gebouwen in de vesting
Coevorden-no.12

het COMMIESHUIS,
~ aan de Haven
de gegevens zijn verzameld en beschreven
door ir. Herman Brand
Ommen, maart 1994

Benamingen.
In eerste instantie heet het huis de Commieswoning of het Commieshuis.
Veelal wordt ook gesproken van het Landshuis aan de Haven.
In 1814 wordt het huis Magazijrnneesterswoning genoemd.

De fraaie tekening op de omslag werd aangetroffen op het schutblad van
de verzameling tekeningen die in 1749 werden gemaakt van de landsgebouwen van Coevorden en de Ommerschans.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wij~
hetzij electronisch, mechanisch, door fotocopieën, opnamen of op enige ander,~
manier zonder de voorafgaande toestemming van de samensteller.
Bronvermelding volgt in één van de volgende delen.

De bouw van bet Commiesbuis.
,
In 1635 lezen we dat het Oude Commandeurshuis op het Kasteel (zie ook
Gouvernement) ontramponeert is, het huys aldaer twelck by de Comman-

deur en de Commis wert bewoont. Toen was er nog geen aparte behuizing
voor de commies aan de Haven, in 1646 wel.
Het commieshuis was niet alleen de woning voor de commies, het was
,""ooral ook bekend omdat er steeds belangrijke personen logeerden, in het
-Jijzonder de gedeputeerden van de Raad van State.
Nadat in 1610 Tjaerdt Dercx als commies wordt vermeld, komen we wat
later Bolardus tegen, die in het Oude Commandeurshuis woonde.
De ruzie tussen De Blaeu en commies Bolardus (1616).
Een commies van het eerste uur die zeker onderwerp van gesprek zal zijn
geweest was Petrus Bolardus. Hij kon beslist niet met de Commandeur De
Blaeu opschieten, die hij openlijk zijn vijand noemt. De Blaeu heeft zijn
haat op hem geworpen zegt hij en hij vraagt te bidden voor de gerechtigheid die De Blaeu met voeten treedt. Verder zet hij Blaeu een een
kwaad daglicht: de soldaten van de Commandeur waren achtereenvolgens
al 33 keer niet uitbetaald.
Begin mei 1616 wordt Peter gearresteerd! Diezelfde dag nog schrijft hij
een brief aan Raad van State.
Hij herinnert er aan dat hij ook al op 27 maart gegiselt is in syn eigen
huis en door twee soldaten van zijn eigen compagnie bewaakt. Zijn lieve
huisvrouw is daarop van harteleed op 14 april desolaat gestorven. Negen
~leken lang hebben de soldaten hem toen bewaakt .. Maar deze foltering
was nog lang niet het einde. De brief van Bolardus van 29 mei 1616:
Kan in myn grote en krachtege plaetze waer myn vijandt Kryn de Blaeu in
heeft doen stellen en met gewalt desen morgen wesende den 2ge May oude
stil tot het Heeren Huys (van UE Mo: my aenbevolen en alles wat daertoe
hoert getrouwelijek te bewaren), van den Wachtmester en syn sersjant en
drie van syne soldaeten en de Geweldige Luytenant beyde myn handen
anden anderen doen sluiten en met gewalt sonder enige Last vein VEM
te vertonen opentlick tot myne aenbevolen logement doen nemen en my in
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spodt van alle vrome luyden heeft doen leyden en int hondegat doen
brengen, daerby verbiedende dat nemandt by my en moet comen, noch dat
ick eenige schrijvens aen UEM of iemand anders mag laeten affgaen offte
he wilt eerst lesen en sien of het hem oock geleven sal. Tgene den vernombden Blau met een idele overmodige boesheyt gedaen heeft.
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Om te weten wat er precies aan de hand was zouden we verder archiefonderzoek moeten doen. Wel is bekend dat er een vonnis is van de Krijgsraad van Friesland, dat een weduwe te Coevorden tegen Bolardus geobtineert (verworven) had. Het beroep hiertegen is niet aangenomen door
Friesland. De commies vindt dat hij ten onrechte wordt aangeklaagd. Wat
h~j op die dag in mei wilde was verlost te worden uit het gevang. Hij
biedt aan naar Den Haag komen om een en ander uit te leggen. Verd«)
vermeld Bolardus dat er reeds turf uit zijn schuur is gestolen, ook een
reden om hem vrij te laten.
Bolardus wil dat de leden van de Raad in Den Haag om Gods Wille en tot
h~ndhaving van Recht en Justitia dese myn clagen ter harte nemen, opdat
met andere getrouwe dienaers zulke egenbaatse commandeurs krijgen en
zich niet bedroeven, maar blyde syn.
In juli verzoekt Bolardus aan GS van Friesland dat de zaak bij de Gerechtelijke Scholtus en zijn twee assesoren mocht worden afgedaan, Kryn de
Blaeu echter wenst dat vijf rechtsgeleerden en vijf hopluiden (waaronder
overste-Iuitenantn Eijsinga) recht zouden spreken. Dit laatste gebeurt:
Bolardus wordt veroordeeld tot revoratie (herroeping). Maar hij wil hoger
beroep aantekenen, Gedeputeerde Staten zeggen echter dat de zaak nu is
afgedaa~. ~en .wilde het met Bolardus nog wel op een akkoordje gooien,
maar die wil mks, dus men kan dan niet anders meer dan de Gerechtsscholtus te belasten het vonnis der 10, waarop Bolardus is hechtenis-ç
kwam, uit te voeren.
'G."
Overdracht goederen.
Op 4 juli 1617 is er kennelijk een eind gekomen aan het tijdperk-Bolardus: dan vraagt Groningen of Jacobus Adriani in zijn plaats tot ammunitiemeester mag worden aangesteld. Maar van Bolardus is men nog niet af!
In augustus weigert hij alle ammunitie- en oorlogsmaterialen aan de
nieuwe commies Matthijs Treurniet over te leveren. Hij wil last van de
Raad van State, dan pas. Kryn de Blaeu schrijft dat niet Bolardus zelf zich
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Het Commieshuis (rechts, nu "HavenS) áäiï'het begm
deze eeuw. "Hèf Iiiiis
was omgeven door gebouwen van het Arsenaal, een gedeelte hiervan is op de '
foto nog te zien.

