
Salentijnerhout 
Rsbl. 19 december 2002 



Jonkheer Sandberglaan. 

Rbsl. 28 feb 1985 

Jhr. Cornelis Johan Sandberg was ~én van de eigenaren van het kasteeltje 

"De Essenbuug" en bezat diverse landerijen in Hierden en omgeving. Hij heeft als 

zodanig veel voor de Hierdense gemeenschap betekend en in 1903 ~eebetaald aan het 

orgel in de kerk van Hierden. 



Harderwijk, 15 januari 2019

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

Santstege Een verouderde schrijfwijze voor Zandsteeg. Zie Zandsteeg

Aangetroffen in recognitieboek 152, folio 30, 7 mei 1735.



, . 
\ . 

De Savornin Lohmanlaan. 

Het gedeelte van deze laan tussen de Van Speyklaan en De Wittenhagen is bij rbsl. 

26 jWl 1975 nr. VII/1 gewijzigd in "Van Gendtlaan". 

Jar. !lexander Frederik de Savor.nia no~. (1837 - 1924) 

Nederlands staat.man. 
Promoveerde im 1861 te GrolliJlgell 

Aankanger beginselen va. Groell van Frillsterer werd _ij spoedig mam van gezag in 

AR-kringell, vooral ma zija werk "Gezag en Vrijheid" (1875) 

1879 lid Tweede Ka.er SG tot 1921 

1 890 Mill. Binnenl. Zakem 

1892 - 1894 lid ie Kamer SG 

1884 koogleraar Vrije Universiteit in .taats- eB strafre •• t 

1896 oBtslag ma eoBfli.t aet A. Kuyyer. 

1894 hoofà.redaeteur valt "De Nèderluder" tot 1921 

1908 - 1921 leider Chr. Hl.t. Unie. 



Saxofoondreef 
rb sI. 14 maart 1996 



Harderwijk, 12 september 2018

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

Schaapskamp

Raadbesluit 24 jun 1916 hr. VIII/8.
Weg begint bij de splitsing Zonnesteinseweg/Watervalweg ter plaatse van de voormaalige
molen en komt uit op de weg welke de Stobbeweg met de Zonneateinseweg verbindt.

Advies Straatnamencomissie 13-4-1976: naar een in de omgeveing gelegen boerderij.



Schaepmanlaan. 

Rbsl. 4 dec 1956 nr. XI/4a 

Plan Wittenhagen 11 

Hermanus Johannes Aloysius Maria Sohaepman. (1844 - 1903) 

Ned. staatsman en schrijver. Hoofdredacteur van "De Tijd". Lid Tweede Kamer der S.G. 



Harderwijk, 12 september 2018

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

Schaffelaarhout

Raadsbesluit 19 december 2002



Harderwijk, 12 september 2018

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

Het Schapenhoekje

L 1893, no. 13: Van het Noordelijk uiteinde van het Paaschenstraatje, genoemd onder no. 14,
ligger B, tusschen de perceelen Sectie E nos. 200 en 1389 in Oostelijke
richting tot het Westelijk uiteinde van de Vischmarkt, genoemd onder no. 11
ligger B tusschen de perceelen Sectie E nos. 196 en 356.
Lengte: 37 m.
De goot is met klinkers verhard



te weg naar de Scheepshelling. 

L 1893, nc. 10: Van het Molenstraatje, genoemd onder no. 9, ligger B, tusschen de 

perceelen Sectie E nos e 2012 en 1904 in Oost-Zuidoostelijke richting 

tot het pad om de Gasfabriek, genoemd onder no. 145, ligger Bt nabij 

den Zuidoostelijken hoek van perceel Sectie E no. 1960. 

Lengte: 23 m. 

De goot is met klinkers verhard 



Scheepssingel. 

h1 .. ',.n~ ~ 



Scheidiuslaan. Prof. E. Hoogleraar van 1766 - 1793e 

Rbal. 26 oct 1951 nr. IX/14 

Plan Tinnegieter 
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( 

nieuw 1ifedel'landsch Biografisch Woordenboek, 
dl.X,kol.88~.882. 

[OHEIDIUS ( Everard),of Scheijdius. 
geb.te Arnhem 24 Dec.1742.over1.te Hardervdjk 27 April 

1794.Zijn vader was Jan Philips SCheidius,predikant te 
Otterloo(1730-1733) en elders~Hij studeerde in de godge
leerdheid te Groningen en te Leiden en legde zich in het 
byzonder toe op de Oosterse taalstudie .Was hij re~ds in 

1764 in aanmerking gekomen als letterkundig hoogleraar 

te Ffarder'llTijk,hoewel hij nog geen proponent was,op 12 

Juni 1765 werd hij aldaar benoemd tot bU.i tengewoonA hoog

leraar in de Oosterse talen.Na zijn inaUGUrele rade,uit

gesproken op 12 Juni 1766."'lord. hij gewoon hoogleraar in 
het volgende jaar. 

In 1769 werd Scheidius boven dit alle 8 benoemd tot hoog ... 

leraar in de phl101ogisch-exegetische godgelee!'dheid van 

het Oude Tesllm:m.ent,waar in 1780 die va.n het N.T.\verd bij

gevoegd.ReGels in. 1777 n..,"î het vertrek van Herr:lan Tol1ius heeft 

hij deze tijdelijk vervangen als hoogler.:tar in het Grieks; 

ook in 1791.n[uia t Oornelis Wil1em Rl10er waD ontheven van 
het onderwijs in deze taal.was hem de gehele waarner.1ing 

van deze arbeid opgedragen. 

I~adat op 12 Aug .. 1793 te Il('iden Hendrik Al hert Sohul tens 
was overl eden. werd Schei dius tot zi jn opvo 1ger benoemd. 

