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De fraaie tekening op de omslag werd aange 
troffen op het schutblad van de verzameling 
tekeningen die in 1749 werden gemaakt van de 
landsgebouwen van Coevorden en de Ommerschans. 

A1gemeen 

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

Bronvermelding voLgt in één van de volgende delen. 

Het Meulenblok heeft een functie gehad als 
kazerne van de vesting Coevorden. Het is thans 
als monument aangemerkt, de vroegere "barakken" 
(=appartemènten) zijn sedert de opheffing van 
het garnizoen medio 19de eeuwals woningen of 
winkels in gebruik. Vroeger liep aan de noord 
westzijde de wal,de courtine tussen de bastions 
Overijssel en stad en Land. 
Het bij zondere van het gebouw is zeker haar 
ouderdom:met zekerheid bestond het reeds in 
]~~1,in een wat andere vorm als thans, maar wel 
ván dezelfde grondvorm. Echter is het vrijwel 
zeker dat het ongeveer gelijktijdig of direct 
na de aanleg van de eerste vesting in de jaren 
na 1605 is gebouwd,zoals van andere gelijksoor 
tige gebouwen in Coevorden wel valt aan te 
tonen. 
Wat het gebouw(vrijwel zonder gangen!) thans 
voor ons 20ste-eeuwse oog o.a. zo bijzonder 
maakt is haar lengte, gezien in verhouding met 
de breedte.Er zijn maar weinig gebouwen die 
tien keer zo lang als breed zijn. 
Voor Coevorden is het Meulenblok nog extra 
waardevol:het is op tekentafels in de stad zelf 
ontworpen.De directeur luitenant-kolonel 
ingenieur ·Vonck,die een arrondissement onder 
zijn beheer had dat de provincies Groningen en 
Drenthe en een deel van Overij ssel omvatte en 
de ingenieur kapitein-luitenant Holm hebben er 
ê6i.es mee te maken gehad. 
Het opvallende wat betreft de persoon Vonck is 
dat hij kennelijk graag in Coevorden woonde: 
hij verkoos het boven Groningen zelfs toen zijn 
superieuren daar anders over dachten! 
Directeur Vonck is in 1756 in Coevorden komen 
wonen, "ter occasie van het opbouwen van een 
nieuw Arsenaal".Tijdelijk mocht hij toen van de 
baron Von Imhoff/de gouverneur,het groot-ma 
joorslogement,aan het eind van de Oosterstraat 
betrekken omdat er op dat moment geen groot- 
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majoor was.Deze behuizing was echter slecht.In 
mei 1764 schrijft vonck aan de Raad van State 
dat zijn papieren door lekkage nat worden! In 
maart 1769 heeft hij zijn oog laten vallen op 
het voormalige proviandhuis-beneden, aan het 
eind aan de noordwestelijke zijde van de Sal 
landsestraat.Hier woonde echter kapitein-luite 
nant en ingenieur Holm;deze moet dan maar naar 
het kapi teinslogement in het nieuwe blok. ter 
linkerzijde van de Friesepoort (het Frlese- 
blok),vindt vonck. 

Een foto ·va~ het Meulenblok van omstreeks 1969.ln onze eeuw is haar verschiJ~ 
ningsvorm nogal negatief beinvloed, met name door een dakkapel,etalages, 
afwijkende raamvormen,kleurverschillen dakpannen en reclame. 

De man die zo fraai in het Gouvernement woont, 
op het hoogste punt van de sta~ (het huidige 
stadhuis thans nogal eens foutlef het Land 
schrijve~shUis genoemd), ste~t v~nck niet! De 
vorige directeur heeft noolt ln coevor~en 
gewoond, maar in het centrum van het arrondls 
sement:Groningen, schrijft gouverneur W.L.Baron 
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von Imhoff op 1 april 1769 naar Den Haag.Hij 
vindt dat Holm, die er al sinds 1748 in de 
Sallandsestraat woont,er moet blijven.Waarom 
g~at vonck niet weg uitcoevorden deelthij 
s Lmpe Lweq de Raad mee,er zijn immers nog twee 
anqeru.eure e Holm en Daelhoff? De baron vraagt 
zich vertwijfeld af 

"wat disputen over een klaare saeck souden 
konnen resulteren om U:Edele Mogende 
daarmede lastig te vallen,het seij dan dat 
iemand seer twistsoekende was". 

