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Open Monumentendagen 10 en 11 september 2005       
       Stadswandeling door Coevorden.. 
 

Aan de hand van deze stadswandeling, die start bij het VVV/ANWB-kantoor in het Arsenaal,  
wandelt u door het centrum van Coevorden, langs de voornaamste bezienswaardigheden.           
Op de plattegrond zijn deze bezienswaardigheden met cijfers aangegeven.  

1. Het Arsenaal.                           
 

Het Arsenaal is gebouwd in de 17e eeuwen werd gebruikt als 
opslag- plaats van munitie, wapens  en  levensmiddelen (leeftocht). 
Het Arsenaal stond achter het bastion Holland  , onlangs herbouwd 
en gelegen aan de Dwenger, in één der stadsvernieuwings gebieden 
van Coevorden.  
Na  de  restauratie in  1970  is het gebouw in gebruik genomen als 
openbare leeszaal en bibliotheek.  
In het Arsenaal  is ook nog het Stedelijk  Museum ‘Drenthe’s Veste’ 
gevestigd, dat zeker een bezoek waard is. 
Op overzichtelijke wijze herleeft hier de geschiedenis van de voormalige vestingstad.  
Vooral de unieke maquette geeft u een duidelijk beeld van wallen en grachten, maar ook van de vele 
bezienswaardigheden, die u tijdens deze wandeling zult tegenkomen. 
 

2. Het Kasteel,                           
 

Voor de vestingbouw (omstreeks 1600) vormde het kasteel de feitelijke sterkte van Coevorden. Uit het 
gevonden bouwmateriaal van de fundamenten (ijzeroer) blijkt de hoge ouderdom. In een overeenkomst van 
1395 tussen de bisschop van Utrecht en zijn bondgenoten werd bepaald dat het kasteel van Coevorden het 
enige van Drenthe zou zijn en dit is sindsdien zo gebleven. 

 
In 1024 schonk de Duitse keizer de grafelijke rechten over Drenthe 
aan de bisschop van Utrecht. 
Deze stelde hier een burggraaf aan, die zich al spoedig 'heer van 
Coevorden' ging noemen. De dynastie van deze heren werd steeds 
machtiger en ze streefden tenslotte naar de grafelijke waardigheid 
over Drenthe.  
In 1395 ontnam de al eerder genoemde bisschop Frederik van 
Blankenheim de laatste heer de zeggenschap over Coevorden en 
Drenthe. In zijn plaats benoemde hij een niet-erfelijke landdrost, 
een vooraanstaand ambtenaar. Deze vorm van bestuur bleef 
bestaan tot 1795, het einde van de republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. 
Na 1795 werd  het  

hoofdgebouw  van het kasteel aan  particulieren verkochte,  die 
het  eerste  als  pakhuis gebruikten en er later woningen in 
bouwden.  Vroeger bestond het kasteel  van  Coevorden uit meer     
gebouwen. Van deze bijgebouwen rest alleen nog het  
'Gouverneurshuis'. Dit witte pand werd in 1600 gebouwd. 
Het diende als woon- en werkhuis van de gouverneur van de 
Vesting (hoogste militaire gezaghebber), later als hospitaal en 
was vanaf 1900 als gemeentehuis in gebruik. Nu is het onderdeel 
van het gemeentehuis. 
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 3. Borstbeeld van Generaal J.B. van Heutsz.       
 
Geboren 3 februari 1851 te Coevorden (aan de Haven, naast het Arsenaal) als Johannes 
Benedictus van Heutsz, zoon van een officier en overleden in 1914 te Montreux 
(Zwitserland). Hij werd bekend door zijn militaire activiteiten in Atjeh, waar hij tussen 
1874 en 1897 lange tijd verbleef. Na zijn benoeming tot chef van de generale staf te 
Batavia bewerkstelligde hij een nieuwe Atjeh-politiek en wist dit 'opstandige gebied' te 
onderwerpen, de zogenaamde 'pacificatie'. Van 1904 tot 1909 was hij gouverneur-
generaal van het toenmalige Nederlands Indië. In mei 1933 werd dit borstbeeld van 
Beeldhouwer August Falise onthuld door Z.K.H. Prins Hendrik tijdens de in Coevorden 
gehouden Ridderdag van de dragers van de Militaire Willemsorde.  
                          
 

4. Monument Mijndert van Thijnen.                                          Van Heutsz Park                                           
 
Op 30 december 1672 werd Coevorden op de Bisschop van Münster (Bommen 
Berend) heroverd door troepen onder commando van Carl Rabenhaupt, 
bevelhebber van Groningen. Deze werd op 2 februari 1673 tot landdrost van 
Coevorden en Drenthe benoemd, welke functie hij vervulde tot zijn dood in 1675. 
De verovering geschiedde door een aanvalsplan, dat ontworpen was door de 
schoolmeester/koster Meijndert Minnes van (der) Thijnen uit Coevorden. Deze 
dappere schoolmeester deed zelf actief mee met deze aanval. Als beloning kreeg 
Mijndert een zilveren beker (later in gebruik als avondmaalsbeker bij de N.H. 
Kerk), hij werd zelfs burgemeester van de stad Coevorden. De functie van 
opzichter van de fortificatiewerken heeft hij ook enkele jaren uitgevoerd. De 
eerste steen voor het monumentmodel werd gelegd op 6 juni 1924 door H.M. 
Koningin Wilhelmina (model thans in N.H. Kerk). Op 2 september 1925 was het 
originele model gereed en werd het officieel onthuld door Commissaris der 
Koningin mr. Linthorst Homan.  
                                                                                                                
Beeldhouwer: August Falise. 
 

