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In de beginjaren van de achttiende eeuw was de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
verwikkeld in diverse oorlogen. Na het jaar 1715 keerde de vrede weer en likte de Republiek
haar wonden. De situatie in Europa was echter alles behalve stabiel en dus werd er in deze
periode gewerkt aan de restauratie en het versterken van de vele verdedigingswerken. In dit
kader werd er ook gekeken naar mogelijke uitbreidingen van het bestaande stelsel van
verdedigingslinies. Dit heeft ons een mooie kaart opgeleverd waarop de stad Hardenberg
afgebeeld is als heuse militaire vesting.
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Hardenberg was in
de Middeleeuwen een
bisschoppelijk
vestingstadje. In 1518
raakte het deze status
kwijt. Het is de vraag
of ingenieur De La
Rive hiervan op de
hoogte was. Wel blijkt
uit de kaart dat hij van
Hardenberg weer een
vesting wilde maken.
Op dit kaartdetail
zien we de stad met
linksboven kerkhof
Nijenstede en rechtsonder De Brink.
Goed herkenbaar
zijn ondermeer de
Stephanuskerk en
de Oelemölle.
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