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heelt onderzoek gedaan 
naar de geschiedenis van 
de Ommerschans. Vla de
ze krant zal de 'amateur- 
hlstoricus' de komende 
weken verslag doen van 

, zijn bevindingen. Deze 
l week het eerste artikel.
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Als we de weg volgen van 
Ommen naar Balkbrug door 
de buurtschappen Emsland, 
Witharen en Ommerveld, 
dan zien we even na de afslag 
Nieuwleusen aan de rechter
kant een bord staan met het 
opschrift Ommerschans en 
even verderop een breed wa
ter, waarvan de verkeersweg 
naar links afbuigt. Dit water, 
de Schansgracht genaamd, 
blijkt een restant te zijn van 
het vroegere verdedigings
bolwerk, dat eertijds dienst 
moest doen als een soort sta- 
in-de-weg tegen naar het 
noorden oprukkende vijan
delijke troepen.
Over de geschiedenis van de
ze voormalige schans wil ik u 
gaarne wat vertellen en te
vens m et u nagaan wat er 
daarna mee gebeurde, waar
bij ook de naaste omgeving 
ervan betrokken wordt. 
Geboren en opgegroeid in de 
Vinkenbuurt, vrij dicht bij 
deze plek, maakte ik op jon
ge leeftijd kennis met dit 
vreemde bouwwerk van 
vroeger en met hetgeen er
mee in verband stond. Want 
toen ik als zesjarig jongetje 
op zondag naar de kerk te 
Balkbrug moest lopen, voer
de de weg mij door het ge
bied waarin het overgeble
ven deel van een grote 
gracht zich bevond. Deze we
kelijkse tocht op de rustdag 
werd een dagelijkse reis door 
deze omgeving, toen ik, na 
eerst drie jaar de openbare 
lagere school in  de Vinken
buurt te hebben bezocht, 
vanaf 1 april 1923 tot 31 
m aart 1927 in de ‘School met 
den Bybel' te Balkbrug, op 
ouderlijk bevel, daar mijn 
leerplicht moest vervullen. 
Die lange voettochten voer
den mij meer dan negenhon
derd keer heen en terug 
langs één van de vele wijken, 
die daarvoorheen naar een 
vast patroon waren gegra
ven. Meermalen zag ik dan 
ook de Schansgracht, vooraf 
In de herfst, als wij na school
tijd bij de oude kerk onder de 
hoge bomen rijpe beuke- 
nootjes raapten en oppeu
zelden.
Maar over het ontstaan en 
het waarom van dat brede 
water in het landschap van 
al die wijken van die kerk en 
andere oude gebouwen, die 
er toen nog vele stonden, heb 
lk mij destijds weinig be
kommerd. En in de school bij 
de lessen in vaderlandse ge
schiedenis en aardrijkskun
de moesten wij vaak wel een 
lange rij jaartallen opdreu
nen, kermis maken met vele 
keizers, konlngen, prinsen 
en graven; veel weten van 
oorlogen en twisten, alle pro
vincies van Nederland en de 
landen van Europa en de we

reld lntrns geheugen probe
ren te prenten, maar nooit 
iets over hetgeen hier vlakbij 
had plaats gevonden.
Toch voelde ik toen wel aan 
dat er hier In voorbije Jaren 
heel wat gebeurd moest zijn, 
maar verder kreeg het bij mij 
geen duidelijk gezicht. Ook 
niet toen lk vanaf mijn veer
tiende jaar als boerenknecht 
drie jaar lang inwoner ben 
geweest van de buurtschap 
waarin die Ommerschans 
lag. Aan veel dingen merkte 
lk wel iets van een bijzonder 
verleden, doch het kwam 
niet uit de verf. De brede wij
ken en de gracht waren voor 
mij prachtig voor vermaak 
als vissen, zwemmen en 
vooral in de winter als het 
water tot ijs gestold was, er 
te schaatsen en m et een 
meisje over de gladde ijs
vloer samen te rijden.
De echte diepere belangstel
ling voor het verleden van 
verschillende gebieden in 
ons land en vooral de eigen 
streek werd verwekt mede 
door mijn verzamellust van 
boeken en artikelen in kran
ten en bladen waarmee lk In 
1932 begon. Door de lezing 
van het verzamelde materi
aal groeide allengs ook de 
nieuwsgierigheid naar'oude 
dingen en gebeurtenissen 
van eigen omgeving. Daarbij 
kreeg Ommen en haar 24 
buurtschappen steeds meer 
voorrang en alles wat ik 
daarover maar te pakken 
kon krijgen werd aan het ver
zamelde toegevoegd.
Toen later de tijd het toeliet 
ging ik de gegevens, om een 
deftig woord te gebruiken in
tensief bestuderen en zo 
kwam ik ook heel wat te we
ten over de Ommerschans. 
De aanleiding om de historie 
van deze schans nog eens ex
tra na te speuren was echter 
een verzoek van de afdeling 
Balkbrug van de Platte
landsvrouwen Bond ln de 
herfst van 1983 aan mij ge
richt om op hun vergadering 
van 17 april 1984 wat te ver
tellen over die Ommer
schans.
Dat verzoek bracht mijn na
pluizen van dit onderwerp 
als het ware ln een stroom

versnelling. Het noopte mij 
om de geschiedenis van deze 
streek nog rondiger te door
zoeken om zo goed mogelijk 
beslagen ten Ijs te komen. 
Door dit uitgebreid onder
zoek ging er om zo te zeggen 
een wereld van nooit ver
moedde gebeurtenissen die 
hier passeerden voor mij 
open, zo heel dichtbij. Wat 
mij toen op die samenkomst 
en ook daarna telkens ook 
bleek was dat slechts weini
gen er lets van afweten en dit 
is voor mij dan ook de hoofd
reden om het uitvoerig op 
papier te zetten.
Daarvoor ging ik nogmaals 
het verleden van de Ommer
schans om- en doorspitten 
en het resultaat er van werd 
een lang verhaal. Voor dit 
overzicht heb ik onder meer 
dankbaar gebruik gemaakt 
van verschillende bronnen, 
met name ‘De geschiedenis 
van Ommen’ door G. Steen 
en W. Veldsink, de ‘Bijdrage 
tot de geschiedenis van Ave- 
reest’ door J. Drent en het 
verzamelde werk van Albert 
Piel, vroeger veldwachter te 
Balkbrug. Veel medewer
king kreeg ik ongevraagd 
van de heer C. v.d. Uitvlugt 
te Balkbrug, oud-beambte 
van ‘Veldzicht’, die mij uit de 
archieven een serie waarde- 
volle bijzonderheden kon 
verstrekken, waarvoor ik 
hem erg dankbaar ben’.
Ik heb getracht alle mij ten 
dienste staande gegevens te 
ordenen en wat hieruit te 
voorschijn is gekomen aan 
hen die er belangstelling 
voor hebben door te geven in 
een eenvoudig doch wel wat 
uitgebreid relaas. Daarbij 
niet altijd de verleiding kun
nen weerstaan somswatafte 
dwalen van het onderwerp 
dat het doel vormt van deze 
beschrijving. Daarvoor bied 
lk u bij voorbaat mijn excuus 
aan.
Voor de goede orde heb ik de 
historie van bijna 4 eeuwen 
verdeeld in 3 perioden, na
melijk 1. als verdedigings
bolwerk van 16^9 tot 1818; 2. 
als 'Kolonie van Weldadig
heid’ van 1819 tot 1890; 3. als 
onderdeel en werkterrein 
van ‘Veldzicht’ van 1891 tot 
heden. De verzen die elk 
hoofdstuk afsluiten zijn be
doeld om zeer beknopt de be
wogen geschiedenis van de 
Ommerschans weer te 
geven.

O ver de O m m erschans ga  ik 
verhalen.
Vertellen van  een streek zo 
heel dichtbij.
Wat ik te weten kwam  ver
b a a s d e  m ij,
toen ik door h a a r  historie 
ro n d  mocht dw alen.
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De vorige keer merkte ik al 
op dat het maken van 
schansen niet iets nieuws 
was en noemde toen al en
kele verdedigingswerken, 
die in ons land voor 1600, 
het jaar van de slag bij 
Nieuwpoort, waren ge
bouwd. In feite is het op
werpen van verdedigings- 
wallen al heel oud. In de 
tijd van het Oude Testa
ment was er reeds meerma
len sprake van. Als getuige 
daarvan enkele heenwij- 
zlngen:
Jeremia 26:8 ‘ hij zal te
gen u een schans opwer
pen’, 33:24: ‘ . huizen, die 
afgebroken zijn voor wal
len’. Ezechiel 4:2: ‘ . . .  bouw 
een schans tegen haar*. 
21:22: 4. . .  een wal op te 
werpen en een schans te 
bouwen’. Zacharia 9:3:4. . .  
al heeft Tyrus een wal ge
bouwd’.
Het maken van een schans 
‘het leggen van een fort tus
sen Ommen en Oevereest’ 
was dus geen nieuwe uit
vinding, doch het werd wel 
een zwaar karwei. Dat 
blijkt wel uit allerlei be
richten van die tijd. De om
wonenden - en die woonden 
er echt niet zo dichtbij - 
werden gedwongen om met 
hun paarden en wagens er 
voor zorg te dragen, dat de 
gravende soldaten konden 
beschikken over de beno
digde materialen en daar
naast over voldoende stro 
voor hun legersteden. Be
denk daarbij dat het werk 
niet met grote graafmachi
nes en zware bulldozers 
verricht werd, maar dat het 
allemaal met de blote hand 
door middel van schop en 
kruiwagen moest gebeuren 
en dat het opborrelende 
water de 5 compagnieën 
militairen zeer gehinderd 
heeft en er vaak danig ge
hoosd moest worden. Na 5 
jaar moeizame arbeid van
af 1623 kwam de Ommer
schans in 1628 klaar. In het 
noordelijkste deel van de 
Markte Stad-Ommen lag 
toen gereed een groot bol
werk om eventuele pogin
gen van de Spanjaarden 
weer naar het noorden op 
te rukken, de pas te kun
nen afsnijden.
Een schans, ongeveer 
vierkant van vorm, met 
puntige extra versterkte 
uitbouwsels in de 4 hoeken 
en in de daartussen gepro
jecteerde uitstulpingen, 
ook 8 verdedingspunten. 
Het geheel complex naar 
de uiterste hoeken geme
ten, was ongeveer 550 me
ter lang en eveneens 550 
meter breed en besloeg een 
oppervlakte van ruim 30 
hectare. Aan de hand van 
een plattegrond, getekend 
op een oude kaart, wil ik 
trachten de indeling van 
dit bastion weer te geven, 
zulks met voorbehoud dat 
de door mij te verstrekken 
maten alle bij benadering

