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Op 20 augustus 1986 opende burgemeester mr , L.H.B. Spahr van der Hoek de eerste 
vestiging van Uitzendburo Randstad in Coevorden. Ter gelegenheid van deze nieuwe 
vestiging bCXJd Randstad de gemeente 200 arbeidsuren aan; de exacte invulling van 
de uren werd aan de gemeente overgelaten. 
Deze bes Loot, de uren te besteden aan een "inventarisatie" van de voorwerpen in 
"Het Kasteel". Sinds 1972 (de restauratie) bevinden zich in het Kasteel diverse 
vCXJrwerpen - geschonken, gekocht, gevonden bij de restauratie, in bruikleen - 
waarvan weliswaar een inventarisatielijst gemaakt is, maar waarvan een uit 
voerige beschrijving ontbreekt. De bedoeling van de gemeente was van de diverse 
objecten een korte beschrijving en wat achtergrondinformatie te geven ten 
behoeve van de bezoekers aan het Kasteel. Ik hoop dCXJr middel van deze scriptie 
aan de bedoeling voldaan te hebben. 

'" . J 

ZOnder medewerking van de volgende personen en instellingen zou deze scriptie 
nCXJi t tot stand gekanen zi jn : 

Randstad Uitzendburo (dhr. Cbsterbeek ) 
Gemeente Coevorden (m ,n, de heren Drenth, Russchen, Metselaar, Ter Horst, 
Nijland en Mepschen) 
VVV Coevorden (dhr. Hobers) 
Museum Drenthe I s Veste (dhr. Arends, dhr. Plasman ) 
Openbare Bibliotheek Coevorden (dhr. Ahlers) 
Ri jksarchief Assen (dhr. Brood) 
Monumentenzorg (dhr. Janssen) 
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie 
Kon. Ned. Leger- en Wapenmuseum Generaal Hoefer 
Tichelaars Koninklijke Makkumer Aardewerk- en Tegelfabriek B.V. 
Ri jksmuseum Amsterdam 
De heer R. Barkhof (foto 's) 
De heer J.C. Steenbeek (informatie over de herkanst van het geschut) 

A. zandbergen, 
Leeuwarden, 20 januari 1987. 



INLEIDING 

Als prehistoricus is het een vreemde, maar leuke, ervaring een paar duizend jaar 
in de ti jd door te moqen schieten en onderzoek te verrichten naar antieke 
voorwerpen. Deze voorwerpen worden binnen mi jn eigen vakgebied als "moderne ran 
mel" beschouwd, maar blijken toch interessanter te zijn dan deze negatieve 
anschrijving doet vermoeden. Ik wil er op dit punt met nadruk op wijzen dat mijn 
kennis antrent antiek gering was en zelfs na het inlezen in diverse boeken nog 
geen professioneel nivo haalt. De diverse personen en instanties die in het voor 
woord genoemd zi jn ben ik voor hun hulp dan ook zeer dankbaar. Dat neemt niet 
weg dat er door mijn onervarenheid met de materie enkele fouten in deze scriptie 
kunnen zitten. Het lijkt me bijna overbodig te zeggen dat ikzelf voor deze 
fouten verantwoordelijk ben en deze niet voor rekening komen van de informatie 
gevers. 

Er zijn geen regelingen getroffen voor wat betreft de copyrights van de 
afbeeldingen. Indien op welke wijze dan ook overgegaan wordt tot publicatie van 
afbeeldingen dienen deze rechten dus alsnog geregeld te worden. Indien van 
toepassing staat er bij de afbeelding een bronverme.lddnq r als er geen bron 
vermelding gegeven wordt is de figuur van de gemeente zelf afkanstig • De tekst 
"Bron 18" betekent dat de figuur uit de publicatie komt die in de litera 
tuurlijst als nummer 18 genoemd is. 

In de tekst staan vrijwel geen afzonderlijke literatuurverwijzingen. Het doel 
van dit werk is niet wetenschappelijk maar informatief en literatuurverwijzingen 
werken dan storend. Alle informatie is verkregen via de personen en instellingen 
die in het voorwoord genoemd zijn of uit de boeken die in de literatuurlijst 
staan. In enkele speciale gevallen wordt een bronvermelding gegeven. 

Misschien roept deze scriptie méér vragen op dan ze beantwoordt (als men bij het 
ene voorwerp iets vertelt komt onmiddellijk de vraag hoe het bij het andere 
voorwerp zit). Ikzelf zie het dan ook meer als een eerste aanzet tot een volle 
dige catelogisering van de voorwerpen. Een aanzet waaraan ik overigens met veel 
plezier heb gewerkt. 
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Het gemeentewapen 

1. Het oude gemeentewapen. 

Op 10 november 1819 krijgt de stad Coevorden officieel haar eerste wapen 
(figuur 1, ditzelfde wapen werd overigens al vóór 1795 officieus in het 
stadszegel gevoerd): 

"Zi jnde een Schild van lazuur (blauw) beladen met een voorportaal van een 
Kerk, in welke ter regter zijde staat een Bisschop in volle gewaad en ter 
linker zi jde de Ridder St. Joris te voet, dodende den Draak alles van goud. 
Het schild gedekt door een gouden Kroon". 
(Wapendiploma 1819). 

De relatie van de afbeeldingen op het wapen met de stad Coevorden is verloren 
gegaan of nooitaanwezig geweest. Het gemeentebestuur heeft in de jaren zestig 
laten onderzoeken of er in 1819 een bijzondere reden is geweest die ertoe leidde 
dat men Bisschop en St. Joris in het wapen plaatste. Dit bleek niet het geval 
(zie onder 2). In een brief aan de N.V. Eerelman (Stadskanaal) schrijft de toen 
malige gemeentesecretaris op 25 januari 1957: 

"De juiste gegevens over de samenstelling van het wapen zijn m.i. niet 
bekend. De aanwezigheid van de figuur van de Bisschop zou gezocht kunnen 
worden in de belangrijke rol, die de Bisschoppen van Utrecht in de 
geschiedenis van Coevoren hebben gespeeld. ( ••• ) Aangezien bijna de gehele 
geschiedenis van Coevorden spreekt van een aaneenschakeling van strijd 
tonelen, waarbij de oude vesting een belangrijke rol speelt, meermalen aan 
verwopesting blootstaat en zich telkens snel weet te herstellen, mag het 
als juist worden geacht, dat de figuur van St. Joris die de draak doodt, in 
het wapen van Coevorden is opgenanen". 

2 • Geschiedenis. 

