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De fraaie tekening op de omslag werd aangetroffen op het schutblad van 
de verzameling tekeningen die in 1749 werden gemaakt van de landsge 
bouwen van Coevorden en de Ommerschans. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoma 
tiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij electronisch, mechanisch, door fotocopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder de voorafgaande toestemming van de samensteller. 

Algemeen. 
Dit blok lag -gezien vanuit de stad- aan de rechterzijde van de Benthei 
merpoort. Een gedeelte bestaat thans nog. Het ligt aan de Bentheimer 
straat (hoek Spoorhavenstraat) en is lang 18.5 meter, dat is ongeveer een 
kwart van de oorspronkelijke lengte. In dit nog bestaande gedeelte waren 
vroeger (althans na de herbouw van 1770) op de hoek onder en boven een 
kapiteinspaviljoen, daarnaast een luitenantspaviljoen en voor de rest twee 
verblijven voor soldaten. Ook aan de buitenzijde is het niet meer in de 
oorspronkelijke toestand (er zijn bijvoorbeeld etalages). 
Mag kan zich afvragen waarom dit meer dan 200 jaar oude gebouw niet 
als monument is aangemerkt. Het heeft, mits gerestaureerd, zeker ar 
chltectonische waarde, het heeft haar eigen belangwekkende geschiedenis 
en is een welkom herkenningspunt in een steeds meer monotoom wordend 
stadsbeeld. 
Het Benthemerblok behoorde in de zestiger jaren van de 18de eeuw tot 
die laage, ouwde en swak getimmerde blokken barakken die toen maar 
eens vervangen moesten worden. Dat deze nieuwbouwals grootschalig 
werd ervaren blijkt wel uit de reactie van een Drentse Gemeente-Assessor 
die in 1843 met zijn beide neven in Coevorden overnachtte en's avonds 
een wandeling maakte: 
Oom zette verbaasde ogen op, toen hij de groote kazernen, waarin toen 
slechts een klein garnizoen was gehuisvest, in 't oog kreeg. 

Bronvermelding volgt in één van de volgende delen. 
Ommen, april 1993 

De kazerne, die dateert van de eerste helft van de 17de eeuw, heeft 
verschillende namen gehad. In 1647 wordt ze Capitein Molckmans 
quartier genoemd. Deze kapitein is in 1646 voor korte tijd, na het overlij 
den vall commandeur Aepke Tjarda van Starckenborch en vóór de benoe 
ming van Balthasar van B(e)yma, door Drost en Gedeputeerden van Dren 
the by provisie met het commandement van Coevorden belast geweest. 
In 1655 en 1662 heet het: capitein Boerems quartier (kapitein Johan van 
Burum huwde in 1669 te Coevorden). Na de tijd van de bisschop van 
Munster komen we tegen: Eybergen quartier . In 1749 wordt het no. 7 
genoemd, in 1754 Benthemmer Block, in 1769: onder-majoorsblok. Na de 
herbouw in de jaren 1769-1770 is de benaming bijna steeds: Benthemer 
Blok. 

Het oude blok en haar omgeving. 
In 1647 wordt gesproken van Molckmans Quartier, men mag echter 
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van U tot V is het onder-majoors 
Logemend 

no. I de voorkamer 
2 het voorhuis 
3 de middelkamer 
4 de zijkamer 
5 een kleijn kamertjen 
6 de keuken 
7 een washuis 
8 een domestiquenkamer 
9 een agterkeuken 
10-30 verblijven voor soldaten 
31 een aschbak 
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vóór 1770 De tekening is in 1749 
De plattegrond van de ou~e kazerne vbaneedte even g·root als het latere,echter 

di d H t blok was 10 lengte en r .. . d tui vervaar ig . e d den Aan de walzijde ligt e 10. 
kon alleen de begane grond maar bewoon wor . 
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aannemen dat het ook vrijwel direct na de aanleg van de vesting na 1605 
is gebouwd. Op 22 mei 1647 is er een resolutie van de Raad van State dat 
een bestek dient te worden gemaakt van het aanleggen van een dam tussen 
het kwartier van Molckmans en dat van de Ses Schoorstenen (het blok aan 
het eind van de Kerkstraat, links). Dat gesproken wordt van een dam is 
niet verwonderlijk: het tracé van deze verbinding liep precies langs de 
vroegere buitenzijde van de middeleeuwse stadsgracht, zoals die op de 
kaart van Van Deventer (medio 16de eeuw) nog voorkomt. Het gebied 
was nogal laag en stond somtijds onder water. Het huidige peil van dit 
gedeelte van de Spoorhavenstraat is 10.40-10.80+NAP; men mag 
aannemen dat het vroeger lager was en dichtbij of onder de in 1848 
hoogst bekende waterstand te Coevorden van 10.25+NAP lag. 