zijn. Het buitenste deel er
van werd gevormd door 
een 10 meter brede buiten
gracht. Daarachter een la
ge wal en een vlak stuk, sa
men ruim 60 meter breed. 
Dan volgde een tweede 
gracht van 40 meter breed
te en daarna een tot 5 ó 6 
meter opgehoogde wal aan 
haar voet 55 meter breed. 
Binnen die grachten en 
wallen ontstond zo het cen
trum van de afweer, een 
vierkant terrein van ruim 4 
hectare. Nogmaals gezegd, 
de genoemde afmetingen 
zijn met enige reserve gege
ven. Ik ben er niet bijge
weest en heb ze niet kun
nen nameten. Wel is uit de 
tekening af te lezen dat er 
ook op verschillende plaat
sen in de hoge binnenwal 
een soort kleine bunkers 
waren aangebracht. In het 
centrale gedeelte, het hart 
van de vesting stond de wo
ning van de Majoor, het wa
penarsenaal en een wacht
huisje. Verder waren er ba
rakken voor de soldaten 
van de bezetting en een 
turfschuur voor opslag 
brandstofvoorraad. Alleen 
vanaf de noordkant was dit 
centrum te voet bereikbaar 
via de ophaalbruggen over 
de beide grachten en ver
der lagen er een paar kleine 
schuiten voor het vervoer 
over het water. De zand
weg, door regen, vorst en 
sneeuw in herfst en winter 
vaak slecht begaanbaar 
van Ommen naar de noor
delijke provincies liep met 
een grote bocht er aan de 
oostkant omheen.
Het moet voor de mensen 
die toen de hoge wallen en 
de brede grachten passeer
den wel een erg vreemd en 
toch ook boeiend aanzien 
geweest zijn om daar mid
den in het vlakke eenzame 
woeste veld dit wonderlijk 
geval te aanschouwen. 
Overigens was ook deze 
grote schans evenmin als 
haar kleinere voorganger, 
19 jaar eerder, verre van 
volmaakt, doordat daar
voor toch weer niet vol
doende geldmiddelen ter 
beschikking stonden voor 
een goed onderhoud. Voor
al het onderkomen en ver
dere verzorging van de be
zetting liet dikwijls veel te 
wensen over en vaak lagen 
deze lieden als varkens in 
het stro, dat soms nog nat 
was ook van de regens. 
Toen dit nieuwe fort ‘Opt 
Ommer Moer* werd aange
legd hadden de Friese Sta
ten, die voor deze schans de 
grootste verantwoordelijk
heid hadden vooraf be

paald, dat wat hun bijdra
ge in de aanlegkosten be
trof, voor elke aannemer de 
verplichting gold, dat hij 
aandeel in de bouwerij voor 
minstens 1 jaar moest ga
randeren. Ingestorte delen 
dienden hersteld te worden' 
zonder nadere vergoeding. 
Vele jaren bleef deze 
schans gehandhaafd, in de 
regel bezet door 150 tot 200 
militairen met hun meer
deren. Deze soldaten zijn 
doorlopend tot last en er
gernis geweest van de men
sen die langs de Reest en 
Vecht woonden, doordat 
de verzorging der soldaten 
slecht bleef en hun verblijf 
in het fort vene van aange
naam, wat voor hen een re
den was tot stroperij in de 
omgeving.
Het verzaakte onderhoud 
van de wallen en grachten 
en onvoldoende proviande
ring der bezetting werd 
vooral veroorzaakt door 
het onderling gekibbel van 
de Staten der 3 noordelijke 
provincies, voor welker be
lang dit verdedigingswerk 
was aangelegd. Groningen 
en Drenthe schoven in de 
regel hun aandeel in de on
derhoudskosten af op 
Friesland, dat het alleen 
ook niet kon volbrengen. 
Doordat aanvallen van de 
Spanjaarden verder uitble
ven en tevens met die vij
and in 1648 vrede gesloten 
werd, verminderde door de 
jaren de noodzaak en ook 
de lust om dit bastion en 
haar manschappen in .goe
de conditie te houden. Dat
zelfde gold tevens voor de 
al eerder gemaakte vesti
ging bij de Reest en voor 
een aangelegde dekkingsli- 
nie langs de weg naar de 
Mulderij, die besloten was 
met een kleine redoute, 
niet ver weg van de plek, 
waar veel later de Dedems- 
vaart en de Langewijk zich 
zouden splitsen.
Aan het grote grondverzet- 
werk dat zich daar in 
noordelijk Stad-Ommen 
manifesteerde in de twinti
ger jaren de.' 17e eeuw, her
innert ons nog immer een 
gedeelte van de brede, 
tweede grachte. 360 jaar 
oud en daar mogen we best 
even aan denken als we er 
langs gaan of, beter nog, er 
een wijle vertoeven!

Wont nóg ligt d aar een deel der oude grachten, 
u>at ons een blik in haar geheimen biedt.
Ik hoor hier, in het ruisen van het riet, 
een zang van tegengaan van vreemde machten. 
Oudtijds is d a ar een sterke schans gekomen, 
om opmars van de vijand te weerstaan.
Als afschrik om nog verder voort te gaan, 
wanneer zij van vernielzucht zouden dromen.
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In de jaren voor 1672 is er, naar 
aanleiding van de vele plunder
tochten door de benden uit het 
oosten, toch ook nog wat ver
sterking van de bewapening 
van de bezetting in de Ommer- 
schans gekomen.
De Raad van State der Verenig- 

:h de Nederlanden zorgde voor een 
e kanon en gaf aan de drie noorde

lijke provincies opdracht, om 
samen ‘zes kleine geschutsstuk- 
ken overwaarts heen te zenden, 
elk schietende acht tot twaalf 
ballen.’
Voldoende vertrouwen in de 

j; «waarde ervan had dit college 
\\{ echter nog niet en voor alle ze- 
ia • kerheid achtten zij het zeer ge- 
h\ i wenst, dat wanneer de dreiging 
r) i groter werd, er in Meppel een 
n i korps van 1500 soldaten gele- 
n ! gerd moest worden, om in tijd 
rj 1 van nood de Schansbezetting te 
-o : hulp te komen, 
n Groningen en Friesland voel- 
lp i den zich aanvankelijk nog wel 
o. I vrij veilig, omdat zij grotendeels 
i beschermd waren door natuur- 
j \ I lijke grenzen als de Zuiderzee en 
;c j Waddenzee en tevens doordat 
e i slechts enkele zandrillen (Ha- 
d i ren) tussen de onbegaanbare 
: 1  1 moerassen en veengebieden 
)  j aan vijandelijke ruiterij en atil- 
e; j lerie de gelegenheid tot door- 
i braak boden, 
e 1 Voor Drenthe waren de gevaren 
a groter en daarom werd met het 
>r i oog daarop de al eerder aange- 
U legde en nu ook op volle sterkte 
i gebrachte schans bij de Licht- 

lt mis een waardevolle aanwinst 
ir geacht. Een eventuéle door- 
: tocht van vijanden vanuit Zwol-
c le richting Meppel kon dan belet 
h worden.
ie Samen met de Ommerschans 
o , een goede verdediging maar 
n ,  j naar het inzicht van de Raad 

van State toch nog niet vol- 
r ' doende. Want een zandader, • 

; breed genoeg om er met ruiters 
n i en kanonnen te passeren, lag 

j net even buiten het bereik van 
k : het Ommerschansgeschut. 
e ! Daar moest wat aan gedaan 

. worden en daarom werd ten 
r • noord-oosten ervan, bij de brug 

lover de Reest, bij de ‘Stienn 
‘ piepe’, tussen den Kaat en den 
Oosterhuis nog een kleine veld- 
versterking bijgemaakt. 

(Doordat het stro en de voe- 
dingsmiddelen nu ook wat rui- 

i mer ter beschikking van de be- 
j zetting kwamen, verminderden 
jde klachten van de bemanning. 
Tevens kreeg de Schans, even
eens vóór 1672 een flinke op
knapbeurt. De Drentse Staten 
gaven mede door het gevoel van 

>1 hun kwetsbaarheid opdracht 
n ijtot levering van 2000 palen van 

:iken, elzen, berken en ander 
tout elk 7 voet lang en ‘ter dikte 
an een zware balk’. Elf Drentse 

iplaatsen kregen bevel tot leve- 
■t [ring hiervan aan de Ommer- 
a [schans, namelijk: Ruinerwold 
] 850 stuks; Echten 100; Pesse 
v a00; De Wijk 200; Zuidwolde 200; 
;t koekange 150;Diever 250; Kol- 
) perveen 20; Dwingeloo 150; Oos- 
11 Oerboer 100.
e pe boeren uit die plaatsen 
? moesten zorgen voor het ver

boer, maar bleven - zo vernemen 
•e - nog wel eens in gebreke. Na 

j *ze activiteiten, waardoor de 
llen en vooral de ‘schietplek- 
‘ verstevigd werden door an- 

maatregelen zou moeten 
n of het afdoende was vij- 
)ke legerscharen de op-
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mars naar het noorden van Ne
derland te weerstaan.
De verwachte vijand was nu 
rüet meer Spanje, doch zoals we 
reeds zagen, Christoph Bern- 
hard van Galen, Bisschop van 
Munster, waarmee de Repu
bliek der Verenigde Nederlan
den in oorlog raakte. Deze kerk
vorst kreeg een gewillig bondge
noot in de Graaf van Oost-Fries- 
land. De troepen van de Bis
schop trokken al spoedig de 
grens over en overtroomden de 
oostelijke provincies. De stad 
Ommen had evenals de Ommer
schans, zoals de vorige keer 
reeds opgemerkt werd veel met 
de aankomende en weer ver
trekkende benden te maken. 
Daarbij ondervond ze telkens 
onheil en schade. De ene keer 
door de vijanden en een andere 
keer door de troepen van de Re
publiek.
Ook de meeste andere plaatsen 
in Overijssel verging het zo en 
ontkwamen evenmin aan plun
deringen en brandschattingen 
Voor de inwoners maake het bij
na geen verschil of zij aan eigen, 
dan wel aan vijanden inkwartie
ring moesten verlenen Als je nu 
door de hond of door de kat ge
beten werd, pijn deed het in bei
de gevallen Zo arriveerde in 
Ommen de overste van het Ne- 
delandse leger, de heer Morrion 
met 22 compagnieën te voet met 
totaal 1200 man. Hij bleef er 
twee dagen en trok toen verder, 
maar hij liet wel de stad met de 
kosten zitten en die bedroegen 
780 gulden