De verhoudigen waren dus danig verstoord. Toen t augustus 1769 de gedeputeerden van de Raad 
v~n state Coevorden bezochten om o.m. de moei 
lijkheden uit te praten,had de gouverneur zich 
laten excuseren wegens "indispositie" en zich 
laten vervangen door de groot-maj oor De Nos 
titz. uit het verslag blijkt dat Vonck reeds 
toen toch in het proviandhuis woonde, wat wel 
de reden van de ongesteldheid van de gouverneur 
zal zijn geweest.In 1774 is Vonck nog steeds in 
Coevorden als directeur van het arondissement. 
Ook zijn opvolgers resideren in Coevorden. 

Hoe fraai zou overigens de verschij ningsvorm 
van het oude Meulenblok kunnen zijn,als het 
uiterlijk in de oorspronkelijke staat zou 
worden hersteld:een gebouw dat over een zo 
grote lengte de grens vormt van de binnenstad 
en dat qua stedebouwkundige beleving een welkom 
en aangenaam contrast zou kunnen vormen met 
ê~~grenzende nieuwbouw in meer moderne stijl.En 
'V.,_,-c. te denken van de herinrichting van bijvoor 
beeld één van de soldatenappartementen.Een be 
zoek zou een toeristische stadswandeling zeker 
verrijken. 

Het Meulenblok vóór 1765 

In 1651 komen we het Meulenblok voor het eerst 
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tegen als een bestaand gebouw.In 1660 wil 
Willem Hondebeeck, vaandrig onder de compagnie 
van kapitein (Derk) Alberda, de vloer van sijn 

Rechts op deze foto van de Friesestraat van omstreeks 1908 de geveL van het 
MeuLenbLok. De trapgeveL,de ornamenten en de bepLeistering zijn nog niet door 
de gebroeders WesseLs,stucadoors,aangebrachtidat gebeurde kort daarna 
(coLLectie Rieks Arends). 

logement met zand opgehoogd hebben, omdat de 
straat veel hoger is.Het zal wel een natte boel 
zijn geweest!In .1661 moeten in "Alberda's 
quartier"(zo werd toen het Meulenblok genoemd), 
de daken en de "glazen" gerepareerd.Enige 
pannen zijn stuk en ramen ook .In 1662 lekten 
in vijf barakken de daken.Veel vorstpannen zijn 
afgewaaid en "neusplanken " verrot. In het') 
voorjaar van 1667 bestaat de compagnie van 
kapitein Alberda uit "35 musquetiers en 19 
pieckeniers" • In het voorj aar van 1672 is er 
sprake van "vervallen baraquen" in zes kwar 
tieren,waaronder dat van Alberda. 
op 26 februari 1676 verkoopt Jan Cramer zijn 
huis en hofje "over 't Meulenkwartier, waeran 
Johan Benriinck ten Westen en Jan MulIers ten 
Oosten naest gesettet", aan Derck Geerts ten 
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H<;>lte;dit betrof het huis no. 572(Johan Ben 
nlnck op de hoek met de Friesestraat=571 en Jan 
Muller =?73).De naam Meulenkwartier is ontleend 
aan de an 1609 gebouwde molen op het bastion 
stad en La~d; ze wo~dt ook de hele 18de eeuw 
door gebrulkt,pas a.n de "deftige" 19de eeuw 
spreekt men algemeen van Molenblok. Het had het 
ook een nummer, zoals de andere kazernes: in 
1723 en 1749:no.l.Meulenkwartier is dus de 
oorspronkelijke,ingeburgerde naam.Door die te 
9"ebruiken d,oen we tenminste ook nog iets ter 
ln~tandhoudlng van onze prachtige streektaal! 
1'~1 • mag 1I!et zekerheid worden gesteld dat het 
l'.a.-;:ulenblok ouder is dan 1651,wat o.m. blijkt 
u~~ de reparaties die medio 17de eeuw al nodig 
zl]n.Het zal,net als de meeste andere onderko 
~ens, waarva~,het bouwjaar wel op op te sporen 
ls,ge~?uwd,Zl]n na de aanleg van de vesting in 
de tl]d dlrect na 1605.Het probleem voor de 
onderzoeker is dat de verschillende gebouwen in 
de eerste periode van hun bestaan geen· naam 
hadden.Er is meestal alleen maar sprake van een 
"Heerenquartier". Hetzelfde geldt overigens ook 
voor de straatnamen:De Heerenstraat was de 
latere Friesestraat ,de Heerendwarsstraat de 
st.~<;>hannesstraat of st.Jansstraat.De oorspron 
kell]ke naam van de Weeshuisstraat die ook al 
bestond in het oude Coevorden van' vóór 1605 
was ,Drentsestraat.Deze benaming wordt na d~ 
vestlngbouw ook een tij dlang gebruikt voor de 
Friesestraat,die immers de weg verving die 
,;:_~")eger naar de Drentse poort liep. De Ooster 
s_raat heeft eerder Princestraat geheten. 
Tussen de bouw van de kazerne in het begin van 
de 17de eeuwen de afbraak in 1764-1765 heeft 
er geen gro,o,tscha~ige renovat;ie plaats gevon 
den, wat bll]kt Ult de rapporten van visitatie 
van de gedelegeerden van de Raad van state de 
resoluties en de ingekomen brieven uit coe~or 
d7n.Gelukkig beschikken we nog over een teke 
nlng van 1749, waaruit blijkt dat de nieuwbouw 
van 1765 op dezelfde oppervlakte is gebouwd. 
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no.1=een voorhuis 
no.2=de voorkamer 
no.3=de eetkamer 
no.4=een slaepkamer 
no.5=de keuken 
no 6=een portaal . 
no:7=een Provis~e Kamertje 
mo.8=het was hUls 
no.9=de turfplaets 
10-36=barakken 

