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; STADSPOORTEN
de gegevens zijn verzameld en beschreven
door ir. Herman Brand
Ommen, september 1993

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

... en sijn alsoo door de 3 Friese poorten in de stadt Coevoerden gekomen
en ons is van soldaeten gevraegt waer wij van daen quaemen en waer wij
heen wilden en hebben in de stadsherberge gepleistert en onse ambijt
gedaen, het casteel, fortificatien en kercke besien, om 10 uur daer weeder
vandaen gevaeren en eer HY by de poorten quaemen musten HY 2 blaneken (ca. 1.5 stuiver) swijgende tol geven en ook hield ons de chercher
van het convoy aen om de peerden by de convooimeester te laeten aenteyckenen, waerom vaeder noch selfs van de wagen af must en voeren
door de Bentumer poorten uit Coevoerden nae Esschebrugge over de
heyde door Emmelcamp ... reisverhaal 24 augustus 1692.
J.' •• en quaemen om half 8 door de 3 Friese poorten ... en hebben in de
(~tadsherberge gepleistert, tegen het brede merckt over ... doe sijn wij
wederom om quartier nae 10 uit Coevoerden gevaeren, sonder dat wij tol
gaeven ... reisverhaal1694.

... arriveerden te 8 uir binnen de schone en sterke vesting Coevorden,
rijdende over de drie bruggen door de vestingen en palissaden tot aen de
binnenpoort, alwaer HY door de soldaaten van de wagt wierden aangehouden om onse naamen en logement op te geeven, namen ons logement in De Pauw bij Monsr. Beerlink ... burgemeester Bierling, Friesestraat,
thans no.14, K 537, reisverhaal 11 juli 1740.

Poorten.
De poort vormde voor de binnenkomende reiziger een eerste kennismaking met een stad. De plaats waar stadsmuur of de wal doorsneden
moest woren door een weg leverde, als men geen bijzondere voorzieningen zou treffen, bij een aanval op de stad gevaar op vanwege het open~reken van de doorlopende wal. Daarom ontstonden poorten, meestal als
gewelf waarboven de wal kon doorlopen. Het verkeer kon afgesloten
worden door een of twee stel poortdeuren te sluiten, maar ook door de
valbrug(gen) open te zetten of de barrière te sluiten.
In het oude Coevorden van de 16de eeuw waren drie poorten: De Sallandsche of Zwolsche Poort, met in de stad als aansluitende straat de (nog
steeds bestaande) Keizersgracht. Verder was er naar het noorden de
Drentsche Poort, aansluitend op de huidige Weeshuistraat en naar de
Graafschap toe de Twentsche Poort, ongeveer terplaatse van de latere
Benthemerpoort.
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d~.st~d ~~ de Spanjaa~den, schrijft Willem Lodewijk aan Krynn de Blaeu.
HIJ UIt zijn tevredenheid dat de verbetering van de vestingwerken voortvarend wordt aangepakt. Wat betreft het afbreken van de kapel van Hulsvoord (op de Loo, ten oosten van het huidige katholieke kerkhof) zegt hij
dat de stenen niet voor de bouw van de poort van het Kasteel mogen
worden gebruikt:
diewijl tegen 't geschut, 't steenwerck quaet is ende het gemesseldt om
den vorst en tegen den winter niet holden wert.
Nadat Willem Lodewijk was overleden en opgevolgd door zijn broer
Graaf Ernst Casimir van Nassau, herhaalt deze op 15/25 maart 1621 nog
eens hetzelfde standpunt: steenen poorten geven by belegering diekmaels
~eer schade doort springen van de steen, als (dat ze) voordeel doen.

In de nieuwe vesting van 1605 liet men de Sallandsepoort vervallen wat
de verdediging ten goede kwam in de richting van waaruit in het verleden
steeds de meeste aanvallen waren gekomen. Dit betekende echter wel dat

het verkeer uit de richting Zwolle in de regel, met een zekere omweg,
door de noordelijke poort moest.

\

Een rijtje bomen met historische betekenis op de Krimweg. Ze markeren nog
steeds de eeuwenoude toegangsweg vanaf Het Klooster naar de Friesepoort (foto
augustus 1993).

!,J

In 1605 nam Drenthe een resolutie aan, men zou de houten poorten en
bruggen leveren voor de nieuwe vesting. Verder mocht van ieder domeinen kloostererf in de buurt van Ommen hiertoe een boom worden gekapt.
Nadat de vesting min of meer was voltooid bleven stenen poorten nog
lange tijd achterwege, men vond het goedkopere hout voorlopig wel
voldoende, temeer omdat in 1609 de wapenstilstand met Spanje begon.
Echter waren er ook nog andere argumenten om te kiezen voor hout als
bouwmateriaal. In een brief van 1595, dus niet lang na de verovering van

)

Aanleg van een stenen Benthemerpoort.
In 1620-21 vond Den Haag dat het nu tijd werd stenen stadspoorten te
bouwen: de Benthemer- en de Friesepoort. Maar dat ging met allerlei
problemen gepaard.
Op 20 april 1620 schrijft Willem Lodewijk aan de Raad van State dat
door de complotterije der aennemers de Heren de ene poort veel hoger
hebben moeten uitbesteden. De ingenieurs hadden lager begroot. De bouw
van de poort is gemijnt en aengenomen by des wachtmeesters soon.
Nu is echter gebleken dat niet deze maar ene Nanne Jacobs uit Harlingen
de principale aennemer is.
Om het ~erk te bespoedigen schrijft Willem Lodewijk naar de Magistraat
van Harlingen dat ze Jacobs moeten vermanen dat hij geen ander werk
aanneemt, zoals te Heusden, Gorcum of elders, zoals hij naar men zegt
van plan zou zijn. Maar voordat de Magistraat de brieven had gelezen
was Nanne (of Nanning) Jacobs al naar Heusden vertrokken zonder dat hij
orders had gegeven tot inkoop van kalk, steen en andere materialen.
J,~mmer want transport over de Vecht naar Coevorden zou i.v.m, de
waterstand nog mogelijk zijn geweest. Een flinke vertraging dus.
Willem Lodewijk verzoekt de Raad van State Jacobs per expresse te
ontbieden en scherpelijk te ordonneren, snel naar Coevorden te gaan.
Indien hij weigert zou hij als defraudeur van's Lands dienst moeten
worden aangemerkt. Coevorden, in zijn Gouvernement, mag niet in
gevaar geraken, zegt de stadhouder, die kort daarna, op 31 mei, overleed.
Op 23 april wordt Willem Lodewijks brief in Den Haag behandeld en er
is een resolutie dat aen des wachtmeesters sone moet worden geschreven

5
4

dat hij het werk moet beginnen, zo niet dan zal de bouw van de poort
opnieuw worden aanbesteed. Enkele dagen later wordt gesteld dat Nanne
Jacobs de bouw van de poort heeft overgenomen van de zoon van de
wachtmeester.
Op 15 juni 1620 schrijft Krynn de Blaeu dat het opmaken van de nieuwe
poort zeer langzaam gaat, de poort die is aangenomen door Nanne Jacobs
voor de majoorszoon. De Raad moet hem maar eens aanschrijven.
De majoor was toendertijd Jan Lamberts van Swoll. In 1630 was hij
burgemeester.