Zulke gevallen kwamen vaker 
voor. Op 13 sepember lag hier de 
compagnie van de ritmeester 
Unia en Echten samen 150 per
sonen met daarbij nog de ande
re officieren. De inkwartierings- ‘ 
kosten, die ook nu ten laste van 
de stad kwamen, waren 180 
gulden.
Dat de Bisschop van Munster in 
Ommen verbleef werd reeds ge
meld. Hij plunderde toen de 
stad. Na het vertrek van zijn 
troepen waren het weer de Ne
derlandse militairen die de stad 
aan de rivier met hun bezoek 
ten laste waren. Zo kwamen er 
in juni 1666 twee afdelingen sol
daten, elk 60 man sterk, die te 
voet van de vestingstad Coevor- ‘ 
den kwamen en na hun aftocht 
naar Dalfsen de stadsschuld 
met 37 gulden hadden ver
hoogd.
Als we ons wat in de historie van 
Ommen in die tijd verdiepen, 
dan kunnen we wel vaststellen 
dat zij toen steeds in de hoek zat 
waar de slagen vielen. Had de 
Munsterse Kerkvorst niet met 
geldgebrek te kampen gekre
gen, dan was er nog meer onheil 
door hem aangericht.
De reden dat ik nog eens ben in
gegaan op de toestand in het 
oosten van ons land en aanvul
ling is van hetgeen in de vorige 
bijdrage reeds vermeld werd, is 
vooral bedoeld om aan te tonen, 
waarom de Ommerschans toen 
wat herstel en versterking . 
kreeg. Of het voldoende was? 
Uit de stemming der bezetting 
viel te peilen dat ze zich, on
danks de 2000 palen, nimmer 
echt veilig voelden achter de 
brede grachten en hoge wallen. 
Die vaak wat bange stemming 
duurde tot het rampjaar 1672 

! toen ons land van vier kanten 
! werd aangevallen. Door Enge- 
i' land, Frankrijk, Munster en 

Keulen en de gevolgen waren 
dat de regering radeloos, het 
volk reddeloos en het land r e d 
deloos waren. Bij Nordhom 
werd op 1 juli 1672 de grens over

schreden door het leger van de 
Bisschop van Munster en reeds 
binnen 14 dagen capituleerde 
het Ridderschap van Overijssel 
en tal van steden kwamen in 
handen van de vijand. Na de val 
van Deventer rukte een sterke 
troepenmacht op in de richting 
Ommen, trok er binnen en leger
de zich bij de burgers. En bij 
Ommen zou het niet blijven. 
Opmars naar de noordelijke 
provincies, dat was het parool 
van de Munsterse Kerkvorst, 
van machtswellust bezeten.
Zou de bezetting van de grote 
Ommerschans hem tegen kun
nen houden?

Vervallen schans ging men met 
hout herstellen.
Door vijands woelen werd. zij 
wat versterkt.
Tweeduizend palen in de grond 
gewerkt.
Al bleef veel twijfels de bezetters 
kwellen.

wooncenirum

'n Bankstel 
van Grit, als u 
graag 's 
lekker zit
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Op de loop vo o r Bommen Berend (6)
tn het vorig hoofdstuk schreef Ik 
•tl dat een sterke Munsterse 
troepenmacht van Deventer uit 
raar Ommen trok en dat zij, 
tonder veel tegenstand, de 
/echtstad innamen. Voor de 
nensen daar werd het er door 
nkwartiering van soldaten niet 
reter op daar de benden allerlei 
;eweldadigheden pleegden, 
h  die tijd lagen, zoals we verma
nen, in de Inmiddels toch wat 
rersterkte Ommerschans een 
;amizoen van 200 manschap
e n  bestaande uit 145 muske- 
iers en 55 piekdragers met hun 
neerderen. Zij voelden zich 'be- 
ïauwd’ bij het vernemen van 
iet bericht over de capitulatie 
'an Ommen door het leger van 
lommen Berend, zoals de Bis- 
chop van Munster doorgaans 
verd genoemd en toen zij ook 
rog hoorden van diens plan om 
erder noordwaarts op te ruk
ten, sloeg hen niet alleen de 
chrik om het hart, maar sloe- 
:en zij bovendien aan het mui
en en wilden ze het fort in de 
teek laten. En al deed hun Ka- 
litein van Arkel in een toe- 
praak tot zijn' soldaten alle 
aoeite, om de ‘courage’ er bij 
en in te houden en hen met 
lem op him vaderlandse pUch- 
en wees, tenover drieste vljan- 
en, het mocht niet baten. Eén- 
arig riepen zij met luide stem 
it, dat zij niet wilden vechten, 
■e maakten zich alras meester 
an een grote hoeveelheid bier 
vaaraan zij zich seer vol en on- 
equaam droncken, erbij roe- 
ende: wanneer het op is, soo 
aen wij hier uit!' 
ot zijn verbazing vond Van Ax
el de volgende morgen de ge- 
ele compagnie van kolonel 
ourmania, alsmede een ge- 
eelte van de compagnie van 
olonel Vagelijn, in volle wa- 
enrusting aan de buitenpoort 
aan, van plan om de benen te 
:men. Het gelukte de kapitein 
: soldaten weer op hun posten 
• krijgen, maar een dag later 
;gon de muiterij opnieuw. Ook 
elden de militairen een 
rooptocht in en om de schans, 
ogmaals kreeg Van Arkel het 
>or elkaar de mensen weer bln- 
sn te krijgen, doch zij hadden 
ch intussen wel weer meester 
■maakt van bier en opnieuw 
;rd het een zuippartij. Tegen 
■ avond kwam er een aantal 
ldaten met hun vrouwen bij 
in Arkel met het verzoek hun 
ouwen bij boeren langs d e  
rest in veiligheid te mogen 
engen. Dat werd toegestaan, 
aar met die vrouwen verdwe- 
n ook de mannen, ze kwamen 
et terug. De ‘wegbrengers’ wa
il ‘wegblijvers’ geworden'. Op- 
erkelijk is trouwens ook dat er 
i de militaire bezetting van

over de 200 'mannen', zich bin
nen de wallen en grachten der 
Ommerschans ook vrouwen be
vonden. Zo kun je nog wel sol
daat zijn!
Ondertussen breidde de muite
rij zich verder uit, waarvan een 
deel der soldaten deserteerde en 
in enkele gevallen aansluiting 
zocht bij de vijand en dus als 
landverraders gebrandmerkt 
kunnen worden.
Bij het appél door de kapitein 
bleken er nog slechts 47 solda
ten over te zijn. De angst van de
ze overgebleven groep steeg 
naar het kookpunt door het
geen de mulder van Avereest 
hen vertelde. Deze molenaar na
melijk, die in de nabijheid van 
de schans kwam en bij Van Ar
kel bekend en vertrouwd was 
(daar hij het graan voor hen ver
maalde) was bereid gevonden 
tegen een beloning van T Duca- 
ton’ als verspieder naar Ommen 
te gaan en uit te zoeken waar de 
macht van de vijand zich pre
cies bevond en hoe groot zijn le- 
gersterkte was. Al gauw echter 
keerde deze 'spion' terug en rap
porteerde dat hij niet verder 
was gekomen dan ‘keesmans- 
huis’ een woning die toen onge
veer op de plek stond waar nu 
Wiechers WoonOase aan men
sen de mogelijkheid geeft om 
mooie meubelen aan te schaf
fen. Vanaf een hoge ‘belt’ aldaar 
had hij waargenomen dat meer
dere troepen uit Ommen kwa
men en in de richting van de 
Ommerschans gingen.
Deze Jobstijding deed in de 
schans de emmer overlopen. Er 
was voor de rest geen houden 
meer aan. Allen namen de be
nen en zo moesten tenslotte de 
officieren wel mee terug 
.trekken.
De Kapitein was als hekkeslui- 
ter de laatste die het Ommer 
fort verliet en de vijand was toen 
al zo dichtbij, dat hij bijna in 
hun handen viel. De eerste da
gen moest hij onderduiken bij 
boeren, voordat hij verder kon 
trekken door het veen, om aan 
zijn superieuren verslag uit te 
brengen van al het geen was 
voorgevallen. Onderweg in de 
omgvlng van Staphorst overviel 
hem een bende van 8 ruiters, die 
hem naar Hasselt bracht, waar 
hij gevangen werd gezet. De Ge
neraliteit, de Staatsmacht der 
Republiek, was zeer terleurge- 
steld over het gebeurde.
De grote Ommerschans, waar 
zij veel verwachting koesterden, 
was zonder slag of stoot prijsge
geven, haar bezetting voor 
Bommen Berend op de loop ge
gaan en voor de verdediging van 
nul en gener waarde bevonden. 
Ook de schans bij Lichtmis had 
het laten afweten. De resteren

de 47 bewakers van het Ommer 
fort zochtten een goed heenko
men door de moerassen, om zo 
hun vege lijf te bergen.
Voor de Munsterse troepen was 
het een grote verrassing toen zij 
bij de schans aankwamen en 
haar verlaten vonden. Ze had
den op sterke tegenstand gere
kend en zie daar, ze viel zomaar 
in hun handen. Het fort werd nu 
bezet door militairen onder aan
voering van des Bisschops op
perbevelhebber Breuninck. 
Toenwatlaterhet grootste deel 
van hen terugkeerde naar Om
men, bleef een compagnie op de 
schans achter, die door het Om
mer stadsbestuur moest onder
houden worden.
Niet alleen van gewone levens
middelen als brood en vlees, 
maar ook met specerijen van al
lerlei aard. Deze bepaling gold ■ 
tevens voor de fourage van de 
Munsterse troepen die 9 dagen 
in Ommen bleven en in en om de 
stad gelegerd waren, daarbij in
begrepen de verzorging van de 
generaals en andere bevelheb
bers die hier verbleven.
Door deze maatregelen kregen 
de Ommenaren zelf aan veel 
dingen gebrek, maar op enig 
medelijden behoefde men niet 
te rekenen. Als niet voldaan 
werd aan strenge eisen van de 
vijand, dan waren gewelddadig
heden als Straf het gevolg en ook 
de stadbestuurders bleven hier
van niet verschoond.
Nadat zij Ommen de aanzienlij
ke som van ruim tweeduizend 
gulden aan ‘brandschatting' 
hadden opgelegd vertrok het 
Munsterse leger richting noor
den, terwijl hun bezetting van 
de schans bleef.
Dat het er met de toestand van 
de stad Ommen treurig uitzag 
behoeft geen betoog. Veel was er 
verwoest, zwaar gezucht onder 
last der inkwartieringen en gro
te schulden door geleend geld 

. om aan de brandschattingen te 
voldoen Het stadsbestuur was 
zodanig aan het eind van z'n la-

SDG zoekt 
nieuwe leden
OMMEN - Het tamboer- en 
trompetterkorps SDG repe
teert elke donderdagavond in 
De Bombardon aan de Molen
weg. Door studie en werk heb
ben enkele leden bedankt voor 
het korps wat Inhoudt dat 
nieuwe leden op donderdag
avond vanaf 20.30 uur welkom 
zijn. Voor nadere informatie kan 
men ook terecht bij B.Welink, 
tel. 2364 of J.Olsman, tel. 3818.

doo<£,D)[k

tijn gekomen dat zij -  wat ee: 
vernedering! -  besloot een brie 
te zenden aan hun vijand, di 
Bisschop van Munster die ooi 
zelf enkele dagen in Ommei 
verbleef in gezelschap van eei 
paar Franse-officieren en even 
eens goed moest worden ont 
haald.
In dat smeekschrift aan ‘Zijnt 
hoog furstelijke Genade var 
Munster en Corvey' beklaagd! 
zich de Ommer Magistraat, 'dat 
zij door de langdurige inlegerinE 
al hun korengewas waren kwijl 
geraakt, alsnog dagelijks las! 
van inkwartiering hadden, dat 
hen naast de gewone lasten nog 
ruim 2000 gulden aan brand
schatting was afgeperst en dat 
zij biddende zijn, over zulks zij
ne Genade dit alles in overwe
ging te willen nemen en zich der 
stad te willen ontfermen.’
En de burgers der stad? Die ver
keerden door dit alles in een be
klagenswaardige toestand en ik 
weet haast wel zeker dat zy die 
benden van Bommen Berend j 
vaak verwenst en meermalen 
tegen elkaar gezegd hebben: het 
is allemaal de schuld van die 
rotschans. Als die er maar nooit 
gekomen was, dan was Ommen 
nooit zo’n centrum geworden 
van oorlogshandelingen. Wat 
hebben wij eraan als Gronin
gen, Friesland en Drenthe er 
zich al veilig achter voelen; wü 
hebben er alleen maar last en ar
moe van!

