Harderwijk, 11 augustus 2018
Tabaksweg
L 1893, no. 111: Van den Zuiderzeeschen straatweg tusschen de perceelen Sectie B-1603 en
1530 eerst in Zuidelijke richting tot perceel Sectie B-933, vervolgens in
West-Zuidwestelijke richting tot per«eel Sectie B-951 en eindelijk in
algemeen nagenoeg Zuidelijke richting tot den Zandweg genoemd onder
no. 119 ligger B, tusschen de perceelen Sectie B-1336 en 1712.
Lengte: 910 m
IJzeren koker
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Talmalaan.
Aritius Sybrandus Talma.(1864 - 1916)
Ned. staatsman. Predikant. Kwam in 1901 voor de Anti-Revol. Partij in de Tweede Kamer.
Had veel belangstelling voor de arbeidersbeweging en kreeg nà 1900 grote invloed.in
het Nederlands Werklieden Verbond, Patrimonium.
Van 1908 - 1913 minister van Landbouw, Handel en Nijverheid in het Ministerie
Heemskerk. Hij bracht o.m. de Arbeidswet van 1~~x 1911 tot stand.

Harderwijk, 24 juli 2018
Ten Katestraat
Raadsbesluit 8 november 1962 nr. X/11
Jan Jacob Lodewijk ten Kate Den Haag, (23 december 1819 - Amsterdam, 24 december
1889), was een Nederlands dichter en dominee.
Ten Kate was een zoon van de commies bij het ministerie van Marine Jan Herman ten Kate
en van Johanna Henrietta Adriana de Witte van Haamstede. Hij groeide op in zijn geboorteplaats Den Haag, samen met zijn broers Mari en Herman, die bekende schilders zouden
worden. Hij werkte aanvankelijk als kantoorklerk, maar werd daarnaast in 1834, als veertienjarige, lid van het Haagse literaire gezelschap 'Oefening kweekt kennis', dat in dat jaar was
opgericht door onder anderen Samuel Johannes van den Bergh en W.J. van Zeggelen. Daar
leerde hij de predikant en filantroop Ottho Gerhard Heldring kennen, die onder de indruk was
van de intelligentie en het dichttalent van de jongen, wiens eerste bundel Gedichten al in 1836
verscheen. Heldring bood Ten Kate een plaatsje op zijn zolder aan, waar hij zich kon voorbereiden op een academische studie. Na een jaar kon hij zich in 1838 als student theologie
inschrijven aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij studeerde af in 1843. Samen met Anthony
Winkler Prins richtte hij in 1842 het berijmde literaire tijdschrift Braga op, waarvan twee
jaargangen verschenen. Hij werkte als predikant achtereenvolgens op Marken en in Almkerk,
Middelburg en Amsterdam, waar hij op 15 april 1860 door de plaatselijke predikant Tonco
Modderman werd bevestigd in het ambt.
Op 7 mei 1845 trouwde hij in Den Haag met Johanna Sophia Waldorp, een dochter van de
schilder Antonie Waldorp. Hun zoon was de kunstschilder Jan Jacob Lodewijk ten Kate.
Ten Kate was een zeer productief dichter, die gemakkelijk kon rijmen. Zijn bekendste gedicht
is De schepping (1866), waarin hij probeert Bijbelse en natuurwetenschappelijke standpunten
met elkaar in overeenstemming te brengen. Hij vertaalde ook buitenlandse literatuur, waaronder Paradise Lost van Milton en in 1879 de Faust van Goethe.
Ten Kate verdiende voor zijn tijd behoorlijk wat: in een nota die hij opstelt voor Sijthoff is te
zien dat hij voor de vertaling van de Psalmen 3000 gulden ontving, voor de fabels van La
Fontaine 2000 en voor Miltons Paradise Lost 2500 gulden. Het weekloon van een werknemer
bij uitgeverij Sijthoff was daarentegen een paar gulden.
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Tesselschadelaan.

Maria

Rbsl. 8 nov 1962 nr. X/11

1594 - 1649

Harderwijk, 11 augustus 2018
De Tinnegieter = buurt in de Tweelingstad
Tweelingstad, bestaande uit de buurten Wittenhagen, Tinnegieter en Velkamp
1560 dec.7 fol.48vso
Coen Hansz draagt op aan Jacob Peterss Tinnegieter en Geertje zijn huisvrouw het versterf
als hem mits dode van zijn kind dat hij bij Joest Goessens zal. heeft aangeërfd
1522 actum in profesto symonis (okt.27). fol.364vso
Voor Henrick van Brenen en Reyner van Weynckem machtigde heer Jan Evertsz met Aernt
de Tinnegieter zijn........ enz.
OAH inv. 1991,verponding 1646, folio68: Ellard van Vliet 4 schepel lands genaamd De
Tinnegieter
ORAH inv. 155 Recognitie 1776-1788, folio 334: Een kamp aan de Deventer weg genaamt de
Kuilakker, naast een houtgewasch genaamt de Tinnegieter, bezwaart met twee honderd
guldens.
krant 1908: Aan de Engesteeg, van de Grote Grintweg naar het spoor langs de Tinnegieter,
komen Amerikaanse eiken
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Thorbeckelaan.
Jan Rudolf Thorbecke (1798 - 1872)
Nederland staatsman
1839:

Aa~nteekeningen

op de Grondwet.

Daardoor stelde hij zich aan het hoofd van een

wassende groep van Liberalen die het beleid van Koning Willem I afkeurden.
Daarna: Proeve van herziening~ der grondwet volgens de Aanteekeningen.
Was voorzitter van de Commissie grondwetsherziening.
Ontwierp de drie z.g. organieke wetten: Kieswet, Provincialewet en Gemeentewet,
waarvan de beginselen tot op de huidige dag gehandhaafd zijn.

