


1. Wanneer is de spoorlijn Leeuwarden – Harlingen aangelegd?
2. Hoe was de voornaam van de heer Harmens, die de stad begin

1900 het Harmenspark heeft geschonken?
3. Waar was het Davidsdokje?
4. Hoe heeft de Hofstraat vroeger geheten?
5. Welke toren is hoger, die van de Grote kerk of van de

Katholieke kerk?
6. Wat is de naam van de terp waarop de Grote kerk is gebouwd?
7. Wat was het beroep van Lammert Warnder?
8. Noem vijf namen van Harlinger bruggen?
9. Er is een tijd geweest dat de Engelse tuin ’s avonds afgesloten

werd, wanneer was dit?
10. Wat is de betekenis van de naam Casa Cara?
11. De watertoren is destijds afgebroken omdat hij geen dienst

meer deed, waar of niet waar?
12. Waar heeft de Lombardstraat zijn naam aan te danken?
13. Door wie en in welk jaar is Harlinger Belang opgericht?
14. Hoe zit dat met de naam Bargebuurt, hoe kwam de buurt aan

deze naam?
15. Door wie en in welk jaar is Harlinger Belang opgericht?
16. Teken 3 soorten gevels die in Harlingen zijn te vinden en

benoem ze?
17. Welke nationaliteit had Caspar di Robles?
18. Waar bevond zich vroeger de Joodse begraafplaats?
19. Noem de laatste 3 burgemeesters van Harlingen, die hier voor

de huidige burgemeester waren?
20. Op de Noorderhaven bevindt zich een pakhuis met de naam

“Albion”, welk land is dit?
21. Noem vijf namen van Harlinger havens?
22. Van welke hoofdstad is Harlingen een voorstad?

23. Waar werd Tjerk Hiddes de Vries geboren?
24. Wanneer zijn de Tjerk Hiddessluizen geopend?
25. Tussen welke 2 straten vinden we de Zeepaardsteeg?
26. Hoeveel inwoners heeft Harlingen, per 1 januari 2022?
27. Wie is de lijsttrekker van Harlinger Belang?
28. We kennen allemaal het beeldje van Walle Geertsje. Met welke

naam stond ze in de burgerlijke stand ingeschreven?
29. Op de Grote Ossenmarkt staat een gebouw dat vroeger een

kerkje was, hoe werd dat in de volksmond genoemd?
30. Welke Harlinger straatnaam vind je verder nergens in

Nederland?
31. Hoeveel bakkers waren er in de '50 jaren van de vorige eeuw in

Harlingen?
32. Waar was Snakkerburen?
33. Waar bevond zich vroeger de Liefdessteeg?
34. Waar was de Wortelhaven?
35. In welk jaar vierden we het 700-jarig bestaan van Harlingen?
36. Welke schrijvers kent u die in Harlingen zijn geboren? Noem

er drie.
37. In welk huis is Simon Vestdijk geboren?
38. In welke straten heeft hij later gewoond?
39. In welk jaar is de Voorstraat gedempt?
40.In welk jaar brandde er een gedeelte van onze Raadhuistoren af?
41. In welk jaar kreeg Harlingen stadsrechten?