In het begin van de jaren zestig kant Mr. G .A. Bontekoe , amateur-heraldicus en 
toentertijd burgemeester van OJststellingwerf (Friesland), tot de ontdekking dat 
vele Drentse gemeenten een wapen hebben dat niet of nauweli jks gerelateerd is 
aan de gemeenten zelf of de historie ervan. OJk het gemeentewapen van Coevorden 
valt volgens hem in deze categorie: 

"De Coevorder wapenfiguur: St. Joris, de draak dodende, is een fantasieloos 
cliché, dat in talloze wapens van overheidslichamen voorkant. (Geeft vele 
voorbeelden van binnen en bui ten onze landsgrenzen). Het is duideli jk dat 
de wapenfiguur bepaald niets origineels heeft ( ••• ), een roemruchte vesting 
als Coevorden verdient m.i. een beter wapen, dat geworteld is in de eigen 
historie". (Brief van Bontekoe aan B&W van Coevorden, 20 november 1962}". 

Het gemeentebestuur accepteert het aanbod met enthousiasme. Bontekoe beslui t 
eerst noq een poqfnq te doen het oude wapen te verklaren en zodoende te 
behouden, maar moet constateren: 

"Ik ben van mening dat het kiezen van St. Joris en de draak niets 
anders is geweest dan een verlegenheidsoplossing, waartoe men zijn 
toevlucht heeft genanen bij gebrek aan beter en zender dat men zich al 
te zeer in de materie heeft verdiept". (Brief van Bontekoe aan B&W 
Coevorden, 05 februari 1964) 

De zaak wordt angstvallig geheim gehouden an vroegtijdig uitlekken te voorkomen. 
Men is bang dat van de verschillende door Bontekoe ingediende ontwerpen de 
verkeerde gepubliceerd wordt (het is niet zeker dat de Ib:Je Raad van .Adel een 
ingediend ontwerp ook zender meer accepteert) en zodoende later verwarring 
schept over het juiste gemeentewapen. 



De gemeenteraad besluit (in een geheime zitting) op 27 februari 1967 tot de aan 
vaarding van het nieuwontworpen gemeentewapen. ~ 3 maart 1967 volgt officieel 
de indiening van het verzoek tot een nieuw gemeentewapen bij H.M. de Koningin. 

Bontekoe probeert van de HOge Raad van Adelook nog toestemming te krijgen voor 
de gemeente Coevoren een wapenspreuk en wapendragers te mogen voeren. Het idee 
van wapendragers (twee figuren aan weerszi jden die het wapen vasthouden) wordt 
zonder meer afgewezen omdat dit voor gemeenten niet gebruikelijk zou zijn. (N.B. 
de gemeente Enunen krijgt in 1968 wel toestemming an wapendragers te voeren). Een 
wapenspreuk blijkt uitsluitend voorbehouden aan gemeenten die een rol van 
nationale betekenis in de Vaderlandse Geschiedenis hebben gespeeld en wordt aan 
vankelijk ook afgewezen. 
Op aanraden van Bontekoe vraagt het gemeentebestuur van Coevorden de Groningse 
hoogleraar in de geschiedenis, Prof. Jhr. Dr. P.J. van Winter, onderzoek: te doen 
en gegevens te verstrekken inzake de krijgsgeschiedenis van Coevorden. Dit 
gebeurt op zeer overtuigende wijze en de Hoge Raad van Adel moet Coevorden nu 
wel het recht geven een wapenspreuk te mogen voeren. Bontekoe stelt het gemeen 
tebestuur de spreuk "MULTlS PERICULIS SUPERSlM" voor en dit wordt geaccepteerd: 

"Vrij vertaald kant dat naar mijn mening ongeveer neer op: "Ik besta nog, 
ondanks vele gevaren die mij bedreigd hebben". (Brief van Bcntekoe aan B&W 

.') van Coevorden, 13 januari 1967). 
Bij Koninklijk Besluit, nr. 32, van 24 april 1968 krijgt de gemeente Coevorden 
haar nieuwe wapen (figuur 2): 

"Van goud met gebogen flanken van tegenhermelijn (witte hermelijnstaartjes 
op zwart) en beladen met een burcht van keel (rood) met drie kantelen, 
gevoegd van sabel (zwart), de poort geopend van het veld (door de open 
poort is dezelfde kleur te zien die het vlak heeft waar de burcht op 
staat), met kozijn en opgetrokken valdeur, wederan van sabel, boven verge 
zeld van een adelaar van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 
vijf bladeren. Wapenspreuk: "MULTlS PERICULIS SUPERSlM, in letters van 
sabelopeen wit lint". (Wapendiplana 1968). 

De totale kosten voor het nieuwe wapen bedragen f 110,75. (Brief Hoge Raad van 
Adel aan B&W Coevorden, 27 mei 1968). 

3. Uitleg gemeentewapen. 

Coevorden verdedigde de belangrijkste toegang tot de noordelijke provincies 
vanui t het graafschap Bentheim • De vesting lag op een zandrug, aan weerszi jde 
begrensd door uitgestrekte hoogveenroc>erassen (figuur 3). Dit hoogveenmoeras is 
gesymboliseerd door de tegenhermelijn die doet denken aan wolgras op donker 
veen. Dat het veen Coevorden dicht nadert is door de buiging der flanken 
verbeeld. De zandrug is weergegeven met gom. 

De rode adelaar is ontleend aan het wapen van de vroegere heerlijkheid 
Coevorden. De vijfbladige kroon - dezelfde als van het oude gemeentewapen uit 
1819 - herinnert aan de status die Coevorden vroeger als vestingstad had 
(normaal krijgt een gemeente een driebladige kroon). 

4. Alternatieve gebruiksvormen van het nieuwe gemeentewapen. 

Sinds 1968 is het nieuwe gemeentewapen afgebeeld op diverse voorwerpen in en 
buiten het gemeentehuis. Deze afbeeldingen zijn niet altijd conform het offi 
ciële wapendiplana. De voornaamste afwi jkingen zi jn onder te verdelen in drie 
groepen: 

a. de vorm van het schild 
b. de kroon 
c. het lint met de wapenspreuk. 



ad a Het schild hoort aan de onderkant in een punt uit te lopen maar wordt ook 
afgebeeld met een ronde onderkant (figuur 4a) 

ad b De rand van de kroon (figuur 4b) is in het wapen van 1819 ingelegd met 3 
smaragden en 2 robi jnen, waartussen steeds één parel staat. De rand- ook de 
edelstenen - zijn van qoud , De middelste van de vijf afgebeelde edelstenen 
is een smaragd. 
Tussen de bladen van de rand is de rand gepunt. Bij het wapen uit 1%8 is 
de rand van de kroon ingelegd met 3 robi jnen en 2 smaragden, in het midden 
staat een robijn. 
De rand is van qoud : de edelstenen zijn op natuurlijke wijze ingekleurd 
(robijn-rood, smaragd-groen). Tussen de edelstenen bevinden zich twee boven 
elkaar geplaatste, wit ingekleurde parels. Er bevindt zich geen punt aan de 
kroon rand tussen de bladen. De uiteinden van de bladen zijn staup. 