. Enkele jaren later, op 28-11-1651 is er een besluit van de Raad van State 
op het verzoek van de Magistraat van Coevorden of van Landswege stra 
ten kunnen worden gemaakt langs de vier kwartieren barakken voor beide 
poorten. Moeten ze zelf maar doen zegt Den Haag, want ze krijgen im 
post op de bieren die binnen Coevorden geconsumeerd worden, namelijk 
20 stuiver voor elke ton bier. In 1614 al had Friesland bij de Raad 
geprotesteerd tegen deze belasting voor haar soldaten. In geen enkele 
frontierplaats was dat zo zei men, alleen in Coevorden, dewijl alle dingen 
daer vast doorgaens in hogeren prijsen sijn als op andere plaetsen. 

Wat het aanleggen van straten betreft: er is wederzijds geen begrip, zo 
verzuchten de Heren gedeputeerden die Coevorden bezoeken. In het 
voorjaar 1655 wordt met de Magistraat gesproken over het maken van de 
straten tussen de kazernes. Coevorden zegt dat de impost op bier f 400 
opbrengt, waarvan echter de beide predikanten elk f 150 krijgen. De rest 
is niet genoeg voor straataanleg. 

In het najaar 1655 loopt dezelfde dam van Boerems Quartier naar de Ses 
OSchoorstenen. De straat wordt dan toch door de Heren aanbesteed. Ze is 
breed een halve roede (d.i. 1.88m) en kost f 11 de roede in de lengte 
gemeten. Bij de revue van's Lants soldaeten bestaat overigens in oktober 
1655 het garnizoen uit de compagnieën van Byma, 78 soldaten, Polman 
48, Albarda 47, Broe(r)sma 48, Solckema 53 en Boerurn 37 soldaten. 
Ritmeester Hagewolt heeft verder 35 ruiters. 

In december 1656 is er een verzoek van Waldrik Does, de proviandmees- 
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ter van het Proviandhuis-beneden. Hij moet nog f 150 van de Landschap 
Drenthe (dat dus uiteindelijk moest betalen, maar dat in veel gevallen 
alleen maar deed na verscheidene aanmaningenl) vanwege het maken van 
een stenen straet (met eycken zijdplaet) int quartier van captein Burum. 
De proviandmeester en ook de commies fungeerden nogal eens als aan 
nemer; wat men echter ook wel tegenkomt is dat niet alleen militaire 
ambtenaren als zodanig optraden, maar ook officieren van het Coevorder 
garnizoen. 
In het voorjaar 1662 is er een verzoek dat de dam tussen de Ses Schoor 
stenen en Boerems quartier ter lengte van 12 roeden (breed:1 roede) mogt 
gestraet worden (en 1 voet dik te bezanden), alsmede 10 roeden straat 
voor Boerems en Solckema's kwartier (de aanwonende burgers zullen (f , 
andere 10 roeden maken). In najaar 1663 is de straat gemaakt. De 
aannemer van de straat over de dam was de commies Nicolaas van 't Hof 
(woonde aan de Haven in het Commieshuis). Hij sal enige defecten 
metten eersten suyveren. De nieuwe straat voor de kwartieren van Solcke 
ma en Boerem, die door luitenant Gabbema was aangenomen bleek i.p.v. 
40 roeden lang en 6 voet breet, maar 29 roeden en zoveel breder dat de 
oppervlakte in totaal toch 20 vierkante roeden is. 

De nieuwbouw van 1769 
In zijn beschouwingen aan de Raad van State van maart 1765 over het 
aantal benodigde kazernes, had directeur Vonck voorgesteld dat naast de 
twee aan beide zijden van de Friesepoort (het Meulenblok van 1765 en 
het in 1767-68 gebouwde Majoorsblok), ook nog twee aan beide zijden 
van de Benthemerpoort te maken. Samen met het Grenadiersblok, dat nog 
in vrij goede staat was, zouden deze vijf kazernes 17 officieren en 868 
soldaten kunnen herbergen. Al de oude kazernes tezamen, ten getale van 
13, kwamen niet verder dan: 16 officieren en 262 soldaten. Het 
Benthemerblok, het Majoorsblok en het Meulenblok zijn van dezelfde 
inrichting, zo wordt gesteld. In elk appartement kunnen drie koetsen 
worden geplaatst (voor acht man). In tijd van nood zouden zelfs 10 man 
n een logement kunnen ondergebracht worden en bovendien elke zolder 
nog eens zes man. Daar is echter weinig Iugtigheid. 
Aan zijn brief van maart 1765 refereert Vonck op 15 mei 1767 en 
herhaalt dat net als aan de Friesepoort ook aan beide zijden van de 
Benthemerpoort twee nieuwe blokken barakken zouden moeten worden 
gebouwd, waardoor dan alle overige ouwde Baraquen als kunnende 
sonder ondienst aan het Garnisoen seer wel worden gemist, ten voordele 