Het MEULENBlOK in 
1749, Vi jft ien jaar 
later zou het worden 
afgebroken.Op . de 
hoek van de Frles:' 
straat was een kapl' 
teins-logement(onder 
aan de tekening),In 
tegenstell ing tot 
het ontwerp van 1765 
had het oude kwar 
tier slechts een 
woonlaag op de 
begane grond. Op de 
zolders kon geen 
legering plaats 
hebben. Vergel i Ik de 
situering van de 
tuinen met wat op '!:) 
kaart van lappé l, 
weergegeven. 
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1765 staat nog steeds op de gevelsteen aan de zijde van de Friesestraat.ln dat 
jaar vond de vernieuwing van het "blok Baraquen" plaats (foto jan.1993). 

De herbouw van 1765 

Het Meulenblok wordt in 1764 beschreven als het 
"oude bouwvallige blok staande ter regter syde 
van de Vriesche Poort" .Het was nodig aan vernieuwing toe. 

Op 28 december 1763(men had kennelijk geen 
kerst-reces) nam de Raad van State een 
r~solutie aan waarbij Vonck wordt opgedragen 
' -n ontwerp voor een nieuwe kazerne te maken, in 
plaats van een der beide bouwvallige blokken 
staande aan de Friesepoort. 
Op 4 mei 1764 worden vanuit Coevorden tekenin 
gen en een begroting verstuurd.Vijf dagen later 
komt de brief in Den Haag aan. 
De Raad steltéén en ander in handen van Van 
Boetzelaer,verelst,pesters,Thesaurier Generaal 
Hop en Secretaris Gilles, om "te examineren en rapport te doen". 
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In de brief met bij lagen van de "aller 
onderdanigste en gehoorsaemsten Dienaer" Vonck 
van 4 mei 1764 aan "de Edele Mogende Heeren" 
wordt het ~olgende ontwerp voorgesteld(zie ook 
bij lage A): 

Er zijn twee kapiteins- en twee (subal 
terne) officiers-logementen.In tijd van 
vrede kunnen er verder 224 soldaten worden 
ondergebracht in 14 appartenten op de 
begane grond en 14 op de eerste verdie 
ping.Elk appartement kan 8 personen 
herbergen, die het moeten doen met drie 
"koetsen" , elk voor twee soldaten. De 
overige twee manschappen worden veronder-) 
steld afwezig of op wacht te zijn. 
In tijd " des noots" zoals bij oorlog zou 
ieder logement 10 man kunnen herbergen en 
elke zolder nog eens 6 man, zodat dan een 
capaciteit van 364 man wordt bereikt.Dan 
ook zouden 4 kapiteins en 4 subal tern en 
onderdak kunnen vinden. 
ui tgaande van de vredescapaci tei t kunnen 
in ditene nieuwe blok nog 20 man meer 
gehuisvest worden als in de beide oude ter 
weerszijden van de Friesepoort tezamen, 
deze hadden namelijk alleen een woonlaag 
op de' begane grond, terwij look daarin de 
zolders niet. konden worden gebruikt voor 
legering. De bouwkosten van het nieuwe 
Meulenblok: f16433 ("zonder't percent en 
winst "voor de aannemer en de "extraordi 
naire kosten"). 
Vonck schrijft aan de Raad dat het bedraç) 
nogal hoog lijkt, maar dat je moet 
bedenken dat de jaarlijkse post voor 
onderhoud aanmerkelijk zal dalen. 