Op di verse afbeeldingen kanen mengvormen voor van beide kronen. Vooral de 
vorm van de bladen en de verdeling van de edelstenen wil nogal eens 
variëren. Het nieuwe wapenschild wordt veelvuldig afgebeeld met de oude 
kroon. 

, ) ad c Het witte lint waarop de wapenspreuk is afgebeeld (figuur 4c) is aan de 
ui teinden angeslagen. Aan de bovenzi jde van het lint is een lus te zien; de 
gepunte uiteinden lopen naar beneden. Met de vorm van het lint wordt op 
afbeeldingen flink geïmproviseerd. In de figuur zijn enkele voorbeelden 
gegeven. 

5. Samenvatting 

In 1819 wordt door de lbge Raad van Adel aan de stad Coevorden een wapen 
toegekend. Hierop zijn afgebeeld - staande in een kerkportaal- een Bisschop en 
St. Joris die de draak doodt. De relatie van deze figuren met de stad is 
verloren gegaan of misschien zelfs nooit aanwezig geweest. De amateur-heraldicus 
Mr. G .A. Bontekoe stelt an deze reden in de jaren zestig aan het gemeentebestuur 
voor een nieuw wapen te vervaardigen. Het gemeentebestuur accepteert dit 
voorstel en op 24 april 1%8 ontvangt Coevorden van de lbge Raad van Adel haar 
nieuwe gemeentewapen. 

Coevorden verdedigde vroeger de belangrijkste toegang tot de noordelijke provin 
cies vanuithet graafschap Bentheim • De vesting lag op een zandrug, aan 
weerszijde begrensd door hoogveennoerassen. Dit moeras is gesymboliseerd door de 
tegenhermelijn (witte hermelijnstaartjes op een zwart veld) die doet denken aan 
wollegras op donker veen. Dat het veen Coevorden nadert is door de buiging der 
flanken verbeeld. De zandrug is in qoud weergegeven. De rode adelaar is ootleend 
aan het wapen van de vroegere heerlijkheid Coevorden. De vijfbladige kroon 
herinnert aan de status die Coevorden vroeger als vestingstad had (normaal heeft 
een gemeente een driebladige kroon). 
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De meubels 

De meubels die in het Kasteel staan zijn bijna allemaal schenkingen van burgers 
of oud-burgers van de stad Coevorden. De datering van de meubels is uitgevoerd 
met behulp van de ornamentiek en de algemene stijlkenmerken. In figuur 1 wordt 
een overzicht gegeven van alle (hoofd)stijlen, dateringen en toerunalige 
regeerders. Deze laatsten hebben vaak hun naam aan een bepaalde stijl mee gege 
ven. 

A. Kussenkast (foto 1) 

Dit type kast dankt zijn naam aan de kussenvormige uitstulpingen aan de voor- en 
zijkanten. Het is een Noord-Nederlandse (dus niet-Belgische) kast uit de jaren 
anstreekt 1650. De kussens op de voorpanelen kunnen cpzij geschoven worden, 
waarna de sleutelgaten van de deuren zichtbaar worden. De Ionische zuilen op de 
hoeken van de kast staan cp een uitgebouwde basis. Deze basis staat onder een 
hoek van 45° met voor- en zijkant. De kussens en zuilen alsmede enkele s ierst.ro 
ken zijn gemaakt uit ebbehoutk, de rest van de kast is waarschijnlijk palli 
sander (gefineerd). In de vorige eeuw was ebbehout een minder gangbaar en dus 
zeer duur houttype • De restauratie van de li jst an de bovendeur (links) is dan 
ook uitgevoerd in wilgehout, dat dezelfde nervatuur heeft als ebbehout, en later 
zwart geverfd is. Op de binnenrand van de lijst is te zien dat de verf afgesle 
ten is en het "ebbehout" weer wit wordt. In de linkerbovenhoek van de lijst zijn 
bij een restauratie enkele stukjes ebbehout ingelegd. De onderrand is enigszins 
beschadigd en hier kunnen we zien dat het ebbehout door en door zwart is. De 
kussenkast - dit type wordt ook wel Mechelse kast genoemd - staat op bolvormige 
poten. 

B. Louis XVI kast (foto 2) 

Een secretaire met een laden- en een legkastgedeelte. Het schrijfblad is, nadat 
het rolluik naar boven is geklapt, uitschuifbaar. Er worden dan vele vakjes en 
laden zichtbaar. Achter het kleine linkse pilaartje tussen de vakjes bevindt 
zich een geheim vak. De Korinthische zuilen op de hoek van de kast en de ovalen 
op de deuren dateren de kast rond 1800. ook de ten opzichte van de voor- en zi j 
kant onder een hoek van 45° staande poten sterranen met deze datering overeen. 

c. Porseleinkast (foto 3) 

De herkanst van deze kast is onbekend, waarschijnlijk is het Noord-Nederlands 
of Frans fabrikaat. De kast is gemaakt van wortelnotehout • Gezien het beslag op 
de laden en de poten ("claw and ball") moeten we de kast anstreeks 1750 dateren. 
Deze porselein- of vitrinekast is waarschijnlijk in het begin van deze eeuw 
omgebouwd tot een kabinet; oorspronkelijk was het een dichte kast zander glas. 
Di t type kasten werd in het begin van deze eeuw te ondiep bevonden an iets in op 
te bergen en werden massaalomgebouwd zodat men tenminste zi jn tin- of por 
seleincollectie te pronk kon stellen. 
Op sommige plekken van de lijst zijn nog de potloodstreepjes te zien waar de 
meubelmaker de spi jlen (die de glasplaat jes scheiden) bevestigen moest. 
De kast zit degelijk in elkaar; zo zijn de wanden van de laden bijvoorbeeld met 
"zwaluwstaart jes" verbonden. 

D. Klok (foto 4 en 5) 

De staande klok in de bestuurskamer is van een type dat in Nederland 
"Amsterdammer" genoemd wordt. Het hier aanwezige exemplaar is echter niet van 
Nederlandse makelij (waarschijnlijk Engels of Amerikaans) en kan dus niet met 
recht als zodanig betiteld worden. 



De klok is waarschijnlijk omstreeks 1800 vervaardigd. Ze zIJn te hoog voor een 
moderne kamer (ca. 2.50 m) en men ziet ze alleen nog maar in musea, stijlkamers 
etc. Enige jaren geleden kon het nog voorkomen dat iemand de klok toch wilde 
houden en hem in een verdieping in de kamer plaatste; in een soort put. 
Tegenwoordig komt dit nauwelijks nog voor; men heeft ingezien dat een halve klok 
die ergens uit de grond oprijst eigenlijk toch niet zo"n geweldige verfraaiing 
van de kamer was. 
Het uurwerk draagt de naam William Tamworth en geeft een keur aan informatie; 
naast de tijd en datum kan bijvoorbeeld ook bepaald worden wanneer zon en maan 
opkomen c.q. ondergaan. 
De klok is door de toenmalige (?) wethouder Groenendaal bij een antiquair 
gekocht. Verdere gegevens over de aankoop ontbreken. 