5. Watertoren.  
 
De watertoren van  Coevorden is in 1914  gebouwd  naar  een ontwerp van J.P. 
Hazeu  als  onderdeel van het  productiestation  Dalen voor de  centrale water-
leiding in dit gebied.  
De toren met eclectische stijlkenmerken is gebouwd op een markante plek op 
de voormalige vestingwallen binnen het beschermde stadsgezicht en is 32,5 
meter hoog en heeft een ijzeren reservoir met een inhoud van 150.000 liter. 
Deze watertoren kan worden aangemerkt als een onderdeel van het industriële 
erfgoed. Een bouwwerk dat vanwege de architectonische kwaliteiten het 
behoud waard is. De gemeente Coevorden heeft de toren dan ook terecht een 
plaats gegeven op de Monumentenlijst. 
In 1987 nam de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) het 
waterleidingbedrijf van de gemeente Coevorden over. De WMD werd daarmee 
eigenaar van het leidingnet en van de watertoren. Het leidingnet bestond voor 
een groot deel uit gietijzeren leidingen. Door de corrosie van het gietijzer is in 
de loop van de jaren afzet van gecorrodeerd materiaal en kalkdeeltjes in het 
leidingnet ontstaan. Daardoor waren er regelmatig klachten over bruin water. 
De leidingen tussen de watertoren en het productiestation gaven de meeste problemen. Daarom heeft de 
WMD de watertoren in 1990 buiten bedrijf gesteld. Sindsdien zijn er geen klachten meer geweest over bruin 
water. 
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De watertoren heeft nu geen enkele functie meer in de watervoorziening. Begin 2004 is de WMD gestart met 
restauratie van de watertoren in Coevorden. Het koepeltje op het dak is gerestaureerd, het dak is vernieuwd, 
het stucwerk gerepareerd en de roestvorming van de constructie is aangepakt . De watertoren in 
Coevorden kreeg in dit jaar een nieuwe bestemming n.l. een podium voor lichtkunst. Kunstenaars krijgen de 
komende vier jaar de kans om in de toren met licht een “installatie” te maken, die in de zomermaanden te 
zien is voor belangstellenden. De eerste kunstenaar die hiervoor een installatie heeft gemaakt is Corrie van de 
Vendel uit Utrecht. De installatie is tot 1 november 2005 dag en nacht te bezichtigen. 
 

6.Gereformeerde Kerk     
 
In 1842 viel het besluit van de Afgescheidenen een nieuwe gemeente te stichten en het "Hervormd 
Geoootschap" los te laten. In de eerste notulen van de kerkeraad staat: "Waar wij leden van de Kristelijke 
Afgeschijdene Gemeente door Gods genade zijn ingelijft geworden op den 6 December 1842 door Dominee 
Midema, leraar te Assen." De kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente besprak op 10 december de hem 
toegezonden akte van afscheiding: het nieuwe kerkgenootschap had er geen gras over laten groeien. Op 2 
februari werden de eerste kerkeraadsleden gekozen. 
Een kerkgebouw gaf veel hoofdbrekens! Werd er eerst bijeengekomen in de woning van Coelingh, een 

koperslager uit Coevorden,  later beschikte de gemeente over een gehuurd 
bovenhuis. 
Hoewel koning Wiltem II de afgesplitste kerkgenootschappen in 1841 
volledige godsdienstvrijheid had gewaarborgd, bleef de vijandschap van de 
burgers in het begin volop aanwezig. Eenmaal moest zelfs buiten de stad 
"op land buyten de Vrieschepoort" gepreekt worden; de toegang tot het 
bovenhuis werd geblokkeerd door woedende mensen! 
Toch kwam er tenslotte een dominee. Nadat eerst in 1845 broeder K. 
Ensink tot voorganger was gekozen, kwam in 1849 de eerste predikant, 
Dominee Teunis van Staphorst, op een traktement van f 300,- per jaar  met  
"vrij brand en aardappelen en wat er dan nog meer bij kwam". 
(Later In 1892 kreeg het beroep predikant ook nog een “bok” (schuit) turf 
per jaar toegezegd!) Hij bleef twee jaar en onder zijn opvolger, ds. Kuiper 
werd geprobeerd een eigen kerkgebouw te verwerven. De eerste poging 
mislukte, want men wilde op die plaats geen “Kokse” , kerk hebben !. Kort 
daarop echter, in 1852, werd voor  duizend  gulden "een huis met  
verscheidene  kamers, in het lange gebouwd", aangekocht  en met 
hulp van vrijwilligers in een kerk met pastorie veranderd. Dominee Kuipers 
wijdde het gebouw in en Coelingh legde de eerste steen.  
Zo kwam  in Coevorden de oude Gereformeerde kerk in de St. Jansstraat.                                                                                                                       