De directeur stelt voor ook het Frieseblok, aan 
de andere zijde van de poor-t.j Ln " het volgende 
j aar te vernieuwen. Elders kunnen dan nog twee 
bestaande blokken worden gemist.Hij doet de 
suggestie de vier oude blokken op het Kasteel, 
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Gezien vanaf het Weeshuis in januari 1993.Ziet U het al gerestaureerd voor ui 
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die bij brand zo gevaarlijk dicht bij het 
ondergronds pulvermagazijn liggen,af te breken. 
De soldatenverblijven daar staan toch al voor 
het grootste gedeelte leeg.De daarbij vrijko 
mende stenen zouden weer voor de herbouw van 
het Frieseblok kunnen worden benut en de 
overige materialen ten gunste van's Lands 
schatkist verkocht. 

Het plan is dat het Meulenblok is 1765 zal 
worden herbouwd,wat betekent dat in het najaar 
1764 de aanbesteding dient plaats te hebben.Dan 
zouden nog in dat naj aar en in het voorj aar 
1765 materialen kunnen worden aangevoerd via d~ 
Vecht en de Kleine Vecht,de waterstanden zijn 
in die jaargetijden hoog genoeg.Vervoer per as 
is nu eenmaal veel kostbaarder. 

Op 7 augustus 1764 geeft de Raad van State 
toestemmin~ tot het formeren van een bestek 
met betrekking tot de herbouw van het Meulen 
blok.Op zijn voorstel vrlJ snel een tweede 
nieuw blok barakken te laten bouwen(het Friese 
blok aan de huidige Schoolstraat) krijgt Vonck 
opdracht onderzoek te doen.Ook moet hij 
rapporteren of op het kasteel de barakken in 
aantal verminderd dan wel geheel afgebroken 
kunnen worden,hoeveel zal dat kosten en of dat 
ten laste van het Land of van het Garnizoen kan 
geschieden. 

Vonck krijgt in alles z a j n zin.Het Meulenblok 
wordt in het najaar 1764 aanbesteed.Begin maart~) 
1765 is het afgebroken maar is de nieuwbouw nog 
niet geheel klaar.Als in juni 1765 het jaar 
lij ks bezoek van de gedeputeerden van de Raad 
van State (de heren Baron van Burmania Rengers, 
Heer van cammingaburen en Oosterbroek en de 
Heer Alstorphius) aan Coevorden plaats vindt, 
wordt op de 17de het afbreken en wederopbou 
wen van het Frieseblok aanbesteed en het 
afbreken v~n vier oude barakken op het Kasteel. 
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Het 87 meter lange gebouw had ook 
r": .... '1 de zijde van het Weeshui~ . 

1ge1ijKe kapiteins- en off,Clers 
jementen.üaer tussen waren 14 

soldatenkamers beneden en 14 boven, 
in vredestijd bestemd voor 224 man. 
In tijden van nood konden er ook 
op de zolders worden geslapen. 
In totaal was er dan ruimte voor 
364 man. In het dak weren daarom 
"gu 1 P of 1 tqtpannen" aangebracht. 
"in plaats van dakvensters"(m). 

~~~~D~~ ~"-~~~. ~--~D-?ï 
I I I {d) 

o D DDDJ I o 
aanz tcb t Molenstraat 

begane grond 

I · . . 1 t II officierslogeme'l..t 11 solde tenverul i.if I 
~~~~s--n~i:~ de zljde van de Het is bedoeld voor met drie koetsen 
Fries~st~aat.Oe gang geeftk tokegang één ~~i~~;e~ubalter- ~~~~(~~~:d!~r~~!_ 
tot de kamer(voor) _en de eu!n ne 0 - ping zes slaapplaat- 
(achterl.tot het to i Iet en ~r ~s sen er konden echter 
een trap naar de Is te ver<hep1ng_ 10 ~n bivakkeren 
Daar zijn nog twee kamers. 2 verden gerekend' 
Het logement was bedoeld voor afwezi te zijn). 
één kapitein,als het moest konden Oe vlJr{beneden) 

~~ :e~a~~n~~gen rcde.f n de keu- bestond uit klinkers. 
ken blauwe plavui1p.n.Oe houten 
vloeren var-en blauw geverfd,om 
de open haard varen "es tr îkken" . 