Overzicht van de stijlen en regeringen in de l6de, 17de, l8de en 19de eeuw, in Nederland, Frankrijk en Engeland 

NEDERLAND fRANKRIJK ENGELANO 
Jalr- Stijlen Regering Stijlen Regering Stijlen Regering tallen 
1500 Gotiek Fin du Gothique 
1510 ven ca 1200 101 ca 1550 Henry VIII 11509-1547) 

101 ca 1550 Karel V 11515-15551 françors I (1515-15471 
1520 Early Tudor 
1530 van ca 1530 
1540 Vrolg- 101 ca 1570 

1550 ranaiSSlntl Renaissanc. 
van ca 1550 Stadhouder Wrllem van ven ca 1550 Henll II 11547-15591 Edward VII1547 15531 15tiO rot ca 1600 Oranle 11559 15841 101 ca 1625 françOls 1111559-15601 Mary (1553-15581 

1510 Charles IX 11560-15741 Elizabethan ol Elrzabeth 11558-1603) 
1580 Stadhouder MaUl"s Hen" 11111574 -15891 Late Tudor 

(1585-16251 Henri IV 11589-16101 laatsta ~warl 
1590 16de eeuw 

Hoog- 
1600 renaissance Jacob~~n 

Vdn ca 1600 
lli10 101 ca 1650 Louis XIII LoUIs XIII (1610-16431 James 111603-16251 
1620 Stadhcuder Fredellk Hendnk Laat- 

(1625-16471 ranaissanca Charla. I Charles 1(1625-16491 
1630 101 ca 1650 
1640 Balok 

Siadhouder Wrllem II Louis XIV (1643-1715) 
(1647-16501 Commonwealth 

1650 van ca 1650 
ISle Stedhouderloza ujdperk 

1660 101 ca 1750 (1650-1672) 
1670 KOlling stauhouder Louis XIV Restoration (Ctomw.lI) (1649-1660) 

Wrllem III (1672-1702) van ca 1650 (1660-1688) Charles II (1660-1685) 
1680 101 ca 1715 
1690 William& Mary 

van ca 1690 James 1111685-1688) 
lol ca 1700 Wrllram III (1688-1702) 

Fr.nu 
1700 invloeden: 2de Stadhoudenoza Irldperk Queen Anne & Oueen Anne 11702-17141 

Louis XIV (1702-1747) Rlgenel Early Georgian 
171U vaneal710 Régence 11715- 1723) van ca 1702 
1720 101 ca 1730 Lours XV 11715-1774) lol ca 1750 George 111714-1727) 

Louis XV- Louis XV Late Georgian 1730 mvlued van ca 1730 101 ca 1810 George II 11727 -1760) 
1740 frlsladhouder Wr lIem IV lol ca 1755 Chippendali 
1750 Rococo (1747-1751) 1750-1785 

2 helft Pnnses Wed Anna Louis XVI Lours XVI 11774-1793) Adam 1765-1792 
17tiO lSde eeuw ûouvernante (1751-17591. George lit 11760-1820) 
1770 Erfsladhouder Willem V 2de heltl Heppl.white 

Louis XVI- (1759-1795) 18de eeuw 11780-1795) 
1180 rnvloed Sheraton 
1790 Claslic:islII8 Bataatse Republiek Oiraetoill OHeeloire 11795-17991 (1790-17951 

(1795-18061 Consulaa111799-18041 

1800 Empire Konrnkrrlk Holland Empire Napoleon I (1804-18151 Rlglncy 
1810 1800-1820 (1806-18101 van ca 1810 Regeney11811-18201 

1820 InlrjVlng brl Frankrrjk tours XVIII (1815-1824) tot ca 1830 
Burger- (1810-1814) Restauralion Charles X 11824-1830) George IV (1820-1830) _ 

lR30 Empir. ca 1825 Louis Phrlippe 11830-1848) Early Victoriu W,llram IV (1830-1837) 
1840 Bieder_ial Koning Willem I Louis Philippi vanea 1830-1860 Queen Vlelo"a 
1850 van ca 1830 11814-1840) ca 1830-ca 1850 2de Republiek (1848-1852) (1637-1901) 

ier ca 1850 Konrng Wrllem II SlCond Empire Napoleon III (1852-1870) Victoriu 1860 Stijl (1840-1849) ca 1850-ea 1875 
1870 Will •• III Koning Wrllem III 3de Republiek (1870-1945) 
1880 . Neo-sujlen (1849-1890) Lata Victorian 

1890 
1900 Jug_dstil Emma Reyenles (1890-1898l Art Nouv.au Modern Styli Edward VIII1901-1910) 

1910 Konrnylll Wrlhelmrna George V (1910-1936) 
1920 (1898-1948) 

1930 Art Oleo Art Oleo Art06co 



Porselein en aardewerk 

Dit hoofdstuk valt in drie delen uiteen: de borden, de vazen en het overige aar 
dewerk. 

A. De borden (foto's 7 tim 11) 

Op de schouw in de bestuurskamer staan twee 18e eeuwse in Delft gemaakte 
sier(wand)borden. Deze zcgeheten "knollenborden" zijn in grote aantallen gemaakt 
en worden an hun eenvotrlige beschildering gerekend tot het "boerendelfts". De 
doorsnede van beide borden bedraagt 42 ern, de hoogte 6,5 ern. De achtergrond 
decoratie van beide borden is gelijk, alhoewel kwalitatief sterk verschillend. 
De glazuur is niet glad en de magering van de klei kant er op verschillende 
soorten doorheen (foto 11). Op de achterkant van het bord met als hoofdmotief de 
"waterlelie" (de andere heerft als hoofdmotief een vaas) is een stempel 
ingedrukt. De stempel is erg onduideli jk en onleesbaar (foto's 8 en 9). 
Mogelijk wijst zij op het feit dat het bord 1ge eeuwse Franse namaak is. 