Gereformeerde Kerk – St.Jansstraat 
                                        

De groei van de gemeente werd overigens  beperkt door de emigratie naar de Verenigde Staten, die tussen 
1831 en 1856, vooral onder de aanhangers van de Afscheiding, vrij sterk was. Velen van hen vestigden zich 
in Michigan, waar het aantal "Christian Reformed Churches" nog steeds relatief groot is. 
"Christian Reformed", Christelijk Gereformeerd, dat was ook de naam, waarmee de Coevorder 
Afgescheidenen zich na verloop van enkele jaren gingen sieren. De gemeente sloot zich aan bij een landelijk 
verband van Chr.Gereformeerde kerken in Nederland met een eigen synagoge en eigen klassikale 
vergaderingen. 
Aan deze toestand kwam een einde , toen in 1892 de Coevorder gemeente besloot deel te nemen aan de 
landelijke eenwording met de Dolerende kerken, die in 1886 de Doleantie van Abraham Kuiper de Hervormde 
kerk verlaten hadden. Het aldus ontstane kerkgenootschap zou voortaan heten: "de Geformeerde Kerken van 
Nederland". en dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven.  
In Coevorden ging ook de gehele gemeente over in het nieuwe verband. 
De Gereformeerde kerk kenmerkte zich vanaf het begin door een zeer sterke onderlinge band en grote trouw. 
Trouw  in het  bezoeken van de  kerkdiensten  en  kerkelijke  vergaderingen,  trouw in  onderlinge  zorg en in 
onderlinge vermaningen. Ja, ook in het laatstgenoemde: de kerkeraadsverslagen staan er bol van! 
Dronkenschap, wangedrag, inbreuk op de zondagsheiliging, geslachtsgemeenschap voor het huwelijk, 
vloeken; het waren allemaal zaken die uitgebreid in de kerkeraad aan aan de orde kwamen. 
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Zagen we al eerder, dat de groei van de Gereformeerde kerk in de negentiende eeuw niet noemenswaard 
was, opmerkelijk werd de uitbreiding van het ledental in het begin van de twintigste eeuw. Enerzijds werd dit 
veroorzaakt door de toename van het inwonersaantal van Coevorden, anderzijds door de richtingsstrijd in de 
Ned. Herv. Kerk, waardoor verschillende Hervormden hun toevlucht in de St. Jansstraat zochten. 
De toeloop werd zo groot, dat de kerkeraad in 1911 besloot een nieuwe, grote kerk te bouwen buiten de stad, 
op een stuk grond aan de van Heutszsingel.  
De kerkeraadsleden hadden de grootste moeite de mensen uit te 
leggen, dat de gekozen plaats, al was het buiten de stad, toch echt 
wel geschikt was. Op de ledenvergadering stemden 60 
"manspersonen' , (want die alleen mochten stemmen!) vóór de 
plannen en maar 6 tegen. 
De bouw van de kerk werd op 23 juli van hetzelfde jaar al gegund aan 
de aannemers Epping en Bruyntjes; de kosten zouden f 32.000 gaan 
bedragen. Ze hebben eer van hun werk gehad, het gebouw staat er al 
meer dan negentig jaar en wordt nog steeds elke zondag gebruikt.  
De oude kerk met pastorie aan de St. Jansstraat werd in 1912  voor    
f 7.500 verkocht aan kolenhandelaar Arend Spijkman, die er zeer 
tegen de zin van zijn geloofsgenoten, hij was zelf ook gereformeerd, 
het pand verhuurde aan J. Bollegraaf, die er een bioscoop begon. Het 
was een schande, dat in de voormalige kerk, waar gedurende zo vele 
jaren het Woord des Heeren verkondigd was, nu het werk van de 
duivel in de vorm van een bioscoop gestalte kreeg. De opbrengsten 
van filmvoorstellingen waren echter zo laag, dat Arend Spijkman het 
gebouw zelf in gebruik nam als kolenopslagplaats en in de pastorie 
ging wonen. Zo keerde de rust weer. Door nieuwbouw zijn diverse 
panden in de St.Jansstraat afgebroken en ook het oude kerkgebouw 
viel hier aan ten offer.                                                                           Gereformeerde Kerk – Van Heutszsingel 
 
In 1920 kwam er een predikant in Coevorden, die gedurende ruim 20 jaar zijn stempel op de Gereformeerde 
kerk zou drukken. Dominee Uytenhoudt, een opmerkelijk man, rijzig, met donkere baard, altijd keurig in het 

zwarte pak en een zwarte hoed op het hoofd. Een dominee , die als jongeman 
tijdens de Boerenoorlog in Zuid-Afrika tegen de Engelsen had gevochten en 
misschien het opmerkelijkste van al: een vrijgezel! Tot 1942 zou hij de 
Gereformeerde kerk in woord en daad voorgaan. 
Hij was zeer streng voor zichzelf en voor zijn gemeente, ernstig en behoudend. 
Hij kende zijn schaapjes als geen ander: als hij 's zondags tijdens de dienst 
merkte dat een trouwe kerkganger ontbrak, bracht hij vaak dezelfde dag nog een 
bezoek aan het betrokken gezin. Of er misschien ook ziekte in de familie was? Een 
Gereformeerde van de oude stempel, doordrongen van de waarde en de 
waardigheid van de eigen groep en daardoor wel eens te weinig geïnteresseerd in 
andersdenkenden. 
Het jonge volk had een heilig respect voor hem. Op de catechesatie waagden ze 
het meestal niet hem zo maar iets te vragen, laat staan een opmerking te maken. 
Je zei alleen maar iets, als je iets gevraagd werd!  
 

        Dominee Uytenhoudt 
 
In de 2e Wereld Oorlog vertelde hij  hoe hij over het Hitlerbewind dacht.  
De Dominee permitteerde zich een grapje en zei: "Nieuwe orde - lege borden, weinig vet - vroeg naar bed" 
Eén van de jongens vatte in die stilte moed en vulde in jeugdige overmoed aan wat iedereen dacht: 
"Nauwelijks kontje warm – alweer luchtalarm!" Even was er weer stilte en toen klonk ineens de bevrijdende 
schaterlach van Uytenhoudt, waar iedereen van harte mee instemde.  
's Zondags ging dominee Uytenhoudt tweemaal voor, in diensten, die met een tussenzang tenminste 
anderhalf uur duurden. Vrouwen, mannen en kinderen zaten in gezinsverband bij elkaar, in hun "zondagse" 
kleren, de vrouwen allemaal met hoeden op.  
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Een heel belangrijke dag in 't leven van dominee Uytenhoudt is ongetwijfeld de 
zesde juni 1924 geweest. Toen legde koningin Wilhelmina de eerste steen voor 
het monument van Mijndert van der Thijnen (4) en hij mocht haar na afloop 
van die plechtigheid toespreken. Dat moet voor hem, als overtuigd aanhanger 
van het koninklijk huis, veel betekend hebben. 
In 1942 stierf hij plotseling, nadat hij kort tevoren toch nog in het huwelijk was 
getreden. Met zijn huishoudster, die hem jarenlang trouw verzorgd had. 
In de naoorlogse tijd maakte de Gereformeerde kerk een grote bloeiperiode 
door . 
Het ledenaantal nam gestaag toe, door de kerkelijke verenigingen werd veel 
werk verzet, het jeugdwerk werd door enthousiaste leiders en leidsters tot 
grote omvang uitgebreid. In 1963 werd zelfs een tweede predikant beroepen. 
Natuurlijk veranderde in de loop der jaren ook hier veel. De scherpe kantjes 
van de kerkelijke tuchtmaatregelen werden bijgeslepen en ook de 
eenvormigheid van gedrag en levenswijze der leden veranderde. Wat echter 
niet veranderde is de grote saamhorigheid en de trouw aan de kerk, die de 
Gereformeerde gemeente van Coevorden altijd heeft gekenmerkt. 