Toen Bommen Berend, met zijn 
legerscharen,
Van Ommen uit, voor Schans 
haar wallen kwam,
Bleek hier, helaas, het hek al van 
de dam;
Doordat bewakers bang gaan 
vluchten waren.

Bingo-avond
WITHAREN - De oranjevereni
ging Witharen houdt vrijdag 16 
oktober om 20.00 uur een bingo- 
avond in Café Horsman. Deelne- 
mersbormen zijn in de zaal ver
krijgbaar. De hoofdprijs is een 
half varken

Geslaagd
OMMEN - Oud-plaatsgenoot 
Frans Masselink slaagde aan de 
Universlteit van 'ï'wente voor 
zijn doctoraal examen be
stuurskunde.



Van G roningen  begint de v icto rie  (7 )
Na negen dagen verblijf van de 
Munsterse troepen In Ommen, 
waar zij veel schade veroorzaak
ten aan eigendommen van de 
burgers en zelfs het huis van de 
Schout van het kerspel Ommen 
afbraken en vernielden, ver
lieten zij de stad op weg naar het 
noorden, al bleef een kleine be
zetting, zowel in Ommen als in 
de Ommerschans aanwezig. Het 
deel van de troepen dat de 
Lichtmisschans veroverde 
voegde zich via een weg over de 
Kievitshaar te Avereest bij hen 
en gezamenlijk rukten zij verder 
op door Drente met als hoofd
doel overrompeling van de stad 
Groningen. Het schijnt dat 
daartoe ook soldaten van het 
Duitse kerkstaatje Keulen met 
hen mee zijn opgetrokken.
Op de mars naar het noorden 
over het woeste land van Dren
the werden nog verschillende 
plaatsen door hen ingenomen. 
Toch verliep de tocht vrij vlot en 
al spoedig stonden rij voor 
‘stad’. Maar met de plannen tot 
het veroveren van Groningen 
verliep het niet best. Verdedigd 
onder aanvoering van de dappe
re Rabenhaupt wist deze stad 
afdoende weerstand te bieden

M . R. Abma 
onderscheiden
OMMEN - De heer M.R.Abma ls 
benoemd tot Ridder In de Orde 
van Oranje Nassau. De ver
sierselen, behorende bij de on
derscheiding, werden hem vrij
dagavond opgespeld door bur
gemeester drs. H.C.Knoppers, 
tijdens een afscheidsreceptie ln 
de aula van De Stadsmars, 
waaraan de heer Abma tot 1 au
gustus verbonden was als ad
junct directeur.

Tijdens deze bijeenkomst werd 
tevens afscheid genomen van de 
heer A_J.Scholten, die de func
tie als voorzitter van het school
bestuur neerlegde.

Gemeente helpt 
jongeren aan baan
OMMEN - De gemeente Ommen 
heeft dertien jongeren in de leef
tijd van 16 en 21 Jaar aan een 
baan kunnen helpen. Dit in het 
kader van de tijdelijke regeling 
gemeentelijk werkgelegenheid- 
sinitiatief voor Jongeren die 
meer dan een half laar wekloos 
zijn. Hiervoor is de gemeente 
Ommen tot 1 Juli volgend Jaar 

'een rijksbijdrage toegekend van 
ruim ƒ. 240.000,-. Dank zij deze 
regeling zijn er op dit moment 
geen Jongeren beneden de 21 

'jaar die een beroep moeten doen 
-op de RWW-ultkering.

aan het snode voornemen van 
de Bisschoppelijke benden. Wel 
dagenlang belegerd maar mede 
door het heldhaftig vezet van de 
‘Grunnegers’, kwam er geen vij
and binnen haar muren. Wel
licht speelde ook vermoeidheid 
van de soldaten een rol en door 
de lange aanvoerlijnen, tevens 
de sterkte der bewapening en de 
proviandering.
Groningen hield dapper stand 
en de vijand moest het beleg op
breken en nog elk jaar op 28 au
gustus viert deze stad haar ont
zet, de aftocht van Bommen Be
rend, met veel feestgedruis. Zo
als honderd jaar daarvoor, in de 
oorlog met Spanje, van Alk
maar de victorie begon, zo be
gon toen in de strijd tegen de 
Bisschop van Munster van Gro
ningen de victorie. Want vanaf 
die tijd keerden de kansen voor 
de vijand in hun nadeel. Gelei
delijk aan werden zij uit Gronin
gen en Drenthe weggewerkt, 
terwijl Friesland zelfs geheel 
buiten schot was gebleven.
De vijand verdreven, zoals bij
voorbeeld uit Coevorden, waar 
op voorstel van de uitgeweken 
schoolmeester en landmeter 
Mijndert van der Tijnen dezelf
de Rabenhaupt 1400 man onder 
bevel van kolonel Eybergen ter 
beschikking stelde die bij ver
rassing deze Drentse vesting
stad aan de Munsterse troepen 
ontnam.
Vooral door het krachtig optre
den van de Jonge stadhouder 
Willem UI keerden de krijgs
kansen in ons ontredderd va
derland en steeds meer steden 
werden aan de Generale Staten 
teruggebracht.
Op 14 april 1674 verscheen deze 
generaal Rabenhaupt met een 
aantal Nederlandse troepen 
voor Ommen en bezette de stad. 
Ook nu kwam deze stad niet 
zonder schade uit de strijd. 
Door de gevechten tussen de 
Munstersen en Rabenhaupts 
troepen, of door plundering en 
verwoesting van gebouwen in 
de hitte van de strijd, of ook bij 
terugtocht der vijandelijke ben
den hadden de Ommenaren tel
kens schade geleden, waarvan 
de stadsregering naderhand een 
rekening indiende van 
ƒ 2.333,46'A.
Voor oud-Ommenaren mis
schien wel aardig te vermelden, 
wat de historici Steen en Veld- 
slnk hierover noteren. In de no
ta, Ingediend bij de Staten van 
Overijssel werden de namen ge
noemd van allen die schadever
goeding toe kwam 
Dat was onder andere voor: 
JanKerssies 300 gulden
J  an Derk 8mit 72 gulden
Herman Velthuis 64 gulden
J an Tosvelt 29 gulden
Gerrie Paarhuis 4  gulden
Herman Horstink 27 gulden
RoelofTRotgers . . . .  3 gulden 
Jan 8mlt 62 gulden
Jan Kramer 8 gulden

Aan de Quartiermeester van der 
Camp had men bovendien 50 
gmaen moeten geven, waarvan 
20 gulden nog niet voldaan 
waren.
Mijn doel van dit vrij uitvoerig 
beschrijven van de oorlogshan
delingen van 1672 en verder is 
vooral om aan te tonen, dat de 
Ommerschans met dit alles 
rechtstreeks of zijdelings te ma
ken had, omdat zij Juist op de 
belangrijkste route naar het 
noorden lag. Wie de schans in 
bezit had kon macht uitoefenen. 
Alleen maar triest dat dit fort in 
de ure des gevaars zo jammer
lijk faalde.
Toch meende ik dit brokje va
derlandse geschiedenis, zo 
dicht bij de deur, u niet te ont
houden, waarover de heren 
Steen en Veldsink voor mij zul
ke goede gidsen waren er veel 
over het door mij geschrevene 
over de Munsterse troepen in 
Ommen en de Ommerschans 
heb ik aan hun speurzin ont
leend.

Op 12 februari 1674 kwam, na 
ruim anderhalf Jaar in vreemde 
handen geweest te zijn, de Om
merschans weer onder Neder
lands commando. Doch nu er 
geen oorlogsgevaar meer dreig
de had de bezetting van de 
schans weinig zin meer. De sol
daten kregen niet veel nuttig 
werk te doen, met als gevolg, 
dat zij zich aan allerlei uitspat
tingen schuldig maakten, die de 
bewoners van Ommen al spoe
dig ondervonden.
In 1675, een dag voor de Ommer- 
bissingh hadden zich enige sol
daten en onderofficieren van de 
Schans, bij afwezigheid van hun 
bevelhebber, den heer Hopper, 
veroorloofd om van de wagens, 
paarden en voetgangers die, 
van Drenthe komende, langs de 
Schans gingen, eenen tol te vor
deren, over welke onrechtmati
ge vordering vele klachten in
kwamen en waaromtrent een 
scherp onderzoek gedaan werd 
ten einde 'de schuldigen te kun
nen straffen’.
Wel had deze willekeurige daad 
tot gevolg dat veel mensen, die 
daarlangs anders de Ommer 
Jaarmarkten bezochten voort
aan hiervan wegbleven.
Lastig bleven de soldaten van 
de bezetting. Toen bijvoorbeeld 
wat later enkele boeren uit Om
men o.a. Gerrit Kramer, Hen
drik en Jan Bosscher en Jan 
Tusvelt, van de gronden in de 
nabijheid van de Ommer
schans, gras en haver haalden, 
ging dat met moeilijkheden 
gepaard. De bezetting vorderde 
dat zij hun wagens weer moes
ten afladen en de gewassen bij 
hen achterlaten. En toen deze 
Ommenaren daar nog niet di
rect toe bereid bleken, haalden 
de militairen uit het fort ‘in uni
form gekleed, een corporeal met 
5 of 6 cannoniers, ieder met sijd-

geweer op sijd’. Als daarna ook 
nog gedreigd werd uit de schans 
een geweer te halen om hen door 
‘het gat te schieten’, moesten de 
Ommer lieden wel bakzeil 
halen.
Dergelijke plagerijen waren 
slechts voor de verhouding tus
sen de Ommenaren en de veel 
last veroorzakende schansbe
zetting en het zou nog veel erger 
worden, vooral toen in 1675 de 
Ommerschans in beheer over
ging naar de Raad van State der 
Verenigde Nederlanden en toen 
tevens bepaald werd, dat 
niemand binnen bepaalde af
stand van het fort het veen 
mocht bewerken, geen turf 
mocht steken en ook geen boek- 
wiet meer verbouwen. .