B. De vazen (foto 6) 

Eveneens in de bestuurskamer, maar nu onder de schouw, staan twee barokvazen, 
waarschijnlijk van Italiaanse makelij. Ze zijn gemaakt als siervaas en zijn 
driedelig: voet, vaas en deksel. cx>rspronkelijk heeft er aan de onderkant van 
het vaasgedeelte een merk gestaan, maar dit is later weggebeiteld. Mogelijk 
wilde de eigenaar niet weten dat het hier an een imitatie ging. Als het hier 
inderdaad an imitaties gaat dan moet de datering in de barok (1650 - 1750) 
natuurlijk bijgesteld worden. De vazen zijn polychroan (rneerkleurig) beschilderd 
met als hoofdmotief een aantal rozen en verder sterk geornamenteerd. 
De onderkant van de handvaten loopt uit in een rnannengezicht en op het deksel 
bevinden zich twee kinder figuurt jes. 

c. OVerig aardewerk 

OVer de rest van het aardewerk en porselein kan ik weinig zeggen. De beoordeling 
van met name porselein vereist een degeli jke opleiding en veel ervaring. Voor 
een leek is het vrijwelonmogelijk imitaties te herkennen of de verschillende 
voorwerpen zonder merkteken te determineren. In het algemeen geldt dat de 
collectie van behcx:>rlijke kwaliteit is: er kant vrij veel heel dun Chinees por 
selein voor en hier en daar kamt een stempel van een Meissener porseleinfabriek 
voor. CX>k Engels-, Frans- en Italiaans porselin heb ik gezien, overigens zonder 
daarover verdere informatie te kunnen achterhalen. 
De enige voorwerpen waarover nog met zekerheid enige nadere informatie te geven 
is zi jn de twee schalen die op de porselein kast staan. Deze dragen het merk 
"Petrus Reqout & Co Maastricht FIDRA". P. Reqout is de vader van Loui.s Reqout 
(de oprichter van de bekende "Sphinx"). De fabriek van P. Reqout werd opgericht 
in 1836, Loui s veranderde de naam in 1883 in "de Sphinx". De fabrikage van scha 
len kan dus tussen 1836 en 1883 geplaatst worden. De schalen zelf zijn overigens 
geen echte pronkstukken. Ze zijn niet handbeschilderd maar de versiering is met 
behulp van "plakplaatjes" opgebracht. Zelfs dit is niet perfect gebeurd: enkele 
plaatjes zijn verschoven. Het glazuur vertexnt onderin de schaal zwarte vlekken, 
mogelijk vercx:>rzaakt door stofjes die er tijdens het dcx:>rgproces in gevallen zijn. 



Het geschut 

A. Kanon 

Rond 1300 kwamen de eerste vuurwapens in gebruik, vanaf de 15e eeuw ontstond een 
onderscheid in handvuurwapens en geschut (al naar gelang de schutter zijn handen 
vrij heeft tijdens het afvuren of niet). 
Aanvankelijk werden de lopen van kanonnen vervaardigd door metalen ringen aan 
elkaar te smeden. Vanaf het eind van de 15e eeuw begon men Lopen te gieten 
(figuur la) met behulp van tec1mieken die men afkeek bij de vervaardiging van 
grote kerkklokken. De uitbrons, messing of gieti jzer gegoten Lopen waren veel 
veiliger in het gebruik: ze hadden minder gauw de neiging uit elkaar te barsten. 
Van de 16e tot de 1ge eeuw onderging de vorm van de loop slechts weinig veran 
deringen: pas aan het einde van de 1ge eeuw wordt de "getrokken loop" ingevoerd. 
Deze bezit zogeheten trekken en velden (spiraalsgewijs lopende "richels" aan de 
binnenzi jde) die de afgevuurde projectielen an hun as doet draaien waardoor een 
stabielere vluchtbaan ontstaat. De projectielen worden nu ook kogelvormig in 
plaats van rond. Vri jwel tegeli jkerti jd met de getrokken loop kant ook de 
achterlader algemeen in gebruik en verdwijnt de voorlader. 

De twee kanonnen die voor het Kasteel staan zijn in 1972 geschonken door de 
Industriële Vereniging Coevorden en Omstreken ter gelegeriheid van de restauratie 
van het Kasteel. Deze kanonnen zi jn oorspronkeli jk niet uitCoevorden afkanstig : 
ze kanen uit een arsenaal in Antwerpen, waarheen ze na de invoering van de 
achterladers afgedankt werden. Nadat ook dit arsenaal was afgedankt zijn de 
kanonnen in Hellevoetsluis terecht gekanen, waar ze dienst deden als meerpaal 
(dit gebeurde vaak met afgedankte kanonnen). De lopen van de kanonnen zijn glad 
wandig: ze zijn gegoten in Luik. De inscriptie op één van de pennen waarmee de 
loop op de affuit rust (wco 1831) bestaat waarschijnlijk uit het merk van de 
gieterij (W. Concceril - Conccereel?) en het jaartal waarin ze gegoten zijn 
(1831 - Napoleontische tijd). 

B. Affuit 

De Lopen van de kanonnen rusten op zoqenaamde "vlootaffuiten" of "rolpaarden" 
(figuur Ib). Dit is een trapsgewi js oplopend cnderstel met kleine wielen. Deze 
kleine wielen kenmerken het feit dat het geschut niet ver vervoerd hoefde te 
worden. (vergeli jk veldgeschut, figuur Ic). Na het afvuren moest het kanon 
alleen maar een stukje achteruit gerold te worden om via de tramp opnieuw gela 
den te kunnen worden. Daarna werd het weer vooruitgerold am opnieuw afgevuurd 
te kunnen worden. Dit rollen gebeurde altijd op een vlakke cndergrond. De staart 
van het kanon kon met behulp van stelwiggen, die tussen loop en affuit geslagen 
werden, anhoog gebracht worden als de baan van het projectiel vlakker moest wor 
den. 

Een vlootaffuit is natuurlijk niet helemaal wat men verwacht bij vestinggeschut, 
maar gehel oowaarschi jnli jk is het niet. Alhoewel vlootaffuiten, zoa.ls de naam 
al doet vermoeden, gewoonlijk p schepen gebruikt werden kamen ze, vanaf de 1ge 
eeuw, ook bij vestingen als de "normale" affuit voor. Daarvoor stonden de Lopen 
meestalopeen radaffuit, een sprinkhaanaffuit of waren vast opgesteld. De 
affuiten die bij vestingen gebruikt werden waren meestal niet van hout maar van 
gietijzer gemaakt. 

De conclusie moet nu dus zi jn dat de in 1831 gegoten kanonnen inderdaad op een 
1ge eeuwse affuit (van hout) staan en weliswaar een aanvaardbare canbinatie vor 
men als vestinggeschut, maar als geheel niet passen bij een in 17e eeuwse stijl 
gerestaureerd kasteel. 



c. Kanonneerdiscipline 

Bij de meeste legers bestond een strikte discipline voor wat betreft de juiste 
volgorde van de verschillende voor het laden vereiste handelingen (figuur Ic en 
2d). Deze is veelal als volgt: 
1. De loop worddt nat uitgesponsd om eventuele vonken van het vorige sChot te 

doven en de krui taanslag week te houden. 
2. Met de laadstok worden kruit en projectiel in de loop omlaag gedrild, ter 

wijl iemand het zundgat met zijn duim afdekt om te voorkomen dat door dit 
gat kruit wordt gemorsd. 