 
 

7. Het voormalig Weeshuis.  
 

Het weeshuis was een instelling van de diaconie en kwam in 
1690 tot stand. Het enige oude weeshuis ooit in Drenthe 
gesticht. Dit weeshuis was ook hard nodig in een stad waar 
veel soldatenkinderen en wezen woonden. Veel 
garnizoenssoldaten verbleven vaak enkele jaren in de stad. Zij 
knoopten relaties aan met Coevorder [dienst]meisjes en lieten 
in vele gevallen na hun vertrek naar een andere 
garnizoensplaats de liefjes met de kinderen zitten. Vele van 
deze kinderen kwamen  bij ziekte of dood van de moeder en 
zonder verwanten verweesd in deze stichting terecht die werd 
bestuurd door de diaconie. De weesvader en weesmoeder 
ontfermden zich over de kinderen en de wezen (jong en oud).  
In de loop van de tijd kreeg deze instelling meer en meer de 
functie van oude mannen- en vrouwenhuis. De boerderij die er naast staat, voorzag in de dagelijkse behoefte 
van groente, fruit, vlees en zuivel. Het opschrift boven de deur op de eenvoudig gepleisterde voorgevel luidt: 
 
'Hij heeft gestroid, heeft den armen gegeven sin goedertirenheid gedurd in eeuwigheid'. 
                                                                Anno 1690. 
 
De dagelijkse leiding was tot na de Tweede Wereldoorlog in handen van een weesvader en een weesmoeder. 
De laatste vader en moeder was de familie Wesseling. Tenslotte fungeerde het Weeshuis tevens als oude 
mannen en vrouwenhuis. Als rusthuis voor Ouden van Dagen wordt het tegenwoordig onder de naam “De 
Schutse  voortgezet op Poppenhare. 
Links in de schaduw van de lindebomen stond het voormalige majoorslogement dat sinds 1765 de woning 
werd van de molenaar: het Muldershuis. Het werd helaas niet gerestaureerd al dateerde het uit de 17e eeuw 
en bezat het prachtige gewelfde kelders met zelfs een waterput in die kelders. Het werd  omstreeks 1960 
afgebroken. En zo ging weer een historisch gebouw verloren, zoals zo vele in Coevorden. 
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8. Kazernecomplex ‘Het Molenblok’. en   Friesche Poort.     
 

De rechterkant van de Molenstraat vormde eertijds het kazerne- 
complex met op de hoek Molenstraat/Friesestraat  een trapgevel anno 
1765. Waar nu het café 't Geveltje is gevestigd, was vroeger de 
officierswoning. Daarnaast bevond zich vroeger het wachtgebouw van 
de Friesche Poort. Deze poort was eigenlijk een afsluitbare doorgang 
onder de stadswallen maar had geen poortgebouw. In het begin van 
de twintigste eeuw werd de gevel door de toenmalige eigenaar voor- 
zien van een trapgevelrand. Het kazernecomplex was oorspronkelijk 
nog enkele panden langer. Vele soldaten en officiersgezinnen hebben 
deze lange rij huizen tot 1854 bewoond, in dat jaar werd namelijk de 
vesting opgeheven als garnizoensplaats. 

De toegang tot de Veste werden de 16e eeuw afgesloten met stadspoorten. 
Één van die poorten was de Friesche poort, tussen de bastions Overijssel en 
Stad & Land. Er moesten drie bruggen gepasseerd worden. Meestal was, 
zowel bij de poort als in het ravelijn en bij de brug over de buitengracht, een 
wacht aanwezig. Het verkeer in de richtingen Dalen en Anne ging door de 
Friesche Poort. In oorsprong was het een houten poort, maar met gelden uit 
Friesland werd in de 17e eeuw een stenen poort gebouwd en het onderhoud, 
waarbij Meijndert van den Thijnen een belangrijke rol speelt, werd betaald uit 
tolgelden. De hoofdstraten werden genoemd naar de poorten en zo 
ontstonden de namen Friesestraat en Bentheimerstraat.  
                                                                                                                                                   kaart Coevorden begin 19e eeuw 
                                                                                                                                                             ir.HermanBrand                                                                                                                                                                           
Bij de  reconstructie  van de vesting,  begin 1700  behoefden  de poorten niet  
vervangen  te  worden  vanwege  de  door    Menno  van  Coehoorn  bedachte  
veranderde opzet. Één van de weinige onderdelen van de vestingwerken, die op hun plaats konden blijven. 
Nabij de poort waren een wachthuis en kazerne blokken (zie ook omschrijving bij 6 & 12). In 1870 werden de 
poorten afgebroken tijdens de Frans-Duitse oorlog en de grensvestingen in versneld tempo werden 
ontmanteld, omdat Nederland blijk wilde geven geen bedreiging voor Duitsland te zijn. 
 

9. Huis met Renaissancegevel - Friesestraat 
 

Dit pand verdient bijzondere aandacht, aangezien dit zeldzaam 
type huis het enige is, dat in Nederland nog bestaat. De 
zandstenen/opgeverfde topgevel is gebouwd in een rijke, Vlaams-
Noordduitse renaissancestijl. 
Het is oorspronkelijk gebouwd voor een rijk koopman, en al 
generaties lang in gebruik als winkelpand. De ondergevel dateert 
uit het begin van de vorige eeuw. De vorige onderpui bestond uit 
twee losse ramen en een deur in het midden. Het beeldje in de 
topgevel-nis stelt een dochter van de huidige eigenaar voor. 
Voorheen stond er een gipsen borstbeeld.  
                           