Op 19 Oct.1793 hield hij aldaar zi jn Oratie de ao qv..od 

Schultensii post immortalia err;e. 1i terae orientales meri ta 

posteris agendUJll. reliquerint.Wellioht heeft hij ziDl1 kraoh

ten overschat met toen nog de Turkse taal te leren ten 

dinde de brieven te kunnen vertalen,door Baraijse vorsten 
aan Ps lands hoge rer,ering gerichtJhij stierf' reeds 
in 1794. 
Zijn door een onbekende geschilderd portret is in de uni
versiteit te Leiden;een pastel door een onbekende in het 
bezit van E.G.C.Scheidius te Arnhem;L,Sprillger graveerde 

zi jn portre t. 



Van Schendelstraat. 

Rbsl. 28 jul 19h1 no. VIII/23 

Arthur van Schendel. Leefde van 1874 - 1946. Romanschrijven, o.a. Het Fregatschip 

Johanna. 
De Waterman 

Een Hollandmeh drama 



Schimmelstraat. H.J. (1823 - 1906 ) 

Rbsl. 8 nov 1962 nr. X/11 

Hendrik Jan Schimmel. 

Nederlands dramaturg en romanschri~er. 

Bekend drama: nstruensee" 

Romans: Het gezin van Baas van Ommeren (1869) 

Jan Willems Levensboek (1896) autobiografisch 



Schippersmeen. 

Rbel. 17 mei 1973 nr. VIII/18. 

h1. 



De Schoenmakersstraat. 

L 1893, no. 25: Van de Wolleweverstraat genoemd onder no. 32 ligger B, tusBchen de 

percee1en Sectie E nos. 530 en 1877 in Noord-Noordoostelijke richting 

tot de Hoogstraat genoemd onder no. 21 ligger B, tusschen de 

perceelen Sectie E nos. 516 en 2041. 

Lengte: 81 m. 



Schokkermeen. 

absl. 17 mei 1973 nr. VIII/18. 



Het Schoolsteegje (op een kaart van 1960 Schoolstraat)

L 1893, no. 37: Van de Vijhestraat. genoemd onder no. 36 ligger B, tusschen de perceelen
Sectie E nos. 2027 en 1712 eerst in nagenoeg Oost-Zuidoostelijke richting
tot perceel Sectie E no. 1432 en vervolgens in Noordelijke richting tot de
Bruggestraat, genoemd onder no. 34 ligger B, tusschen de perceelen
Sectie E nos. 1453 en 1488.
Lengte: 81 m.
Houten goot met ~zeren deksel
Lantarenpaal

op een kadastrale kaart van 1960 Schoolstraat



Harderwijk, 28 mei 2019

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

Schouwmansweg 

Oud Archief Harderwijk, recognitieboek 152, folio 66, 67 en 67verso,  
Schouwmansweg komt voor in een recognitie d.d. 4 januari 1737 betreffende de erfenis die
Aleida Maria Judith en Dorothea Gerharda van Manen ontvingen van wijlen hun ouders.
“Nog de ½ in een Camp aen de Schouwmansweg houden  met B. van Manen gemeen” en
“Voor gemelde halve Camp aen de Schouwmansweg”.
De locatie is onbekend.



Schrassertstraat

Genoemd naar Johan Schrassert. (1687 - 1756), beroemd Nederlands reohtsgeleerde. Secretaris van
Harderwijk, later ook extraordinaris raad en schout der stad. Schreef gezaghebbende werken over het
Veluws landrecht.Zijn beschrijving van Harderwijk berust op nagelaten aantekeningen van zijn vader
Henrich Schrassert 

Leden van de familie Schrassert hebben eeuwenlang als Secretaris, Schepen, Raad of Burgemeester,
een belangrijke rol vervuld in Harderwijk. Daarnaast hebben ook nog vele neven, achterneven enz. tot
de Hardewijkse regenten behoord. 
De belangrijkste Schrasserts voor Harderwijk staan in onderstaande reeks.

Otto SCHRASSERT, secretaris te Harderwijk 1592, geboren circa 1555, overleden op 19-05-1627 te
Harderwijk. Gehuwd 1582 met Elberta van STEENLER, geboren voor 1562, overleden 01-1637.

                                          I                                                                            
Johan SCHRASSERT, burgemeester van Harderwijk, gedoopt op 11-02-1618 te Arnhem, overleden
op 09-02-1668 te Harderwijk. Gehuwd 02-02-1645 te Harderwijk met Geertruida WITTEN, geboren
op 08-09-1620 en, overleden op 01-12-1683 te Harderwijk. 

                                          I
Hendrick SCHRASSERT, secretaris, (14-8-1658 - † 19-7-1703). Ondertrouwd op 14-09-1684 te
Harderwijk met Johanna Charlotta SCHRASSERT,  geboren voor 1659 

                I                                          I
Mr. Johan Schrassert (14-7-1687 - † 1-9-1756)      Nicolaas Schrassert (31-12-1691 - † 2-5-1761)
Stadssecretaris,Raad, Schout,          Kapitein (1727), Luit. Kolonel (19-10-1745)
beroemd  rechtsgeleerde 
                  X (kinderloos)                                                                  X
 Francina Aleida Focanus                                Johanna Jacoba Focanus, (16-07-1683 - † 06-01-1742)

                                                                                                                        I
 Hendrik Johan Schrassert (11-9-1718 - † 24-6-1786)

De bekendste van hen is Mr. Johan Schrassert. Vanaf 1709 secretaris van Harderwijk en een groot
rechtsgeleerde. Zijn belangrijkse werk is de Codex Gelre-Zutphanicus, een juridische encyclopedie,
waarbij zijn stellingen bewzen worden door “stucken en documenten”.
Voor de kennis van het in Harderwijk geldende recht is van belang zijn “Gereformeerde Willekeuren
ende Stadt-Rechten van Harderwyck” (1734) 
Een groot stuk van de geschiedschrijving over Harderwijk is gebaseerd op zijn, in 1730 verschenen,
“Hardervicum Antiquüm ofte beschrijvinge der Stadt Harderwijck”.  (Zie cursief stukje hier onder)

“Ter secretarij berust een manuscript van Walter van Spuelde hebbende tot titul. Beschrijving van
Harderwijck bij Doctor Arent van Sligtenhorst opgesteld, welk manuscript geconfronteerd hebbende
met ‘t Hardervicum Antiquum van Schrassert, zo blijkt, dat Schrassert ‘t zelve meestal woordelijk uit
Sligtenhorst (zie de beschrijving van Harderwijck) opgesteld heeft, en aanwiens erfgen: daar voor uit
de stad (als zijn toegeleid f.200 volgens Resol.Boek .... uitgeschreven heeft, en hier en daar wat
uitgelaten, en veel zaaken die bij Sligtenhorst in twee of meer capittels waren onder één gebragt, en
wat verschikt heeft, zoals zal blijken.