In de oorlog met de Munsterse 
bisschop, tijdens de remptijd 
1672 tot begin 1674, had de weg 
naar de Ommerschans veel ge
leden en bijna onbegaanbaar 
geworden. Aan herstel kwam 
men niet toe. Voor Ommen zeer 
nadelig want het verkeer uit 
Groningen en Drenthe via de 
Ommer Vechtbrug werd er ten 
zeerste door gestremd.
Van Groningen begon wél de

victorie, de vijand wél verdre
ven, maar van de Ommerscham 
alleen maar slecht nieuws te 
melden.
Er daagden sombere dagen, zon 
■der glorie
Het fort bezet door vijands brute 
macht.
Doch weldra reeds verdween de 
donk’re nacht.
Van Gruno’s veste ving aan cU 
victorie!

De strijdkracht van Van Galei. 
werd verdreven.
Ze keerden n aar hun eigen Hei 

* mat heen.
De zon, die een bevrijde schan.- 
bescheen.
Zag d aar toen vechters, die ziel 

‘ zeer misdreven.
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Sallandse waterlinie tot 
wering van vijanden (.B)
De Ommerschans was door 
de Munsterse bezetters In 
slechte toestand achtergela
ten en direct daarna begon
nen ook weer de moelijkhe
den. Er Is opnieuw gebrek 
aan alles en de wallen liggen 
er verwaarloosd bij.
De Drentse Staten zorgen 
voor het onmisbare stro voor 
de soldaten en van het Over
ijsselse Goevemement krijgt 
Van Arkel - in ere hersteld, 
doch wat later vervangen - 
toestemming de benodigde 
voeding aan te vullen met 
wild uit de omgeving. Arbei
ders uit Hoogeveen werden 
naar de schans gestuurd om 
mee te helpen aan de verster
king van de wallen. De schrik 
zat er bij deze mensen terde
ge in, want de Hoogeveense 
overheid, dreigde het gehele 
dorp plat te branden, als niet 
het bepaalde getal werkers 
u it die plaats zich voor het 
graafwerk tér beschikking 
stelde.
Al vrij spoedig nadat het be
heer over de Ommerschans 
onder de 'Hoogmogende He
ren der Verenigde Nederlan
den’ kwam, liet dit College in 
samenwerking met de Staten 
van Friesland een uitgebreid 
onderzoek instellen naar de 
mogelijkheden hoe deze 
schans en in het algemeen 
ook de omliggende venen en 
moerassen beter konden 
gaan dienen voor de verdedi
ging.
Aan een commissie bestaan
de uit Binnert Heringa van 
Gravestins, Theodorus Stan- 
tius en Jan  van Alberdings lr, 
werd opdracht verstrekt het 
gebied vanaf een lijn Hasselt: 
Dalfsen - Ommen - Harden- 
berg - Coevorden, wat de ven
en betreft, to t aan de Dollart 
toe in kaart te brengen en te 
adivseren over eventuële ver
sterkingen.
Het proces-verbaal van hun 
bevindingen, in een keurig 
handschrift, geschreven, be
vindt zich thans in het Rijks
archief te  Leeuwarden. De 6 
toegevoegde kaarten van het 
onderzoeksgebied maken het 
•rapport zeer overzichtelijk. 
Wat de omgeving van de Om
merschans betreft, constate
ren de 3 commissieleden, dat 
er van Staphorst en Rouveen 
een dijk liep naar de Licht
mis, waarin verschillende 
pompen waren, die dienst de
den voor het aftappen van 
water uit de moerassen ten 
westen van genoemde 
schans. Dat water ging van
daar door een duiker bij Has
selt naar het Zwartewater. 
Hierdoor kwamen ongeveer

1200 roeden (+ 18 ha) be
schikbaar voor boekwelts- 
verbouw. Om die teelt voor 
de bewoners van Staphorst, 
Rouveen en De Wijk mogelijk 
te maken waren zogenaamde 
leydijken aangelgd ten 
noordwesten van Den Hulst. 
Om een groot moeras ten 
westen van de Ommerschans 
bij de havezathe Oosterveen 
in oostelijk Nieuwleuzen dro
ger te krijgen werden er twee 
griften, - vergraven minia
tuur riviertjes, waartussen 
Nieuwleuzen eertijds is ont
staan, - voor dit doel ge
bruikt. De ene noordelijk 
naar de Lichtmis, die daar 
overging in de Beentejsgra- 
ven, welke uitmondde bij 
Streukel in het Zwartewater, 
terwijl de andere grift, de 
Grote Hermel genaamd, 
zuidelijk van Nieuwleusen 
lag en uitwaterde in de Vecht 
bij Berkum. Geen'van beide 
waterringen bestaan thans 
nog. Het is mogelijk dat een 
deel van de noordelijke benut 
is voor het door Baron van 
Dedem gerealiseerde kanaal, 
de Dedemsvaart.
Verder werd door de Com
missie van drie deskundigen 
geconstateerd dat het veen 
vanaf het ‘Kesemanshuis’ bij 
Ommen naar het oosten toe 
met stukken boekweit be
zaaid zijn’ en dat aan de rand 
ervan ruim 20 boerenbehui
zingen staan, die door boeren 
zelf gebouwd waren.
Verliet men Ommen om 
noordwaarts te gaan - aldus 
hun rapport - dan kwam men 
eerst langs een aantal boe
renwoningen, die de buurt
schap Arrién vormden. Van
daar linksaf - langs de Hars
weg en Grensweg? - vervol
gens tussen de turfkuilen van 
Ommen en Arriën door, kwa
men zij verder voorbij het 
moeras bij de ‘Haere’, waarin 
een meertje lag, de Kober- 
meerstal genaamd.
De rapporteurs gingen ook 
nog langs een kleine in verval 
verkerende veldschans en be
reikten zo het Retranche- 
ment, de al eerder genoemde 
weg vanaf de Ommerschans 
naar de Mulderf). Naar het 
oosten dezë versterkte weg 
volgend, noteerden zij ook de 
redoute, ongeveer daar waar 
later de Langewijk begon en 
met stelligheid wordt be
weerd dat bij de vroegere 
Fortwijk hier vlakbij, nu nog 
gedeelten van die kleine veld
schans in de grond onder het 
gras aanwezig zijn. In de om
geving ervan troffen de 3 he
ren weer ’beboekwelt’ land 
aan op de gronden, die graag

gelegd waren door voor de 
ontwatering greppeltjes te 
graven naar de Reest.
Uit dit boeiende rapport kan 
verder nog genoemd worden 
het advies van de commissie 
om een Leydijk aante leggen 
rondom het gehele moerasge
bied, waarin de Ommer
schans was gelegen, als een 
spin in haar web. Zo’n Ley
dijk, een gegraven brede 
sloot met een dijk erlangs 
van het beschikbaar geko
men zand en waarvan delen 
reeds bestonden, is nadien 
wellicht dan ook geheel tot 
stand gekomen met een tota
le lengte van ruim 80 km “wel 
twintig uren gaans’. Volgens 
een kaart getekend door in
genieur J. van Alberdink liep 
die vanaf Hasselt, lang zuide
lijk Nieuwleusen, door het ge
bied van de Marken Varsen, 
Stad Ommen Arriën, Stege- 
ren en Rheeze naar Collen- 
doom. Vervolgens via Lutten 
naar Coevorden en dan om
buigend door Noordoost- 
Overijssel naar de. Mulderij 
en verder naar Staphorst om 
bij het beginpunt Hasselt 
weer uit te komen.
Deze Leydijk moest dienen 
om het uitgestrekte moeras 
van alle kanten te kunnen af
sluiten, zodat men in tijd van 
dreigend vijandelijk gevaar 
bij de vestigingstad Coevor
den, vanuit de Vecht het wa
ter in het veen kon laten lo
pen. Zoals Holland haar wa
terlinie had, zo verkreeg ook 
Noord-Overijssel er één naar 
eigen formaat. Wie had dat 
ooit gedacht, een Sallandse 
Waterlinie!
Genoemde Leydijk is thans 
als zodanig niet meer aan
wijsbaar, al bleef de Leydijk 
een bekende aanduiding 
voor een weg in Staphorst en 
ik vermoed dat er nog delen 
van bestaan onder een ande
re naamgeving. Dat deze Ley
dijk rondom de Overijsselse 
waterlinie ook wel Vriezen- 
dijk of Friesendijk werd ge
noemd is allicht gebeurd om
dat zij door Friese arbeiders 
tot stand is gekomen. Bij een 
eerder overleg hadden de 
Staten van Friesland zich im
mers verplicht de verdedi
ging van de Ommerschans 
voor hun rekening te nemen 
Eert uiaterlinie liet men eens 
creëren.
In onze regio werd veel werk 
verricht.
Noord-Salland deed - als 't 
moest - h a a r  deuren dicht, 
Om  ureemde troepen koen te 
kunnen weren.
Rondom d it na t pebied verre
zen dijken;
Waren wel tachtig kilometer 
lang.
Met man en macht toog Fries 
volk aan de gang.
Van enig nut zou namaols 
nimmer blijken . . .
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Van enig nut zou later nimmer 
blijken. Van enig belang is de 
aangelegde Overijsselse wa
terlinie, met de Ommerschans 
als centrum nooit geweest. Al
le moeite voor niets om vijan
den te weren, om de eenvoudi
ge reden dat er de honderd 
jaar na haar gehele of niet ge
hele voltooiing geen vijande
lijke troepen meer kwamen. 
Wel bracht één der maatrege
len van de Staten-Generaal, 
die nu voortaan’ de baas was 
over de schans voor de ingeze
tenen van Ommen veel last. 
Dat was de bepaling dat er ten 
noorden van de aangelegde 
Leydijk, ongeveer 2Va km van 
de stad af, geen veenarbeid 
verricht mocht worden en ook 
geen boekweit meer verbouwd 
kon worden. Vooral dat laat
ste zat hen erg dwars. Dat be
tekende een aanslag op hun le
vensonderhoud.
Nu er in mijn reportage over de 
Ommerschans al meerdere 
malen over boekweit is ge
sproken, lijkt het mij gewenst, 
voor ik verder ga, eerst hier
over wat te schrijven. Boek
weit is een gewas dat thans 
sporadisch, doch toen en ook 
in de latere eeuwen, vooral in 
het oosten en zuiden van ons 
land, vrij algemeen verbouwd 
werd. Zo was bijvoorbeeld de 
oppervlakte boekweit in de ge
meente Stad-Ommen in 1881 
nog 11 ha met een opbrengst 
van 198 mud en in 1900 zelfs 
nog 20 ha met 360 mud aan op
brengst.
Ik herinner mij nog heel goed 
dat mijn vader omstreeks 1922 
dit gewas op een akkertje ver
bouwde en dat het een prach
tig gezicht was toen het rood
achtig wit bloeide. Het werd 
geteeld om het zaad, dat na ge
dorst en gemalen te zijn, voor
al diende voor het bakken van 
pannekoeken. Het oogsten er
van moest ‘s morgens vroeg ‘in 
de dauw’ gebeuren, heel voor
zichtig, om zaaduitval zoveel 
mogelijk te voorkomen. Boek
weit wou best groeien op 
schrale grond en stukken afge
brande heide op een laagje 
veen vormden een goede voe
dingsbodem, waarbij de as als 
bemesting diende. Deze af
dwaling terloops er even bij, 
om nu weer mijn verhaal over 
de Ommerschans te vervol
gen. Zoals gezegd was de 
schans in het noordelijk ge
bied van Stad-Ommen voor de 
inwoners ervan een bron van 
voortdurende ergenissen door 
het verbod, in de omgeving 
van het fort niets meer te mo
gen doen, werd het alleen 
maar erger. Als zij van de ken
nis van het demonstreren van 
onze tijd hadden geweten, dan 
waren ze wellicht met optoch
ten door de smalle straten en