zo weigerachtig opstelt, maar dat het gaat op advies van Jan van de
Bosch, ook al een aartsvijand van De Blaeu. Zeven of acht maal heeft De
Blaeu Bolardus aangeraden zijn houding op te geven, zoals de afgelopen
zaterdag, zondag en maandag. De Blaeu heeft vernomen dat de excommies van plan was heimelijk uit de stad te vertrekken. Maar dat mag
. niet: de wachten krijgen opdracht hem tegen te houden zolang hij de
~oederen niet heeft overgeleverd.
B~lardus houdt voet bij stuk, hij zal zich in Den Haag moeten melden, hij
WIl sleutels van de opslagplaatsen niet overgeven. Jan van de Bosch, -zijn
vriend, had de lijsten. De Majoor en de Notaris worden naar Jan van de
Bosch gestuurd. Deze weigerde zijn medewerking, waarop de sleutels
weer naar het kantoor van Bolardus worden gebracht. Hij heeft die
opgesloten in zijn kantoor. Daarop heeft De Blaeu de wachten gelast
Bolardus niet meer tegen te houden.
Op 15 januari 1619 wil commies Caspar Smits de goederen van de
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gewezen commies Bolardus verkopen. Drie maand later zijn ze verkocht.
Velen hebben meubelen gekocht om hun vordering op Boiardus te verkrijgen.
Op 26 okt 1619 is de zaak nog slepende. De Staten Generaal vraagt nog
eens weer advies van de Raad van State.
In 1622 is Petrus Bolardus, voorheen ammunitiemeester te Coevorden,
koopman op Polen en Oostland. Hij vraagt dan een paspoort en vrijgeleide of sauve conduit aan de Raad van State.
Matthijs Treurniet.
Wordt als commies genoemd op 18 augustus 1617. Hij hield zich OOf:)
bezig met het onderhoud van de fortificatiewerken (zoals op 12 maart
1618). Zijn benoeming was tijdelijk geweest. Treurniet kon het commiesambt niet goed vervullen omdat hij te veel werken erbij aannam.
Caspar Smith.
Casper (Caspar) Smith wordt op 2 augustus 1618 tot Commies van
Ammunitie benoemd als opvolger van Matthijs Treurniet.
De zoon van de dan pas overleden commies Caspar Smit remonstreert in
augustus 1646 dat zijn vader veel in de commis huysinge heeft geïnvesteerd en wel op syn eijgen beurs, zoals in de keuken, in de schuur en in
het schrijfkamertje (dit heeft f 761 gekost en dat bedrag wil de zoon
terug).
Claes Dirckzn. Van 't Hoff.
Op 18-1-1644 is er een resolutie van de Raad waarbij Claes Dircksz. Van
't Hoff het commiesambt van het Magazijn te Coevorden krijgt (oP)
recommandatie).
Op 14-5-1646 zegt de commies Nicolaes van 't Hoff dat hij een regenbak
nodig heeft. In september 1647 doet hij het voorstel tussen de zijn woning
en het Arsenaal een bequaeme camer te maken, die ten dienste van de
Heren zal staan als die in Coevorden op visitatie komen. Dit wordt
toegestaan voor een bedrag van f 550 (zie bijv. tekening van Lappé van
1753, op de oude foto's reeds afgebroken).
Toen in 1649 de commandeur Byma een windmolen ging zetten op het
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bastion van het Kasteel, recht tegenover het Commieshuis, protesteerde
Van 't Hoff hiertegen: hij zou onvrij komen te wonen en wil daarom zijn
oude keukentje, dat al voor zijn tijd afdakend is gemaakt aan de gevel van
de kelderkamer te mogen afbreken. Het is onderaan al flink verrot en
met verouderde' planken gebouwd. Hij wil dat het keukentje vier voet in
het vierkant groter wordt dan het oude, met kruiskozijnen ter bevrijding
van het inzicht (daar ging het eigenlijk om!). De kosten worden begroot
op f 700. Op 23 maart vindt aanbesteding plaats (f 550).
In najaar 1651 heet het dat de commies een kamer heeft mogen maken
i.p.v de oude keuken, die dreigt als seer swak van geiimmer synde, by