.1 

Schumanlaan~\ 
11'" 

Rbsl. 18 nov 1965 nr. XI/11 

Robert Schuman. (1886 - 19 ) 

Frans staatsman. 

Groot voorstander van de Europese eenheid. 

stelde in 1950 voor tot ve:renigblg 

productie. 

van de Franse en Duitse kolen- en staal-



Secretarissteegje, ook  Pastoorsteegje of Pastoorstraatje =  Kerksteeg

Eerste zijstraat van de Donkerstraat vanaf de Markt.

recognitie d.d.31-12-1575: Gerrit Nougesz en echtg.. Wychmoet en cons. geven in
onderpand hun huis in de Donkerstraat op de hoek van het Pastoorsstraatje.

recognitie d.d. 20-12-1730: Frederik Visser en echtg. Marijn Wobbina Wolffsen verkoopt
aan Wolter [Wouter] Wilbers en echtg. Dirkje Egmonds, huis [E-1078] Donkerstraat tussen
het Secretaris-steegje (Kerksteegje] en 't huis van Ellart Aartsen wed. [E-1077], thans
door Heijman Mozes bewoond, voor fl. 700, =.

  



Selhorstweg. 

Rbsl. 21 mrt 1968 nr. 11I/26 

1/1. " "~" hl,' /tZ!, 
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Harderwijk, 12 september 2018

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

De Singel.

De Singel.
L 1893, no. 150: Van den Grooten Poortergrintweg, genoemd onder no. 19, ligger B, bij den

Noordwestelijken hloek van perceel Sectie D-1049, in nagenoeg Zuid-
westelijke richting tot den Zuiderzeeschen straatweg bij den Zuidweste-
lijken hoek van perceel Sectie D-112. 
Het voetpad loopt over perceel Sectie D-169.
Lengte: 132 m.
Lantarenpaal

L 1893, no. 151: Van den Zuiderzeeschen straatweg bij den Noordwestelijken hoek van
perceel Sectie D-1241 eerst in nagenoeg Zuidelijke richting tot perceel
Sectie D-1508, vervolgens in Westelijke richting tot perceel Sectie D-1251,
en daarna in algemeen nagenoeg Zuidwestelijke richting tot den Zuider-
zeeschenstraatweg, bij den Zuidwestelijken hoek van perceel Sectie 
D-1050.
Lengte; 468 m
2 Leuningen
5 Palen
2 Lantarenpalen
Opgaande boomen



De Singel langs de Wellen. 

L 1893 tno. 146: Va de Weisteeg. genoemd onder no .. 127 ligger B, bij den Oostelijken 

hoek van peroeel Sectie TI no. 834, eerst in algemeen nagenoeg 

Noordwestelijke richting tot perceel Sectie E no. 1, vervolgens in 

algemeen Noordelijke richting tot den Westelijken hoek van peroeel 

Sectie E no. 724, en eindelijk in algemeen Noord-Noordoostel~e 

richting tot het Brugpad, genoemd onder no. 35 ligger B, op den 

Noordoostelijken hoek van perceel Sectie E no. 1326. 

Het voetpad loopt gedeeltelijk over de perceelen Sectie D nos. 769 

en Sectie E nos. 1, 2, 1529, 3 en 1326. 

Lengtie : 652 m. 

Het voetpad ligt van perceel Sectie E no. 769 tot het einde binnen 

de bebouwde kom. 

Houten brug 

Aarden buis 

Opgaande boomen 



Skanormeen. 

::thsI. 19 oct. 1972 nr. X/14 

De huidige schrijfwijze is: "Skanpr". Deze oude havenplaats: ligt op de zuidpunt van 

~chonen, thans Sk~ne (Zweden) geheten. 

De Deense koning EriR, die ook over gebieden welke nu aan Zweden toebehoren heerste, 

gaf aan de burgers en ingezetenen van Harderwijk en hlID nakomelingen een plaats of 

vitte (stapelplaats, fa~torij) op de markt in Skanor. Ook kregen de Harderwijker koop

lieden in 1316 veel voorrechten. Schonen genoot vermaardheid door zijn zoute haring. 

/;?.' ~ ~ ?d~~ 
~J;h.'~ ~~~/~~ 
fo..,' /J/6 ~~~ -(r.t:t. -u.-.. I'~ ti (14i~~ 



Slauerhoffstraat. 

Rbsl .. 28 feb 1985 

Jaa Jkoob Slauerhoff (1898 - 1936) 

Nederland. lIehrfjver. 

Studeerde medieijnen. Wa. jarenlaag .eàeepsarta en artssa 1n Marokko. 

Debuteerde als die.ter ia De Nieuwe Tijd en Het Getij. 

Uit zijn werk spreekt een ru.teloze zwerversnatuur die aehter eea droombeeld 

UJljaagt. 

Lyriek: Archi,el (1923) 
Eea eerlijk zeeman.graf (1936) 

Proza: Sokuim en •• ek (1930) 
Drama: Jan Pietermzoon Coe. (1931) 



Sleutelkamp. 

Rbsl. 17 dec 1981 

Naam herinnert aan de grond en tuinderijen welke hier vroeger lagen. 

Wegen ten zuiden van de Kapittelstraat. 



Slingerbos. 

Rbsl. 18 nov 1965 nr. XI/11 



Slingerlaantje. 

m. 