3. Het gesChut wordt geriCht en afgevuurd. 

Als de kruitaanslag in de loop te veel aankoekte werd deze met de spiraal, al 
dan niet met een daaraan bevestigde poetsdoek, sChoongemaakt. De kruitlepel werd 
gebruikt am los buskruit te meten en te laden als gestandaardiseerde kruitbun 
dels niet voorradig waren. 
Figuur 2a en Zo geven een indruk van een beschieting van een stad en vesting. 
Het rek met hulpstukken dat in de stoof hangt is in 1972 ter ere van de 
restauratie van het Kasteel door de bevolking van Coevorden aan de gemeente 
gesChonken. Hieraan hangen ook nog enkele (jenever)vaatjes die door marke 
tentsters gebruikt werden. 

D. Projectielen 

De munitie bestand tot 1500 gewoonlijk uit rondgehakte stenen kogels (meestal 
zandsteen of graniet). Dit type munitie bleef ook na 1500, tot ca. 1800, nog 
sporadi.sch in gebruik. In de 16e eeuw wordt de gietijzeren kogel, al dan niet 
exploderend, de standaardmunitie. 

Alle dertien in de stoof liggende kogels zi jn bi j het Kasteel teruggevonden. Ze 
zijn aan de hand van het materiaal en de dimensies als volgt te klassificeren: 

MATERIAAL IXX)RSNEDE GE.WICHI' 

zandsteen 
zandsteen 
zandsteen 
zandsteen 
zandsteen 
zandsteen 
zandsteen 
graniet 
gietijzer 
gietijzer 
gieijzer 
gietijzer 
gietijzer 

39 cm 
28 cm 
25 cm 
21 cm 
16 cm 
16 cm 
10 cm 
13 cm 
16 cm 
15 cm 
14 cm 
8cm 
8cm 

71 kg 
24 kg 
21 kg 
11,5 kg 
4,5 kg 
4,5 kg 
4,5 kg 
3,5 kg 

17,5 kg 
13 kg 
9,5 kg 
2 kg 
2 kg 

Het is vri jwel zeker dat alle kogels inderdaad met gesChut zi jn afgevuurd en 
niet weggeslingerd met blijden, katapulten of dergelijke maChines (figuur 3). 
De kogels zijn namelijk zorgvuldig rondgehakt, hetgeen bij gebruik van blijden 
etc. niet noodzakeli jk is ~ hierbi j kon men met een enigszins in rende vorm 
gehakte steen volstaan. De grootste kogel zalongetwijfeld, gezien zijn 
doorsnede, met een mortier (dik gesChut met een korte loop dat een steile 
vluChtbaan beooqt r zie figuur 2a, de twee stukken reChts) zijn afgevuurd. 



Het wel gehoorde argument dat stenen kogels nooit prcies rond zi jn en dus niet 
met een kanon afgevuurd kunnen worden gaat m.i. niet op andat we uit historische 
bronnen zeker weten dat: 
1. het wel gebeurd is 
2. er met kanonnen sowieso een keur van niet-rond materiaal werd afgeschoten 

( schroot, hagelpaket ten, kneppelkogels etc.). 
Ook gaat het (hardnekkige) verhaal dat de kogels in doeken gewikkeld werden 
an op te vangen dat ze niet rond waren. Dit is vanuit geen enkele 
betrouwbare bron beken d(pers .ccem, Wapen- en Legermuseum) en ook orlIOCXJe 
lijk~ door een bijna-rond voorwerp in doeken te wikkelen wordt het alleen 
maar minder rond. Het verhaal kan m.i. op twee manieren zijn ontstaan: 
1. Het inwikkelen van munitie van een te kleine afmeting an zodoende tij 

dens het afvuren minder drukverlies in de loop te bewerkstelligen. 
Dcordat er minder drukverlies is wordt de vuurkracht groter. 

2. Uit de bereiding van "lichtspoormunitie" of "brandbamnen". Men rolde 
de kogel door hars of in ol.i.edoekenr dit geheel wordt dan weer door 
wat kruit gerold dat aan de oppervlakte blijft kleven. Tijdens het 
afvuren ontbrandt het kruit aan de buitenkant en doet de hars of olie 
doeken vlam vatten. 



c. Het laden, richten en afvuren van een kanon. Uit A. M. Mallet, Les 
travaux de Mars (Amsterdam 1672). (e. .. o,,", 'r j. 



a.. Schietende mortieren en kanonnen. Uit L. Fronsperger, Kriegsbuch 
(Frankfurt aiM 1573). (e:,t"o"'"'r). 

b. Beschieting van een vesting. Uit L. Fronsperger, Kriegsbuch (Frankfurt 
aiM 1573). (e:,roW"\ ')-) 
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De glas-in-load-panelen 

Ter gelegenheid van de restauratie van het Kasteel heeft het Provinciaal Bestuur 
van Drenthe 36 glas-in-load-panelen aan de gemeente Coevorden gesChonken, 
bestemd voor de ramen van stoof en trouwzaal. Deze panelen laten de 
wapensChilden, namen en bestuursperioden zien van de 35 landdrosten (een door de 
landsheer of stadhouder aangestelde ambtenaar die belast is met het bestuur en 
de reChtspraak in bepaalde districten of drostambten) die het landschap Drenthe 
van 1402 tot 1795 bestuurden. ChronologisCh lopen de panelen vanaf de ingang 
linksom door de stoof, trouwzaal en toren an weer bi j de ingang te eindigen. 
Boven de ingang bevindt ziCh ook het 36e (of eerste?) paneel: dit is het provin 
ciewapen van Drenthe. De glas-in-load panelen zijn vervaardigd door de 
Verenigde Glasindustrie Hoving Houwing NV uit Groningen. 

.J 

Met name de panelen rechts achterin de stoof - gezien vanuit de ingang - ver 
dienen enige aandaCht. Hierop staan (naast Elbert van Pallandt) Rudolf van 
EChten (1701 - 1735), Nicolaas van Echten (1735 - 1742) en Cornelis van Dongen 
(1743 - 1748). Het familiewapen van Van Echten is een afbeelding van drie zwarte 
adelaars op een geel veld, dat van Van Dongen van twee rode dubbelgekanteelde 
dwarsbalken op een wit veld. Het valt op dat Nicolaas van EChten hetzelfde fami 
liewapen voert als Comelis van Dongen maar een ander dan Rudolf van EChten. Dit 
is natuurlijk eigenaardig: iemand die Van EChten heet en het wapen van Van 
Dongen voert. De verklaring is eChter simpel: de grootmoeder van Nicolaas van 
vaders zijde, Anna Elizabeth van Echten tot Oldegaarde, is de laatste telg uit 
deze tak van Van EChtens en an te voorkanen dat de naam "uitsterft" neemt 
Nicolaas (geboren Van Dongen: hi j is de broer van Cornelis) de naam over. De 
naam Van Donqen wordt voortgezet door Cornelis. Nicolaas - officieel dus 
Nicolaas van Echten van Dongen - blijft echter wel zijn eigen familiewapen 
voeren. 

De bestuursperiode van de landdrosten varieert tussen de één en de veertig jaar. 
De gemiddelde bestuursperiode is 11,5 jaar. Van alle landdrosten hebben er 23 
een kortere, 12 een langere bestuursperiode dan het gemiddelde gehad. 