Onderhoudswerkzaamheden in de barakken. 
In september 1665, juist toen het gerucht rondging dat de bisschop van 
Munster in Boertange zou zijn, vraagt kapitein Burum om een houten 
vloer op de kelderkamer en om een trap in de kelder. Ook wil hij twee 
kozijnen erbij, op de zolder eren de Suitkant. 
Ook de naam van Mevrouw Eybergen, die vanaf 1679 in het paviljoen 
aan de Bentheimerstraat woonde, vinden we terug in de vermelding van 
bepaalde werkzaamheden aan haar behuizing. Zo wordt er in 1680 een 
wenteltrap gemaakt naar de kelderkamer en worden de muren in de grote . 
kamer (aan de zijde van de Bentheimerstraat) afgebikt en weer gepleis 
terd. In het voorjaar 1681 mag de bouwvallige gevel van de grond af 
worden vernieuwd, waarvoor commies Meyndert van Thijnen niet minder 
dan f 975 tot zijn beschikking zou krijgen. Maar ... terwijl men met het 
karwei bezig was stortte een dubbele, oude schoorsteen omlaag. Men was 
beducht dat de gehele middelmuur ook zou omvallen. Dat moest ook 
hersteld, zodat de kosten uiteindelijk f 76 en 8 stuivers hoger werden. 
In september 1688 had de aannemer Berent Cock voor f 680 aangenomen 
het verlatten der daken van het Eybergen quartier. 

I I •• 
De gevel aan de Bentheimerstraat en die aan de zijde van de stad van het voor 
gestelde logement voor een kolonel. Het wapen van de Generaliteit ontbreekt niet. 
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van den Lande soude kunnen worden verkoght. Het jaarlijks onderhoud 
zou f 800 minder gaan kosten. 
Aanbesteding moet een jaar vooruit gebeuren, dus zou die van het derde 
blok najaar 1767 moeten geschieden door de visiterende Heren van de 
Raad van State. Het werk zou dan in het vroegjaar 1769 kunnen starten. 
Daarom stuurt Vonck nu een tekening met begroting voor de bouw van 
het Benthemerblok, ter vervanging van het oude Ondermajoorsblok. 
Hij merkt hierbij op dat in alle oude barakken geen logement voor een 
kolonel of luitenant-kolonel werd gevonden. Die konden dus, als ze een 
gezin hadden, niet in Coevorden worden ondergebracht. In het voorge 
stelde Benthemerblok kan wel een kolonel wonen, verder een kapitein, " 
twee officieren en 160 soldaten. Als het nodig zou zijn nog meer: een 
kolonel, twee kapiteins, vier officieren en 260 gemeenen. 
Een logement voor een kolonel komt er echter niet. Uiteindelijk wordt het 
net als bij het Meulenblok: op elk uiteinde een kapiteinslogement en een 
luitenantslogement, met daartussen de appartementen voor de soldaten. De 
lengte van het blok is 76 meter, de breedte 8.4 meter. 
Aan materialen en arbeidslonen bedragen de bouwkosten f 20230-1. Dit 
bedrag kan worden onderverdeeld in: 
metselwerken: f 9551-8 aan materialen en f 1363 aan arbeidslonen. Samen 
is dit: f 10914-8; 
houwtwerk: aan materialen is besteed: f 9109-6, aan arbeidslonen f 1006- 
7, samen: f 10115-13. 
Verder wordt de waarde van het oude gebouw getaxeerd op f 800. 

Het Benthemerblok schrijft directeur Vonck op 10 februari 1769, zal 
deesen Soomer opgebouwd worden. Het is de bedoeling dat het in 
november 1770 kan worden bewoond. Op 17 Maart 1769 is men bezig 
met het uitgraven der aarde om het fondament te konnen leggen. Op (.'" 
mei schrijft hij naar Den Haag dat de aannemer A.Kreemer sterk beesig is 
en wegens het favorabel saijsoen reeds so verre geadvanceert dat de deur 
en venster cassijnen van de eerste verdiepinge (=begane grond!) sijn 
geplaatst en binnenkort het metselwerk op balkens hooghte staat gebraght 
te worden. Andries Kreemer, tevens burgermeester, woonde in hèt 
hoekhuis Markt-Bentheimerstraat (thans de Ganzenhoedster). 