Harderwijk, 13 september 2018

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

Smeepoorentbrink

L 1893, no. 60: Van de Smeepoortstraat genoemd onder no. 59 ligger E, tusschen de percee-
len Sectie E nos. 1019 en 675, eerst in algemeen Oost-Noordoostelijke rich-
ting tot perceel Sectie E no. 978 en vervolgens in algemeen nagenoeg Noord-
westelijke richting tot de Donkerstraat, genoemd onder no. 43 ligger E, tus-
schen de perceel en Sectie E-1514 en 1830.
Lengte: 119.5 m.
Houten goot met ljzeren deksel
Leuning
Lantarenpaal
Pomp
Opgaande boomen van 8 M. tot 2 M. vóór einde E-978

Naar de oude stadspoort bij de smederij in 1410 is al sprake van de Smeedepoort.

ORAH, inv. 160: De Smeepoorter Brink begint van Jan Pannekoek waardins huis tot aan die
Smeepoorte toe.



Harderwijk, 13 september 2018

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

Smeepoortergragt

Recognitie 23-2-1787: nogh een kamp aan Westen gelegen naast de Smeepoorter gragt ter
eenre en het Zeesteegje ter andere zijde, 



De Smeepoortstraat. 

L 1893, no. 59: Van de Smeepoort-barrière, tusschen de perceelen Sectie E nos. 661c 

en 681b in algemeen Noord-Noordwestel~Ke richting tot het Zuidelijk 

uiteinde van de Vijhestraat, genoemd onder no. 36 ligger B, bij den 

Zuidoostelijken hoek van perceel Sectie E no. 1608. 

Lengte: 318.5 m. 

Afrasteringen 

Telegraafleiding 

Lantarenpaal 



Snelliuskade. 

Hbsl. 2E jun 1915 nr. VII!1. 



:! I 

Snelliusstraat. 

Rbsl. 2E jun 1975 nr. VII/1. 

Snellius (1580 - 1626) Nederlands wia- en natuurkundige. Paste driehoekmeting toe 

op graadmetingen. Ontdekker van de brekingswet van het licht. 

Willebrordus Snellius. (1580 - 1626) 

De eigenlijke naam was: Snel van Roijen. 

Nederlands wia- en natuurkundige. 

1613 hoogleraar te Leiden. 

Bekend door onderzoekingen op het gebied der straalbreking en de toepassing van 

driehoeksmeting op graadmetingen. 



De Snippendalscheweg. 

L 1893, no. 113: Van den Kruisweg, genoemd onder no. 107 ligger B, tusschen de 

perceelen Sectie B nos. 1145 en 669 eerst in Zuidwestelijke richting 

tot perceel Sectie B no. 666, en daarna in nagenoeg Zuid-Zuidoostelijk, 

richting tot het einde der perceelen Sectie B nos. 1534 en 664. 
Lengte: 295 m. 