d'eerste storm neder te storten.
1657 wordt gezegd dat het pulver seer dangereus aan den Commishuis
legt, aan de turfschuur. Daarom moet er een pulvertoren worden gebouwd.

</.1

In voorjaar 1663 verzoekt de commies op de zolder van zijn huis een
kamertje te mogen maken om de boodens en dienaeren van de Heren te
kunnen laten logeren. Het moet met planken worden afgeschoten en er
moet een bedstede worden aangebracht, met dackvensters en glas om 't
'icht te scheppen. Deze verbouwing is in het voorjaar van 1664 gereed.
In najaar 1670 moet de beschoeiing in de Casteelsgracht (Haven) voor het
commmieshuis gerepareerd worden.
Meijndert van T(h)ienen (van de Thijnen).
In februari 1673 was deze koster-schoolmeester benoemd tot commies, op
het gewone tractement met bijvoeging van een pensioen van f 200 p,er
jaar. In 1683 werd zijn tractement van f 800 op f 1000 gebracht. Burge=neester en ouderling Van de Thijnen had in 1676 voor zijn rol in 1672
een gouden medaille gekregen van Groningen, wegende 6.5 lood. De
waardering voor zijn prestaties was echter wel zeer verschillend.
In de geschiedschrijving van na de oorlog worden vooral Rabenhaupt en
Eijbergen met ere vermeld. In Valekeniers het Verwerd Europa, in 1675
uitgegeven, wordt hij als een soort verkenner afgeschilderd en komt op
het derde plan. De geschiedschrijver Wagenaar noemt hem helemaal niet.
In Van Loons Nederlandsche Historiepenningen (1728) wordt hem meer
eer bewezen, hij wordt daarin de voornaamste aanlegger genoemd.
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Wel zeer opmerkelijk is dat dominee Michgorius, die in 1675 een boekje
samenstelde n.a.v. het overlijden van Rabenhaupt, met een uitgebreide
beschrijving van diens oorslogs-bedrijj, Rabenhaupt de bedenker van het
plan noemt en Eijbergen de uitvoerder. Van de Thijnen wordt in het
geheel niet vermeld, terwijl de dominee die toch zo goed kende.
Aardig is een stukje dat Scheltema ons in 1819 nalaat. Deze heeft gesproken met de 78-jarige Johannes Weertman (metselaar wonende in de Kerkstraat). Diens moeder zo vertelde deze was een achternicht van Van
Thijnen en meermalen bij de viering van verjaardag van de Held van
Coevorden aanwezig geweest.
Het valt op dat zijn naam steeds vanuit Den Haag geschreven wordt -tot
aan zijn overlijden (aen een ftauwteï op 8 februari 1707- als Meindert v~~
Thienen (zou ontleend kunnen zijn van de vestingstad in het huidige
Belgie: Thienen). Zijn dochter schrijft bij zijn overlijden: Meijndert van
Thijnen. Hijzelf schreef soms: Mvd Thynen. Er zijn m.i. voldoende
gegevens bekend om zijn afkomst nader uit te kunnen zoeken.
In voorjaar 1675 mag commies hof achter het magazijn aan zijn logement
met een planquetting tot deselfs bevryding aft schieten en in het najaar van
1675 in de kamer van zijn logement een nieuwe vloer van blauwe en witte
steen maken. De vloer die er lag veroorzaakte grote stank door verrotting.
Geld voor de fortificatie.
In het voorjaar 1700 wenst Meijndert voor vijf kozijnen blinden die met
kruisbouten gesloten kunnen worden. Dat vindt hij daarom zo nodig
omdat hij veel penningen die uitbetaald moeten worden ten dienste van de
fortificatie in huis heeft. Er is immers geen garnizoen dat zijn huis kan
bewaken en er dus geen schildwacht bij het logement zoals anders (er zijn
in Coevorden alleen maar een kapitein en tien constapels van de compagnie van kolonel Verschuur). In najaar zijn de blinden gemaakt voor f 70.