stegen - toen nog onverhard - 
getrokken, meedragend grote 
borden en spandoeken, waar
op de leuzen:
‘De schanspiraten moeten on
ze streek verlaten 
Op ons grondgebied willen wij 
het schanswerk niet 
Grijp nu de kans: weg met de 
schans!’
De wrevel der Ommenaren 
werd nog groter toen zij verna
men dat de soldaten van de 
Schansbezetting van toen af 
zelf turf gingen steken en 
boekweit verbouwen op de 
voor hen verboden grond. Als 
spreekbuis van die gramschap 
wendde het Ommer Stadsbe
stuur zich op 10 juni 1679 tot 
de Ridderschap en Steden van 
Overijssel met een aanklacht, 
die resulteerde in een op
dracht aan de toenmalige be
velhebber van de Ommer
schans, de heer Moespas, 
voortaan de Ommer boeren en 
burgers niet meer te hinderen 
en hen in hun sinds lang ver
kregen rechten niet langer aan 
te tasten. Desondanks bleven 
de moeilijkheden nog vele ja- 
ren bestaan. Dat lag niet aan 
de Magistraat van Ommen. 
Die deed alle moeite om het 
gezag over de gronden waarop 
vroeger de Ommerschans ge
bouwd was terug te krijgen en 
als haar eigendom te beschou
wen, vooral nu het handhaven 
van de versterking op haar ge
bied overbodig was geworden. 
Zij herinnerden de Raad van 
State aan de door hen al eer
der genomen Resolutie waarin 
besloten werd de schans te 
ontruimen, de bivakken en het 
kruitmagazijn te verkopen en 
het kanon naar elders te ver
voeren. Toen de verkoop uit
eindelijk zijn beslag kreeg 
werd de gehele afbraak door 
het Ommer Stadsbestuur, be
halve het kanon, opgekocht en 
later alles weer van de hand 
gedaan.
Tot dusver liep de afwikkeling 
van het schansgeval vrij gun
stig voor de stad aan de Vecht. 
De vervallen toestand zou zo
veel mogelijk hersteld worden 
en de gronden in de schans 
konden verpacht worden aan 
de boeren van Ommen, waar
van de meesten woonden aan 
het Bouweinde of Boeren
straat, de latere Bouwstraat 
en Dr. A. C. v. Raaltestraat en 
aan de burgers van deze stad, 
die hun woning en winkels 
hadden aan het Bruggeënde, 
de latere Brugstraat, want ook 
die burgers hadden er vaak 
nog wel wat landbouwactivi
teiten bij, om in hun onder
houd te voorzien.
Maar er wachtte de boeren en 
burgers van Ommen een 
nieuwe teleurstelling, of zoals 
geschreven werd: ‘men be

vond onder het soet een seer 
bittere galle’. Wat was name
lijk het geval ? Dat betrof de 
toestemming, die de Com
mandant van de opgeheven 
Ommerschans, de reeds ge
noemde meneer Moespas van 
de Raad van State had gekre
gen, dat hij levenslang op de 
schans zou mogen blijven wo
nen en dat hij het gebruik zou 
mogen behouden van alle 
gronden daartoe behorende. 
Moespas liet zich zelfs een 
nieuw huis bouwen aan de weg 
die oostelijk om de schans 
heenliep en hij bleek vast van 
plan als een vorst over het ge
hele district te blijven regeren. 
Zulks was wel zeer tegen de 
plannen van de Ommer over
heid, die juist meende dat ze 
voortaan de vrije hand zou 
hebben in alles wat het 
schansdomein betrof. Vooral 
de inkomsten, de verhuurop- 
brengsten, kon de meestal le
ge stadskas zo goed ge
bruiken !
Opnieuw wendden zij zich tot 
de Overijsselse Staten met het 
verzoek ook dit besluit van de 
Raad ongedaan te krijgen. Te
vens verlangden zij dat de 
commandant de schans zou 
verlaten en het aan de stad en 
aan de stad alleen volledig toe
gestaan werd de venen en ove
rige gronden naar eigen be
lieven te exploiteren. De Sta
ten van Overijssel talmden 
echter om de verzochte beslis
sing te nemen, waardoor deze 
zaak op de lange baan dreigde 
te worden geschoven. 
Ondertussen bouwde com
mandant Moespas rustig aan 
zijn huis verder en de Omme
naren zagen toen wel dat met 
vriendelijke verzoeken niets te 
bereiken viel en dat er actie 
moest komen voordat hij de 
woning geheel klaar had. Na 
ingewonnen advies van de 
Graaf van Rchteren als Drost 
van Sail and en andere hoge 
heren besloot het Ommer 
Stadsbestuur zelf in te grijpen. 
Op een morgen werd de hele 
burgerij samengeroepen met 
het bevel zich van zoveel mo
gelijk wapens te voorzien en 
op te trekken naar de schans. 
Het moet wel een wonderlijk 
schouwspel zijn geweest, die 
georganiseerde opstand van 
Ommer boeren en burgers in 
die vroege morgen. Een 
vreemd soort legermacht, die 
vanuit Ommen zich te voet 
voortbewoog over de 8 km. 
lange zandweg naar het noor
den onder aanvoering van de 
Stadsbestuurders.
Gewapend met snaphanen 
(geweren), mestgrepen, hooi
vorken, dorsstokken, bijlen, 
mokers en dikke knuppels na
derden zij het ‘oorlogsterTein’, 
de verwenste schans en mis-
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schien wel in spreekkoor roe
pend ‘verder niks geen poes
pas, weg met die lelijke Moes
pas !’. Met het vaste voorne
men de commandant en zijn 
helpers uit de Ommerschans 
te verdrijven en zijn huis dat 
bijna klaar was, kapot te ram
men en de hele boel met de 
grond gelijk te maken. Hoe dat 
afliep ? Daarover de volgende 
keer.

Omringd door veen, door wa
ter en moerassen 
zo lag die schans daar, in het 
stille veld.
Van dreiging wordt ons verder 
niets gemeld
wel bleef vooreerst bezetting er 
op passen.
Wat later werd bewaking opge
heven
Maar één man bleef, dat was de 
commandant.
Met hem had ’t Ommer volk 
veel trammelant.
Het ging hem, zeer getergd, een 
lesje geven!

Verbouwing 
bij ’ Pagode’
OMMEN -  Het Chinees-Indisch 
restaurant ‘Pagode’ aan de Sta
tionsweg gaat de keuken flink 
uitbreiden. De keuken wordt 
twee keer zo groot en totaal ver
nieuwd. Na deze verbouwing, 
waarvoor de deuren sluiten op 6 
november tot begin december, 
zullen Sjonnie en Adeline Chung 
zich straks naast de overbeken
de Chinees-Indische gerechten 
nog meer richten op specialitei
ten uit de ‘Chinese Keuken’. De 
officiële opening zal zijn op za 
terdag 12 december en verricht 
worden door burgemeestei 
Knoppers.

Klaverjassen 
w  ’ Ommen’
OMMEN - De eerstvolgende 
klaverjasavond van de w  
‘Ommen’ wordt maandag 9 
november gehouden in de 
kantine op sportpark De Rok 
brink. Het begint om 20.00 uur.



In het vorige hoofdstuk, - het 
9-de - van mijn verhaal over 
de Ommerschans, vertelde ik 
u over de opstand van Ommer 
boeren en burgers, georgani
seerd door het stadsbestuur 
om daar in het fort in het stille 
veld eens goed vechtdag te 
houden. Ze waren de tegen
werking en behandeling van 
hun inkomsten en belemme
ring van hun werk dor com
mandant Moespas maar dan 
rat.
Bezield van het vaste voorne
men de strijd met hem aan te 
binden en zijn huis tegen de 
vlakte te rammen verschenen 
zij na hun mars van ongeveer 
anderhalf uur bij de Schans
grachten. Vooraf al hadden zij 
voorbereidende maatregelen 
genomen tot het gevecht met 
de heer Moespas en zijn aan
hang. Doch deze, die het opge
wonden, bewapende Ommer- 
volk tegenover zich staan, 
waagde wijselijk geen poging 
tot verzet. Wel wees de gesle
pen commandant de stadsbe
stuurders op de gevolgen van 
een dergelijk eigenmachtig 
optreden, hetgeen de Raad 
van State hun zeker erg kwa
lijk zou nemen en waarvan alle 
gevolgen voor hun eigen reke
ning zouden komen.
Het Ommer bestuurscollege, 
zich terdege bewust van de 
grote macht van de Raad van 
State kon tegen de redenering 
van de gladde Moespas weinig 
inbrengen, vooral niet tegen 
zijn verklaring, dat hij met zijn 
handelwijze in het volste recht 
stond. Na onderling overleg 
werd toen maar besloten, ver
der niets te doen en naar eigen 
basis terug te keren. Murmu
rerend trokken de Ommena
ren huiswaarts.
Wel stelde het Ommer bestuur 
zich niet lang daarna ten twee
den malen in verbinding met 
de Overijsselse Staten en die 
bleken het nu ook lang niet 