Dp 27 juni is er in de Raad een rekest binnengekomen uit Coevorden van
"f magistraat en de officieren. Deze klagen dat de aannemers van de
poort nalatig zijn. Volgens het bestek hadden ze een weg door de wal met
een noodbrug over de hoofdgracht moeten maken. Dat hebben ze gewoon
niet gedaan, tot groot nadeel van de stad en van de binnenkomende en uitgaande reiziger. Het bestek moet worden nagekomen zeggen de rekestschrijvers, anders zal de schade op de aannemer worden verhaald.
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De toegangswegen van de beide poorten in 1755, links de Friese- rechts de
Benthemerpoort. Ze zijn aangegeven met de letter K. Er moesten drie bruggen
worden gepa~seerd. Meestal was zowel bij de poort als in het ravelijn (de avancewac~t) ~ls bIJ de brug over de buitengracht een wacht aanwezig. Het verkeer in
de richtingen Dalen en Ane ging door de Friesepoort. Toen de vesting nog maar
net was aangelegd schreef Christiaen Huygens op 18-11-1610 aan Drenthe:
~ verstaen dat de wech van Coevorden loopendse nae den pas van Swol in as:
winter noch te paerde noch te waegen niet kan gebruikt worden. De weg moet
daarom . gestraat worden en er moet een brug komen over de Dalemcrbeek
(r=Loodiep). Drenthe moet dat laten maken van de tol die zij aldaer ontvangen.
Het werk moet direct worden uitgevoerd volgens het plan van Will em Lodewijk.
Het verkeer naar De Graafschap, Schoonebeek (en soms in de zomer ook naar
Gramsbergen) .. ging door de Benthemerpoort. Let ook (op de tekening) op de
schotbalken bIJ de Eschebruggerdijk: deze dijk moest van beide zijden het water
kunnen keren, al naar gelang de omstandigheden. Dijkdoorbaken vonden veelvuldig plaats (Fransmans Gat, Laarsche Gat).

Op 18 augustus schrijft De Blaeu dat Nanne Jacobs, aennemer van de
nieuwe steenen Bentemer Poorte syn werck soverre heeft verveerdigt dat
hem al een deel van de aannemingssom is uitbetaald. Hij verzoekt verder
voorzieningen te treffen dat de gemaakte openingen weer aangeaard
worden en ten spoedigste naer behooren geslooten, opdat
de Ronde nae older gewoonte in de aenstaende duistere nachten en by

wintertyden bekwamelijk daer moogen passeren.
Een jaar later, op 16 augustus 1621, schrijft De Blaeu dat Nanne Jacobs,
toen hij begon te werken aan de poort, had beloofd (en het was ook in het
, J;estek opgenomen)

omme weder uit te brengen alle sodanige eerde en damwerk als hy tot het
maken synes werk en tot notkeringe des waeters, in de grond heeft laten
sitten en voorts tot syn dienste doer by gebragt om derselvige weder uit te
brengen, tot noch toe in gebreke is blyvende. De Raad wordt gevraagd
hem te vermanen het alsnog te doen en wel op zijn eigen kosten.
Met Nanne Jacobs was al met al dus nogal wat te doen geweest.
Aanleg van een stenen Friesepoort.
Op 8-2-1621 had de Raad van State besloten dat Friesland f 14600 moest
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Wat betreft de vermelde waterstand (38 duimen= 0.99 m) nog het volgende.
Het brugdek lag op 2.72 m+CP (Amsterdams Peil= 8.09 m+Coevorder peil).
In de frontmuur van de Friesepoort, links van de uitgang, bevond zich een bout.
De bout zat 0.46 el (=0.46 m) van de hoek en 0.27 el boven het dek der brug.
De bout was aangebracht op 11.08 m+AP= 2.99 m+CP (gegevens van 1848).
De bovenkant van het bord van de peilschaal die tegen de benedenpaal van het
hameigebint van de brug over de kapitale gracht bij de Friesepoort was aangebracht, lag op 10.8 m+AP=2.71 m+CP (dus net zo hoog als het brugdek).
De hoogst bekende waterstand in Coevorden was 10.25 m+AP (=2.16 m+CP).
. Het laagste vaarwater= gem.zomerpeil = 9.10 m + AP (= 1. Olm + CP). Laagst
~bekende water= 8.80 m+AP (=0.71 m+CP).
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Afteekening van de buitenste kant der Vriescbe 'Poort te Coevorden opgemeeten den 9 aug.1779 wanneer bet waater van de peilpaal op 38 duimen
stond.
De bovenste tekening: is de binnen ruimte van het binnenste gewulf der Poort.
.~
Verder zijn, naast het opschrift anno 1620, drie wapens aangebracht: in het'L./
midden dat van de Generaliteit, links daarvan het wapen van Z.D.Hoogheid den
Heere Prince van Orange en Nassau. Het wapen rechts wordt omschreven als
bestaande uit drie ringen, een zwarte leeuw met een balk (het kan haast niet
anders of dit zou dat van de Friese stadhouder moeten zijn, dat is na te gaan).
Verder wordt op de tekening o.m. vermeld:
De Facade der Poort is 2 voeten dik.
De Balk dienende tot aanslag voor de Poortdeuren en om het gewulf op te doen
rusten is 9 duimen hacg en 15 duimen breed; en deese balk draagen ook de
Poortdeuren.
8