J

Van de Thijnen was aangewezen om de financiën te verzorgen ten behoeve van de fortificatie die in 1699 was aangevangen. In 1703 gaf hij te
kennen dat hij ook als ingenieur had gewerkt, samen met Herten; had hij
weggegraven aarde opgemeten en verder tijdens diens afwezigheid het
toezicht uitgeoefend. Hij vroeg f 3 extra per dag. Dat krijgt hij niet omdat
hij geen kwalifjcatie als ingenieur heeft, wel een tantième.
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Ruim drie weken later moet hij maar liefst f 20000 uit Zwolle halen.
Zaterdags gaat hij daar naar toe en komt Zondagsavonds in Coevorden
terug:

Hebbe twee mannen met geweer bij mij genomen, om hetselve te helpen
bewaaren, als oock de wegh tusschen Zwol en Coevorden, by dese tijt,
van de Hankemaaiers, uyt Holland, is besaayt.
Van de Thijnen kwam wel voor zichzelf op. In december 1700 schreef hij
samen met Hertell:

En dewijlen door het hoge water en quaede wegen den toevoer van
verversehing ons hier benomen is, komen l1Y WeI. Mog. ootmoedig versuken ons beijden gelieven te permitteren, datt l1Y tot ons gerief moegen
fissen in het sloot van den nieuwe gemaakte Cadijck, dewelcke vant Land~l
geld, door de anneemers verleeden Jaehr gegraven ende gemaekt is.
Visvangst was een lucratieve bezigheid, net als de jacht aan weinigen
voorbehouden. In de betreffende (tijdelijke) waterloop, die de helft van
het water van de drie in Coevorden samenkomende riviertjes moest
verwerken en om de stad leiden, stroomde bij regenval snel en er was met
een net gemakkelijk vis te vangen.
Johan Wijnkoop.
Op 23 maart 1707 reeds, ruim een maand na het overlijden van Van
Thijnen, wordt Johan Wijnkoop genoemd als commies. Deze woont dan
al in het Commieshuis.
In 1710 krijgt hij een tinnekast of botterlije in de keuken, met twee halve
deuren. Verder mag hij een ijzeren staande plaat in de groene kamer
aanbrengen, boven met een half rond, hoog drie en breed twee en een
halve voet. Verder twee gelijke gordijnen voor de ramen in de voorkamer. In iedere kamer mogen twee metalen bellen worden geplaatst
(voorzien met trekkers en ijzerdraden). De gordijnen zijn voorzien van l
linten, daermede die op en toe getrocken kunnen worden. Verder komt er
in de voorkamer een spiegel, breed twee voet, hoog drie voet.
Wijnkoop is door syn swaere familie niet in staat twee bedden, twee
peluws en acht kussens, bestemd voor de ledikanten van de Heren, aan te
schaffen. Hij krijgt dan f 100.
Verder mag hij nog kopen: twee Japonse dekens, twee witte wollen
dekens, twee beddekleden. twee beddezakken over de bedden en twee
peluwzakken.
10