Het (voor de helft weergegeven) Benthemerblok, gebouwd in 1769-1770, nog in 
haar oorspronkelijke staat. De tekening van 1823 is ondertekend door de Ie 
kapitein-ingenieur A.A.Lesturgeon (de schaalstok geeft telkens 1 meter aan). 
Geheel links het kapiteinspaviljoen, daarnaast een luitenantspaviljoen, verder 
bevatte de kazerne 11 beneden- en 11 bovenkamers voor soldaten (in totaal 6 
minder dan in het Meulenblok). 
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Over de omgeving. 
Een terugkerend punt van onenigheid tussen de Magistraat en het Rijk 
(zeg Raad van State) was de eigendom van gronden. Een overeenkomst 
uit 1651 regelde veel. Het betrof hier vooral de stukken grond die waren 
gewonnen toen in het begin van de 17de eeuw de vesting werd aangelegd. 
De oude begrenzing, de ovaalvormige stadsgracht, lag namelijk dichter bij 
het centrum van de stad dan later het begin van de wal. Zo'n stuk grond 
was ook de tuin K 315 (=nummer van de kadastrale minuut, aangegeven 
op kaartje op pag.11 met: aa) , langs de wal lopend langs het bastion 
Utrecht tot aan de plaats waar het Benthemerblok begon (we zouden nu 
zeggen: aan de stadzijde van de Spoorhavenstraan. De Magistraat 
claimde het (terecht) als haar eigendom. Nu had in 1792 de onder-majoor 
Servatius het als tuin in gebruik genomen, waartegen de gemeente 
protesteerde. Ze liet een brief door haar stadsdienaar aan directeur 
Schuller in de Sallandsestraat bezorgen om nog eens duidelijk te maken 
dat ze in het bezit was van een stuk van commandeur Byma uit 1648 dat 
inhield dat de gront tegen de 6 schoorstenen door de Stadt kan worden 
aangetast. De onder-majoor mag tuin best gebruiken vindt de gemeente, 
maar moet er wel voor tekenen. 
Schuller, geagiteerd, antwoordt al de volgende dag. Hij heeft niet de 
minste vrees voor Uwe Achtbaare Drijgementen. Hij wil eigenlijk liever 
niet verder over de zaak schijven: Daar over handelen dat is goed voor 
Lieden die 't schrijfgeld tot haar Emolumenten hebben, myn tyt, kan 
nutter tot's Lands Dienst besteden. Zo, dat was dat. De overeenkomst van 
1651, zegt Schuller, is wel op meerdere punten niet nageleefd. De 
gemeente blijft overigens wel eigenaar! 

Net als bij de andere kazernes vinden we ook hier in de nabijheid tappers, 
geneverbranders en herbergen. Eén van de herbergen had in de Franse 
Tijd bepaald geen goeie naam. 
De Franse commandant Schreiber beveelt op 15 januari 1796 (schriftelijk 
en in het Frans uiteraard) het huis genummerd 218 aan in de aandacht van 
de Magistraat. Hij zegt dat het een plaats is van de meest liederlijke 
losbandigheid. Hij is zelfs van mening dat deze het garnizoen ontwricht. 
Patrouilles bezoeken de herberg overdag, maar ook vindt men er op elk 
uur van de nacht soldaten, in de bedden achter, zelfs tussen de koeien. De 
Magistraat moet maatregelen nemen anders zal de commandant zelf 
ingrijpen. 
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1790-1795 (Schuller) kadastrale minuut (1825) 

.. 
De omgeving van de Bentheimerpoort op verschillende kaarten van 1755, 1770, 
~90-95 en 1825. De laatste is de kadastrale minuut, waarop geen vestingwerken 

ZIjn weergegeven (huidige straatnamen en oude benamingen toegevoegd). . 
Wat betreft eerder vermelde tuin (K 315, aanduiding aa) wordt gezegd dat deze IS 
gelegen tusschen den tuin, nevens dat huis, daar tansch 't Hametje (of Harnetje?) 
uithangt, aan 't einde van 't Blok Barakken, aan de Benthemer Poort en de 
tuintjes voor de oude huisjes tegenover de courtine, tusschen de Bastions Utrecht 
en Vriesland. Dat uithangbord moet van het huis van Derk Hazelaar (K 305) zijn 
geweest, in 1822 is het eigendom van Jan Hazelaar, tapper. . 
In 1618 woonde hier Heindrick Wispelweij, in 1649 Egbert Wispelweij, in 1691 
weer een Hendrik Wispelweij (heeft dan twee paarden en een huis vol kinderen!). 
In de l ste helft van de 18de eeuw wonen er nog Wispelweij's in dit huis, evenals 
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in het huis ernaast (K 304). 

Onderhoud van het nieuwe Benthemerblok. 
Om een indruk te krijgen van wat zoal de aannemer van het onderhoud 
van de metsel-en timmerwerken moest verrichten, hier van wat in de 
Najaars Generaale van 25 oktober 1785 wat betreft het toen nog maar 15 
jaar oude gebouw is opgenomen: 

no.8 De Haard gerepareerd 
no.21 De riep voor de geevel hersteld 
no.17 Het venster hersteld 
Het lood der vensters van het geheele gebouwalwaar zulks benoodigt 
was gerepareert en hersteld. 
De gehengen krammen en verders alle het sluytwerk van alle de deuren 
daar het vereyschte gerepareert en sluytbaar gemaakt. 