m. ' ~ ..,u-. ~ ~ I~' ~ ~>ö ~~~~'-

~~~ 



Harderwijk, 13 september 2018

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

Snijderstraat - Hondegatstraat

ORAH, inv. 160: Die Snijderstraet is daar men van den Broederen tot de Hooge straet gaet.



Harderwijk, 25 oktober 2019

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

Soldersteegje of Zoldersteegje

Recognitie boek 150, folio 150, 25 april 1709
Aan Mathijs Jansen een kampje zaailand genaamd "Het Bijltje"in het Zoldersteegje, in de Harderwijker Enck.

Recognitie boek 151, folio 151, 28 juli 1711
Bij het Soldersteegje zo zij beide met Reint Koning en Aeltje Pontsteyn gemeen hebben in diverse portiën

Recognitie boek 151, folio 137vso, 9 oktober 1720
Hun aanpart zijnde 1/5 part in 1/10 van 2 kampen land het ene aan westen genaamd Het Hoge Kampje en het andere
aan oosten bij het Zoldersteegje

Recognitie 14-09-1736:
 . . . . . . . . . . .verkocht te hebben aan de mondige en onmondige kinderen van Jan Santbergen en Annetje Cocks een
kampje zaailand groot ongeveer een mudde gesaeys met zijn houtgewas, gelegen in het Soldersteegje, de Kleyne Bijl
genaamd.

Recognitie boek 152, folio 95vso en 96, 3 mei 1738
een campje saeijlants groot ongeveer een Mudde gesaeij met sijn holtgewasch, gelegen in het Soldersteegje, de
Kleijne Bijl genaemt, 

Recognitie boek 153, folio 249vso, 27 juli 1762
genaamt de Kromme Camp, gelegen eijndens de Sandsteeg schietende langens de Soldersteeg

Recognitie boek 154, folio 139vso en240, 21 juni 1769
Een stuk land, gelegen in deser Stad Schependom aan het Soldersteegje, soo en als hetselve tegenswoordig in pagt
gebruijkt word bij Lubbertus Bunskerken.

Recognitie boek 154, folio 139vso en240, 21 juni 1769
Een kampje zaailand groot ongeveer een mudde gesaeys met zijn houtgewas, gelegen in het Soldersteegje, de Kleyne
Bijl genaamd.,

Recognitie boek 156, folio 232vso, 23 maart 1796
van Herman Tapper en Eva de Let Ehel., een camp lands bij de Bredde aan de Soldersteeg in dezer Stads vrijheid
geleegen zijnde tiendvrij, met eenig hout daarbij

Recognitie boek 156, folio 287vso, 3 mei 1798
een camp land, geleegen buiten deze Stad in het Soldersteegje tussen de Weescamp ter eenre en een camp van
Herman Tappen ter andere zijde,

Recognitie boek 156, folio 186vso, 2 juli 1794
hun kamp land gelegen bij de Bredde aan de Zoldersteeg

Recognitie 23-03-1796
: . . . . . .een camp lands bij de Bredde aan de Soldersteeg in dezer Stads vrijheid geleegen. 

Recognitie 03-05-1798:
 . . . . . . .een camp land, geleegen buiten deze Stad in het Soldersteegje tussen de Weescamp ter eenre en een camp
van Herman Tappen ter andere zijde,

Oud Rechterlijk Archief, Crimineel Sententie Boek, inv. 2, 19 september 1808
Inzake Gerrit Buijtenhuis Beklaagden, dat hij op d. 13 Julij 1808 met een sleepnet buiten deze stad op de Krommekamp
bij het Zoldersteegje op een haas zou gevangen hebben,

De Zoldersteeg.
L 1893, no. 125: Van de Engesteeg, genoemd onder no. 120 ligger R, tusschen de perceelen Sectie n nos. 900 en 233
eerst in algemeen nagenoeg Oostelijke richting tot perceel Sectie D no. 227, vervolgens in algemeen nagenoeg Zuidelijke
richting tot perceel Sectie nno. 1335 en eindelijk in algemeen nagenoeg Oost-Zuidoostelijke richting tot perceel Sectie D
no. 396, tusschen de perceelen Sectie n nos. 1300 en 397. Lengte: 1142 m.

Over Veluws Weekblad: 29-7-1861 Veiling van een stukje land gelegen aan de Zoldersteeg, sectie D nr. 230

 . . . .



Harderwijk, 25 oktober 2019

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



Harderwijk, 25 oktober 2019

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



Sonnevancklaan 
rhsl. 14 maart 1996 



Sophialaan. 

Hbsl. ?8 jul 1961 no. Vlllj23 



Harderwijk, 22 februari 2019

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

Somersteeg waarschijnlijk de huidige Zomerweg de 2e weg links van de Molenwag vanaf de
Zuiderzeestraatweg

Recognitie d.d. 29-7-1735  een Huijs, Hof en half mud Lants, gelegen aen de Somersteeg in
Hierden, bij Lucas Abrahams bewoont en gebruijckt geweest,

Recognitie d.d. 21-9-1754: Mits dat daar tegen Lubbert Gerritsen zal verbinden een Camp
Lants, Cunthoven genaemd, gelegen in deser Stadts Vrijheid, aen de Somersteeg naast Peter
Cornelissen ter eenre en Wijne Willemsen ter andere sijde

Recognitie d.d. 2-2-1758
gelegen in ons Schependom in het tweede Slag de Lage Vaaren, t’eijndens de Weijtgrave in
Hierden, en naa de kant van de Somersteeg langs het goed Wijne Willemsen

Recognitie d.d. 16-2-1793 tot een special onderpand gesteld zijn geregte portie en aandeel aan
het huis en hof en onderhorig land in de Somersteeg gelegen, en bij Jannetje Willems
Weduwe Peter Cornelissen gedeeltelijk in eigendom bezeten



Harderwijk, 22 februari 2019

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



Spakenburgpad. 

Rbsl. 2é jun 1975 nr. VII/1. 



Harderwijk, 13 augustus 2018

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

Van Speyklaan

Jan Carel Josephus van Speijk (Amsterdam, 31 januari 1802 — Antwerpen, 5 februari 1831)
was een Nederlands kanonneerbootcommandant tijdens de Belgische opstand die vaderlandse
roem verwierf door deze boot te laten exploderen en zo voorkwam dat zijn schip in de handen
van de Belgische opstandelingen kwam. 
Van Speijk belandde, toen zijn ouders kort na zijn geboorte waren komen te overlijden, in het
Burgerweeshuis in zijn Amsterdam. Hij werd opgeleid om kleermaker te worden, maar werd
een autodidact zeevaarder. 
1820: stuurmansleerling
1823: adelborst
1827: buitengewoon luitenant ter zee 2e kl.

In 1820 trad hij, na eerder afgewezen te zijn, in dienst bij de Koninklijke Marine.Tussen 1823
en 1825 kreeg hij door zijn optreden in Nederlands-Indië de bijnaam Schrik der Roovers.
Tijdens de Belgische opstand was hij commandant van 's lands gaffelkanonneerboot nº 2, een
zeilschip bewapend met 1 kanon. Hij had de opdracht alle schepen van en naar Antwerpen te
controleren sinds die stad vanaf begin oktober 1830 zich bij de opstand had aangesloten. Van
Speijk nam deel aan het bombardement op Antwerpen op 27 oktober, waarvoor hij werd
onderscheiden met het ridderkruis der vierde klasse van de Militaire Willems-Orde.
Op 5 februari 1831 kreeg Van Speijk de opdracht om naar Oosterweel te varen om scheeps-
ladingen te controleren, zoals al vele malen eerder die winter. Maar toen dreef zijn schip op
de Schelde nabij Fort Sint Laurentius, door een harde noordwestenwind en een slecht functio-
nerend anker, naar de kant, waar een woedende menigte van Antwerpse arbeiders en de mili-
tairen van het vrijkorps De Gorter (onder bevel van kapitein Grégoire) op het schip afkwa-
men. De rol van de militairen bij de bestorming van het schip was echter beperkt. Volgens de
Nederlandse fuselier Johannes van Oostendorp was er op dat moment sprake van een wapen-
stilstand. In zijn ooggetuigenverslag beschrijft hij hoe "het grauw" zonder ondersteuning van
de militairen het schip aanvielen. Een aantal van hen zou op zijn schip zijn gesprongen om de
vlag te bemachtigen. Hierop zou Van Speijk naar de kajuit zijn gegaan, zogenaamd om de pa-
pieren te halen. Door zijn sigaar in een vat met buskruit te steken bracht hij het schip tot ont-
ploffing. Hij zou hierbij de historische laatste woorden hebben gesproken: "...en een infame
Brabander worden? Dan liever de lucht in". Een aantal bronnen trekken deze woorden echter
in twijfel. Een scheepsjongen die bij hem stond en zijn intenties begreep, waarschuwde nog
een paar van zijn maten (waaronder de bootsman en loods) en sprong overboord. Bij de ont-
ploffing kwamen 28 van de 31 bemanningsleden om, onder wie Van Speijk zelf. Het aantal
Antwerpenaars dat om het leven kwam is onbekend. Een andere bron spreekt van 3 tot
tientallen slachtoffers. Mogelijk is het aantal Antwerpse slachtoffers bewust nooit openbaar
gemaakt. Op 9 februari 1831, vier dagen na zijn dood, werd het stoffelijk overschot van Jan
van Speijk, een romp zonder ledematen en hoofd, gevonden. Na controle in de citadel van
Antwerpen (het lichaam zou zijn herkend aan het lintje van de Willemsorde werd het lichaam
vrijgegeven en in een kist met spiritus gestuurd naar Amsterdam. 

Een deel van de Van Speyklaan wordt Heemskercklaan.



Van Speykpad 
rbsl. 14 maart 1996 



Spieghelstraat. Henrio Laurens 

Rbsl. ~E jul 19h1 no. VIII/23 

Leefde van 1549 - 1612. Was een t~dgenoot van Coornhert. H~ was lid van de Rederij

kerskamer "De Eglentier" te Amsterdam. 

Sohreef poezie en ontwikkelde daarbij een Nederllandse RenaissanceBt~l. 

Ned. humanistisch dichter. Kernspreuk: "Deugd Verheugt". Was koopman. E~n van de 

voornaamste verbreiders der Renaissance. 

Hoofdwerk: De Hert-spiegel. 



Spiekerweg. 

Rbel. 24 jun 1976 nr. VIIl/e. 

Verbindingsweg tussen de Beekweg en de Wijtgraaf. (Als de Beekweg wordt aangelegd) 

h.'~ ~~'~A<~ 
~~~O-- ".~/-"Î'{ ..u- ~"? .. ,,.;. ~~. 
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Spoorlaan. 