                     Op de gevel is volgende tekst te lezen: 
 
     ‘Siet hoe ick drage mine last / Ellick moet draegen dat ist fast /  
                  Bemoyede hem ellick met het sine het war best / 

                                              Want ellick salt tsine motten draegen op het   lest. 
                                   Menschen gy moeten starven / Gedenckt gy die zaelicheit tearven / 
                     So laetet staen die Ungerecheit / Dat gy daerom niet komt int vordreit. Anno 1631. 
                              
                                         Ach Godt las sich bevole sein / Dit Haus und de da wonen in / 
                                     Auf das dein almachtige han  / Dat selle beware vor roef va brand ’                       
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10. Rooms Katholieke Kerk.  

 
In 1024 kreeg bisschop Adelbold van Utrecht van zijn Duitse vriend Keizer Hendrik II Drenthe ten geschenke. 

Het bisdom Utrecht onderging dus een gebiedsuitbreiding en name ns de 
bisschop bestuurden de Heren van Coevorden vanuit het kasteel te Coevorden 
het Landschap Drenthe. In die tijd bestond er al een kapel Hulsvoorde tussen 
Coevorden en Dalen, ongeveer op de plaats waar nu de R.K. begraafplaats 
aan de Looweg ligt. Als de bisschop visitatie hield in Drenthe, werd hij in die 
kapel verwelkomd. 
In de twaalfde eeuw was er sprake van een parochiekerk. Deze lag aan de 
oostzijde van de stad, buiten de omwalling, maar binnen een 
vooruitgeschoven fort, nl. Fort Vallaat, een met palissaden omgeven wal. In 
1231 ging deze kerk in vlammen op, toen bisschop Willebrand van Oldenburg 
een wraakoefening hield tegen zijn opstandige vazal Rudolf van Coevorden. 
Op die plaats werd later een  H. Geest-gasthuis  met  kapel   gebouwd.  De  
nieuwe  parochiekerk  kwam 
binnen de stadspoorten (op de plaats waar nu de Hervormde kerk staat). De 
kerk, toegewijd aan O.L. Vrouw, was groot: buiten het hoofdaltaar waren er 
nog zes zijaltaren, alle met een priester.  In 1592 veroverde prins Maurits 
Coevorden 
op de Spanjaarden en de Friese stadhouder Willem Lodewijk verbood met 
onmiddellijke ingang het rooms-katholicisme; altaren en beelden verdwenen 
uit de kerk en de muren werden wit geschilderd. 

     Onze Lieve Vrouwe Kerk 
 
De pastoor vluchtte naar Duitsland. De kerk raakte in verval, vooral ook doordat Coevorden als vestingstad 
nogal eens te lijden had van oorlogsgeweld. De parochianen weigerden uit onvrede, omdat zij gedwongen 
werden de nieuwe leer aan te hangen, bij te dragen aan het noodzakelijke onderhoud. Toen de kerk niet meer 
te redden was, sprong de burgerlijke overheid bij en werd er een nieuwe kerk gebouwd, waar sinds 1641 de 
hervormden ter kerke gaan. In deze kerk werden stukken zandsteen uit de oude katholieke kerk gebruikt en 
ook de klokken die nu over Coevorden beieren, zijn uit die kerk. 
Voor een aantal katholieken - meest boeren - die trouw wilden blijven aan het oude geloof, begon de 
schuilkerkenperiode. In een boerderij op Holthone (een buurtschap ten zuidwesten van Coevorden) kwamen 
als marskramers of anderszins verklede paters franciscanen uit het klooster van Megen de H. Mis opdragen en 
de sacramenten toedienen. 
De omstandigheid dat de vestingstad Coevorden een garnizoen had, zorgde 
ervoor dat de katholieken weer over een eigen kerkje konden beschikken. De 
katholieke soldaten van het garnizoen mochten hun zondagsplicht vervullen in 
het kerkje in Laar, net over de grens met Duitsland. Tot ergernis van de 
garnizoenscommandant deserteerden regelmatig enkele soldaten. Hij drong er 
daarom bij het Provincie- en Landsbestuur op aan Coevorden een katholieke 
kerk toe te staan, dan kon hij zijn soldaten binnen de poorten houden. In 
1786 kwam de toestemming, alleen moest de kerk op een gewoon huis (met 
vierkante ramen) lijken, mocht er geen geluid naar buiten doordringen en 
mochten de kerkgangers hun kerkboek niet zichtbaar dragen. Op de hoek van 
de huidige Wilhelminasingel en Sallandsestraat werd een woonhuis gekocht, 
waar vanaf 1787 de katholieken weer konden kerken. 
Van 1787 tot 1981 werd de parochie Coevorden door Franciscaner paters 
bediend.  
Het eerste kerkje werd in de negentiende eeuw twee keer uitgebreid en 
doordat er een torentje op kwam (1818), leek het ook op een echte kerk. De 
klok die erin kwam, werd in 1943 door de Duitsers geroofd. Opvallend is, dat 
toen ook de H. Willibrordus, die tot 1968 ook in het wapen van Coevorden 
stond afgebeeld, patroonheilige werd. In het begin van deze eeuw was het kerkje zo bouwvallig geworden, 
dat pastoor Pluymakers ofm ging sparen voor een nieuwe kerk. In 1914 werd de huidige kerk in gebruik 
genomen; deze werd evenals de oude kerk toegewijd aan de H. Willibrordus.  
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De oude kerk werd parochiehuis, het Sint Antoniusgebouw. In 1934 werd daar 
onder pastoor Bouters ofm een imposant nieuw Antoniusgebouw gebouwd, dat 
niet alleen een bruisend centrum van katholiek 
verenigingsleven werd maar ook van 
maatschappelijke activiteiten. In de jaren zeventig 
was de exploitatie ervan niet meer rond te krijgen 
en werd het verkocht. In 1988 bouwde de 
woningbouwstichting De Eendracht  er de Sallandflat, 
waarin de parochie twee appartementen - die nu het 
Parochiecentrum vormen - kreeg in ruil voor de 
pastorie aan de Sallandsestraat. Hiermee kwam na 
twee eeuwen een eind aan een historisch plekje 
katholiek Coevorden. 
Op Willibrordzondag 1987 vierde de parochie op 
grootse wijze haar tweehonderdjarig bestaan. In 
1994/'95 werd een nieuwe pastorie gebouwd aan de 
Sint Jansstraat.  

