L 1893, no. 111: Van den Zuiderzeeschen straatweg tusschen de perceelen Sectie B
nos. 1603 en 1530 eerst in

Zuidel~Ke

richting tot perceel Sectie B

no. 933, vervolgens in West-Zuidwestelijke richting tot per«eel
Sectie B no. 951 en eindelijk in algemeen nagenoeg

Zuidel~~e

richting tot den Zandweg genoemd onder no. 119 ligger B, tusschen
de perceelen Sectie B nos. 1336 en 1712.
Lengte: 910 m..
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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.

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr.

Tesselschadelaan.

Maria

Rbsl. 8 nov 1962 nr. X/11
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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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Het LANDGOt!:D P(JTTJJJ1.tJ~hJt
Elburg is ingezet op.!' 125:1. O.
De toeslag blijft bepaald ep Woensdag den
4: Maart 1857, des voormiddrgs om 11 uur, in
hel Logement de Haas te Elbu1'g.
De BDO.fflEN op gemeld landgoed staande,
zullen. in 92 Perceelen, op Woensdag den 25
Febrnar~j 1857, des voormiddags om 10 uur,
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TOLLENS I\10NUMENT.
CP .0 t p lIJ U t: t: i. )
POEZIJ· - ZA~G· - MUZIJK.
Heeren ingezetenen van HARDER WIJK, die genegem mooten zijn
)t ... hovengemeld.C P NO Ef.\'.f bijdl'ag{!n te.Ie '-e.l'en,~geliev.e~
aarvan pel' messh e geteekend met het motro: liamstzln,
811nis te geven aan den Uitgever Van dit llJad, met eene
llideJijl,e aamviizing tot wellcc van bovengemelde ~choone
llllsten, zij zich zulleo bepalen en eene naauwl,eurige oplve Hn het dOOl' hen voor te dragen Stuk, om daarnaar
et PnOGRAnIDU te kunnen regelen.
.
Alle bijdraglm zullen de ontwerf>el's van bovengemeld plan
mge
'll zijn, zoo wel eene YOOl-dragt in POEZIJ eu ZANG,
s een ûbligllat op de VIOOL, FLUJT, CLAIUNEl', PIANO

.' -}~~{~~t~êtli~e;~ö;od~~n k6~~:~cCl~~il·j:~.··---i
grond.' !
.
~nformatii!n zijn te bekomen bij den Notaris
4. J~ VAN ASBELT te OLDEBROEK. Brieven franco!
Tegen 1 Mei aanstaande, verlangt men
buiten, eene geschik te KEUKEj\lIflB<~.ID
van de P~ G. die eene goede Burgerpot
. kan koken" en tevens huiswerk. verrigten t
. tegen een loon vanf40 à 145 naar bekwaam·
heidi van goede getuigschriftel.l :voorzien. Adres
franco onder Lett. W. aan het Distributie·kan..
toOI' der Posterijen te EPE.

lZ.

Nadere inlichtingen kunnen voorl,)opig niet gegeven worden-

,~ar zullen later bij genorgzame deelneming en met toestem~
1015 Van BH. BUl'gemeesLel' en Wethouders, del' belanghebmden worden medegedeeld, met vermelding wanneer en tel'
làatse waal' de Uepetitie zal gehouden worden.
l\'Iogt dit CON eER T, ten voord eele van het ~Ionument,
,s ycreeuwigden Zangers gegeven, aJgemeenen bij,'al villden,
~ icdcl's_goeûkeurÎng in de hoogste mate
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De ,Notaris CeJLElfBBII.WDÊB te
Ni(}kerk, - zal aldaar in het Log~*
ment de Roskam. op Dingsdagell,
den 3 eu 10 l\laart 1857, des voor·
middags. om 11 uur, in het openbaar ter inzaat
veilen en' aan de eerstmijnenden of meestbiedenden finaal Verkoopen:
Een ERFJE, DEl'! lNHOEli, gelegen in
Ruinen onder Putten, bestaande in HUIS en
'trder Getimmer met ERF, TUIN en BOUW.... AN D, groot 1 B. 17 R. 60 E; in eigen gebruik bij de' Wed. 'WIJN FRITSEN en te aanvaarden Paschen e. k.
Een in twee Woningen verdeeld HUIS met
ERF, SCHUUR, BERG en TUIN te Nijkerk
aan den Cingel,. gedeelteltik verhuurd aan
B. HAIUDURGER" voor f100 'sjaars tot Paschen
1862 en overigens te aanvaarden Paschen e, k.
Drie naast elkander staande BVIZEN te J\tijkfwk aan den Cingel tegen de Boferma1'kt;
waarvan er twee te aanvaarden zijn Paschen
e. k.
Eene STOELEN ZITPLAATS in de Kerk
der flerv. Gçmeente te J\tijke1·k.
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DEY ALLEN • .15 Febr. lJeehteldjolDirkseD, geb. Juffer, d •. - 16.
Jacobje Franken. geb, Limbeek. te Hierden , z.:· 17l\laasje Bruinink,
geb. Jllnsen. d - 19- WeijJnpje Dekker, geb ll-Jeebó'ei. Ie H.icrden d.
(IV ffiRLE.DEN. 19 Febr. Jan I,ambertus nUllds, 7 d . • 20.
ChdstiaanEngelgecl' Ecb.lgen. TRn JanneljeN ágelhoud ruim 5~ j.
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Bfi:V .ALLEN • .I3.Fepr •. Hendrikjé lall '(Yeld, Tr: van Jani Put.
.te Ermelo. z. - 13, Beerljevan Essen •.vr. van Gcn-Ïl TaU .Asselt.
Ie ElspeIlt, z ~ 17, ltlaarlje :van Os, 'fr.' van Hendrik KriwÎ,to
Spellicl Z, - 18; Jentje vall'dê Poppe wed. TanJau·flijm te Nunspeet z.
OVERLEOI!.:N, 18 Febr. Gcndje van Eisen i wed. HanD,es nn Logc}lem, te Elspeet. 9q,j. - 19•. Cornelis Derend Jhaalllburg te N unsp 67 j •

ROGGEBRGOnSPlUIEN
van 21 Fcbruarij ''1857.
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Eep-~ Kam.p· T AB·AKSLAND. DE DOORNE\}> Tonnetje Doter houdende IQ Ned. ponden.
':'12,OO1l;'.12,00.
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mat· SCHUUR en v~rdere
Op de markt van heden. was aangevóerd 2 mud TaJ,'lfc I, 146;..inu"
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Tombonedreef
rbsl. 14 maart 1996

Tonselsedreef
Rbsl. 18 december 1997

TODselsebof
Rbsl. 18 december 1997

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).

gr~pen.

Dit heeft

z~

positie

Trompetdreef
rbsl. 14 maart 1996

Tromplaan.

Trumanlaan.
Rbsl. 18 nov 1965 nr. XI/11

Tubadreef
rbsl. 14 maart 1996
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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.

TweeGê Parallelweg.

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.