De ontwerptekeningen van het Meulenblok van 1764. 
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Eén en ander heeft ook voor Swaantje Albyn,die 
met de mol~naar Jan Weggeman was gehuwd en een 
afstammeling was van kolonel Byma(commandeur 
van Coevorden van 1646-1658 die ook al "in 
molens deed II ) , gevolgen. De mulderswoning op het 
bastion Stad en Land was ten prooi gevallen aan 
de reconstructie van de vesting in het begin 
van de l8de eeuw. Swaantj e bewoonde daarom een 
barak in het oude Meulenblok("de eyndel of 
dubbelde barak naast het Officiers Logement bij 
het Weeshuis"). zij verhuisde toen de afbraak 
begon naar een barak op het Kasteel en in juli 
1765 werd door de heren gedeputeerden beslote~ 
dat ze "een gemeene boven en benedenwoning" in 
het nieuwe blok zou krijgen tot ook het Friese 
blok gereed zou zijn,waar dan als Majoorsloge 
ment kan dienen ( daarom ook vaak nadien het 
Majoorsblok genoemd!).Swaantje mag dan het oude 
Majoorslogement,gelegen tussen het Meulenblok 
en het Weeshuis,kopen en betrekken. Bij afbraak 
zou het maar f300 hebben opgebracht,had Vonck 
verklaart.Zij is tevreden met deze regeling. 

Er woonden overigens,met toestemming van 
hogerop, wel vaker burgers in de kazernes. In 
1792 kreeg de douarière van de pas overleden 
gouverneur en generaal-majoor Cramer,Maria 
Marquise de Bedos,toestemming het ledig staande 
kapiteinslogement bij de Friesepoort te mogen 
betrekken.In de twee "pavilloenen" voor 
subalternen woonden verder in 1798(dus tijdens 
de Franse Tijd) :de auditeur-militair Wilhelmus:? 
de Blécourt ( geboren in het huis aan de Haven: 
waar later ook Van Heutsz het levenslicht zag 
en zoon van Jan de Blécourt, de commies) en in 
de andere de weduwe van de plaats-majoor 
Monhof. 

Dat het onderhoud goedkoper werd blijkt wel 
hieruit dat tijdens de visitatie van 1766 
(juli) de aannemer Jacob Leeuw,die in 1758 voor 
f1700 per half jaar het onderhoud van de "met- 
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Een tekening van het MeuLenbLok(MoLenbLok) van 1836,getekend door de 1e 
kapitein-ingenieur Lesturgeon,de vader van een van de zogenaamde 
Podagristen.Op de uiteinden(A) de kapiteins-paviljoenen, daarnaast die voor 
Luitenants(B).Meerdere schoorstenen waren in 1827 afgebroken.Verder: 
g=regenbak,h=gootsteen en i=pomp. 
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sel-en timmerwerken" van I 

aangenomen) Volgens het 15~e Landsgebouwen had 
contract (voor zes . aar artikel van het 
vanwege het afbreken) ) f50 minder kreeg 
Uiteindelijk· zou dit b ~an een blok barakken. 
als alle vier blokk e rag f200 gaan bedragen 
zijn verdwenen. en op het Kasteel Zouden 
Coevorden kende veel (b 'dd 
onder-aannemers die 1 ~~1. elde) aannemers en 
en de bouw van nieuwe ~e en van het onderhoud 
werkten zij in de Omm erk~n van de vesting.Ook 
onderhoud van de "aar~~:~r:~~r; Z'? werd oo~ het 
steed aan Hendrik E" In 1755 U1.tbe- 
1761 aan Jacob Leeuw1.;~~~ ~~~~ f850,per jaar,in 
Jacob Leeuw woonde in h t hu.i per) aar. .) 
de haven aan de nOOrdZ1.,7d UlS aan het eind van 
was k ) e van het Arsena 1 H' , 00 Gemeensman Hend' k ' a . 1.) stand") in de F ,. r1. E1.sen· woonde ("op , r1.esestraat 27 w th bank 1.S gevestigd. ,aar ans een 
De verschillende werk mh 
onderhoud werden uit zaa eden die bij het 
~eeld van hoe het MeuI~~~~~~d~~even e~n aardig 
1.n detail uitzag (zie b' 'I van blnnen meer 1.) agen B,C en D). 