 
11. Synagoge.  

 
De eerste huissynagoge in Coevorden bestond van 1768 tot 
1840. Daarna werd er een nieuwe synagoge gebouwd. De eerste 
steen werd gelegd op Siwan 5639. De Nederlandse vertaling 
hiervan is: 9 juni 1839. Deze steen kan men nog steeds zien in 
het voormalige woonhuis van de voorganger van de Joodse 
gemeente aan de Kerkstraat.  
De Joodse gemeente vierde haar Sabbat, vrijdags een half uur 
voor zonsondergang tot zaterdags zonsondergang. Op de Sabbat 
werden drie kerkdiensten gehouden, waarvan de eerste de 
belangrijkste was.  
De Sabbat was een rustdag. Op deze dag was het niet geoorloofd 
arbeid te verrichten. 

               Synagoge in de Kerkstraat 
 
Het huis links van de synagoge was van de voorganger van de Joodse 
gemeenschap David Krammer. Boven de dubbele deur van de synagoge 
aan de Kerkstraat is een gevelsteen ingemetseld met daarin een 
Hebreeuwse tekst. De Nederlandse vertaling van deze tekst luidt:  
 
  "Zij zullen bidden, richtend naar deze plaats en Uw naam loven". 
 
 De streepjes boven de letters vormen gezamenlijk het jaartal 5639 van 
de joodse jaartelling.  
Tegenover de synagoge stond de Joodse school. In deze school werden de 
vergaderingen en de bijeenkomsten gehouden, betreffende de joodse gemeenschap. De school lag tussen het 
Pannenkoekendijkje en de Spoorhavenstraat.  
De joodse kinderen kregen hier op maandag, dinsdag en de woensdag in de late middaguren hier godsdienston-
derwijs. Overdag gingen ze naar de openbare scholen zoals de Koningin Wilhelminaschool en de Parkschool.  
Op 1 januari 1892 was David Krammer geïnstalleerd als voorganger van de joodse gemeenschap in Coevorden. 
Precies 43 jaar later, op 1 januari 1935 nam hij afscheid van zijn gemeente. Op dezelfde dag vond de installatie 
plaats van hun nieuwe voorganger de heer Keizer uit Amsterdam. Deze afscheidsbijeenkomst werd gehouden in 
de joodse school. Dag en nacht heeft de heer Krammer klaargestaan voor zijn gemeente. Hij was duidelijk in zijn 
taal en uitlatingen. Vandaar dat de gemeente in één van zijn raadsvergaderingen in 1963 een straatnaam naar 
de oude voorganger noemde: de David Krammerstraat. 
 



 9 

Coevorden had voor de Tweede Wereldoorlog een bloeiende joodse gemeenschap. De verschrikking van de 
oorlog trof vooral de joodse bevolking. De Duitse bezetter ontnam eerst de joodse burgers have en goed en later 
eiste men ook het leven van velen.  
Vandaar dat de synagoge, het rabbijnshuis en de joodse school geen dienst meer behoefden te doen en hun 
functie verloren. De synagoge werd toen gebruikt door een slager, die er vee slachtte, de joodse school werd 
gebruikt als timmermanswerkplaats. 
De synagoge, het huis van de Rabbi en de joodse school, werden niet goed meer onderhouden en de panden 
kwamen erg in verval. Het gemeentebestuur van Coevorden besloot deze panden te laten slopen. Bart Makken 
van de vereniging Vestingstad (niet te verwarren met de Vereniging Vestingstad Coevorden van nu) zette een 
actie op touw om de synagoge en het huis van de Rabbi te behouden. Deze aktie had succes. Niet alleen bij het 
gemeentebestuur van Coevorden maar ook bij de hogere instanties. Er staat nu een monumentaal gebouw als 
herinnering aan de joodse gemeenschap, die Coevorden eens bezat.  
Tijdens deze werkzaamheden werd het kerkhof achter de 
synagoge opgeheven. Zij, die daar begraven lagen, 
werden onder toezicht van een Opperrabbijn herbegraven 
op de joodse begraafplaats aan de Ballastweg. 
Op 11 maart 1974 besloot het gemeentebestuur van 
Coevorden om een nieuwe muziekschool te bouwen aan 
de Gasthuisstraat. De naastgelegen synagoge met het 
woonhuis van de Rabbi zou dan door de muziekschool in 
gebruik kunnen worden genomen. Aldus geschiedde. 
Er kwamen 15 leslokalen. Tot op heden wordt de 
synagoge gebruikt voor balletlessen en muziekuitvoe-
ringen. In het woongedeelte werden de kantoren 
ondergebracht. In februari 1977 werd de 
Streekmuziekschool in gebruik genomen, waarna op 17 
mei van het zelfde jaar de officiële opening werd verricht 
door de heer J. Hollenbeek Brouwer lid van Gedeputeerde 
Staten in Drenthe.                                                                  Synagoge in gerestaureerde staat met muziekschool 
 
De synagoge wordt ook gebruikt voor  koffieconcerten, georganiseerd door de  Culturele  Commissie  Coevorden. 
De joodse school en andere huizen tussen de Botersteeg en de Spoorhavenstraat werden aangekocht door een 
bouwonderneming. Deze bouwonderneming bouwde er in twee fasen overwegend laagbouwwoningen op in het 
kader van de eerste aanzet voor stadsvernieuwing, doch enigszins in stijl aangepast aan het verleden. Door de 
bouw van deze huizen verdween de toegang van de Kerkstraat tot het Pannekoekendijkje. 
 
