Elders op deze website staat een verwijzing naar
“Zuid_Oost_Drenthe_in_kaart”,
waarin als eerste oude kaarten van Coevorden aan bod komen.
In dit artikel de kadastrale kaart van Coevorden 1832 uitgelicht voor
zover het de vesting betreft.
Het betreft de sectie D in 2 bladen, die door mij is gedigitaliseerd en
afgebeeld tegen de topografie van 2022.
Daardoor is de ligging van gebouwen, wegen, en grachten die in
1832 aanwezig waren, goed te lokaliseren.
Ook de eigenaren van de percelen zijn door mij in een bestand verwerkt, met naam en beroep en de aard van het perceel.
De belangrijkste gebouwen zijn met naam op de kaart aangegeven.
Zie de volgende pagina’s.
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Coevorden 1832 kadastraal
Sectie D blad 1 en 2

Voor 1832 zijn er van de vestingstad Coevorden wel meer kaarten
in gedrukte vorm verschenen,
maar geen enkele waarop herkenbaar eigendomsgrenzen, wegen, wateren en gebouwen met
een behoorlijke nauwkeurigheid
zijn aangegeven. Ook zijn van
Coevorden geen lijsten uit vorige
eeuwen bewaard gebleven van
belastingplichtige inwoners. Met
de invoering van het kadaster in
1832 kwam daar verandering in.
De stad binnen de grachten werd
afgebeeld in sectie D op 2 bladen.
Het deel binnen de stadsmuren
als blad 1 en het deel erbuiten tot
en met de grachten als blad 2. In
totaal zijn er 590 percelen gevormd. Het perceel 590 is het gehele gebied buiten de stadsmuren, exclusief de daar staande
molen en is bijna 98 hectare
groot. Dit perceel is geheel ten
name gesteld van het Departement van Oorlog. De binnen dit
perceel gelegen wegen en wateren zijn niet afgebeeld omdat het
perceel niet werd aangeslagen
voor de grondbelasting.

Een kopie van de kadastrale kaart Coevorden D1.
De percelen zijn genummerd van 1 t/m 588.
De molen heeft nummer 589 en maakt deel uit
van het blad Coevorden D2. Het overige deel van
blad D2 heeft het nummer 590 en ligt rondom
het blad D1 en is ten name gesteld van het Departement van Oorlog.
De gegevens van alle percelen zijn vermeld in de
O A T, de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels.
Deze tafels zijn in kolommen ingedeeld met als
belangrijkste: nummer der percelen op het kadastrale plan, namen, voornamen, beroepen,
woonplaatsen, soort der eigendommen, inhoudsgrootte van ieder perceel en verder nog kolommen met belastbare opbrengst en andere verwijzingen.
De kaarten en de OAT zijn in te zien en te downloaden van internet
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rcemediabank/?
mode=gallery&view=horizontal&sort=random%
7B1661283948326%7D%20asc
Op de volgende pagina de door mij gedigitaliseerde kaart D1, afgebeeld op een achtergrond van
de huidige topografie.

COEVORDEN 1832 vesting kadastraal met als achtergrond de topografie van 2022.
Het verloop van de oude rivieren binnen de grachten is niet meer met zekerheid te reconstrueren.
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Coevorden in 1832 afgebeeld tegen
een achtergrond van de huidige topografie. Met een rode kleur de
panden die in particulier bezit zijn
of een gemeentelijke functie hebben. In geel zijn schuren en bergplaatsen afgebeeld. Met een geelbruine kleur de gebouwen die eigendom zijn van het Ministerie van
Oorlog. Met zwarte lijnen zijn een
aantal perceelsgrenzen aangegeven voor de herkenbaarheid. Kerken zijn met een paarse kleur aangegeven. Aan de Sallandse straat,
schuin boven de paardenstalling de
Catholieke kerk. Even verder naar
rechts de Gereformeerde kerk. Met
NHK de Hervormde kerk en onderaan, bij de kazerne, de Joodse kerk.
Water is met een blauwe kleur
aangegeven. De haven liep buiten
de stadsmuren door naar de buitengracht. Hier liep oorspronkelijk
een riviertje dat uit de venen in het
noordoosten kwam en uitmondde
in de kleine Vecht. Dit riviertje was
de levensader van het oudste Coevorden.

Op de volgende pagina’s vindt u de namen van de eigenaren van de percelen zoals die vermeld staan in de O A T 1832
(Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel), opgemaakt door het Kadaster. De namen kunnen qua schrijfwijze afwijken van de namen zoals die vermeld staan in de Bevolkingsregister van de Gemeente Coevorden. De namen zijn door mij opgenomen in een Excelbestand. De originelen
kunt u vinden op de website https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/ en dan via Hoofdcollectie naar Kadastrale kaarten. Dan kunt u via de
knoppen Provincie en Gemeente naar Coevorden gaan, waaronder u alle kaarten en registers kunt aanklikken.
De namen van de bewoners in 1832 vindt u niet in kadastrale registers. Daarvoor moet u naar het Drents Archief https://
www.drentsarchief.nl/onderzoeken/genealogie/zoeken/persons?ss= Die namen staan in een bijzonder register en u kunt dat sneller vinden
door eerst naar de website https://www.genealix.nl/plaats/coevorden/ te gaan en dan ziet u een aantal mogelijkheden.
De Gemeente Coevorden heeft in die jaren een register van bewoners van de huizen bijgehouden. Enkele zijn bewaard gebleven en één ervan is die van 1828. Die registers hadden de naam van “Rotsedel”. Een beetje vreemde benaming zo op het oog. Maar wanneer we het
woord in twee delen splitsen wordt het duidelijk. Rot en sedel of beter cedel. Een rot is een kleinste eenheid in een leger en in een vestingstad als Coevorden ook te vertalen als een door straten en/of stegen afzonderlijk groepje woningen. Een cedel is een beschrijvingsformulier
als bewijsstuk. De gemeente heeft dus jaarlijks van de gehele gemeente een beschrijving gemaakt van de panden en hun bewoners. De
namen uit het register van 1828 heb ik weer opgenomen in een Excelbestand om deze te kunnen vergelijken met de namen vermeld in de
OAT. Veel namen van bewoners in 1828 komen overeen met de namen van de eigenaren die vermeld zijn in de OAT van 1832. De namen zijn
overgenomen uit de met de hand beschreven registers van de gemeente en zij geven de toestand aan in de maand mei 1828. Een aantal namen zijn slecht leesbaar. Wanneer u meer wilt weten van een bepaalde bewoner raad ik u aan om meer bevolkingsregisters van de gemeente te raadplegen. Bij voorbeeld het register van de volkstelling 1830.
Wanneer u een naam zoekt die niet
in deze lijst staat, wil dat niet zeggen dat deze niet vermeld is. Zoek
dan een naam die er veel op lijkt en
kijk in het originele register hoe de
schrijfwijze was. De namen zijn
door de klerken van de gemeente
ter plaatse genoteerd zoals ze zijn
uitgesproken en later niet gecontroleerd.
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