Bastion Overijssel 
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De situatie in 1825{kadastrale minuut).Schaal 

EIGENAREN OMSTREEKS 1825 met kadastrale nummers: 
4~Jan Bosch Mer jenburg,huis en erf;480:Geert Walkotten, timmerman,huis;481: 
1::\ t Ni jhuis, huis;482:Lourens Lugtenaar ,smid,huis;486:Reinhard Emmes Wolf, 
hUls;487:Jan Hendriks,huis;489:willem van ommen,tapper,huis;490:Dep.van 
Oorlog, kazerne;491:Dep.van Oorlog,wagthuis:492:Jan Nissink,bakker,huis;493: 
Jan Nissink, bakker,huis;495:Lodewijk Groothuis, koopman, huis;496:Jan Bosch 
Merjenburg,wink., huis;570:Evert van Holthoon,bakker,h~is;571:Klaas van Tarel, 
geneverbrander,huis;572:Wed.K.van Tarel.Kzn,gen.brander,bergplaats (voorheen 
stokerij);573: wed.Hendrik Luik,tapper,huis;576:Gerrit Bandelet,arbeider,huis; 
577:Steven van de Bosch, tapper,huis;580:Hendrik Raterink,kleermaker,huis; 
581: Johan Stei jffenboom,arbeider ,huis;584:Berend Lubbers, landb. op het 
Klooster,huis; 585:Diakonie,schuur; 586:Dep.van Oorlog,kazerne; 587: Rijksdo 
meinen,bakkerij, 

Bij de boven opgesomde omwonenden van het 
Meulenblok en het Majoorsblok,zijn dus een 
geneverbrander(Klaas van Tarel) en drie 
tappers.Hun afzetgebied was dichtbij! Verder 
valt op dat bakker Nissink aan de Bakkersteeg 
woont! 
uit mijn-niet gepubliceerde-studie over de 
bewoning van alle huizen in Coevorden, terug 
gaand tot 1630,blijkt verder dat in 1798 drie 
~steleins tegenover het Meulenblok won7~:n.l. 
,~_ 7 :M. Schuurman, 580 :G.Plas en 581 :L. Ste1.) ffen 
boom. Op de hoek van de Bakkersteeg (480),woont 
dan de kastelein A.Assen.Deze herberg stond al 
in 1697 bekend als "de Prins",werd toen bewoond 
door Hindrik Harms,in 1649 door Hendrick op 't 
Holt(thans Schoolstraat la, bar-dancing Lord 
Nelson) • 
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BIJLAGE A: 
MeIIIorij of begrootinge der kosten van Een NiEUI te taaelc:en Blolc: Baracp!ll in 
plaets van het ouwde bouwvall ige Blolc: staende ter Regter Zijde van de Friesche 
Poort tot coevorden en genoemt 't Meulenblolc:. 
Dit Blok Baraquen geheel lang buitenwerks 278 voeten,breet 27 voet RijnLands. 