. eens te zijn met de besluiten 
van het hoogste College van 
Nederland, omtrent de Om
merschans.
Hierdoor aangemoedigd en 
mede omdat nog steeds het 
welvaren der stad voor een be
langrijk deel afhing van het 
blijven staan of albreken van 
het huis van de commandant 
en daarmee van het blijven of 
verdwijnen van de gewiekste 
Moespas volgde een tweede 
mars naar de veel besproken 
en door menigeen vermaledij-
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de schans. Nu zouden toch 
echt spijkers met koppen wor
den geslagen!
De tweede mars van de ver
gramde inwoners uit Ommen 
naar het noordelijk deel van 
hun gebied moet nog grootser 
geweest zijn dan de eerste. 
Nog meer mensen namen er 
aan delen nog sterker bewa
pend trokken ze onder het 
schreeuwen van velerlei min
der mooie woorden derwaarts 
heen. Wat zou ik er graag bij 
zijn geweest en er een serie fo
to’s van hebben gemaakt! 
Maar ja, het fotogaferen was 
toen nog niet uitgevonden en 
ik was er in die dagen ook nog 
net. Bij aankomst van de woe
dende menigte moet Moespas 
toen wel hebben ingezien dat 
het ditmaal anders zou verlo
pen dan de eerste keer en al 
dreigde hij nog wel, dat hij zich 
zóu beklagen bij de Raad van 
State, het mocht hem niet 
baten.
Het Ommer volk, ‘dat als van 
vuur brandde vielen als leeu
wen met hun vreemdsoortige 
wapenen aan’ en Moespas 
moest zonder verder veel poes
pas toezien dat zijn pas klaar
gekomen woning, waarvan hij 
zich zo veel had voorgesteld, 
geheel omver werd gehaald en 
‘in korten tijd geruïneerd.’
De Ommer Magistraat kreeg 
nu voortaan zo waar de be
schikking over het land rond
om de Schans, want Moespas 
was verjaagd en kwam niet 
weer.
Maar hoe wonderlijk zijn soms 
de besluiten van de 
Overheidspersonen. Want met 
meerderheid van stemmen be
paalde het Ommer bestuur 
dat zij toch weer een huis bij de 
Schans zouden bouwen, waar 
een ‘meier’ als rentmeester 
zou komen wonen, die met het 
toezicht kon worden belast op 
het verpachte land. Tegen dit 
besluit bleef een minderheid 
van het college oppositie voe
ren en vooral tegen het bou
wen van een huis bij de 
Schans. En eigenlijk had die 
minderheid ook wel een beetje 
gelijk. Het was ook wel oer
dom om eerst een geheel 
nieuwe woning af te breken en 
dan wat later opnieuw een 
huis te gaan bouwen! Het ge
volg was dat uit de burgerij 
zich een groep vormde die stel
ling nam tegen de stadsrege
ring, wat zich ultte in felle kri
tiek, waabU het persoonlijk

belang de boventoon voerde. 
Een schrijver die dergelijke 
troebelen aan het papier toe
vertrouwt, merkt hierover op 
in de taal van zijn tijd; ‘Sooda- 
nig sijn de wisselvalligheden 
en wisselbeurten des werelds, 
voornamelijk in regeeringsza- 
ken. Aangetoont is hoe held
haftig en met wat leeuwen 
moet, 500 regenten als ingeze
tenen als één man en één hert 
voor ’t gemene borgeren stad 
best streden en hyr blijkt het, 
effen na dat men dese grote 
saak naulijks te boven was ge
komen, hoe dat sig de onregt- 
sinnige of om beter te seggen 
de domme en die gene welk 
Uijt een quaat begrip op haar 
eigen en niet op stad intres za
gen, haar tegenwerkten.’
Dit zijn zo wat moeilijk te be
grijpen beweringen, maar na 2 
af 3 keer lezen kunnen wij die 
‘oude’ schrijver toch best be
grijpen en dat geldt ook voor 
het volgende citaat: ‘Soodanig 
gaat het, en soo bevindt men 
het doorgaans iri de wereld, 
dat wanneer met één hert en 
één gemoed buiten eigenselfs 
intres, voor 't gemeenebest ge
streden word, dat alsdan grote 
saken worden Uijtgevoert, 
maar soo ras het eigenintres 
plaats vind, soo word alles ver
werd en de soekers van dien, 
vinden altijd gelegenheit an
deren tot haar oogmerk en tot 
nadeel van de welmenenden 
over te halen.’
Zo ongeveer ging het ook in 
Ommen. Zij die tegen het weer 
optimmeren van het Schans
huis waren, dreigden het, wan
neer het gereed was omver te 
halen. Er vormden zich in de 
stad aan de Vecht weer groe
pen, de pro-huispartlj en de 
anti-wonlngunie, die als ware 
kemphanen de veren tegen 
elkaar opzetten. Ondertussen 
ging de eerstgenoemde groep 
rustig haar gang en bekom
merde zich als meerderheid 
weinig van het gebras van de 
minderheid. Het fel omstreden 

. huis kwam gereed en ‘de woel
geesten moesten het onder
spit delven.’ Later heeft de an- 
tiwoningunie bakzeil gehaald 
en - zo wordt gemeld - haar on
gelijk moeten erkennen.
De gronden bij de Ommer- 
schans werden gedeeltelijk in 
cultuur gebracht en het niet zo 
omvangrijke verhuurde land 
leverde als inkomsten voor de 
stadskas Jaarlijks zeventach- 
tlg gulden en vijftig cent op.

We lezen van een ‘Rentmeeser 
der Schans’ die Hendrik Spree 
heette, alsmede van een ‘com
mies op de Schans’ met name 
Herbordes.
Wat dat huis bij de Schans be
treft, dat stond er nog in 1732, 
blijkens een pentekeing, aan 
de oostkant van de buitenste 
gracht, vlak aan de weg van 
Ommen naar Avereest. En de 
Schans zelf, zij lag daar maar 
als een vreemd geval in het ka
le veld. Zonder doel, zonder 
enig nut en toen er geen onder- . 
houd meer gepleegd werd, j 
steeds dieper in verval.
Dit beschrijvende deed het mij • 
meermaals denken aan de j 
woorden van de wijze predi
ker: ‘Ik zag al de werken, die 
onder de zon geschieden en 
zie, het was alles ijdelheid en 
kwelling des geestes en alles 
heeft zijn tijd.’ En in zijn trant 
zou ik kunnnen vervolgen. Er 
is een tijd om een schans op te 
richten en een tijd om haar te 
verwaarlozen; een tijd om 
haar te bezetten en een tijd om 
haar te verlaten; een tijd om 
een huis te bouwen een tijd om 
het af te breken. 'En wat voor
deel heeft de mens van al zijn 
zwoegen onder de zon?’
Tot tweemaal toe, opmars van 
Ommenaren,
Met ‘wapens' in den vroegen 
morgenstond.
Moespas moest weg; diens huis 
tegen de grond.
Ons doel bereikt! Kon men vol 
trots verklaren.

Hierna is deze schans lang leeg 
gebleven.
Verlaten bolwerk, in het boek
weit land. ■ n
ln hel Ommermoer, op een ril 
van zand. !
Met tóch een woning weer!, : 
wordt ons beschreven.

4
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Bij het onderzoek voorafgaan
de aan mijn verhaal pver de 
Ommerschans heb ik mij 
meermalen af gevraagd, hoe de 
mensen van die jaren tegen dit 
grote wallen- en grachtencom
plex aangekeken hebben. Wat 
zij daar zagen, als zij dit fort 
passeerden over de weg er 
langs of in de omgeving bezig 
waren met turfsteken, boek
weit verbouwen en andere 
werkzaamheden. Wat zou ik 
het graag zelf gezien hebben 
dat vreemde geval in het woes
te eenzame gebied!
Daar mijmerde ik dikwijls 
over bij de samenstelling van 
deze reportage en dan vooral 
over de tijd toen de schans ver
laten was in 1715 en nadat de 
opstand en tot tweemaal toe 
de opmars der Ommenaren 
had plaats gehad en zij uitein
delijk konden juichen: ‘de boe
ren hebben overwonnen!’
Ik kan u eerlijk vertellen dat ik 
mijn verhaal over bijna 4 eeu
wen Ommerschans al onge
veerd klaar had, toen ik in 1986 
op mijn verjaardag een boek
werk kreeg met de ietwat 
vreemde titel, die ook boven 
dit hoofdstuk staat: ‘over de 
hobbelde bobbelde heijde’ en 
er in bladerend trof ik tot mijn 
gTOte verrassing daarin prach
tige afdrukken van aquarellen 
aan, die mij een nooit ver
wacht beeld gaven van de ver
laten schans in het jaar 1732. 
Dit boek, in 1985 uitgegeven, 
gaf mij aanleiding een nieuw 
hoofdstuk over de Ommer
schans tussen de andere in te 
voegen en ik doe dit een beetje 
in de vorm van een boekbe
spreking, om niet te zondigen 
tegen de bepaling voorin, dat 
‘niets uit deze uitgave mag 
worden verveel vuldigd of 
openbaar gemaakt’. Bedoeld 
boek geeft een verzameling 
van 177 topografische prenten 
met beschrijvingen, gemaakt 
op een reis van Andries Schoe- 
maker te Amsterdam; een 71 
jaar oude lakenkoopman, die 
zijn voornemen ten uitvoer 
bracht om enkele zakenrela
ties, alsmede zijn familieleden 
en vrienden in Overijssel te be
zoeken. Tevens trachtet hij op 
deze tocht het nuttige met het 
aangename te combineren. In 
zijn gezelschap bevond zich 
zijn trouwe dienstmaagd 
Geesje Arens, afkomstig uit 
Epe, die sinds het overlijden 
van zijn vrouw Rachel Kroll in 
1723, zijn huishouden be
stierde. Verder gingen met 
hem mee zijn dierbare vriend, 
de 41-jarige tekenaar Cornells 
Pronk en diens leerling Abra
ham de Hoen, 25 jaar.

Menige tocht had dit viertal 
samen als ‘liefhebberen en 
minnaren der tekenkunst en 
oudheden’ al achter de rug en 
dit zou een van hun laatste ge
zamenlijke expedities worden. 
In elk geval was dit hun laat
ste reis naar het land aan de 
overzijde van de rivier de Us- 
sel, naar het land ‘Transila- 
nia’. Het zou, dat wisten zij, 
een tocht worden waarbij zij 
erg op elkaar waren aange
wezen.
De streken van Drente en 
Overijssel waren toen nog gro
tendeels onontgonnen ge
bieden, afgezien dan van de 
stroken langs Reest, Vecht, 
Regge en Ussel. Hier en daar 
waren de dorre vlakten der 
woestijnen onderbroken door 
kleine steden, dorpen, gehuch
ten en wat havezathen en kas
telen. Op die plaatsen teken
den de beide kunstbroeders en 
onderhield het viertal zich met 
de bewoners, doch ras gingen 
zij al weer verder, over de hob
belde bobbelde heijde, een uit
drukking van hen zelf, waar 
aan ook de titel van het boek is 
ontleend. •
Erg aangenaam moeten die 
grote stille eindeloze heidevel
den met op sommige plekken 
wat strangen, het viertal niet 
zijn voorgekomen. Ze kwamen 
Abraham de Haen, zo schrijft 
hij, voor als een afspiegeling 
van de hof van Pluto, - het do
denrijk - en als de Acheron, - de 
vloed der droefheid. - 
Zij maakten hun verkoop-, fa
miliebezoek- en verkennings-, 
tocht met een vierwielige ka
ros, een dicht rijtuig, getrok
ken door twee paarden. Dit 
vervoermiddel komt menig
maal voor op de schetsen van 
Pronk en de Haen. Een derde 
paard liep mee als reserve- 
trekkracht. Het kon helpen als 
het rijtuig in de diepe wagen
sporen van de slechte zandwe
gen vast kwam te zitten, maar 
diende vooral ook ten gebrui- 
ke van een der beide kunste
naars voor het zoeken van een 
verblijfplaats voor de nacht, of 
op een afgelegen plaats te kun
nen tekenen, buiten de vooraf 
uitgestippelde route.
Op 26 juni 1732 verliet het ge
zelschap de hoofdstad van ons 
land en ging door Bunschoten 
en Nijkerk naar Garderen, 
waar hun tekenwerk begon. 
Vandaar naar Zwolle, Kam
pen, Hasselt en Steenwijk om 
door Zuidoost Friesland en 
Noordwest-Drente, vanaf 
Zuidwolde hun reis voort te 
zetten door Overijssel. Na een 
tocht over de bultige, heuvel
achtige heidevelden bereikten