    

12. Nederlands Hervormde Kerk.   
 

De kerk is rond 1645 voltooid. In 1641 (zie de steen boven de hoofd- ingang) 
werden de fundamenten gelegd en de muren tot de hoogte van de 
toegangspoorten opgetrokken. 
De kerk is gebouwd op de plaats waar al eeuwenlang een andere kerk had 
gestaan. De oude, eertijds Rooms Katholieke kerk was door de 
oorlogshandelingen in1592 zwaar beschadigd en niet meer hersteld. Deze kerk 
is één van de eerste protestantse kerkgebouwen in Nederland (samen met in 
Amsterdam de Noorderkerk en in Groningen de Nieuwe Kerk). Waarschijnlijk 
heeft de beroemde bouwmeester Johannes Post een hand in de bouw gehad. 
De buitenkant is zeer sober, het interieur zeer strak van lijn met fraaie 
verhoudingen. Het geheel is een mooi voorbeeld van de kerkbouw in de eerste 
helft van de 17e eeuw. In tegenstelling tot het tot dan toe gebruikelijke Latijnse 
kruis werd hier als grondvorm het Grieks-orthodoxe kruis gekozen, waarbij de 
armen even lang zijn. Bij de bouw werden gedeelten van de vroegere Rooms 
Katholieke kerk gebruikt: op de achterpoort komt nog het jaartal 1612 voor. 
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 In 1890 werd de torenspits door bliksem getrokken en door brand zodanig 
vernield dat hij moest worden afgebroken. In de jaren vijftig werd de kerk 
gerestaureerd in verband met de schade, opgelopen tijdens de 
gevechtshandelingen in april 1945. Een laatste grondige restauratie vond  in 
1982/1983 plaats.  
In de kerk bevindt zich een gedenksteen aan Dr. Johan Picardt, predikant te 
Coevorden en Drenthe's eerste geschiedschrijver. Hij werd geboren in 
Bentheim in 1600 en overleed te Coevorden in 1670. Hij studeerde 
wijsbegeerte, medicijnen en godgeleerdheid en heeft veel gedaan voor de 
grondontginning in het graafschap Bentheim. Het plaatsje Alte Picardie 
(Picardye) bij Neuenhaus is naar hem genoemd. In de kerk vindt u eveneens 
een gedenksteen voor koster/school- meester Mijndert van der Thijnen (4), die 
voor zijn list en dapperheid bij de bevrijding van Coevorden in 1672 van de 
Raad van State een ‘gedachtenisse voor zijn kinderen' ter waarde van honderd 
gulden in de vorm van een gegraveerde beker kreeg.  

Interieur van de N.H. Kerk in 1892 
   met het 17e eeuwse orgel. 
 
Evenals zijn assistent Claes Buyter, alias Nicolaas Guldenhoedt, die eveneens een beker ontving, vermaakte 
hij dit sieraad aan de kerk. Claes Buyter was eerst hoedenmaker en later soldaat van de Drentse Compagnie 
te Coevorden. Beide bekers zijn driehonderd jaar als avondmaalsbeker in gebruik geweest, thans zijn ze te 
bewonderen in het Stedelijk Museum 'Drenthe's Veste'. Een andere gedenksteen herinnert aan Car(e)l 
Rabenhaupt (Bohemen 1602- Coevorden 1675), baron van Sucha, van 1673 tot 1675 Drost van Coevorden te 
Drenthe, welke benoeming hij als beloning voor zijn verdiensten bij het krijgsgebeuren in 1672 ontving 
(nummer 2). Na zijn overlijden werd zijn lichaam onder een grafmonument in de kerk bijgezet. Dit monument 
werd in 1795 door patriotten verwijderd. Een kopie van de helm, die het 
praalgraf bekroonde zich in het Stedelijk Museum.  Het originele exemplaar 
valt in het Drents museum in Assen te bewonderen.  
Het koperen doopbekken, afkomstig uit de in 1745 opgeheven garnizoenskerk 
van Lehrort (Duitsland)werd door de Raad vanState  aan de kerk  van 
Coevorden geschonken.   Een fraai  kerkorgel,  tevens  concertorgel, kwam 
als opvolger van een door Aleida Kramer  in 1897 geschonken orgel, in 1973 
tot stand. 
De eikenhouten preekstoel is van 1647, het klankbord is getooid met een 
halvemaan, waarschijnlijk herinnerend aan de geuzenspreuk:  
 
                     ' Liever Turcks dan Paeps! ' 
  
In 1977 werd het carillon, een geschenk van het inmiddels opgeheven Fonds Burgerzin, in de toren 
aangebracht. 
 

 13. Voormalig Raadhuis.     
 

In de loop van de 17e eeuw (circa 1625) werd dit raadhuis in gebruik genomen en 
het werd tot 8 november 1900, toen het gouverneurshuis werd aangekocht, als 
zodanig gebezigd. De 'ijzerkoekenoproer' op oudejaarsdag 1770', een volksbeweging 
met als dieper liggende oorzaak de ontevredenheid over het regentenbestuur, vond 
voor dit raadhuis plaats. De burgerij werd door de kerkvoogdij verboden om op 
oudejaarsdag rondes door de stad te lopen onder het genot van drank. 
Dit schoot de burgerij in het verkeerde keelgat, wat resulteerde in een heuse optocht 
der vrouwen met hun wafelijzers richting stadhuis. De magistraten werden door de 
vrouwen achterna gezeten, hun jaspanden geknepen tussen de wafelijzers.  
 