Waartoe voor de fondaments Zijd en Gevel Muiren nodig sijn, ter hoogte van 3 
voet en dikte van 2% steen of 20 duim een getal van 76260 Grauwen Mopp 
klinkers,tegens 10 gulden 10 stuiver het 1000 gereckent met de vragtloon maekt 
dus f 801. 
Tot de Regdstands so GeeveLs aLs Zijd Mueren en Prievees,de eerste verdieping 
van twee Steen en de tweede van Een en een halve steen dikte een getaL van 
229935 waarvan de HeLft Grauwe mopp kLinkers als boven en de HeLft Grauwe Mop 
Steen a 9 GuLden 5 stuivers het 1000.Met de vragtloon maekt dus f2271-5. 
Tot aLLe de Separatie Mueren Schoorsteenen en PortaeLs aLleen Grauwe Mopsteen 
ten prijse als boven, een getal van 291025, waarvan afgaen een getaL van 5000f~ 
voor de bruikbaare steenen van het oude gebouw gereckent dus voor 24102~ 
stenen f2229-5. • 
Tot de vLoeren en haardsteeden der Gemeenen,KLinkers of riepsteenen a 7 gulde 
het 1000 met de vragtLoon,een getal van 67340,dus voor f471. 
Tot de reegenbakken beste kL inkers a 9 GL.l0 st. het 1000 met de vragt een 
getal van 8694,dus voor f77. 
Plavuisen voor de officiersvloeren ten getalle van 2308,dus voor f57-14. 
Pannen voor t dakk zijnde de helft van het ouwde gebouw voor bequaem 
gerekent,ten getaale van 11150,dus voor f167-5. 
Kalk tot 597220 steenen,een getal van 1791 tonnen i jder tonn met de vragt 
gereekent a 18 stuiver,maekt f1612. 
Tras voor de fondaments mueren gerekent op 76 tonnen is f228. 
Tras en Kalk voor de Regenbakken ter somma van f96-18. 
Arbeijds Loonen voor dese Metselwerken een somma van fl364. 

HOUWTWERK 
Voor 1210 vt Sandstrooken met derselver klossen en Pael en onder de hoeken 
ribben en Planken voor de Capiteins en offisiers Logementen Houwte 
vloeren.Ei jke onder en boven Dorpels voor de deuren,Enkelde en dubbelde 
vensters en der selver Greijnèn Stijlen swaer 5 en 7 do met haare planken 
bekleedingen en Lateijhouwten te samen gerekent ter somma van f 1141-3. 
Voor de Trappen in de offisiers en Gemeene Loogementen met der selver Eijke 
Treeden het Houwtwerk om de reegenbakken,prievees en gel i jk meede voor 58 
Balken beneeden Lang 25vt.8dn,Swaar 10 en 12 do et 63 dito strijkbalken swaer 
6 en 8 do en 48 Raveel houwten meede swaer 6 en 8 do te saam gerekent op, -, 
f1026-3.Voor 6385 voeten Planken voor de eerste soldering,de raemhouten onder 
de schoorsteenen en schoorsteen mantels,58 balken voor de tweede 
verdiepingen,swaer 7 en 9do met 36 stri jkbalken van 6 en 8 do,alsmeede nog 
6600 voet planken voor de tweede solderingen,muerplaet en 18 kapgebintens te 
samen gerekent op de somma van f1822-2. 
Voor 8 gordingen swaar 6 en 6 do de consoles met de nok swaer 11 en 12 do en 
12696 voet planken voor de bekleedinge onder 't dak.Met de Latten Tengels en 
Houwte Gooten voor de capt.ns Logementen ter somma van f1704-19. 
3323 p.Loot so voor boven over de nok aen de schoorstenen. Zoomen langs de 
geveLs ontfangbakken en buisen te samen ter somma van f449-19. 
Aen IJserwerk so ankers gehengen duimen grendels Windhaeken Slooten Houdvasten 
of stoelen Krammen en Spijkers te samen f930-10. 
Aen Glaswerk,Tar en Verven f332-9. 
Aen Arbeijdsloonen voor't Timmerwerk ter somma van f686-16.TOTAAL:f17488-8. 
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Hier Gaet af de waardije van 't oude gebouw so voor onbruikbare steenen houwt 
en oud ijser ten voordeLe van de aenneemer gereekent op f1055-6. 
So dat voor de materiaeLen en arbeijtsLoonen van dit Nieuwe gebouw bL ijft de 
somma van f16433-2. 
Waar bij nogtans niet gerekent is het percent en winst voor den aennemer nog 
ook de gewoone extraordinaire onkosten. 
".VONCK 

Opm.:l RijnLandse roede=3,767m,1 voet RijnLands=31,39cm;1 duim Rijnlands= 
2,6cm. Let verder op het relatief Lage gedeelte wat destijds het arbeidsloon 
van de totale kosten uitmaakte ! 