Rbal. 26 act 1951 nr. IX/14. Deze laan heette voordien: "Wilhelminalaan". 



Spoorpad. 

Rbsl. 19 jan 1984 

Zeebuurt 11. 



st. Annastraat. 

4a- /.4--4t 
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St. Janshof. 

Rbsl. 20 sep 1984 



n uniform gekleed en voorzien van de kJeeding- en nitrus
ingstukken. bun bij hun verll'elt met verlof medegegeven , 
van hun zal,bcelije en van hunnen \'el'!ofpas. 

En zal deze 'III'orden afgekondigd en aangeplakt ter plaatse 
waar zulks te doen gehl'Uikelijk is. 

HARDERWIJK, den 6 JunU 1868. 
BUl'gemeestel' en Wethouders voornoemd, 

~h. D. VAN IUEURS. 
de Secretaris 

Mr. A. W. HOETU. 

Bekendmaking. 
BUl\GEMEESTER én Wll,THOUDERS van Ual'del'wijk, 

GeJ('t op hunne arkondiging van 4 A pril jl. en op bel 
voorschl'iit van UoolUstllk 1 der Stl'afvel'ordeningen dezer 
Cemeimte; 

~1al\tm bekend dat aanstaanden Dondel'Clag 11 Junij eene 
laalsteal~eml:'ene inspectie van de huis- Cil wijknu,mmel's ~nl 
wo' n @ehouden. en datdegenen, die alsdan nog JU vel'zUlm 
zijl, 6cbleven om de hun opgege\'en nllmmerS aan den hoold
in'gang \'an hunne worlÏngen of gebouwen te doen plaatsen 1 

zich zullen blootstellen aan de toepassing van de su'af bepa-
ling del' ~enoemde vCI'ordet1ing. . 

lIAl\DERWJJK. 6 Junij 18ti8. . 
Burgemeester en Wethoudel's vOOl'Doemd 

Ma'. D. VAN l\lEUlU5. 
de Secretaris. 

}b. A. W. BOETH. 

Koepokinenting. 
BURtHCIUEES1'ER en \V l!.1'UOVDEHS van HARDimw'mC 

Blaken bekend dat op ZalUl'dag 13 JuoÜ a, s. des namid,. 
dags om 2 uur in de l:ommissiekamer op het ~eme~ntehUl5 
gelegenheid zal beslaan tol kOSldooze koepokJDentlllg vaD 
kinderen. 

Afgekondigd 6 Junij 1$68. 
.Burgf'meeSIIJI' cn \"ethoudel's voornoemd 

J. D. C. C. \IV, DE MOL, Wetb. L. B. 
de Secretaris 

l\fr. A. W. UOE'J'H. 

BIN N E N L A N D. 
Het is den beer 1'hol'beclie gelukt een .. nieuw minislerie 

samen te stellen ~ gelUk wij verwachtten z~ln de d(>pal'temen
Len van eer.edienst op nieuw aan anllere depa~lemeDte~, ,'el'· 
bonden, terwUI men verdel' de ~o?mscb-~Qlhoheke pari\) ,heeft 
zoekcfl te winnen door twee mlDlst.·rs Uit die gezilldheld te 
nemen. Het ministerie is aldus samengesteld: 

llinnenlandsche Zaken Mr. C. FOCK. > 

Finanliën en Ben. ECl'edienst ~h·. P. P. VAn BOSSE, 
Koloniën . E. ~E W HL. 
Marl ne L. G. BROOX. 
'Oorlog . • J, J. VAN ~jULI'EN. 
Buitenlandscbe Zoken (vOOI'lOOpl~) J. J. VAN JtJ UI .. KEN. 
Justitie en R. C. Eeredienst !\~r. F. G. H.U. VAN !:fLUR. 
De naam Thorbecke komt, gehJk onze lezel's Zien, op 

deze lijst niet VOOI'; waar~cbijn1ijk is h~. terll:ggedeins~ voor 
den veelomvattend en arbeId aan het m~IUstel'IC vaU bIDDenD 
}andfiche zaken ,·erbonden, waarvoor fnssche krachten ver e 

eiseht wOl'den' toch bad men mogen verwachten dat de heer 
Thorhccke on 'eenigerlei wijze zijn naam enpersooD aan zijne 

eigene schepping zon verbonden hebben. ~feD mag toch Die t 
aannemen, dal de heer ThQ)'hecke zelf de ollmogelijkheid 
inziet van bestendiging Van nUlll' "an een millistel ie, dat 
,,~ilig een ministerie van stilstand zal kunnen gelloemd worden. 