Enkele punten die ik wegens tijdgebrek niet voldoende heb kunnen ooderzoeken: 
1. De naam en het familiewapen van Frederik van Heeckeren kanen twee keer op 

de panelen voor (1404 - 1405 en 1420 - 1432). Waarschi jnli jk is ditniet 
dezelfde Van Heeckeren andat dan beide groepen jaartallen cnder elkaar in 
één paneel geplaatst zouden zijn. Welke familierelatie er tussen de twee 
Van Heeckerens bestaat weet ik niet: op basis van de jaartallen li jkt mi j 
een vader-zoon relatie het meest aannemelijk. 

2. In de periode 1682 - 1684 blijkt geen landdrost genoemd te zijn. Waaran 
niet? 

3. 2'lNeder van Heeckeren is de eerste landdrost (1402 - 1404). Op het paneel 
staan eChter de jaartallen 1395 - 1404. Ik veronderstel dat in de periode 
1395 - 1402 2'lNeder weliswaar het bestuur en de reChtspraak in Drenthe 
regelde maar nog niet officieel tot landdrost was benoemd: dit gebeurde pas 
in 1402. 
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Schilderijen en prenten. 

A. De schilderijen. 

Naast het schilderij van de begrafenis van Van Heutsz zlJn er vijf portretten 
aanwezig van leden van het Koninklijk Huis. OVer het eerstgenoemde werk is 
weinig te zeggen: De Schilder is onbekend; gezien de voorstelling moet het 
schilderij gemaakt zijn door iemand die de begrafenis zelf heeft meegemaakt. 
Hieruit volgt dan dat het werk vlak na de begrafenis (1924) geschilderd moet 
zijn. Daar Van Heutsz in Montreux overleden is hebben we mogelijk met een 
Zwitserse kunstenaar te doen. Het is een professioneelogend schilderij, dat 
volgens de verzekeringslijst 2000 gulden waard is (Duurste aanwezige 
schilderi j). Waaran het schilderi j toenterti jd op deze hoge waarde getaxeerd is 
is onduidelijk; de vervaardiger van de verzekeringslijst is (vooralsnog) niet te 
bereiken. 

/~ 

: ) 

De vijf portretten van leden van het Koninklijk Huis zijn alle vervaardigd door 
Henricus lldrianus Bcgaerts (qeb, Den Bosch 1841 - gest. Boxtel 1902). Hij is de 
oprichter van de firma met de naam "Peinture - Bcgaerts". Begormen in Vught, 
werd het bedrijf in 1890 naar Boxtel verplaatst tot de opheffing in 1933. Sinds 
1902 hadden de drie zonen van H.A. Bcgaerts de leiding. Bij de "Peinture 
Bogaerts" werkte men naar foto I s die, volgens een geheim gehou:len grafisch 
procédé, op doek of paneel werden overgebracht en daarna in olieverf werden 
bijgewerkt. Al naar gelang de vraag konden de portretten gemakkelijk vermenig 
vuldigd worden en bovendien werd altijd een optimale gelijkenis behaald. 
Het vroegste portret is gedateerd 1848, het laatste 1901. De vroege datering 
lijkt mij onwaarschijnlijk (Bogaerts was toen 7 jaar ou:l). Bij de signatuur 
ontbreekt de initiaal. Mogelijk is dit schilderij gemaakt door de vader van 
H.A. Bogaerts, maar het is wel een "Pedrrt.ure Bogaerts" (waarvan Henricus de uit 
vinder is). 

B. De prenten. 

Door het hele Kasteel heen hangen di verse prenten aan de muren. De meeste hier 
van spreken voor zichzelf. De prenten die ik zal behandelen hangen alle in de 
trouwzaal en zijn grofweg in twee groepen t2 verdelen nl.: 
1. prenten die situaties voorstellen uit de 80-jarige oorlog. 
2. prenten die betrekking hebben op Rabenhaupt en de Bisschop van Munster (ca. 

1672) • 

ad 1 Deze prenten hangen bij binnenkanst van de trouwzaal aan de linkerhand, 
tussen de ramen. Van links naar rechts zien we: 
1. Coevorden (Kasteel en stad zi jn duideli jk geschieden), dat in Spaanse 

handen is, wordt belegerd door Mauri ts en Willem lDdewi jk. De troepen 
waren in juli 1592 voor Coevorden verschenen, nadat men Steenwijk had 
veroverd. Toen de Spanjaarden duidelijk was dat de vesting het niet 
lang meer zou uithouden trok de veldheer Verdugo naar Coevorden an de 
stad te ontzetten. Linksonder in de prent zien we Maurits. Maurits had 
echter een dergelijke aanval van Verdugo verwacht en zijn voor 
bereidingen getroffen. De aanval werd bloedig afgeslagen en de Staatse 
ruiterij voerde, op de in verwarring gebrachte vijand, een felle 
charge uit. In de hierop volgende veldslag behaalde het Staatse leger 
voor het eerst in het open veld een overwinning op de Spanjaarden. Let 
ook op de (belegerings )vestingwerken an Coevorden heen. 



2. Geeft een beeld van de belegering van Coevorden door Maurits en Willern 
Lodewijk. Troepenbewegingen en beschietingen van de stad zijn duide 
lijk weergegeven. De posities van de "loopgraven", versterkingen en 
wallen komen overeen met die van prent 1. 

3. Nadat Maurits Coevorden veroverd had en weer was weggetrokken sloeg 
Verdugo op zijn beurt het beleg om de stad op (oktober 1593). Na 31 
weken kwam Maurits terug met een ontzettingsleger van 12.000 man en op 
7 mei 1594 moest Verdugo het beleg afbreken. Voor de tweede keer was 
Coevorden bevrijd. 

4. Dezelfde scène als in prent 1, nu vanuit een andere hoek bezien. 
Linksboven op de achtergrond de stad, op de voorgrond Verdugo I s aanval 
op het Ruiterkwartier • Linksonder Verdugo en graaf Barlemont te paard 
wegvluchtend. Rechts in het midden zien we de cavalerie die op het 
punt staat de beslissende charge uit te voeren. De tekst onder de 
prent (in het Duits) schildert verbaal het gebeuren tijdens en na de 
veldslag. 

ad 2 Als we nu teruggaan naar de deur zien we aan de rechterhand de prenten die 
betrekking hebben op gebeurtenissen anstreeks 1672. Van rechts naar links 
zien we: 
1. (op de binnenmuur) Een "por t.ret," van carel Rabenhaupt (1602-1675). In 

1672 veroverde Raberihaupt Coevorden op de bisscho van Munster 
(Bernhard van Galen, Bamnen Berend). Hij wordt dan tot Drost van 
Coevorden en Drenthe benoemd: het is de enige drost die daadwerkelijk 
in Coevorden woonde. 

