten die in Harderwijk geslagen werden
b. Archeologische vondsten
c. Boeken over de geschiedenis van Harderwijk
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Waar staan deze voormalige barakken
die door de Duitsers neergezet zijn in de
Tweede Wereldoorlog? Na de oorlog zijn
ze omgebouwd tot woonhuizen.
a. In Tonsel		
b. In Hierden
c. In Frankrijk
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Op de rotonde in Hierden staat een
bronzen beeld van een vrouw.
Zij symboliseert vrouwen uit Hierden
die zich belangeloos inzetten voor
de Hierdense gemeenschap, zoals
het kruideniersvrouwtje aan de
Zuiderzeestraatweg. Haar naam is:
a. Geertje
b. Stientje
c. Aagje

Mede mogelijk gemaakt door Foppenreclame BV

foppenreclame

Brengt het Joods Erfgoed
in beeld.

Smeepoortstraat 1 • 0341-472 582
www.brasseriedebank.nl

Hoe heette restaurant Johannes Kok en
Zoonen voorheen?
a. Kokki’s
b. Naast de Vischpoort
c. ‘t Rookerijtje

Derks Schoenenspeciaalzaak bestaat
sinds 1934 en is in het jaar 1968 naar de
Donkerstraat verhuisd. Waar was Derks
voor die tijd gevestigd?
a. Hondegatstraat
b. Luttekepoortstraat
c. Schoenmakersstraat

1. Beantwoord de vragen
2. Stuur antwoorden als volgt in:
1a, Groningen
2a, Jan van Nassaukazerne
naar info@herderewich.nl of
Schapenhoek 9, 3841 BE Harderwijk
3. Vermeld duidelijk naam, adres,
leeftijd en telefoonnummer.
4. Eén inzending per adres
5. Inzenden vóór 15 november

Stationsstraat 6, Ermelo • 0341-410069
Vischmarkt 40, Harderwijk • 0341-412398
www.slagerijuitdebosch.nl

Donkerstraat 8, Harderwijk • 0341 412897 • www.kderks.nl

VOLOP VERKRIJGBAAR:

CYCLAMEN UIT EIGEN KWEKERIJ
RUIME SORTERING BLOEIENDE PLANTEN
GROTE COLLECTIE GROENE- EN VETPLANTEN
Graag
tot ziens!
Rietmeen 3 • Harderwijk • Tel.: (0341) 41 32 18
www.kwekerij-stadsweiden.nl

De ontvanger van uw cadeau ontvangt vier maal per jaar
ons kwartaalblad het Vittepraetje en krijgt alle informatie
over onze activiteiten. En u ondersteunt hiermee direct het
werk van onze vereniging.
Als gever betaalt u eenmalig € 17,50
voor een jaarlidmaatschap.
Mail of bel naar de secretaris van Herderwich:
ledenadministratie@herderewich.nl - 0341-426847

De Historische Vereniging Herderewich is actief met
• De werkgroep archeologie: onderzoekt overblijfselen uit het verleden
• De werkgroep genealogie: stamboomonderzoek
• Het Historisch Kenniscentrum Harderwijk: de bibliotheek
• Het kwartaalblad het Vittepraetje
• Het beheer van de Vischpoort
• Stichting Joods Erfgoed Harderwijk, in beeld brengen van
het Joods Erfgoed
• Het organiseren van lezingen en activiteiten.
Word ook lid!
Aanmelden: ledenadministratie@herderewich.nl of
Schapenhoek 9, 3841 BE Harderwijk

In welk jaar is Slagerij Uit de Bosch
begonnen?
a. 1932
b. 2013
c. 1897

Spelregels:

Geef een lidmaatschap
van Herderewich!

Wij vertellen u graag over de rijke
geschiedenis van Harderwijk.

Pand Brasserie De Bank is dit jaar 60 jaar
oud. Welke bank vestigde zich hier in 1960?
a. Bondsspaarbank
b. Nutsspaarbank
c. Raiffeisenbank

De Harderwijker Geschiedenis
Quiz komt tot stand dankzij
de medewerking van de
lokale ondernemers en
cultuurhistorische organisaties
op deze pagina.

Decembcaerdeautip

0341-419 888 • www.johanneskok.nl

voordeelcoupon

Harderwijker Geschiedenis Quiz
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Herderewich organiseerde tijdens de
monumentendagen in september een
fotowedstrijd. Een van de inzenders had
deze foto gemaakt. In welk monument in
de stad heeft hij dit plaatje geschoten?
a. Het Oude Raadhuis op de Markt
b. De Catharinakapel
c. De Vischpoort
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Onze gidsen willen u graag de
historische binnenstad laten zien.

Prijzen:

• 1e prijs: lunch bij
voor 2 personen
• 2e prijs: boek
• 3e prijs: één jaar gratis lid van
Herderewich
Prijsuitreiking in de Vischpoort, met
bezichting van de poort, uiteraard met
inachtneming van de coronaregels.
Bij gelijke punten wordt er geloot.

Knip deze coupon uit en ontvang
25% korting op onze Hanze koffie

Zwitserse precisie
uit Harderwijk

Traveller

Deep Ocean Blue

voordeelcoupon

0.

In april 2021 opent het geheel
vernieuwde stadsmuseum.

Juwelier Schaftenaar
Markt 16 Harderwijk
www.schaftenaarwatches.nl

Knip deze voucher uit, lever hem in en
ontvang eenmalig 10% kassakorting
op al uw aankopen

geldfig t/m zaterdag
7 november 2020