In 1710 vraagt de commies of hij terzijden van het affuitenmagazijn (aan
de walkant van het huis) een hofje mag aanleggen. Dit gaat echter niet
door: men vindt dat het belemmerend voor het verkeer naar het bastion
zou zijn.
In najaar 1717 stellen de Heren vast dat dat het beddegoed door anderen
is gebruikt. Bij schriftelijke acte wordt dat verboden, niemand mag meer
in het huis logeren! Wijnkoop moet bedden en' dekens suyver en reyn
houden, ten dienste van de Heren Gedeputeerden.
In september 1720 mag Wijnkoop een bed kopen in de derde kamer, alsmede een peluwen vier hoofdkussens. Nog te kopen: een chitse japonse

~deken, een onder cleet en een overtrekselover het bed en peluwe.

Clbe commies krijgt toestemming voor 2 à 3 weken van huis te gaan.
In september 1723 moeten de zolder van de eetkamer, kozijnen en ramen
nodig geverfd worden (voor f 150). In 1730 klaagt de commies dat er in
het huis maar drie bedden met toebehoren zijn, maar ook nog zonder
lakens en slopen. Voor het normale bezoek van de Raad van State, te
weten twee gedeputeerden en verder bedienden en domestiquen, zijn
zeven bedden nodig! Wil twee bedden er bij. Hij zegt dat hij zelf nogal
arm is, heeft een gering tractement sedert het vernieuwen van zijn borgtocht (moet jaarlijks f 100 betalen!), sonder deselve sich geen borgen

hadden willen inlaten.
In augustus 1731 is één der behangsels door een 23-jarig gebruik versleten, er mag een nieuw komen voor f 50. Verder zijn er maar 24 matten
stoelen, de kussens erop zijn van de commies zelf. Hij mag 12 nieuwe
kussens kopen voor f 50.
In augustus 1732 zegt de commies dat hij ongeveer 25 jaar geleden van de
J~rfgenamen van zijn voorganger de ledikanten, welke jaarlij~~ de Heren
gebruiken, gekocht heeft, met het behangsel. Is nu behoorlijk gesleten,
echter ook het tafelkleed en de schoorsteenval in dezelfde kamer.
In augustus 1737: de deur van de slaapkamer van de commies, met 3
treden afkomende in de eetzaal, moet bij gemetseld tot vrijigheit der

besognes die in gemelte eetzaal moeten worden gehouden.
In augustus 1740 wil Wijnkoop drie gordijnen voor de ramen in de
eetzaal, een tafelkleed op de ronde tafel en katoen om een japonse deken
over te trekken.
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In augustus 1740: de fundamenten van de eetzaal moeten vernieuwd en in
drie oude kruiskozijnen die aent vergaen syn drie nieuwe schuiframen
aangebracht. Verder zou eigenlijk de eetzaal iets vergroot moeten worden,
is echter te duur.
Bij de visitatie van 1749 door de Heren Johan Maurits van Hemert, Heer
van Meeuwen en Pieter Scheyderuit, blijkt dat' Wijnkoop twee witte
wollen dekens heeft gekocht in de twee ledikanten van de Heren (f 29 +
10 stuivers aan vracht).