fourneren, nodig tot de nieuwe Friese Poorte, onlangs aan Cryn de Blaeu
besteet. Maar de Staten van Friesland willen voorlopig helemaal geen
stenen poort! Er was nu een ander argument dan dat van Willem Lodewijk in 1595. Het 12-jarig bestand was afgelopen. Men wilde niet, hoe gevaarlijk, de walopenen, zo was het verhaal. De oude houten Friesepoort, zou verder met geringe kosten gerepareerd kunnen worden en kan
nog lang mee. Wel zou het raadzaam zijn dat tegen een verrassende
aanval van buitenaf vooraan de poort een gedeelte metselwerk werd
gemaakt. Friesland vindt het veel meer nodig dat de hoofdgracht, die op
veel plaatsen ondiep is, wordt uitgediept, dan dat de onnodige poort wordt
gemaakt. De Blaeu moet de eerstkomende Heren maar op deze wijze
inlichten, ze kunnen dan de gracht per perceel uitbesteden.
Prins Maurits was na het overlijden van WilleÎn Lodewijk in mei 1620
o.m. stadhouder van Drenthe geworden. Den Haag trekt zich van het
geschrijf van de Friese stadhouder, die uiteindelijk alleen maar verzocht
.'J~as
"
een flink bedrag voor de poort te betalen, niets aan. Niet voor niets
staat het wapen van de Generaliteit op de latere Friesepoort in het midden! Op 30 maart 1621 al schrijft de Raad van State op schrijven de Ernst
Casimir (toen dus geen stadhouder van Drenthe) dat men met de Excellentie van mening verschilt. Friesland moet snel geld voor de nieuw poort
fourneren. De poort moet terstond worden gebouwd. De stad mag niet in
perikel van surprise koomen.
Op 12 april 1621 schrijft De Blaeu: aen de poort wort sterck gearbeit. Hij

9

zal er voor zorgen dat het werk degelijk wordt uitgevoerd. Op 23 mei
schrijft Krynn dat de nieuwe Drentse Poorte alhier so veere gemetselt en
gebracht is en de opening van de wall nootsaeckelicken compt. Bedoeld
wordt uiteraard de Friese Poort: in de eerste helft van de 17de eeuw
wordt de benaming Drentsepoon (evenals Drentsestraat voor de Friesestraat) nogal eens gebruikt. Men was immers gewend geweest dat de toegang naar het noorden (via de latere Weeshuisstraat) Drentsestraat heette.

jaarlijks f 150 gekregen voor het onderhoud van alle musketten, pieken
enandere wapens in 't Magazijn. Rabenhaupt is het met het voorstel eens.
In voorjaar 1678 moet er nieuwe beschoeiing buiten de poort worden
aangebracht, in het voorjaar van 1688 is er Bentheimersteen van de
]:t",nth
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Uiteindelijk was het Friesland die de stenen poorten betaalde. In de eerste
(bouw)fase van hun bestaan werden ze al met de bekende namen aangeduid: de Friesepoort en de Benthemerpoort. De hoofdstraten hadden
nog geen namen, maar namen al gauw die van de poorten over. Z",
ontstonden ook de namen: Friesestraat en Bentheimerstraat.
De Friezen hadden aan de met tegenzin betaalde poort in elk geval toch
hun naam in Coevorden gevestigd en die is er tot op de huidige dag
gebleven ... een Drentsestraat is niet meer in de stad te vinden ...
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Onderhoud.
Dat de stad de poorten, bruggen en hameien zelf moest besorgen ende
becostigen (onderhouden) blijkt uit een schijven van De Blaeu van 24
september 1622 aan de Raad. De stad trok immers ook de tol.
Beide poorten hadden boven het verwulfsel een schotbalkhuis. Aanbrengen van de schotbalken was nodig als de waterstand kwam op het peil van
het brugdek: 2.72 m+CP voor de Friesebrug, 2.42 m+CP voor de Benthemerbrug (peilen na 1673). De hoogst gemeten waterstand was in 1848:
2.16 m+CP. Toen het water in 1673 werd opgestuwd door de dijk van de
bisschop waren de schotbalken aangebracht en de poorten afgedamd.
In het voorjaar van 1678 krijgt Hans Michels een zilveren dukaton vorl
het schoonmaken van straten en goten onder de poorten.
In het voorjaar van 1676 is het de majoor Claes Buyter Ga, die van
1672!) die voor f 19 zorgt voor de reparatie van enige sloten aan de
Stadts Poorten.
De slotemaker was destijds Frans Thorne. Een jaar later had hij sloten
gesmeed en enige nieuwe sleutels gemaakt (voor f 15-6). Naast Frans was
er ook Johan Thorne, die meester roermaker was. In najaar 1675 verzoekt
hij een tractement. De pas overleden Bartholdt Hucht had namelijk
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De plattegronden van Friese- en Benthemerpoort in 1749. Het gewelf van de
eerste was ruim 14 meter lang, dat van de tweede ruim 20 meter. Beide poorten
hadden een breedte in het midden van ruim drie meter.
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Benthemerpoort gevallen. Dat moet weer hersteld worden.
Meer bijzonderheden geven andere onderhoudsposten, zo uit 1770:
de gewulfsels van beijde de Poorten met haare regdstands en vleugel
muren en Front Espices(?) so binnen als buiten Facades en hard steenen
Trappen Neevens de Bentheijmer poon, en de Profil mueren regts en lings
in het uitgaan der twee poorten ... als ook de houwte Trap om op de wal
te koomen naast de Vriesche Poon ... de dubbelde Poondeuren .. , de
palissaden staende aen de beijde Poorten langs de profillen en doorsnijdingen van de Ravelijns en die van de Glacien.
Zie voor onderhoudsposten uit 1783 en 1785 de bijlagen A en B.
Houten trappen met leuningen om op de wal te komen ~aren er. ~ee~
Ook waren er trapjes naar de borstweringen om de schildershuisjes te
kunnen bereiken. In vijf courtines (=wallen tussen twee bastions) waren
verder trappen om water uit de gracht te kunnen schep~en. Vlak daarbij
(!), eveneens in de vijf courtines waren secreten (toiletten), Vla een
bruggetje en trap met leuning werd het water van de gracht als doel van
de zo nodige activiteit gebruikt. Ook op andere plaatsen waren nog
secreten: achter de Hoofdwacht op de Markt, in elk van de ravelijnen
voor de poorten en in of bij de Landsgebouwen.