Het huidige pand werd in 1817 gemoderniseerd en bleef tot 1900 in gebruik, het is 
thans in gebruik als woonhuis/winkel.  
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Bentheimer Straat              
 
De Bentheimerstraat is een winkelstraat, waar vroeger en nu de 
middenstand woonde en werkte. De naam zegt het al, de straat richting 
Graafschap Bentheim. In deze straat , even voorbij huis nummer 48, bevond 
zich vroeger de vestingwal met  de Bentheimerpoort  tussen de bastions 
Utrecht en Zeeland, één van toegangen tot de stad en liep tientallen meters 
onder de wal door. Boven in deze poort bevond zich een gevangenruimte, 
bekend als het Orgelhuis of de Provoost, en bedoeld voor delinquenten, niet 
voor echte criminelen, daarvoor zou de kelder achter het wachthuis dienen. 
Vele Coevorders hebben hier een nare herinnering aan overgehouden. In de          
Franse tijd diende de ruimte als een tuchthuis. Ook deze poort werd in 1870 
afgebroken zoals omschreven bij de Friesche Poort(8)                                    Schilderij ir. Herman Brand 
 
Binnen Gracht      Bentheimer Brug       
 
Dit gedeelte van de vestinggracht was een deel van de vroegere binnengracht. Het 

vormt nu de verbinding tussen het Coevorden-
Almelokanaal en het Stieltjeskanaal, twee zeer 
belangrijke vaarwegen in Zuidoost Drenthe. Ter 
hoogte van de bocht in de Melkkade zien we het 
Picardiekanaal in de vestinggracht uitmonden. Over 
deze gracht ligt de Bentheimerbrug aan het einde van 
de Betheimerstraat .  
Na het passeren van een aantal biezenbruggen over 
de buitengracht en naar het ravelijn kwam men bij 
deze brug, die toegang gaf tot de Vesting. 
 

     Schilderij ir. Herman Brand                                                                                                              kaart Coevorden begin 19e eeuw                                                                                                                             
                           ir. Herman Brand 
                                                                                                               
                                                  
 
Langs de Melkkade en door de Oosterstraat komt u via de Markt (14) weer bij het Arsenaal, het 
beginpunt van deze stadswandeling. 
 
Alternatieve route : U kunt ook op de Melkade verder via de Dwenger naar het Bastion Holland lopen en via 
de Haven terug naar het Arsenaal. 
 
Bastion Holland - Dwenger 
 

Bastion Holland is één van de bastions, die deel uitmaakten van de vesting 
Coevorden.              In de 17e eeuw was dit een versterking van de verdedigingslinie. 
Een kasteel met daaromheen vijf bastions moest de stad bescherming bieden tegen 
de vijand.   Anno 2005 is Bastion Holland, de eerste van drie bastions, die in ere 
worden hersteld.  
In juli 2005 is het nieuwe Bastion Holland in stijl in gebruik genomen. 
Het terugbrengen van het  cultuur-historisch  erfgoed 
van de vroegere  vestingstad en het vormgeven van de 
waterpoortfunctie  komen  nadrukkelijk  naar  voren in  
het  wensbeeld van   Coevorden,   een  visie  van  het 
stadsvernieuwingsproject .  In het plan is de realisatie 

van drie bastions opgenomen.   Bastion Holland is daar één van. Het   bastion  
is  ontworpen   door  mevrouw  Nienke  Jelles van  Khandekar   Stadsontwerp  
en  Landschaps-architectuur en ligt aan de Dwenger in Coevorden. Met een 
prachtig uitzicht is het goed toeven op een van de bankjes die het Bastion 
Holland rijk is. 
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14. De Markt                              
 
Deze Markt ligt hier al voor meer dan vier eeuwen in het midden van 
de Vesting, als een spin in het web en werd eertijds o.a. gebruikt voor 
exercitieterrein, handel (veemarkt), opslag en ontmoetingsplek. Voor 
de verdediging van de stad kon men elke beweging waarnemen, die 
zich voordeed in één van de acht straten en de aangrenzende Haven. 
De Vestingstad was niet groot, vanaf de Markt tot de rondom liggende 

binnengrachten slechts ca. 325 meter. 
Binnen die grachten was geen plaats 
ingeruimd voor brinken – zoals elders in 
Drenthe – en geen parkjes in de 
binnenstad, alleen kaarsrechte  straten  en  stegen in een  radiaal als spaken uit 
een wiel.  
In die cirkel van ca 750 meter was de Markt het middelpunt en konden de 
soldaten snel de wallen bereiken en een binnen gedrongen vijand vanaf de kop 
van de straten bestookt worden. 
Tegenwoordig vinden op de Markt  diverse evenementen plaats, zoals de 
wekelijkse markten en de jaarlijks terugkerende   Ganzenmarkt,    Havendagen,     
Kermissen,   Horecadagen,   Bloemenmarkt,   Piekiesmarkt, Old-Timerdagen en 
de intocht van Sint Nikolaas.  

     
        Wij hopen dat u met deze wandeling een indruk hebt gekregen van de 
                      ‘Oude Vestingstad’ en haar religieus erfgoed. 
 
                  Wij hebben het zeer op prijs gesteld, dat u Coevorden 
                  hebt uitgekozen voor uw monumenten-wandeling 
         Mogen wij u in de toekomst nog een keer in Coevorden ontvangen ? 
 
               Organisatie Open monumenten dagen 2005: 

 

Historisch Beraad Coevorden. 
Een samenwerkingsverband van: 

StichtingVrienden van het Stedelijk Museum ‘ Drenthe’s Veste’. 
Historische Vereniging Stadt en Heerlickheijdt Covorden. 

Vereniging Vestingstad Coevorden. 
                                                 Gemeente Coevorden. 

 
Met dank aan: Historisch & Foto Archief Herman Wessel – CoeversePlaatties:    
                      http://community.webshots.com/user/herwesco 
                     Foto Archief Stedelijk Museum Drenthe’s Veste:  
                     http://www.museumcoevorden.nl 
        Foto Archief Vereniging Vestingstad Coevorden: 
                     http://community.webshots.com/user/vvccoevorden 
                     Website Vereniging Vestingstad Coevorden: 
                     http://www.vvccoevorden.nl 
                     Website R.K. Kerk Coevorden: 
                     http://www.rkcoevorden.nl 
 
Literatuur:    Huib Minderhoud: Coevorden, Stadt en Heerlickheyt-1977, 
                                              Stap voor stap door Coevorden-1989. 
Ontwerp/Samenstelling: Jan Schatens – bestuurslid Vereniging Vestingstad Coevorden.  