BIJLAGE B: 
Najaars Generaale Lijst der defecten van's Lands Fortificatie Metzel en 
Timmer werken te Coevorden,welke door den aanneemer gedJrende den jaare 1783 
hersteld zijn.no.1711 

~':N BLOK BARAQUEN 
~ ~ensters in het Cap.s Logtement die zulks benoodigt hadden verloodt. 
De gehengen aan de kast booven gerepareert. 
No.5 De vensterknegt booven gerepareert. 
No.6 Het lood aan het agtervenster gerepareert 
en een ruit vernieuwt. 
No.7 Het panglas vernieuwt. . .. 
NO.8 Een koets gerepareert.In het voorste venster een n1euwe rU1t 1n hezet en 
het lood gerepareert. 
No.9 In het agtervenster een nieuwe ruit ingezet en het Lood gerepareert. 
No.l1 In het agtervenster een nieuw ruit ingezet en het Lood gerepareert. 
no.12 Aan het agtervenster een nieuwe ring gemaakt,een ruit vernieuwt en het 
lood gerepareert. 
no.13 Boven N33.De eene windroe van het voorste venster vast gemaakt en de 
haart gerepareert. 
no.32 Boven in het voorste venster het lood gerepareert en de vensterbank 
hersteld.Hetb slot aan de deur vastgespijkert. 
no.14 De vensterknegt van het voorste venster gerepareert.In het agtervenster 
twee ruiten vernieuwt en het lood gerepareert.De vloer hersteLd. 
No.15 Het agtervenster verlood en vier nieuwe ruiten ingezet.Het lood van het 
voorste venster gerepareert. 
No.16 Boven no.31 in het voorste venster een windroe vast gemaakt en aan het 
agter venster een.nieuwe wervel gemaakt.De duim van de deur vastgemaak:. 
No.18 Een windroe van het agterste venster vastgemaakt en een pm in de 
kapstok geleevert. Nr'9 Booven no.29.Een ruit vernieuwt in het agterste venster en twee pinnen 
i. _ .. è kapstok gemaakt. . . 
No.21 De windroe van het agterste venster vast gemaakt.Een p1n 1n de kapstok. 
No.24 Aan het venster in de keuken een nieuwe wervel gemaakt. 
No.25 Het Lood van het eene venster in de beneeden kaamer gerepareert.Een 
nieuwe goot aan het capite ins Logement gebragt. 

BIJLAGE C: 
NAJAARS GENERAAlE 
Lijst der defecten van's Lands Fortificatie ~tzel en Tiaaerwerken te 
Coevorden welke door den aanneemer gecbJrende den jaare 1785 zijn hersteld. 

MOOLEN BLOK BARAQUEN 
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no.3 De vloer gerepareert. 
No.5 De Haart hersteld en een nieuwe plank aan de koets gemaakt. 
No.6 De Haart hersteld 
No.8 De Haart hersteld en een koets gerepareert. 
No.18 Een pin in de kapstok gemaakt. 
No.29 Een koets gerepareert. 

De riep(=stoep) aan de eindens van 't Blok voor de Capiteins Logementen 
opgenoomen en gerepareert. 
Het lood van alle glaazen vensters waar aan het vereijscht wierde gerepareert 
en hersteld.De gehengen,krammen en verder sluytwerk der deuren van het geheele 
blok die zulks benoodigd hadden gerepareert en sluytbaar gemaakt. 
L.Schuller was toen directeur van het Departement Yedde en 
Yestwoldingerland,met stanq,laats Coevorden. 

BIJLAGE D: 
In 1827 vond nog een behoorl i jke verbouwing aan het Meulenblok plaats. Toe' 
werden de "overtoll ige" schoorstenen en enige binnenmuren weggebroken,zoals 
bijv. op de tekening van 1836 is te zien.Verder werden dakvensters geplaatst. 
Hetzelfde gebeurde ook bij het Majoorsblok en het Bentheimer Blok. 
In 1847,dus niet lang voor het garnizoen werd opgeheven,werd nog een bedrag 
van f1056,82 aan Y.Scheerman uitbetaald voor het herstellen van het dak aan de 
stadzijde van de gevel in de Friesestraat.Dit werd geregeld door de 1e 
kapitein-ingenieur Carsten,die op 27-5-1841 van Brielle was gekomen(hij 
verliet Coevorden op 16-3-1850 en vertrok naar Grave).Hij werd opgevolgd door 
de 1e lUitenant-ingenieur A.J.C. de Bruijn,komend van Utrecht op 8-3-1850 en 
vertrokken naar Maastricht op 20-5-1852. 

Een gezellig plaatje van vroeger.De Molenstraat bij de viering van de 50ste 
verjaardag van Ko~ingin Yilhelmina op 31 augustus 1930(coll.Rieks Arends). 
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