Méér over de Benthemerpoort.
In het voorjaar van 1649 wordt het dominee Picardt toegestaan tijdelijk
het schotbalkhuis boven de Benthemerpoort te gebruiken tot syn geryff.
Voorwaarde is dat hij er niets aan veranderd. Deze ruimte stond al lang
bekend als het Orgelhuis .
In augustus 1737 schrijven gouverneur Van Pallandt en sergeant-majoor
Palm dat de militaire gevangenis is ondergebracht in een oude gedelabreerde barakke (in het Geweldigersblok aan het eind van de Sal~
landsestraat). Er kunnen geen misdadigers met securiteit worden bewaard=
Het voorstel is: het Orgelhuis boven de Benthemerpoort zou kunnen
dienen als gevangenis, alleen voor delinquenten, niet voor echte criminelen daarvoor zou de kelder achter het wachthuis bij dezelfde poort
kunnen dienen. Inderdaad vond het gebruik van het Orgelhuis als provoost doorgang, vele Coevorders zouden er slechte herinneringen aan
overhouden.

Méér over de Friesepoort.

schotbalkhuis boven de Friesepoort met een gedeelte der sijmuren en 't
dack gantsch ter neder was gevallen. Meijndert van de Thijnen wordt
gauthoriseerd dit weer te laten opmetselen. In voorjaar 1675: het vervallen muurwerk aan beide zijden van de Poort tegen de faucebree (=onderwal) tot een behoorlijke hoogte te laten opmetselen.
Bij de reconstructie van de vesting begin 1700 behoefden de poorten niet
te worden vervangen vanwege de door Coehoorn bedachte veranderde
opzet. Eén van de weinige onderdelen van de vestingwerken die op hun
plaats konden blijven!
De poorten waren echter toen al bijna 100 jaar oud en in ernstig verval
geraakt. In najaar 1716 waren van de Friesepoort buiten- en binnengevels
uitgeweken, wat ook werd toegeschreven aan de last van het oude schotbalkhuijske dat er boven op stond. Dat moet worden afgebroken en de
hele voorgevelopnieuwopgemetseld.
Verder moet de achtergevel ingeankerd worden. De ingenieurs hadden de gevels reeds laten onderschoren. Later blijkt, in 1718, dat de commies Wijnkoop een hoofd- of slagbalk onder de boog van de Friesepoort heeft geleverd.
In 1731 valt er weer een gat in de muur. H.J. Werndly maakt het.
In 1798 reeds is het gewelf verdwenen, afgebroken. De poort bestaat volgens de memorie van alle gebouwen, door kapitein Bouwens opgemaakt,
uit twee profielmuren. Kort daarvoor moet de oude poort zijn afgebroken
en vervangen door een zeer degelijke open constructie. In 1826 is er
sprake van het bruggetje dat over de coupure ligt Ge moest toch de
walgang kunnen gebruiken!)

Wachthuizen.
) Volgens resolutie van 4 september 1608 van de Staten Generaal moest aan
JiHilIebrand Smith, aan Krynn de Blaeu en aan Jan van de Bossche worden
geschreven dat in Coevorden moest worden aanbesteed: het maken van
secreten en in de ravelijnen voor de poorten een corps de garde (=wachthuis). Bij de poorten zelf moest een dergelijk gebouw van steen worden
gemaakt. De Staten Generaal was het hier niet direct mee eens, pas na
enige deliberatie werd besloten dat de werken zo goedkoop mogelijk
moesten worden uitgevoerd en dat er niet meer als f 2000 à f 3000 aan
mocht worden besteed. Men werd zuinig: de aanleg van de vesting had al
veel geld gekost!

In het najaar van 1674 wordt geconstateerd dat de ene gevel van het
13
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In het voorjaar van 1680 moet het wachtgebouw aan de Friesepoort
worden gerepareerd en het dak gespijkerd.
In de winter 1688-89 is de corps de garde bij de Benthemerpoort in brand
geraakt. Een gedeelte van het dak is nogal beschadigd, de schoorsteen is
er af gevallen. Herstel kost f 37 en 2 stuivers.
In 1688 had de Prins van Oranje geordonneerd dat de kapiteins de
Hoofdwacht (op de Markt), de luitenants en vaandrigs de wacht aan beide
poorten zouden hebben te houden. Om deze reden verzoekt verzoekt de
commandeur en kapitein Du Bois van het regiment Aylva, aan ieder poort
een officierswacht te maken. Er bevinden zich daar alleen maar par"ticuliere corps de gardes. Worden besteed voor samen f 550. De gebouw. "tjes worden hiertoe gewoon verlengd (zie tekeningen van 1749).
Het wachthuis aan de Benthemerpoort komen we ook nog tegen in het
verslag van dominee Michgorius van 1673, toen de bisschop van Munster
de Vecht bij De Haandrik had afgedamd. In juli van dat jaar werd het peil
van het water in Coevorden als ongemeen hoog omschreven, wat zou
kunnen betekenen dat de stand van 2.16 m + CP (= 10.25 m + NAP) was
bereikt. Het water kwam echter nog hoger. Eind september 1673, vlak
voor de verlossende dijkdoorbraak, werd gemeld dat het water kniehoog
stond in de het wachthuis bij de Benthemerpoort. Als men weet dat de
straathoogte daar op ca. 10.50 m + NAP ligt, kan worden vastgesteld dat
het water het zeer hoge peil in de buurt van 11.00 m + NAP moet hebben
bereikt.

I

I
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Een bouwtekening van de herbouw van de Friesepoort (medio jaren 90 van de
18de eeuw) is nog aanwezig. De keermuren waren van een behoorlijke afmeting
en goed onderheid: er drukte dan ook heel wat aarde tegenaan. De breedte van de
doorgang werd vergroot tot ca. vier meter. De poortdeuren lijken meer op die
van een landhuis! In 1824 moeten beide deuren worden vernieuwd. De sluitboom
blijkt dan 3.75 meter lang te zijn. Let ook op de sponningen voor de schotbalken.

14

In het najaar 1708 zijn beide wachthuizen bij de stadspoorten van ouderdom so caduc geworden dat geen herstel meer mogelijk is. Gesuggereerd
wordt deze te herboiuwen uit het materiaal van één van de twee grote
jnieuwe
corps de gardes ... die inutiel in de keel van twee bolwerken
/
gemaakt zijn.
In najaar 1710 wordt de bouw van een wachthuis begroot op f 900. Die
aan de Benthemerpoort wordt in voorjaar 1711 gegund aan Barteldt
Caspers voor f 1335. Ook wordt dan die bij Friesepoort gegund en wel
voor f 1200. In najaar 1711 zijn beide loffelyk en wel gemaekt bevonden.
Ernst van Jerusalem had het opzicht gehad bij de bouw van beide. Hij
kreeg daarvoor 15 stuiver per dag. Zijn deelaratie loopt van 26 juni tot 17
september 1711, d.i. 89 dagen= f66-15.
Zie voor afmetingen van poorten en wachthuizen in 1785: bijlage C.
15

~

VC-t:;(é/li/Y <Y7~
4,,, fein'

1--

.. --------------1--------------~

d{_

ét::ll

,2L ~~

/
(/4t/t7~2(/C::?lf?}.