Aannemer weder inleggen zoo als dezelve geweest zyn. De rollaag van 
de Goot lang vier voet, van een en een halve steen in het vierkant, zal 
hy met vlakke, klinkert mopsteenen in Bastard Tras repareeren. Nog 
negen voeten dito aan de andere zijde der Kapiteins wooning. Als meede 
nog twintig voeten dito tegen de Wagt der Benthemer poort in sterke 
Tras, moeten de thans exteerende rollagen tandsgewijze uitgebroken 
worden en weder opgemetzeld zoo als het geweest is. 
Numero Dertig. Een geheng op het zolderluik vast te maken. 
Numero Negen en Twintig. Een nieuwe klamp aan het vengster te 
brengen, lang twee voet drie duim, zwaar Een duim vuurehout, dezelve 
zullen met vyf behoorlijke taaye nagels op ieder deel gevast worden. 
Numero Veertien Twee nieuwe Glasramen te maken ieder hoog vier en 
een halve voet, breed twee voet vier duim, verdeeld in twaalf ruiten, 
moetende de onder en bovenreegel in de opgaande reegels en de Glasre 
geltjes in deeze, en in de onder en boven regel met Gat en pin ingelaa 
ten weezen, moetende alles bewerkt worden, als aan de andere raamen 
der Casernen te zien is, glad afgeschaafd, wel passende en vervolgens 
twee malen overgeverfd, met de benoodigde gehengen en klinket. 

In de overige soldaten appartementen zijn soortgelijke herstelwerkzaam 
heden. Nemen we nu nog: 

Numero Negentien. Officiers Woning. In de Oeuilje de Boeuf een 
Rooster leeveren, het toegemetselde droogkasje los te breeken en er een 
deurtje voor te brengen met de benodigde scharnieren en klinket. In het 

Stoker en herbergier Jan Erardt Schepens, wordt van 1770-1792 vermeld als 
bewoner van het huis op de hoek van de Botersteeg (K 304, thans parkeerter 
rein). In 1798 is dat: Joh.Carsen,kastelein. Dit huis werd in het begin van de 
17de eeuw (1618) bewoond door Arend Hillebrans. 
De vier kleine huisjes (K 308-311) dateren van omstreeks 1800, in 1822 zijn ze 
van Jan Harm Hazelaar, kleermaker. 

In het huis K 204, (hoek Bentheimerstraat-Spoorhavenstraat) woonde in 1825 
Johan Marten Bergman, winkelier, in 1810 Willem Weggeman, in 1798 
H.Wispelweij, rentenier (toen 84 jaar oud), was tevens burgemeester geweest. In 
1642 toen Jan Quants er woonde, moet het een mooi huis zijn geweest, het wa= 
namelijk f 2600 waard. In huis K 205 ook al weer (in 1798, 1825) e: / 
jeneverstoker: H.Dommers. In 1637 woonde Berend Benninck er. 

Dat was dus niet veel. In augustus 1814, drie maand nadat de Fransen 
waren verdwenen, was dat heel wat meer. Hier een gedeelte ervan: 

Numero Een (het kapiteinslogement). Een eike deeltje te brengen op ( 
onderdorpel van het Deur Cozijn, lang drie voet, breed vijf, en zwaar 
een duim, wel passende bewerkt en behoorlijk gevast. 
Boven de deur der groote Kamer eenige losse steenen vast te 
metzelen. Even als een plavuis in de Keuken. 
In het Beschot' van het Dak een nieuwe eike plank te brengen,lang drie 
voet, breed twaalf duim, zwaar Een en een halve duim Vuurehout 
dezelve zal tegen de Stoot en dwars balk behoorlijk met agt taaye drie 
duims nagels gevast moeten weezen en wel passende ingemaakt, de 
Pannen welke ten dien einde uitgenomen hebben moeten worden, zal hy 

12 13 



I~ 

luik van de zolder twee gehengen te maken. De vloer van de beneeden 
kamer eens blauwoververven. 
Voorts alle Ruiten boven de Deuren der trappen naar de Bovenkamers 
deezes Caseme gaande in te brengen en completteren. 

Bijzondere bewoners van het Benthemerblok. 
Mensen wonen veelal graag in oude huizen met het gevoel: dat huis heeft 
tenminste iets! Nu, van het nu nog bestaande gedeelte van het 
Benthemerblok kan men dat ook zeggen, al was het alleen al om twee 
dames die er gewoond hebben: Mevrouw Van Eybergen en Mevrouw Van 
Gramsbergen. Voor beide had het verblijf in Coevorden te maken met de 
enerverende jaren rond 1672, toen de bisschop van Munster de stad had 
veroverd, weer verloor en probeerde terug te winnen; de beide weduwen 
wilden kennelijk de stad niet verlaten en bleven er lange jaren. Rondom 
beide dames ontstonden 300 jaar geleden problemen op hoog niveau, in 
het bijzonder wat betreft hun woningen op het Kasteel en in het 
Benthemerblok. Hier wat uitgebreider op in gaan geeft ons een zeker 
inzicht hoe de verhoudingen in de hoogste kringen destijds konden zijn. 

Verkocht. 
Ten gevolge van het Koninklijk Besluit van 9-12-1850 no.48 wordt o.m. 
het Benthemerblok te koop aangeboden. De koper van dit gebouw zal in 
de loop van dit jaar, zoo dra hetzelve ontruimd is, daarvan in bezit 
gesteld worden. Op 13 oktober 1851 klaagt Domeinen dat het 
Benthemerblok nog niet aan Domeinen is overgedragen. Met enige 
vertraging gebeurt dat toch. 