Jan de Blécourt, commies van's Lands Magazijnen.
Hij was te Breda geboren op 10 december 1724. Zijn akte van borgstel:)ing dateert van 8 november 1753. Hans Jacob Werndly staat garant voor
f 4000, een bedrag dat de commies mogelijk op een gegeven ogenblik aan
het Land schuldig zou kunnen wezen.
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J an trouwde op 25 augustus 1757 te Coevorden met Anna Catharina
Friesendorp, dochter van Johan, uit een gegoede familie te Ommen. Haar
vader was secretaris van die stad.
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De plattegrond van 1749.
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nO.1 De Eerste Heerenkamer lang 20 Voeten 7 Duim Breet 13 Voet 3 Duim
no.2 De Tweede Heerenkamer Lang 16 Voeten breet 13 voeten 9 duim
nO.3 De Eetsaellang 20 voeten 2 duim breet 15 voeten 3 duim
no.4 De Gasten Kaamer lang 20 voet 4 duim Breet 10 voeten 6 duim
no.5 De Kelder of de Kommies sijn kaamer I 20 voet 2 duim en b 11 voet 1 d.
nO.6 De Keuken lang 21 voet breet 15 voet
no.7 De Secretaris Kaamer boven den ingang van de plaats lang 13 v 4 duim
breet 10 voet
nO.8 De Boode syn Kaamer lang 16 voet en insgelijks so breet
nO.9 De Knegts Kaamer insgelijks lang en breet 16 voeten ..
Het Commieshuis lag ingebouwd tussen verschillende delen van het Arsenaal.
Zie voor situering ook tekening van Lappé van 1755 in het Arsenaal.
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Drie zonen studeerden in Groningen: Joannes (geb.1760), Wilhelmus
(woonde in Coevorden in 1785, was toen auditeur-militair en practiserend
advocaat). Hij huwde in Ommen met Hendrika Boddendijk , Verder was
er nog een zoon J. de Blecourt.
Wilhelmus had o.m. een aandeel in de herberg de grote Haar, aan de
Hessenweg te Ommen, bemeijerd door wed.' Willem Hollak en diens zoon
Jan).
~De moeder van de commies Jan overleed te Coevorden op 16 december
"'-'1776, Ze had tevoren in Breda, Dordrecht en Zwolle gewoond.

Johannes de Blécourt, commies van's Lands Magazijnen.
Geboren op 9 juni 1760, zoon van de eerder genoemde. Hij huwde op 209-1788 te Groningen met Wobbina Catharina van Trojen. Hij was toen
der beide rechten doctor en commies te Coevorden.
In 1798 wordt het Commieshuis bewoond J .de Blécourt. Buiten de keuken
waren er beneden en boven acht vertrekken.

13

...,

dorp in 1819. De nog meer belangrijke sliepen in oude tijden op het
Gouvernement en later bij Slingenberg aan de Haven.
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Namen van de Heren Gedeputeerden
volledig). Spelling soms discutabel!
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van de Raad van State (niet

~

Najaar 1655: Heren Scheltinga en Raesfelt.
Najaar 1657: Scheltinga en Leuwen. De heren vertrokken uit Den Haag,
op 21 september o.s. te Groningen aangekomen. Daar waren reeds een
ingenieur en een bode aanwezig, al 3 dagen,
l! an Boertange ging men via Lingen en kwam 6 oktober te Coevorden
an. Vertrek de llde naar de Ommerschans, s' avonds laat aldaar aangekomen.
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gave Wed K. Vraohtdoender.:Koevorden.
No. 22*. L. H. V.

'Geboortehuis van Generaal Van Heutsz - Koevorden ... 11

Een prachtige foto van het Commieshuis van vlak voor de afbraak.

Verkocht.
Op 23-12-1850 werd het huis door de Domeinen overgenomen. Op 3-21851 kon nog net er de geboorte van de latere Generaal Van Heutsz er
plaats vinden (later naar Terneuzen). Eind november 1851 is de woning
ontruimd. Zo kort heeft Van Heutsz er maar gewoond! Dat hij volgens
een nog niet zo oud gedicht in Coevorden op de wallen heeft gespeeld is
dus wel een onmogelijkheid !!
:;
In 1908 kocht Winandus Nijhuis het huis met naastgelegen pakhuis van
Levie. Het huis werd omstreeks 1914 afgebroken.
Belangrijke gasten.
Uiteraard waren er de Heren gedeputeerden van de Raad van State die op
visitatie kwamen, één of tweemaal per jaar.
Ook sliepen er andere talrijke bezoekers, zoals Gijsbert Karel van Hogen-