/-,<f'O;!·T7{:'mcr(!./£.Lï1~",

-«

V:'PlAITECROND VANDE
~c;rINTRAVELY:NVOQ ,
EBENTHEIMEft P ()ORT
.c-: ê) / ;()
\/dt

u

1 td<:J~rl../'''- [3(1 .'Yt~""~_~

6"Y'-f-

-1-.:20

'V~;t:.c....-

..... -.:l~

, '_·_~··-~-_·_--------.___------~----~I

De plattegronden van de wachthuizen aan de poorten en in de ravelijnen in 1749.
De officiersgedeeltes van die bij de poorten werden in 1688 gebouwd.

Verder uit de burgerlijke stand: ten Poorters Huize aan de Yriesepoorr,
overleed in 1834 Johannes Denus, poortier en gepensioneerd militair,';
geboren te Maastricht, oud 84 jaar. In 1850 werd het wachthuis gekocht
door de gemeente voor f 800, dat aan de Benthemerpoort in 1853 door de
gemeente voor f 600.
Wachthuizen in de ravelijnen (avance-wachten).
In 1688 zijn er reparaties aan beide corps de gardes in de ravelijnen. Ze
worden door Berent Cock gedaan. In 1853 werd het gebouwtje in het
ravelijn voor de Friesepoort verkocht voor f 215 aan J .Schulenberg.
16

De beide wachthuizen in de ravelijnen voor beide poorten waren identiek. Deze
tekening dateert van 8-10-1827.

17
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Opwinding in 1740.
Vreemde gebeurtenissen op 23 oktober 1740 waarbij de gehele wacht aan
de Benthemerpoort bij betrokken was. Opgewonden schrijft sergeant
Brysach direct een protestbrief, over de persoon Hendrik Bennink Ter
Poorten (een zoon van Jan Hannink ter Poorten en Jantien Benninck).
Samen met de ondermajoor was Ter Poorten's morgens ontrent de Klock
agt uijr aen de wagt van de Benthemmer Poon in de soldatenwacht
gekomen. De sergeant en de korporaal waren niet op de hoogte van die
komst. De schildwacht werd zo maar voorbij gelopen.
De twee heren hebben daarna het vuur (de brandstof) en het gehele
wachthuis onderzocht. Vervolgens vertrokken ze weer.
Nadien, doordat Ter Poorten uijt stroyt dat (hij) van t'volck van de wagt
If)bestollen is geworden en alsoo de sergeant met syn by hebbende manschap voor Dieven syn aengesien en aangetast, zijn de wacht en het hele
garnizoen beledigd geworden., De sergeant met zijn wacht willen regt en
satisfation van Eehr. Er is géén diefstal gepleegd zeggen ze en verder is
er ook niets bijzonders voorgevallen. Het wachtvolk heeft brandstof van
hun eigen geld gekocht, schrijft Brysach. Ze willen er zo nodig op
zweren. Voor een verdere interpretatie van dit verhaal (die ik graag aan
de lezer overlaat): de Ter Poortens woonden vlakbij de wacht (K 209,
thans Bentheimerstraat 38).
Palissaden.
Deze voor de vesting belangrijke paaltjes, die als afrastering en als
hindernis dienden, werden opgeslagen in een aantal gebouwtjes, tot er een
flinke palissadenkap werd gebouwd in het ravelijn voor de Benthemerpoort. Deze kwam vlak na de Frans Tijd gereed (zie tekeningen). De kap
moest regelmatig geteerd worden, zoals bijvoorbeeld in 1826. In 1851
werd ze voor afbraak verkocht. De grond waarop het stond bleef voor")Iopig nog even aan het Rijk.

Boven een tekening van het Orgelhuis gedateerd 23 april 1829. Dit gebouw was
vanaf de wal bereikbaar. Onder: het wachthuis aan de Friesepoort op 12 maart
1823. Dat aan de Benthemerpoort was van dezelfde afmeeting en constructie.

18

In mei 1764 bericht Vonck dat in totaal in Coevorden 20000 palissaden
(en nog eens 4000 als reserve) nodig zijn. Verder 20000 voeten gordingen. Ieder meskant gezaagde palissade, zwaar 4 bij 5 duim, lang 9
voeten, zou tussen de 22 en 23 stuivers kosten en 100 voeten gordingen,
gezaagd uit ribben van 5 duim, tussen de 14 en 15 gulden.
Eerder, in december 1763 waren al de palissaden staande in de bedekte
weg rondsom de Stat Coevorden en die om het Verlaat publiekelijk ver-
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De situering van de palissadenkap en het wachtgebouw in het ravelijn voor de
Benthemerpoort. Ook het wachthuis is aangegeven (ongedateerd). Verder de
palissadenkap zoals die is getekend op 25 september 1822

'Twee beelden van het eind van de Bentheimerstraat. Boven de situatie in het
begin van de 19de eeuw, toen alles nog zo was als het al 200 jaar was geweest
(reconstructieve schildering). Let op de uitwijkende zijmuren van de poort. Links
het Commandement, rechts het Benthemerblok met daarachter het wachthuis. Het
poortgebouw stond ongeveer 30 meter uit de hoek rechts op de foto.
Onder een prentbriefkaart van dezelfde locatie, afgestempeld op 8-6-1916.
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kocht aan de meest biedende, in totaal 19275 stuks die f 922-17 opbrachten (gemiddeld bijna een stuiver). Ze werden in niet minder dan 339
partijen verkocht, voor elk was er een aparte prijs!
Tevoren waren o.m. publicaties gedaan in Coevorden, Het Laar, Gramsbergen, Hardenberg, Heemse en Dalen, dit door middel van geschreven
biljetten. De stadsomroeper riep het bericht negen maal om, waarvoor hij
f 1-7 kreeg. Verschillende aannemers haalden de kromme spijkers eruit,
in totaal kostte dat 55 mandagen à 11 stuiver.
De kopers moesten de palen voortigtig en zonder de minste schaadens

aan de Borstweringen uit de grond halen, zonder gebruik te maken van

,j

!
,

schoppen of ander gereedschap. De palen die aan de grond vergaan zijn,
moeten ze afbreken, de rest in de grond laten zitten. De gaten die in het .
banket overblijven weer goed toedichten en vast trappen om het afvallenl')
der Borstweeringen daar door voor te komen. Dan pas mogen ze vervoerd
worden langs de Glacys en dus deese Palissaden op of oover de Borstweeringe gelegt, zonder schade te veroorzaken. Vanaf de borstwering
moeten ze gedragen worden tot aan de waege Weg die in de Glacys bij de
buitenkants gragt is. Bij de borstweringen mogen beslist geen wagens
komen. De totale lengte van de oevers aan de binnenzijde van de buitengrachten bedroeg ongeveer (incl. het Fort Verlaat) een vijf kilometer!
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hod zonta 1 e doorsnede over
de IllUren vin de poort

het Orgelhuis stond 30 meter uit
de hoek van het Benthemerblok.