Een gedeelte van Benthemerblok ter lengte van 18.5 meter bestaat nog (foto 
februari 1993), met o.a. het in het verleden zo bekende en veelbesproken 
kapiteinslogement; nu is er het uitzendbureau Inter-Work gevestigd ( Benthei 
merstraat 48 ). 

Deze prachtige prentbriefkaart van de Bentheimerpoort is afgestempeld op 4 
september 1907. De stadswijk De Eendracht is er nog niet, de nieuwbouw op de 
plaats van het vroegere Commandement is nog maar net gereed. Rechts is de 
gevel van het voormalige Benthemerblok te zien (collectie Rieks Arends). 
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Overste (Frederik) van Eybergen, (waarschijnlijk in Zutphen geboren), 
had de leiding gehad bij de verrassende herovering van Coevorden op de 
bisschop van Munster in december 1672. Ook hem had dit wapenfeit 
roem en aanzien gegeven. In 1673 is hij al commandeur van Coevorden 
en wordt bevorderd tot kolonel. Als Rabenhaupt op 2 augustus 1675 in 
het Gouvernement overlijdt, wordt hij de nieuwe gouverneur en mag deze 
prachtige ambtswoning (het huidige oude gedeelte van het stadhuis) 
betrekken. 
Echter niet voor lang. Bij de visitatie van de Heren van de Raad van State 
van 15-20 september 1675 is hij nog aanwezig, kort daarna moet hij zijn 
overleden, naar men zegt gesneuveld in de strijd tegen de Fransen. Op 18 
december 1676 wordt Johan Reinhart van Hoornbergh, kolonel der 
Infanterie, tot nieuwe gouverneur benoemd. Een papieren gouverneur ,e 
nooit aanwezig is. 
Weliswaar was aan mevrouw Van Eybergen en haer seven vaderlose kin 
deren in april 1676 het kapiteinslogement in het Benthemerblok voor haar 
leven lang toegewezen, ze maakte geen aanstalten om uit het Gouverne 
ment te vertrekken nu de gouverneur er geen aanspraak op maakte. 
Op 9 september 1677 werd echter al weer een nieuwe gouverneur 
benoemd, die tevens Kastelein van Coevorden was. Het was Delwich 
(Heer van Wiebendorff, Zarendorff en Blucher, luitenant-generaal der 
infanterie) . 
Zijn regiment komt, later, in december 1678 binnen, bestaande uit zeven 
compagnieën. Meyndert van Thijnen, commies, moest voor f 1154 laten 
repareren aan soldatenbarakken (hij kreeg zelf f 60 omdat hij vele moeyte 
ermee had gehad). De zeven-compagnieën waren Delwichs lijfcompagnie, 
die van Linderooth, Top, Pool, Deutekom, EIst en Schoonleben, in totaal 
bestaande uit 204 musketiers en 93 piekeniers. Verder was er nog een 
compagnie van ritmeester Sichterman, met 34 peerden. 

Nu moest de weduwe Eybergen (Kunigunda Kellerin Wittib, ook uit e, 
militaire familie stammend) met haar grote gezin echt uit het 
Gouvernement vertrekken. Begin 1678 verwacht ze elke dag de aankomst 
van de nieuwe gouverneur. Het logement in het Benthemerblok zag er 
weinig aantrekkelijk uit, het moest nodig opgeknapt worden. Daarom 
verzoekt ze Drost en Gedeputeerden van Drenthe of ze de toen 
leegstaande Schuitenwoning, waar Camerlingh in had gewoond (het 
rechtergedeelte van het Kasteel, eigendom van de Landschap), kon 
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betrekken. Dat mocht en gebeurde. In het voorjaar 1678 zit Mevrouw 
Delwich al in het Gouvernement, ze klaagt dat het zeer ontrampeert is. 

Nu had Delwich ook als titel: Kastelein. Op grond daarvan meende hij 
ook recht te hebben op het oude Kasteel, in het bijzonder op de behuizing 
waar Mevrouw Eybergen net ingetrokken was. De Raad van State echter 
schrijft dat ze daar in rust en vrede mag blijven wonen, totdat het 
appartement in het Benthemerblok zal zijn opgeknapt. Tijdens de visitatie ~ru: september blijkt dat Meyndert van Thijnen was gemachtigd om, 
indien Mevrouw Eybergen in het kapiteinslogement zou trekken, daar de 
regenbak waterdicht te maken. 

. Op 8 oktober 1678 zet de luitenant-generaal Delwich Mevrouw uit haar 
huis! Haar meubelen werden in de regen door's Lants Militie op straat 
gezet en deels door soldaten geplunderd en gestolen. Zelfs haar oude 
moeder, die drie jaer van de hand des Heeren was geraeckt geweest 
werd uit huis gehaald. ' 
De reactie van de Raad is scherp: Delwich had de resolutie moeten 
kennen waarbij aan Mevrouw werd toegestaan daar te wonen. Bovendien 
had hij geen enkel recht met geweld de woning binnen te dringen; binnen 
24 uur moet hij die weer ontruimen, de meubelen weer naarbinnen 
brengen en binnen 2x24 uur de schade in geld vergoeden. Verder moet hij 
maar eens berichten welk recht hij op de behuizing meent te hebben. 