Voorjaar 1658: Heren Raesfelt en H.Beveringh. Beveringh is 26 maart
van Den Haag naar Amsterdam gereisd, de 27e naar Naarden, de 28ste
naar Deventer, 's avonds daar aangekomen. Van Raesfelt was enige dagen
eerder in Deventer (vanuit Den Haag) aanwezig. Op 29 maart een ontmoeting.
Najaar 1659 de Heren W.Huijghens en Samuel Emmius bezoeken achte~eenvolgens: Groningen, Delfzijl, Embden, Lieroort, Langakkerschans.
Bellingwolderschans, Bourtange, Coevorden, Steenwijk, Blokzijl, Zwartsluis, Hasselt, Campen, Ommerschans, Zwolle en Deventer.
In voorjaar 1660 waren het Albert van Loo én Samuel Emmius. Van Loo
is 16/6 maart uit den Haag vertrokken en reisde via Leiden , Haarlem ,
Amsterdam, Workum, Bolsward, Leeuwarden, Dokkum en is op 10/20
('laart te Groningen bij de heer Emmius gekomen. Daarna werd Bourtange bezocht. Om in Coevorden te komen moest men vanwege de slechte
wegen weer via Groningen reizen (op 31-3/10-4 te Coevorden).
~
Deze Heren van 1660 najaar reisden van Bourtange via Weitmarschen in
de Graafschap (Boere van Amerongen en Tengnagel).
In 1672 voorjaar, dus vlak voordat de inval van de bisschop kwam was er
Daniel de Blocq van Scheltinga en Johan Schreck.
In najaar 1672 uiteraard geen visitatie, maar in voorjaar 1673 was men
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weer present en er was uiteraard heel wat te bekijken. De namen: Arweent van der Burgh, Raad van de Stad Delft, (was in i672 in RvS
gekomen namens Holland) en Gijsbert Hermen Ripperda, Heer tot
Oosterwijtwerd.

\

Voorjaar 1675: Dionisius Lomars en Egbert Emmius.
Voorjaar 1677: Jetzo van Sminia, grietman van Gaesterlandt en Johan
Beck, Raadsheer der Stad Groningen.
Voorjaar 1679: Johan van Egmont van de Nienburch en Tinco Andringa,
Grietman van Lemsterland. Egmont was niet op tijd in Groningen (hij hade>
in Noord Holland wat te doen gehad. Dus ging Andringa alleen opr
inspectie.
Voorjaar 1681: Jacob Schimmelpenninck van der Oye, Heer van der
Cloesen, Hoofdscholtus der Stad en Ampt van Lochem en Johan Eeck,
Raadsheer van Groningen.
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Najaar 1695: Augustinus Lyclama à Nijeholt, Grietman van Opsterland en
Carel Ferdinand Baron van In- en Kniphuizen, heer van Bredevelt.
Visitatie 1749: Onder het losbranden van het Canon arriveerden in de
stad: Johan Maurits van Hemert, Heer van Meeuwen en Meester Pieter
Scheijderuit. Ze kwamen van Groningen. Ook als de gedeputeerden de
stad verlieten werd een kanon afgeschoten (soms al zeer vroeg in de
morgen !).

B
,,/

I_

I

d.,MJO vi,

I

Soms werden de Heren onderweg opgehouden vanwege indispositie.
In 1770 beginnen de heren Van Leyden en Van Coehoorn hun inspectie in C
Arnhem op 18 juli.
In 1783: Baron van Aertsen van Sommeisdijk en Baron van Alberda van
Byma. Op 1 augustus van Arnhem, daarna via Doesburg, Zutphen,
Deventer, Hasselt, Zwolle en Ommerschans naar Coevorden.
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BIJLAGE A:
Meubilaire Goederen zigh bevindende in's Landts Huijs te Coevorden, (16 januari 1769) als:
In de eetzaal:
Behangsel van geschildert doek
3 Streepte Gordijnen voor de Glaasen
12 Mattestoelen
nog 12 Matte stoelen
12 Groene Trijpe kussens
Staande en leggende Plaat
Spiegel
2 tafel blaaden met een Schraag.
In de Eerste Camer.
Een Bedt met zijn toebehooren bestaende in een hoofdt peluw, vier
kussens, een wolle en een catoene deeken.
Spiegel
2 Gordijnen voor de Glaasen
Staande Plaat.
In de Tweede Carner.
Een Bedt met zijn toebehooren, bestaende in een hoofdtpeluw , vier
kussens, een wolle en een catoene Deecken.
Lange Spiegel
2 Gordijnen voor de Glaasen
Staande Plaat.
In de Derde Carner.
Een Bedt met zijn toebehooren, bestaende in een hoofdtpeluw, vier
kussens, een wolle en een catoene Deecken.
2 Gordijnen voor de Glaasen Spiegel.
Nogh bevinden zigh:
2 Bedden met haar toebehooren bestaende in twee Hoofdpeuluwen, vier
kussens en vier wolle deekens.
Glaase Kast in de keuken.
4 Matrassen
4 Oorkussenties
Catoene Deeckens
Bedt Peuluwen twee hoofdkussens
Catoene Deecken
Spaans wollen Deeken
5 Hoofdkussens
18