J

Herman Brand, Delft 1975.
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DE BENTHEMERPOORT begin 19de eeuw

Bij de kopers veel bekende Coevorder namen zoals: Pot, Arends, Van
Tarel, Rikkers, Almelo en Neutel. Bijna geheel Coevorden kocht van die
goedkope palen! Ook de burgemeester Swalve, burgemeester Cock, de
tamboer-majoor lt. kol. Ruprecht, de Heer Gouverneur, directeur Vonck,
ingenieur Holm en de commies De Blecourt.

Extra poortgeld voor straatverlichting.
Hoewel reeds Rabenhaupt in 1673 rondliep met plannen om Coevorden
een straatverlichting te schenken, met sulke lanteerens als tot Amsterdam. ~'l;
des nachts staen te lichten, was het er in 1783 nog steeds niet van geko- \~,
men. De Magistraat richtte zich toen tot de Raad van State: in Coevorden
was nog niet, zoals in de meeste grensvestingen, straatverlichting. Vooral
's winters was daaraan grote behoefte. Het ontbrak echter aan penningen
en daarom wilde men een extra poortbelasting met het doel een groot
aantal lantaarns te plaatsen en te onderhouden (zie bijlage E).
Gouverneur Jensen ondersteunde dit plan. Hij wilde van Landswege nog
eens 19 lantaarns bij de Landsgebouwen plaatsen (zie bijlage D) en daar
, '

I)

e

ê

~en doorsn~e van de Benthemerpoort begin 19de eeuw. Daaronder een schildenng op basis van authen~ieke gegevens: de Benthemerbrug, de -poort (Orgelhuis)
en het Benthemerblok. Uiterst rechts de barrière en het wachthuis.
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voor f 250 ineens gebruiken. Aannemer Cremer, die een 6-jarig contract
voor het onderhoud van de metsel- en timmerwerken had, zou deze
verlichting moeten aanleggen. Het onderhoud van deze 19 lantaarns zou
wel uit de poortgelden moeten worden betaald.
In december 1783 heeft Jennsen enige conferenties met Burgemeesteren
en Geswoorne Gemeente over het heffen van een extra poortgeld om de
kosten van het onderhouden van de lantaarns te kunnen voldoen. Hij
schrijft dat naar Den Haag:

dat de Poorten dewelke alhier gewoonlijk met de Sonnen op- en ondergang geopent en geslooten worden, voortaan even als te Zwoll, Groningen, Nijmegen en veel aandere nabuurige Steeden gebruikelijk is, gelij~
ook in de Grave alwaar het nog voor eenige jaaren ten profijt van der)
armen geaccordeert is, met Sonnen ondergang op het klinket geset, en
vervolgens ten tien uuren finaal geslooten wierden.
Evenals in bovengenoemde steden wil men betaling voor personen, welke
met wagens, te paard of te voet binnenkomen of uitgaan. Nadat de poort
op het klinket gezet is de extra betaling vereist.
Verder heeft Jennsen nog andere wensen:
De gouverneur zou ten allen tijde meester moeten blijven van de stadspoorten, voor als er wat bijzonders gebeurt.
Verder moeten zowel de wachten als de beurders van het geld gelast
worden geen wagens of andere rijtuigen met goederen, nog pakdragende
mensen of beesten door de poort te laten passeren voor dat de commies
(van de belstingen) geroepen is. Er zijn immers geregeld pogingen tot
fraude. Zodoende is er een betere controle.
De stad moet volgens Jennsen elk jaar ultimo december een specifique
reekening van den Ontfangst en Uitgaaf der Poongelden op maken en aan
de gouverneur een copie geven.
Pas in 1790 werden de lantaarns geplaatst. Een jaar later al klaagde de
Magistraat bij de Raad dat het onderhoud veel geld kostte. De stad moest
ze alle laten opvullen, aansteeken, mitsgaders het catoen besorgen. Wil
het Land niet wat betalen? Weer en jaar later blijkt dat de lantaarns niet
eens gebruikt worden: wegens gebrek aan fournissement der olye. Kennelijk ging het met het poortgeld ook niet naar wens want er wordt
opnieuw voorgesteld's avonds dit te heffen, een halve stuver, iets meer of

iets minder.

Wie oude foto's van de stad beziet zal verschillende lantaarns op de
aangegeven plaatsen terugvinden!
De Franse Tijd.
Begin 1797 was er grote commotie in Coevorden: er werd geëist dat de
binnenkomende en uitgaande passant van de poort een pasje zou hebben,
zonder dat mocht je er niet door, daar werd strikt de hand aangehouden.
Dit betekende dat de boeren die onder Coevorden woonden en die met
hun landbouwproducten naar de stad wilden, niet naar binnen konden,
want het pasje moest je in de stad halen!
Toen Marten Luinge de zilversmid (K 170, mede lid van het Commitee
rlan Binnenlandsche Correspondentie voor de Landschap Drenthe) hier\. tegen bij de commandant Van Meurs protesteerde, zei deze dat het hem
ook door de Generaal was bevolen en Van Meurs voegde daar ook nog
weinig fraai het één en ander aan toe:

. .. ik zal hen als zwijnen behandelen en de eerste die in de herbergen
eenigen spass begint zal ik door een commando doen ligten, de handen en
voeten doen binden, op een kar werpen en naar de Generaal zenden. Was
dat vrijheid, gelijkheid en broederschap?
De Provoost of Orgelhuis.
In de laatste fase van de Franse bezetting in 1813-1814 werd de Provoost
druk gebruikt. De burgers werden o.m. gedwongen het ijs in de grachten
te breken en open te houden, de bomen op de wallen te kappen en de
gaten weer dicht te maken en hout te zagen. Misten er opgeroepenen op
het appèl dan werden die opgespoord en in de Provoost boven de Benthemerpoort opgesloten, met velen in een hok. Ze zaten er minstens drie
en sommigen zelfs veertien dagen, zonder bed, matras, verwarming ef\
verlichting en dat in de felle koude (deze Kozakkenwinter was zeer streng,
'met vorst van eind oktober tot in maart).
""De horlogemaker Jan Smith, die aan de Markt woonde (K 528,thans
no.19), leerde op een onverwachte manier het Orgelhuis kennen. Hij
moest het uurwerk op de toren op regelmatige tijden opwinden en had
toen na zijn beklimming een blik geworpen over de omgeving van de
stad, waar de blokkade gaande was van Nederlandse troepen. Hij was zo
loslippig hierover te praten en werd prompt van spionage beschuldigd,
gearresteerd en in de Provoost opgesloten. Uiteindelijk geloofden de
Fransen toch in zijn onschuld en hij werd weer vrijgelaten.
Ook de koopman Salomon Bromet (woonde in de Sallandsestraat K 447
25
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op de hoek van de Bakkersteeg) kwam er terecht, eveneens verdacht van
spionage. Hem werd aangezegd dat hij gefusilleerd zou worden. Maar hij
kreeg hulp van de jongste hervormde predikant, Gerrit Boudewijn Clement. De vrouw van de militaire bevelhebber kwam namelijk uit Zwolle,
waar ook de dominee familie had en via deze relatie overleefde Bromet.
De dominee weigerde overigens voor Napoleon te bidden en men dreigde
ook hem op de Markt, voor het front van de troep, te fusilleren.
J a, in de Franse tijd heeft zich heel wat afgespeeld in de stad en werd de
Provoost druk gebruikt. Op 29 april 1814 nog deed het ingesloten Franse
garnizoen een uitval naar de Schere, waar de Batterij werd veroverd (hier
lag in april 1814 langdurig de betovergrootvader van schrijver dezes, Jan
Hendrik Brand, als Landstormer). Zeven boerenmensen werden meege-.
voerd naar de stad, alsmede een kapitein en ene Van Langen van Harden-'
berg. Ze werden op de Benthemerpoort gevangen gezet, niet voor lang,
want de bevrijding was nabij.
Deze ellende ging voorbij, maar ook de vestingtijd:
een impressie van het Coevorden zonder wachten aan de poorten (zoals in
1854), heeft een toenmalige student, J.A.Willinge uit Groningen (later
predikant in Eenrum), ons nagelaten. Hij kwam naar Coevorden om
familie te bezoeken:

Was reeds tegen den morgen, toen wij de veste Coevorden binnenreden
en hol klonk 't gerommel van onzen zwaar beladen postwagen door de
stille verlaten straten. Maakt de aanblik van elke slapende stad een
triestige indruk, hier liep me een koude rilling over het lijf overal waren
de palissaden weggebroken, een deel der bruggen weggenomen en de
kuilen half met zand gedempt. Geen schildwacht aan de poort der ruime
kazerne, nergens een levend wezen of eenig verlicht venster 1 Alles sprak
zo duidelijk van het verval van 't eens zoo drukke stadje ...
't

De vestingtijd was voorbij. In de zomer van 1875 maakte de Fransman
Henry Havard een reis langs de oostelijk landsgrens. Laten we even zien
wat hij van Coevorden vond:

,,
,I

II

. .. liepen we de stad door in de hoop enige waardevolle monumenten te
zien. Maar onze verwachting kwam niet uit. Afgezien van een fraai huis,
waarvan de sierlijke gevel is gebouwd in de stijl van de Groningse huizen
en die het jaartal 1631 draagt, is er verder weinig te vertellen ...
Weinig aantrekkelijke gebouwen in de stad voor deze Fransman. Laten we
ons troosten met de opmerking van Havard dat Emmen en Nieuw-Amster26

I?e plaats w~r eens de Friesepoort prijkte heet niet eens meer zo, maar gewoonges: de Stationsstraat (foto begin deze eeuw).
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Een tekening van 24 oktober -fi39v~deE;h~brugg~;dÜk
die~t ~-~-de'~eelal
omstreden grens m~t de Graafschap aan te duiden, deze liep langs de Scheidsloot,
rechts op de tekening (Coevorden is links). Ook zijn twee dijkdoorbaken aangegeven: het Laarsche Gat en het Fransmans Gat.
Ten zuidwe~ten van de dijk ligt het gebied De Heege (zie ook tekening). Dit
l~opt een eind .. langs de grens door in de richting De Haandrik. Waar nu de
nieuwe stadswijk abusievelijk die naam draagt was vanouds het Klinkenvlier
(Clenckevleer in de middeleeuwen) en pal langs de grens daar de Galgenmaat.
L.
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dam het niet eens verdienden bezocht te worden ...
De poorten werden in 1870 afgebroken: toen in juli van dat jaar de FransDuitse oorlog uitbrak, wilde Nederland blijk geven geen enkele bedreiging voor Duitsland te zijn, de grensvestingen werden daarom in versneld
tempo ontmanteld. Het verdwijnen van de poorten op zich liet echter in
Coevorden nog een nare herinnering achter. Bij het afbreken van de
Benthemerpoort werd op 9 november de 22-jarige Gerhardie Eschendal
bedolven onder het instortend muurwerk en op slag gedood. Hij was van
beroep metselaar, getrouwd en woonde op het Pannekoekendijkje no.231
(K 283-284).
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BULAGE A:
Onderhoud aan de poorten.
Vriesche Poort.
1783:
De uitgevallen voegen weeder volgeset, de profilmuuren van onderen opgevoegt.
Benthemer Poort. De poort van buiten opgevoegt; de profilmuren van onderen
opgevoegt.
Benthemerpoort.
1785:
Het Front van de buyten zijde opgevoegt. Een nieuw slot aan het klinket deur
gemaakt.
\ULAGE B:
Jnderhoud aan de wachthuizen.
Wagt aan de Vriesche Poort.
1783:
Het Lood van het geevel venster vastgemaakt en een nieuwe ruit ingeset.
De muur booven de deur van de officiers wagt aan gepleijstert.
Een eind goot agter de wagt vernieuwt. Een scheur in de muur van de soldaatenwagt gerepareert. Eenige nieuwe pinnen geleevert om de geweeren aan te
hangen. De aschbak agter de wagt nieuwopgemetseld en met een nieuw raam
voorsien. Een gedeelte van de goot opgebrooken en weederom hersteld.
1785:
De lantaarn van de wagt gerepareert. Een bank gerepareert. Het Loot van het
venster aan de straatzijde hersteld. Een nieuwe plank op de goot voor de wagt
gelegt. De vloer gerepareert.
Wagthuis in het ravelijn buiten de Vriesche Poort.
1783:
In het eene venster twee nieuwe ruiten gezet en het lood gerepareerd.
1785:
De scheur in de muur naar de westzijde uytgebrocken en naar behooren hersteld.
~-let venstertie in de geevel gerepareert.
Wagthuis Benthemer Poort:
1785:
Het dekzel van de aschbak gerepareert. Een nieuwe bank in de soldaaten wagt
gemaakt. De Lantaarn gereepareert. De straat voor de wagt hersteld.
Wagt in het ravelijn buiten de Benthemer Poort.
1783:
De schoorsteen van buiten opgevoegt.
1785:
De voordeur sluytbaar gemaakt. De gehengen van het zolderluyck gerepareert.