In voorjaar 1679 is er een reparatie aan het logement van Mevrouw 
Eybergen, ze woont dan eindelijk in het Benthemerblok. 
Voorjaar 1683 adviseren de bezoekende Heren dat Mevrouw Eybergen 
voortaan de onderhoudskosten van de woning, die ze door U Ed:Mo: 
gunsten mag bewonen, zelf maar moet betalen. 
Najaar 1683 ontvangt Mevrouw 12 zilveren ducatons voor een hand- 

~ molen, .haar eigendom, die nog steeds in het magazijn aan de Haven lag. 
In het Jaar 1694 worden haar mobiele goederen getaxeerd op f 300. Ze 
was derhalve wel beter ingericht dan de meeste inwoners van Coevorden 
die wat dit betreft niet hoger dan voor f 25 werden ingeschat. Ze bleef 
echter wel ver achter bij de overige elite, zoals bijvoorbeeld Meyndert 
van Thijnen met f WOO, burgemeester Sassema met f 1100, de weduwe 
van de scholtus Camerlingh, de Scholtinne, met f 2100 en de comman 
deur Linderooth met f 3000. 
In het voorjaar 1680 blijkt dat de Mevrouw in het kapiteinslogement had 
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geklaagd over last die ze had ondervonden in of bij haar woning. Dat ze 
wel serieus werd genomen blijkt dat de Heren van de Raad van State de 
gouverneur bevolen: 

dat door den auditeur by tromslagh sal doen afkondigen, soo 
iemant eenige straet schenderye comt te pleegen, met glaesen in te 
slaen of anders, aen eenige lants of andere huysen binnen 
Couvorden en daer over wordt gekregen aen den lijve sal worden 
gestraft en den aenbrenger een vereeringe becomen. 

In 1696 was Mevrouw Eybergen met haar dochter Barbara tot 
verrightinge hare saken naar Hessen Kassel gegaan. Daar was Barbara's 
man als zoon van de Fûrstliche Hessische Generalfruchtschreiber geborer 
hij was, 36 jaar oud, gesneuveld bij de belegering van Limerick in 1691. 
Bij haar vertrek uit Coevorden liet ze haar woning in het Benthemerblok 
niet onverzorgd achter. Jan Hovemeester, de koster, zou er op passen en 
de tuin bijhouden. Alles leek goed geregeld. 

Nu moeten we eerst met een andere weduwe kennis maken om boven 
staand verhaal te kunnen vervolgen. 
In 1674 was het Kasteel in Gramsbergen door Rabenhaupt verwoest: van 
hier uit waren weer eens, nu door de Munstersen, acties ondernomen 
tegen Coevorden. Nog in mei 1673 was het beschanst met vier bolwerken 
en enige rijen palissaden. 
Blijkens de registratie van de 1000e penning was het Huis in 1694 nog 
onherbouwt. De adellijke familie Van Haaften had dus na de Munsterse 
Tijd ergens anders onderdak moeten zoeken. In 1652 was Dirk Statius 
van Haaften getrouwd met Anna Maria Ripperda, dochter van een 
bewoner van een prachtig kasteel in Vorden. In 1666 was hij ritmeester 
en maakte in de spannende jaren 1667 en 1668 met zijn compagnie ( 79 
coppen, de hantpeerden daer inne gereeckent) deel uit van het garnizee 
van Coevorden. Hun ene zoon was in dienst van de republiek Venetië en 
sterft als kapitein in 1701, de andere sneuvelt bij de belegering van 
Keizersweert in 1702. 
Net als de Raad van State in Coevorden waren het in Gramsbergen de 
Van Haaftens die daar de dienst uitmaakten: in 1694 werden hun 
bezittingen getaxeerd op f 60000, alle goederen van de overige bewoners 
samen op f 18175! 
In juli 1691 komen we Mevrouw van Gramsbergen, zoals ze werd 
genoemd, tegen in het register van het haardstedegeld. De weduwe woont 

Het imposante kasteel ~msbergen, voordat het in 1674 door Carel Rabe~aup~ 
zeer zwaar werd .beschadIg? De bouw, begin 17de eeuw, had zes jaar geduurd. 
De grondvorm vinden we in het latere kasteel, dat in 1822 voor afbraak werd 
verkocht, terug. De aanbouwontbreekt dan echter. 

dan in een huis in de Bentheimerstsraat (K188-190, thans no.25). Ze heeft 
echter haar oog laten vallen op het Gouvernement, dat leeg staat omdat de 
gouverneurspost sedert 1691 vacant is (pas in november 1701 zal b 