( 2. Mi j onbekend: kan hierover met het mi j ter beschikking staande 
materiaal niets vinden. Oospronkelijk zou hier een andere prent komen 
te hangen). 

4. Nadat Rabenhaupt Coevorden had ingenomen doet de bisschop van Munster 
in de nazaner van 1673 een poging de stad te heroveren. Hij deed dit 
door de Vecht bi j Gramsbergen af te danunen en het water door middel 
van een di jk naar Coevorden te geleiden. Coevorden zou overstranen en 
zich over moeten geven. Tijdens een storm op loktober 1673 brak de 
dijk op drie plaatsen tegelijk en vele Mllnsterse soldaten verdronken. 
De bisschop hief hierna het beleg op. 

3. Op 1 juli 1672 belegert de bisschop van Munster Coevorden. Na 10 dagen 
strijd capituleert de stad. De in 1670 als schoolmeester in Coevorden 
aangestelde Mijndert van der Thijnen ontvlucht de bezette stad en gaat 
naar Groningen. Hier doet hij Rabenhaupt (die in de 80-jarige oorlog 
nog als generaal odner Mauri ts gevochten heeft) een plan aan de hand 
an Coevorden, met de ca. 2000 man die hij onder zijn bevel heeft, te 
veroveren. Rabenhaupt gaat hierop in en op 30 december 1672 vindt de 
bestorming plaats. Coevorden wordt bevrijd. 
De prent is gemaakt naar een schilderij van Pieter Wouwermans 
(1623-1682) dat niet gedateerd is. Genoemd schilderij hangt in het 
Rijksmuseum te Amsterdam en wordt beschreven in Spiegel Historiaal nr. 
6, 1971 (niet tot mijn beschikking). 



OVerige 

A. Inscripties 

Boven de ingangsdeur van de stoof is in het kalf aan de buitenzijde in 1972 de 
volgende Latijnse tekst geplaatst: 
"SEDES OLIM VICECCMI'TIM NVMC MAGISTRATUUM URBIS MULTlS PERICULIS SUPERSUM". 
Dit betekent: "OUdtijds zetel der burggraven en nu van het stedelijk bestuur 
kwam ik vele gevaren te boven". 
Een tweede inscriptie die aan de buitenzijde van de toren had moeten komen werd 
zonder opgaaf van reden door MOn1.nnentenzorg afgekeurd. De reden hiervoor lijkt 
mi j dat er in de tekst gesproken wordt over het feitdat de toren "in oude vorm 
en schoonheid" herbouwd is en dit is geenszins zeker (Zie C.F. Jansen: Het 
kasteel van Coevorden, 1972). 

B. Ingemetselde stenen 

Dit zijn drie stenen die bij de restauratie van het kasteel in de muren ingemet 
seld zi jn. Alle drie stenen zi jn op het terrein van het kasteel gevonden en heb 
ben dus naar alle waarschijnlijkheid deel uitgemaakt van het oorspronkelijke 
gebouw. 
1. wapensteen van de Hertog van Gelre. 

De steen bevindt zich aan de bui tenzi jde van het gebouw in de voorgevel. De 
gedenksteen is in 1527 ter ere van het bezoek van de Hertog van Gelre 
vervaardigd. Deze hertog had de stad laten veroveren op de opstandige drost 
Van Twickelo (1922) en bezocht haar zelf toen de kapotgeschoten stad weer 
geheel herbouwd was. De steen zitnog steeds op dezelfde plaats in dezelfde 
muur waar hij 460 jaar gelden geplaatst werd. Op het lint onder het wapen 
van de Hertog van Gelre staat: KAROL DUX D GEL 1527 (Karel, Hertog van 
Gelre, 1527). 

2. Aan de binnenzi jde van de toren bevindt zich een ingemetselde steen (figuur 
1) met daarop een jaartal in Rcmeinse ci jfers: 1533. Het is waarschi jnli jk 
het onderste deel van een wapensteen en herinnert, evenals de wapensteen 
van de Hertog van Gelre, aan de restauratie van het Kasteel na de vero 
vering van de stad door Gelderse troepen. 

3. Eveneens aan de binnenzi jde van de toren bevindt zich een steen (figuur 2) 
met een deel van een inscriptie, waarin een rest van een jaartal (1402?), 
het woord "CASTRlM" (= Kasteel) en het woord "STRUXIT" (= heeft gebouwd) 
voorkomen. In 1402 ontruimt Rudolf van Coevorden het Kasteel en wordt het 
gezag overgenanen door een landdrost die verantwcorddnq schuldig is aan de 
bisschop van Utrecht: Frederik van Blankenheim. Het wapen van de landdrost 
(Zweder van Heeckeren) is in de glas-in-lood panelen van de stoof 
opgenomen. Mo;Jelijk heeft de bisschop het Kasteel laten verbouwen en herin 
nert deze steen daaraan. Toen de steen bij de restauratie gevonden werd was 
zij in gebruik als traptrede naar de kelder (nu restaurant) en lag met de 
inscriptie naar beneden. 

c. Vloeren 

De vloeren van de stoof en trouwzaal zijn gerestaureerd in 17e eeuwse patronen 
van verschillend gekleurde tegels. Het patroon in de trouwzaal is niet identiek 
aan dat van de stoof. De tegels zi jn vervaardigd door Tichelaars Koninkli jke 
Makkumer Aardewerk- en Tegelfabriek B.V. De vloeren van de bestuurskamer en het 
tussenvertrek zijn van hout. 



D. Kinderhoofden 

De twee uitsteen vervaardigde kinderhoofden die bi j de schouw in de 
bestuurskamer liggen zijn niet afkomstig van het Kasteel maar van een afgebroken 
pand in de stad. Het is niet meer te achterhalen welk pand dit precies was. 

E. Handgrepen 

Aan de rand van de schouw in de bestuurskamer bevinden zich twee grote koperen 
handgrepen. Deze werden door de vrouwen gebruikt an aan te gaan hangen, met het 
doel hun wi jde rokken met de voet iets scheef cmhooq voor het vuur te kunnen 
kri jgen, zodat de warmte onder de rok sloeg. De niet geïsoleerde en niet 
centraal verwarmde 17e eeuwse huizen konden's winters vrij koud zijn. 

F. Weegschaal 

In de stoof staat een weegwerktuig ~ een Engelse graanbascule. Hierop werden eind 
vorige, begin deze eeuw zakken graan gewogen. De gewichten ontbreken ~ cnder de 
plaat waarop de zak graan gezet werd bevinden zich twee uitklapbare stangen die 
moeten voorkomen dat de zak over de plaat heen op de grond uitpuilt waardoor er 
een cnjuist gewicht gemeten zou worden. Het maximum weeggewicht is 150 kilo. 

De bascule is cngeveer 10 jaar geleden aan het Kasteel geschonken en is - afge 
zien van de gewichten - canpleet. 
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