V\' el komt het mini.~tel'ie in het bezit eener kostelijke na
latenschap, de vruchten van deA tweejarigen BI'ht>id van 
het vorig l,abinet, maar het zal die nalatenschap, hoe rijk 
ook, niet [munen aauvaaruen; het zal z:ch moeteIl schikken 
naar do inzichten 'l/au den herl' Thol'btcke, en dus zal van 
zelve het tijdvak vau onvermoeide en rU$Ielooze werkzaam
beid vervangen wOl'clen dOOL' stilstand. Vooral op lwloniaal 
sebied zal zich de stilstand doen gevoelen, daal' de heer de 
\-hal geheel andere inzichten omtrent bet koloniaal besluUl' 
heelt dan de hter Fransen WHl de Putte, en dus geen enkeJe. 
gewÎcht:ge maatJ'l'gel zal I,uunen uilvoel·en, 'l011dOI' zich bloot 
te stellen aan dezelfde geval'cn, waal'dool' hel tweede ministe
"ie 'fbol beolie is uilceu(;cspat. Ovedgeus zullen wij voor 
heden niets meer om ll'llnt het nieuwe ministerie zeggen; 
afgescheiden vall de pel'somm, achten wij het aftreden van 
het vorig millistel'Ïe eeu betreul enswaal'dig Jeit. omdat wij 
daarin zien de triomf van het parlementair geweld over dil' 
l'cch ten van de kl'Ooo. 

Ovel'veluwsche Nieuwstijdingen. 
HtiIIIHi:UWlJI{. 6 Juni. Ile Ol' 3 Juni jl. alhic.' geboudene 

collecte ten llehoeve van het fonds Ier IUUlUlocdigiuli eu ondersteu* 
nins del' gewapende dienst iu de i\ederluudeu heeft opgebracht dtl 
som V/UI 166,75 als: l. collecle iu de stad J 42,6::..6 J I iûem ill 

Hierden en 'I'Ollsel J9.8B. lIl, ideln iu de hzeruu f 14,2l.ls • 

Verkooping van de ;$Z, Jorts. 
IJu'rgellleester en ff/'ethoude'l~s 

van IILlRDEJlfj/ljl( 
brengen' hU deze ter algemeelIc kennis, dat 
doo'r hen op Woensdagen 10 en t 7 J IlnÜ 1863, 
telkens des middags om één uur fJ'recies. in de 
Commissiekamer van, het Gemeentehuis in hot 
openbaar hij inzet •. ve'l'hoolJing en toeslalf zal 
worden Ter koe h t: 
.... Het aan de Gemeente toeb(>hoorende Ge
bouw met Erf. genaamd de er. J ORl S, vroeger 
door thans wtileu B. V AIV "'FE ST E'N DO RP 
bewoond geweest. slaande in de J(erkstraat. 

Het Huis is te bcz.igtigen ftlaan dag 8 en 
Dingsdag 9 Junij • van des voormiddags 9 uur 
tt>t des avonds 7 uur. 

Nadere inlichtingen omtrent de voorwaar. 
den der VER K 0 0 P zijn te erlangen ter 
Gemeente Secreturie. 

Burgemeester en Wethouders vool'lloemd 
. 1'1r. I>. VAN .MEURS. , 

de Secretaris. 
&11', A. W. IJOETH. 

De Notaris TElUIl AA 1 zalbp 
zaturdagen den 13 Juni} 1868 
b~j 't'nzet en den 20 Junij d> a, v. 
bij toeslag telkens des middags om 



st. Jurriënstraat. 

Rbsl. ?8 jul 19h1 no. VIII/23 

In 1344 werd door de schippers en zeevarenden buiten de stad een Godshuis met een 

kerkje gesticht voor de ondersteuning van lamme, kreupele en gebrekkige mensen. Dit 

gesticht werd gewijd aan st. Joris, ook wel genaamd st. Jurriaan. In de wandeling 

genaamd Jeruzalem. Dit gesticht ia al lang verdwenen, maar het stuk grondwaar nu het 

belastingkantoor zal komen heet nog st. Jurriën. 



Harderwijk, 13 september 2018

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

Stadsdennenweg

Naar de stadsdennenbossen welke de Gemeente in de 19e eeuw aanlegde op onontgonnen
gebied. De oude naam was Engesteeg en Grote Grintweg tot 1931. Later werd de naam
Stadsdennenweg beperkt tot het gedeelte tussen de Hierdenseweg en de Frisialaan.

04-08-1927: voorstel aan de Raad: weg vanaf de Rijksstraatweg langs de westzijde van de
Molenkamp tot aan de Kleine Grintweg: Burg. G.A. de Meesterlaan.

22-12-1927: Raad: Stadsdennenweg.
14-12-1933: naam vam het gedeelte Stadsdennenweg tussen de spoorbaan en Deventerweg te

wijzigen in Engesteeg.+

Aanleg van woestegrond tot dennenbosch door bezaaiïng en beplanting (vrijstelling van
grondbelasting).

jaar sectie nummer oppervlakte  ontgonnen
1866 C 340 25.01.60 12.50
1868 C 185 0.90.80 geen onderscheid
1868 C 309 1.56.60 tussen  kadastrale
1868 C 261 12.12.20 grootte en
1867 C 324 14.00.00 ontgonnen
1867 C 245 108.18.06 25.01.60
1867 C 246 45.03.88 34.97.80
1867 C 247 5.56.96 5.56.96
1867 C 261 96.88.17 12.12.20
1865 C 324 (nw.nr.168 en 248) 209.58 10.00.00



stadshagenkamp. 

Rbsl. 20 sep 1984 

Plan "Frpnkrijk" omgeving Broeklaan. 



Harderwijk, 14 september 2018

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

Stadshagenweg

L 1893, no. 73: Van de Broeksteeg, genoemd onder no. 75 ligger E, tusschen de perceelen
Sectie A-1379 en 503 in algemeen Noordelijke richting tot perceel Sectie A-
1263, bij den Noordwestelijken hoek van perceel Sectie A-1375.
De weg loopt over perceel Sectie A-1378.
Lengte: 273 m.
IJzeren buis

Naam ingetrokken bij Raadsbesluit 28 feb 1985.