Spiegel met een vergulde Lijst
Lange Spiegel
12 Stoelen met Leer bekleedt
Blaauw Zaaij Behangsel zonder Ledikant
dito Schoorsteenvalletje
dito Tafelkleedtie
2 tafelkleeden van gestreepte Zaaij
Houte Kleerkast
Secreet Cofferties
Leedige tijk van een Bedt
2 dito van Hoofdtpeuluwen
S dito van Kussens.
Coevorden den 16 januari 1769, I.De Blecourt.
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BULAGE B:
Najaars Generaale 1783.
Commiswoning.
Het groote deurkozijn tot den ingang van het 's Landshuis vernieuwt.
Aan de poort na de koegelplaats een kram gemaakt.
De mond van de reegenbak vernieuwt.
De goot tot afleidinge van het overtolloge reegenwater uit de regenbak
gemaakt.
De goot beginnende bij de binnenplaats der knegtskamer, voor bij de
achtergevel en verders langs de matrassen schuur gemaakt.
BIJLAGE C:
Lijst van gebouwen uit 1785:
's Landshuis aan de Haven.
1. De eerste Heerenkamer, langs ingaande, lang 20 voeten 7 duime en
C)reet 13 voet 3 duim.
2. De tweede Heerenkamer, int kruis daar tegen over, lang 16 voeten en
breet 13 voet 9 duim.
3. De Eetzaallang 28 voet 2 duim en breet 13 voeten 3 duim.
4. De Gaste Kamer lang 20 voet en 4 duim, breet 13 voeten 6 duim
(achter no. I).
5. De kelder of de Commis syn kamer lang 20 voet en 2 duim, breet 11
voet 1 dm.
6. De Keuken lang 21 voeten, breet 15 voeten.
7. De Secretaris Kamer boven den ingang van de Plaats, lang 13 voet
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4dm, breet 10 vt.
8. De Bode kamer lang 16 voet en insgelijks zoo breet, is de voorste op
de Plaats ..
9. De Knegts kamer daar achter lang en breet ook 16 voeten.
Verder: Bruikbare Zolders,
BULAGED:
Memorie van aile's Lands gebouwen.
1798:
's Lands Huis met derselve Magazijnen en hof, bewoond door J .de
Blécourt Commis van's
Lands Magazijnen, behoorende hierbij twee
hofjes ten weerszijden van het onverwulfde Pulvermagazijn.
BULAGEE:
Reparaties van 10-8-1814.
Magazijns Meesters Woning (samenvatting).
Eetzaal.
De vloer blauw verven. Aan een vensterkozijn een las aanbrengen, lang
twee voet zwaar vijf quart en breed drie en een halve duim, met taaie
nagels gevast en overgeverfd.
In het deurkozijn eveneens een las.
Het behangsel weer vasten.
Op de turfbak een lijstje maken, lang zeven voet, breed drie, dik een
duim.
Agterkamer.
Het behangsel dat geheel losgescheurd is, vasten en er een nieuw behangselpapier overplakken. De vloer blauw verven.
Tweede verdieping en zolder.
Een nieuwe zijwang te maken aan een dakvenster, hoog drie, breed twee
voet in het formaat van de driehoek, van vurenhout.
In de schoorsteen van het huis een gat breken van een en een halve voet
in het vierkant, daarin een ijzeren deurtje, voorzien van de benodigde
scharnieren en klinket.
Fascade.
De vensters tweemaal met een rode kleur oververven (ook van Arsenaal)en de kozijnen van de woning met een witte kleur oververven. De
oude rode verf der vensters goed afgekrapt.
De deur bij de omheining zal hij teren.
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