29

BIJLAGE C:
Afmetingen poorten en wachthuizen in 1785.
Friese Poort.
Het geheel verwulfzeI deezer poort is lang 46 voeten 6 duim; ende breet voor
ende aghter tot de aanslaagen van de poortdeuren 13 voeten. In het midden is de
boog breet 10 voeten.
Wachthuis aan de Friesepoort.
1. de Officiers waght lang 18 voeten en breet 14 voeten 4 duim.
2. de soldaaten Waght lang 28 voet 4 duim en breet 18 voeten.
Avance-wacht ravelijn buiten Friese Poort.
Deze is lang 30 voeten en breet 20 voeten.
Benthemer Poort.
Het geheele verwulfzeI deser poort is lang 65 voeten en de breet vooren aghter
tot de aanslagen der poortdeuren 13 voeten.
,
In het midden is de Boog breet 10 voeten.
Booven dese poort is nog een zoogenaamd Orgelhuis lang 14 voeten. 6 duim en
breet 16 voeten.
Wachthuis aan de Benthemerpoort.
1. de Officiers waght lang ook 18 voeten en breet 14 voeten 4 duimen.
2. De Soldaaten Corps de Guarde lang 28 voeten 4 duim en breet 18 voeten.
Avance-wacht ravelijn buiten Benthemerpoort.
Is lang 30 voeten en breet 20 voeten.

BIJLAGED:
Plaatsen waar in 1783 lantaarns van Landswege zullen worden geplaatst
(locaties nader aangeduid door de schrijver):

Hoff van Cornelis Peen (hoek Rijnsche- en Oosterstraat thans Fa. Langeland
Borgman); op de Hoek van 't Huijs daer de Wed. Eysonius woondt (K 63 aan de
Haven, vroeger Gortworst); voor 't Huijs daar J. Kinsebach woondt (Friesestraat
19, K 516); op de Hoek van 't Huijs daar de Wed. van Eerde woondt (Friesestraat 28, K 551 - hoek Rikkerssteeg); voor het Huijs daar de Wed. Supheert
woont (Friesestraat 31, K 504); op de Hoek van 't Huijs daar van Engen woondt
(Friesestraat 40, K 571, hoek Molenstraat); voor 't Huijs daar de ~ed. ~amerling woondt (Bentheimerstraat 14-Bartels- K 227); op de Hoek van t HUllS daar
de Juffr. Velting woondt (Bentheimerstraat 23, K 187, hoek Rijnsestraat); voor
'tHuijs daar de timmerman Jan Hendriks woondt (Bentheimerstraat, halverwege
Rijnsestraat en de Koppelpaarden); op de Hoek van 't Huijs de Koppelpaarden,
(Bentheimerstraat 39, K 199, Harm van Tarel, stoker en herbergier); op de Hoek
nan de Achterstraat bij de Schuur van 't Huijs daar de Cap. Schutze CK192! thans
~ ~oondt; op de Hoek van 't Huijs daar L. van Ringen woondt, aan 't Straahe naar
de Kerk (Sallandsestraat 9, K 377); op de Hoek van 't Huijs daar Do. Bekkering
woondt, off de Proviant Schuur (Sallandsestraat 20, K 437); op de Hoek van de
straat bij 't Stads Huijs (Kerkstraat- hoek Botersteeg); op de Hoek van 't Huijs
daar de Bakker woondt (Kerkstraat- hoek Kromme Elleboog, de bakker was
Wolter Hazelaar, thans no.lO); op de Hoek van 't Huijs daar H. Witte woondt
(heette toen:agter 't Kerkhof, K 358, thans Kromme EUeboog- hoek Keize~sgracht); op de Hoek in de Oosterstraat bij 't Huijs daar de Kooperslager W.D~es
woondt; op de Hoek van de Aghterstraat bij 't Huijs daar de wever J.MelJer
woondt (St. Jansstraat- hoek Bakkersteeg, thans no. 2, K 465).
-

Actum Coevorden 10 december 1783.

2 voor 't Landshuis (aan de Haven); 2 voor 't Gouvernement (op het Kasteel); 1
voor het Commandement (bij de Benthemerpoort); 1 voor de Groot Majoors
Wooninge (aan het eind van de Oosterstraat); 2 voor de Hooftwagt (op de
Markt); 1 voor de Wagt aan de Benthemer Poort; 1 voor de Wagt aan de Vriessepoort; 1 voor's Lands Gevangenhuis (bij het Weeshuis); 8 voor de Vier
Blokken Baracgen (MeuIenblok, Frieseblok, Grenadiersblok en Benthemerblok).
\,

BIJLAGE E:
Plaatsen waar de gemeente lantaarns zal plaatsen:
Voor des Heere Drosten Huijs (het Kasteel); op de Hoek bij 't Huijs daar
Mevrouw Carsten woond (op het Kasteel); bij Stadts Brandtspuijten Huisie (op de
Markt bij de Haven); op de Hoek van 't Coffij Huijs (op de Markt); op de Hoek
van de Vriesche Straat (Markt); op de Hoek van Zaelandsche straat (Markt); Ql2
de Hoek van de Kerkstraat (Markt); op de Hoek van de Bentheijmer Straat
(Markt); op de Hoek van de Agterstraat bij de Apothecar Kock (deze woonde in
huis K 163, thans Markt 8); op de Hoek van de Rijnsche en Oosterstraten bij den
30

31