Stadswal 

Notaris Vitringa te Nunspeet, akte 92 dd 21-4-1818: Scheiding van de nalatenschap van Abraham Tapper en Eva 
Terlet (of "ter Let"), o.a. 2 huisjes, nr. 685 en 686, aan de Stadswal tussen de schuur van Evert ten Bosch en 
de tuin van de weduwe van Jan Koning. (Het betreft hier de huisjes Sectie E nr. ] 16 en 117 in de Keizerstraat) 



stadswei. 
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stadsweidelaan. 

Rbsl. 14 jul 1960 nr. VII/9. 

De oorspronkelijke naam was "\Veisteeg". 

Bij rbsl. 19 oct 1972 nr. X/14 gewijzigd in: "Weidemeesterlaan". 



Harderwijk, 14 september 2018

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

Staringstraat

Raadsbelsuit 28 juli 1961 no. VIII/23

Staring was een zoon van Damiaan Hugo Staring (1736-1783) en Sophia Wijnanda Ver Huell
(1749-1794), de laatste een lid van het geslacht Ver Huell. Alhoewel geboren in Gendringen
bracht hij zijn jeugdjaren in het Zuid-Hollandse Gouderak en in Gouda door. Zijn vader was
in dienst van de VOC uitgezonden naar Kaap de Goede Hoop. De zesjarige Anthony werd
ondergebracht bij zijn oom, de weduwnaar Jacob Gerard Staringh, die predikant in Gouderak
was. Na achtereenvolgens van 1773 tot 1776 de Franse school van Meester Willem Muys en
van 1776 tot 1782 de middelbare opleiding aan de Latijnse school te Gouda te hebben
gevolgd vertrok hij in 1783 uit Gouda om te gaan studeren.

Hij volgde opleidingen aan de Universiteit van Harderwijk (rechten) en in Göttingen (botanie)
om zich voor te bereiden op het beheer van het, door zijn vader gekochte, landgoed en
Kasteel De Wildenborch, waar hij zich in 1791 blijvend vestigde. De manier waarop hij het
landgoed exploiteerde was voor die tijd zeer bijzonder. De 'landman' Staring had oog voor de
natuur, maar ook voor de noden van de mensheid. Zo liet hij op De Wildenborch een school
bouwen, waar kinderen van boeren en landarbeiders onderwijs genoten. Leefde van 1767 -
1840.  
Van hem is o.a. het oogstlied “Sikkels blinken, sikkels klinken, ruisend valt het graan” enz.
Dichter o. a. van de "Hoofdige Boer" en van talrijke puntdichten.

Van hem is de uitspraak: “als ik al iets ben dan ben ik Gelderlander”
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Harderwijk, 14 september 2018

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

Stationslaan

Bij besluit van de burgemeester, waarnemende de taak van de Raad dd. 19 april 1945 wordt
de naam "Stationslaan" gewijzigd in "Koningin Wilhelminalaan". De overweging was dat
i.v.m. de bevrijdiug van de stad op 18 april 1945 het gewenst is de sedert de Duitse bezetting
in "Beeklaan" veranderde "Wilhelminalaan" een andere naam te geven. De wnd. Commissaris
der Koningin in de provincie Gelderland zond op 28 mei 1945 bericht van ontvangst van dit
besluit. De naam "Stationslaan" is kennelijk toch gehandhaafd, maar een herroepingsbesluit is
niet gevonden.

Besluit ingetrokken 1 juni 1945

Raadsbesluit 5 oktober 1911: 
Stationsweg: weg van Flevorama tot de overweg.
Oranjelaan: van de overweg tot de Grooten Grindweg (Mecklenburg)
Nassaulaan: van villa Mecklenburg tot de grens met Ermelo



stationsplein. 



Staverenmeen. 

Rbsl. 2E jun 1975 nr. VII/1. 



Stedenmeen. 

Rbsl. 2é jun 1975 nr. VII!1. 



stephensonstraat. 

Rbsl. 29 aug 1957 nr. VIII/19 

Industrieterrein-oost 

George Stephenson. (1781 - 1848) 

Engels ingenieurG Vervaardigde in 1814 de eerste locomotief voor de steenkolenmijnen 

te Killingworth. 



Harderwijk, 14 september 2018

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

Stobbeweg

Raadsbesluit 30 augustus 1954 nr. VII/19

naar land bij “de Stobbe”

Raadsvoorstel: naar het daaraan gelegen landhuis “De Stobbe”.



stortemelk. 

..... .;-. 



Straat op de Koornmarkt aan (nv.OAH ] 627 pomp D-2, huis 2) 

Rechte of Grote Oosterwijk 



straat van Sevenhuysen. 

Rbsl. 20 mei 1976 

Straat was vroeger genaamd "Eendrachtstraat". 



Strandboulevard. 
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Harderwijk, 14 september 2018

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

Strokelweg

Raadsbesluit 8 november 1962 nr. X/11:
Gedeelte Boekhorstlaan vanaf de Leuvenumseweg tot de grens met Ermelo - naar het
sportpark - Strokelweg



Harderwijk, 14 september 2018

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

Suickersteeg = vermoedelijk de Fraterhuissteeg (van Vijhestraat naar Bongerdsteeg)

Kroniek van Harderwijk
1692 Januari 18. Aan Hindrick Cracht vergunning gegeven een hang te maken in de
Suickersteeg achter den Lombard.
(Moet in de buurt van de Bongerdsteeg en Bruggestraat zijn geweest De Bongerdsteeg
heette ook wel Lombardsteeg)

Recognitie
1680 mei 25. Fol.104
Huwelijkse voorwaarden d.d.13 maart 1680 van Henrick Cracht Henricksen en Marritje
Thymans echtelieden en Thyman Henricksen Suyck en Jannetje Wychmans met Wychman
Petersen en Willem Heeck (secr.).
(zou die naam SUYCK iets met de naam van die steeg te maken hebben?)



De Sypel. 

Rbsl. 2e jul 1961 no. VIII/23 