~Nan Heyde als gouverneur in Coevorden komen). Bij de visitatie n;O:: 
1691 zegt de commandeur Linderooth dat door deze leegstand het huis in 
verval zal raken. Men staat toe dat Mevrouw van Gramsbergen er gaat 
wonen. 
Als dan, weliswaar 10 jaar later, de nieuwe gouverneur zijn intrede doet 
en UIteraard het Gouvernement wil betrekken, waar moet Mevrouw dan 
naar .toe? Ze beklaagt zich bij de Raad. In de zomer van 1702 kan ze no 
wel In Gramsbergen terecht, zegt ze, het Huis daar was wel weer wa~ 
opgebouwd na de vernieling van 1674 door de Armee van Staet, maar het 
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was in feite niet meer als een somerverblyff. In Zwolle bezat ze ook nog 
wel een huis, maar dat was gehuurd door kolonel VanMierop en de 
huurjaren waren nog niet verstreken. V66r de winter moest ze in elk 
geval een behuizing in Coevorden hebben. 
Toen ze in september 1702 haere meubelen alberijts had laeten brengen 
in het kapiteinslogement (de oude moeder Van Eybergen was in 1701 
overleden), kwamen de kinderen Van Eybergen in verzet. Ze wezen erop 
dat het logement hun moeder in 1676 voor haar leven lang was 
toegewezen. Ook de kinderen hebben er recht op vinden ze: al drie zoons 
zijn in dienst van het vaderland gevallen en ook Anna Barabara's man 
(kapitein Joan Boermeester) en haar zoon zijn in batailje doot gebleven. 
Mevrouw VanGramsbergen moet onmiddellijk het huis verlaten, met 
medenemen van haar meubelen, stellen ze als eis. . 
De gedeputeerden besluiten echter dat Mevrouw van Gramsbergen, totdat 
de Van Eybergens uit Duitsland zullen terugkeren, in het kapiteins 
logement in het Benthemerblok mag blijven wonen. Hoe het verder is 
verlopen weten we niet. In 1706 is Mevrouw Van Haaften overleden. 

van een schuit bij het openen en sluiten van de boom. Hij krijgt 
toestemming zo lang de visscherschuit van de gouverneur te gebruiken. 
Het onderbrengen van koeien in de kazernes was trouwens in 1748 geen 
novum. Ook in 1651 al komen we tegen dat de commies Nicolaes van 't 
Hoff te kennen geeft dat enige officieren van het garnizoen buy ten haer 
logementen andere hutten van soldaeten misbruycken tot koestallen. 
Daarbij wordt gewezen op het gevaar van brand door de aanwezigheid 
van hooi en stro. 

In 1703 was er helemaal geen garnizoen in de stad, er werd druk gewerkt 
aan de vernieuwing van de vestingwerken. In de barakken dus geen 

- militairen. Wel werd er ernstig geklaagd dat alder hande soon van Volk 
zich erin had genesteld. Die moesten eruit, alleen werd toegestaan dat de 
vrouwen en kinderen van de mannen van het laatst vertrokken garnizoen 
mochten blijven. 

Een andere bewoner van het Benthemerblok die de archieven heeft 
gehaald is Herbert Moespas, in 1715 majoor en commies op de 
Ommerschans. Van 12 op 13 februari was er een grote storm: in 
Coevorden waren gehele daken weggewaaid, schoorstenen neergestort, 
gevels en muurwerken beschadigd. Ook op de Ommerschans was grote 
schade, Moespas wil in elk geval zijn huis daar gemaakt hebben. Maar tot 
zijn verbazing besluit de Raad dat alles op de Schans maar moet worden 
verkocht en de artillerie naar Çoevorden overgebracht. Veel was er toch 
niet over van wat al als een vervallen schans gold. Moespas moet maar in 
het officierslogement genaamt Eybergen aan de Benthemer Poon, gaan 
wonen. Later verzoekt hij zijn emolument, de tuinen op de Ommerschans, 
te mogen behouden. Omdat een half uur gaans daaromtrent geen huizen 
zijn wil hij een huisje naast zijn schuur timmeren om tevens opzicht te 
nemen op het magazijn. Liever buiten, zal hij gedacht hebben ... 

In augustus 1748 woont Jan Burgstad, boomsluiter deser stad, in het 
Benthemerblok. Hij verzoekt om van een kamertje dat aan de barak is 
getimmerd, een stal te mogen maken voor 2 beesten. Hij mag wel blijven 
wonen, maar met die koeien, dat mag niet! Een jaar later is er overigens 
een nieuwe boomsluiter: Hendrik van Tarel. Deze verzoekt het gebruik 

Een "luchtfoto" van het Benthemerblok en omgeving omstreeks 1825 ! Dit 
gedeelte van de vesting was uitgekozen voor een door mij gemaakte proef 
maquette, met het doel ervaring op te doen voor het maken van de maquette van 
de vesting, zoals die nu in het museum Drenthes Veste staat. Men ziet de 
Bentheimerbrug, -poort en wachthuis, het Commandement (links); het lange 
gebouw is het Benthemerblok, rechts het bastion Utrecht. 
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