Tjalkmeen.
Rbsl.

17 mei 1973 nr. VIII/18.

Tollensstraat.
Rbsl. 2E jul 19ö1 no. VIII/23
Hendrik Franciscus Tollens Czn. (1180 - 1856)
Nederlands dichter.
Zijn sentimentele minnepoëzie was gewijd aan de toneelspeelsterbGerbranda Catharina
Rivier t waarmee hij trouwde.
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Tombonedreef
rbsl. 14 maart 1996

Tonselsedreef
Rbsl. 18 december 1997
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Tonselsehof
Rbsl. 18 december 1997
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Touwbaan.

De Touwbaanstraat.
L 1893, no. 121: Van de Singel, genaemd onder no. 151 ligger E, tusschen de
perceelen Sectie D nos. 1220 en 1230, eerst in Oost-Zuidoostelijke
richting tot de Knijptang, genoemd onder no. 122 ligger E,
tusschen de perceel en Sectie D nos. 1228 en 1233, vervolgens van
dien weg tusschen de perceelen Sectie D nos. 102 en 91 in
Oostelijke richting tot perceel Sectie D no. 181 en eindelijk in
Noord-Noordoostelijke richtirrg tot den Zuiderzeeschen straatweg
tusschen de perceelen Sectie D nOSe 1194 en 751.
De weg loopt gedeeltelijk over perceel Sectie D no. 1229.
Lengte: 261 m.
Houten paal

Triasgracht
Rbsl. 18 december 1997

Triasplein
Rbsl. 18 december 1997

Triassingel
Rbsl. 18 december 1997
!
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Troelstralaan.
Rbsl. 4 dec 1956 nr~ XI/4a
Plan Wittenhagen 11
Pieter Jelles Troelstra. (1860 - 1~8
Nederlands staatsman en Fries dichter.
Promoveerde in 1888 te Groningen in de rechten. Sloot zich in 1890 aan

b~

de

Sociaal-Democratische Bond. Werd in 1892 redacteur van de Sneeker Courant. Gaf in
1894 de stoot tot de oprichting van de S.D.A.P •• Werd in 1891 lid van de Tweede Kamer
der Staten Generaal.
In november 1918 verklaarde

h~

in de Tweede Kamer dat voor de Nederlandse arbeiders

het ogenblik gekomen was om naar de staatsmacht te
ernstig geschaad.
Bekende dichtbundel:"Rispinge" (1920).
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Trompetdreef
rbsl. 14 maart 1996
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Tromplaan
Maarten Harpertszoon Tromp (Den Briel, circa 23 april 1598 – Slag bij Ter Heijde, 10
augustus 1653) was een Nederlands zeevaarder en luitenant-admiraal in de Nederlandse
marine. Tromp geniet faam als bekend zeeheld in de Nederlandse geschiedenis.
De Nederlandse marine heeft verschillende schepen naar hem vernoemd.
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Harderwijk, 11 augustus 2018
Trumanlaan
Harry S. Truman (Lamar (Missouri), 8 mei 1884 – Kansas City (Missouri), 26 december
1972) was van 1945 tot 1953 de 33ste president van de Verenigde Staten. Daarvoor diende hij
enkele maanden als de 34e vicepresident van de VS onder Franklin D. Roosevelt. Toen deze
stierf als zittend president, nam Truman het ambt over. Hij was lid van de Democratische
Partij.
Truman had geen tweede voornaam, maar alleen de middeninitiaal "S". In zuidelijke staten,
waaronder Missouri, was dat niet ongebruikelijk. De initiaal 'S' was een compromis tussen de
namen van zijn grootvaders Anderson Shippe Truman en Solomon Young.
Trumans presidentschap was veelbewogen: hij was president tijdens het einde van de Tweede
Wereldoorlog, het begin van de Koude Oorlog, de oprichting van de Verenigde Naties en het
merendeel van de Koreaanse Oorlog. Truman was een informele president, met vele bekende
stopwoorden en leuzen, zoals "The buck stops here", waarmee hij bedoelde dat hij degene
was die de beslissingen nam en daarvoor de verantwoordelijkheid droeg en behoorde te
dragen. (To pass the buck betekent de schuld afschuiven; dus met the buck stops here
bedoelde hij "geef mij maar de schuld".)
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Tubadreef
rbsl. 14 maart 1996

Tuinstraat.
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Be Tuinweg.
L 1893, no. 78: Van de Broeksteeg. genoemd onder no. 76 ligger Bt tusschen de
perceelen Sectie A nos. 1281 en 527 in nagenoeg

Noordwestel\~e

richting tot den weg langs de Haven, genoemd onder no. 71 ligger B,
tusschen de perceelen Sectie A nos. 568 en 570.
Lengte: 204 m.
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Tweede Parallelweg
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De Tweede Potweg.
L 1893, no. 84: Van den Potweg, genoemd onder no. 83 ligger Bt

b~

den Noordelijken

hoek van peroeel Sectie B no. 1110, eerst in algemeen nagenoeg
Zuid-Zuidoostelijke richting tot perceel Sectie B no. 377 en vervolgens
in algemeen Zuid-Zuidwestelijke richting tot den B~ltjesweg genoemd
onder no. 96 ligger B, tusschen de percee~en Sectie B nos. 379 en
1222.
De weg loopt gedeeltel~K over de perceelen Sectie B nos. 1703, 1104
en 1106.
Lengte: 444 m.
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Tweelingstad
wijk in Harderwijk, bestaande uit de buurten Wittenhagen, Tinnegieter en Veldkamp.
Kroniek 25-5-1951: De minister van wederopbouw en volkshuisvesting legt de eerste steen
voor de nieuwbouw in De Tweelingstad
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