zij het toen onbezette en ge
deeltelijk reeds in verval ver
kerende Ommerschansbasti- 
on. Daar werd gegeten en ge
dronken in het huis er vlak 
naast, - ons bekend uit de twee 
vorige hoofdstukken -, daar 
werd getekend en geschreven, 
voordat het gezelschap ver
trok naar Ommen, vervolgens 
door Salland en Twenthe, trok 
om wat hun reisverslag be
treft, in Diepenheim te ein
digen.
In het gebied van Ommen te
kenden zij de Havezathe 
Arendhorst in Varsen aan de 
Vecht in drie aquarellen en 
maakten zij vier pentekenin
gen van ‘Het Leer’ bij Ommen. 
Daarnaast nog een aquarel 
weergevend een ‘Gezicht op 
Ommen’ gezien vanaf de over
zijde van de rivier met hoge 
bomen langs de Vecht en een 
ophaalbrug over deze stroom 
‘al waar men tol moet betalen’. 
Bij ons bekend als bruggegeld. 
De verleiding is groot uit dit 
boek veel meer te noteren, 
maar ik blijf mij nu maar be
perken tot hun prachtige pen
tekeningen van de Ommer
schans. Hierdoor kreeg ik een 
door mij nooit vermoedde in
druk en weergave van de hoge 
wallen en brede grachten.
Ook hun beschrijving van De 
Schans is uitermate boeiend. 
Deze schans ligt nu ten eene- 
male gedemolyeerd en ge
noegzaam overhoop gewor
pen, doch de buytegracht isser 
noch in sijn geheel. Men kan 
daar niet inkomen, dan met 
een schuyt, die ik er niet ge- 
sien heb, maar wel een hout- 
vlotje. Daar staat maar één 
boerewoning en niets meer. 
Hier verteerden wij 26 stuy- 
vers en hadde droog roggen- 
broot tot spijs en karmelk tot 
drank. Den tekenmeester te
kende die schans, het boere- 
huis en het vlotje, daar ik bo

ven van gezegt heb, na ’t leven 
af.
‘Wanneer wij daar waren, liep 
er een gerucht dat de schans 
weder soude opgemaakt. En 
dewijl daar bijna noch lover, 
noch gras, noch geboompte is, 
gaf het een deftig ruijm gesigt 
over de heijde. De toegangen 
daar om heen sijn seer onge- 
mackelijk, als sijnde niet al
leen een hobbelde bobbelde 
heijde, maar ook op veele 
plaatsen seer moerassig’. 
‘Ommerschans, een groot ge- 
vaerte met vijf bolwerken, te
genwoordig van geen gebruik. 
Door mij, Comelis Pronk, in 
den jaere 1732 uitgetekend. 
Anderhalf uur benoorden Om
men, in 't midden van vele vee
nen en eenzame heijde ge
legen’.
Tot zover deze citaten. Welk 
een eer voor de verlaten 
schans om zo uitvoerig be
schreven te worden in het reis
verslag van dit gezelschap. 
Welk een eer dat er twee aqua
rellen aan haar gewijd werden. 
Zelfs het rijtuig, dat diende 
voor hun vervoer, staande 
naast het huis, is er bij gete
kend en één er van siert mede 
‘het gezicht’ van dit goedver
zorgde boek, uitgegeven door 
Canaletto in Alphen aan de 
Rijn.
Ik wil u het gedicht niet ont
houden van één van het viertal 
reizigers:

‘Daer boom noch lover groeit, noch oogverkwikkend gras, 
daer op de woeste he ij geen vee o f menschen woonen. 
Daer dikwijls ’t swarte veen in brand geraekt en as; 
een schets van Plutooshof oen de Ackerontschen plas 
en 't aek’lig schimmenhol natuurlijk kon vertoonen’.

« «
Over de hobbelde bobbelde heide, 
trok toendertijd een kleine karavaan.
Die toog ook op de schans haar wallen aan;
Waar twee van hen zich aan het teek’nen wijdden.

Hun pen deed mij de toestand goed bekijken.
Hoe 't Ommer fort hier toen vereenzaamd lag.
Erg boeiend is hun prachtig beeldverslag 
Het mocht mijn zicht op vesting zeer verrijken.
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Verdeüiginsscfians werd 
weldadigheidsgesfichf (13)
Door het verval der zeden en 
toenemende armoede, mede 
veroorzaakt door de weelde 
ontwassen aan zich zelfvan de 
Regentenkliek en voorts daar
bij de gevolgen van het gehar
rewar tussen Patriotten en 
Prinsgezinden, was er ln de 

, tweede helft der 18-de eeuw ln 
ons land grote werkloosheid 
en vaak bittere ellende ont
staan. Een ellende die nog toe
nam toen de Franse tijd vooral 
doordat de bloem der natie 
sneuvelde of krijgsgevangene 
werd tijdens de Napoleons 
avontuurlijke tocht naar Rus
land met alle gevolgen van 
dien. Wel werd in 1813 Holland 
weer vrij en zouden de oude tij
den weerom komen volgens de 
bevrijdingslproclamatie; ln 
werkelijkheid werd het nog 
minder als voordien. Zo 
schreef Ds. O.G.Heldring dat 
er ln de Betuwe, bedelaarsja
gers waren aangesteld om dat 
gebied van zulke lieden te ont
lasten en dat er bij een razzia 
in 1815wel335 personen gegTe- 
pen waren, die buiten deze 
streek over de brede rivieren 
Rijn en Waal werden verwij
derd. In de grote steden van 
Nederland, waartoe tot 1841 
ook Belgie behoorde was zulks 
nog veel erger. Dit pauperisme 
zoals het destijds genoemd 
werd, is toen met vaste hand 
aangepakt door Generaal Jo
hannes van den Bosch, de va
der van het beruchte cultuur
stelsel in het toenmalige Ne- 
derlandsch Oostlndië. Door 
hem werd met veel medewer
king van Prins Frederik, een 
zoon van Koning Willem I, op' 
1 april 1818, de 'Maatschappij 
tot bevordering van Weldadig
heid' opgericht. Met het verhe
ven beginsel ‘de toestand der 
armeren en lageren volksklas
sen te verbeteren, inzonder
heid aan de zelven arbeid, on
derhoud en onderwijs te 'ver
strekken en hen uit dien toe
stand van verbastering, waar
toe deze mensen ln het alge
meen vervallen zijn, op te beu
ren en tot een hogere bescha
ving, verlichting en weldadig
heid op te heffen.' De Maat- 
schappij wilde dat doen: ‘1. 
door middel van fabrieksmati
ge inrichtingen, ter vervaardi

ging van goederen die ge
schikt zijn voor export. 2. door 
op het platteland landbouw
koloniën te vormen om woeste 
grond te ontginnen en te ex
ploiteren.’
Al heel gauw nadien kwamen 
er 3 Koloniën tot stand op de 
arme heide in het woeste ge
bied rondom de punt, waar de 
3 provincies Friesland, Drente 
en Overijssel samenkomen, te 
weten: het Wilhelminaoord, 
Het Frederiksoord en het Wil
lemsoord, genoemd naar le
den van de Koninldijke fami
lie. Ze waren bedoeld als zoge
naamde ‘vrije kolonies’, doch 
wel onder streng toezicht, 
waar de arme lieden gelegen
heid werd geboden door hard 
te werken zich te bekwamen 
tot een zelfstandig bestaan. Er 
meldden zich daar echter ook 
velen die van de arbeid geheel 
vreeemd waren: bedelaars, 
landlopers en vagebonden, die 
naar het inzicht der be
stuurders alleen met harde 
tucht in het gareel konden 
worden gebracht. Daarom 
ging men naarstig op zoek 
naar andere opvang van deze 
mensen en als plek voor een 
gesticht voor hen werd gevon
den het terrein van de sinds 
vele jaren al niet meer functio
nerende Ommerschans. Het is 
zeer wel mogelijk dat Prins 
Frederik, toen hij met zijn va- 
der de koning, op woensdag 
3 juli 1819 een bezoek bracht 
aan de nieuwe nederzetting 
langs het door Baron van De- 
dem gegraven kanaal de De- 
demsvaart, daarbij ook de om
geving van deze schans heeft 
bekeken en zijn vriend Johan
nes van den Bosch daarop 
heeft geattendeerd.
Een omgeving dien toenmaals 
werd beschreven als ‘een onef
fen oppervlakte vanaf de Hes
senweg in het zuiden, tot aan 
de Reest in het noorden terwijl 
in de verte oostwaarts de to
rens van Heemse en Coevor- 
den zich opblauwden. Een 
woest gebied met het schrale 
heidegewas begroeid en in de 
laagten water, dat nergens uit
weg vindend, daar meerstal
len vormden. Slechts een 
stoutmoedige Jager, die het 
wild in deze schuilhoeken op

zocht en de herder die zijn 
schapen de sobere heide en 
pashalmpjes deed zoeken, 
hebben dezen bodem betre
den terwijl hier en daar wat ge- 
boekweit werd.’
Het 30 hectare groot terrein 
van de Ommerschans werd al
zo gekozen in november 1819 
om het in te richten als d wang- 
gesticht en door de gemeenten 
Stad-Ommen, Ambt-Ommen 
en Avereest werden delen 
woeste grond afgestaan ter 
ontginning door de kolonis
ten. In 1820 reeds verschenen 
daar grote gebouwen, samen 
een soort kazerne vormend, 
waarin de bedelaars konden 
ondergebracht worden om 
hen door zeer strenge tucht 
aan geregelde arbeid te ge
wennen. Daarvoor werd voor
af het grootste deel der wallen 
geslecht en de grachten dicht
gemaakt, waardoor er toen en 
ook daarna nog een geëgali
seerde oppervlakte ontstond 
waarop de bouwerij kon ge
schieden. Het zal wel een heel 
werk zijn geweest, al ging het 
vanzelf veel sneller dan het 
maken van de schans in de la
ren 1623 tot 1628.
In 1823 volgde de bouw van 
een soortgelijk gesticht te Vee
nhuizen in noordwest Drente. 
Ook daar een dwangkolonie 
hoewel deels wel met een iets 
andere opzet. In Veenhuizen 
werden namelijk 3 grote ge
bouwen geplaatst, waarom
heen 20 boerderijen verrezen. 
De gestichten I en m  waren 
bestemd elk voor 80 kinderen - 
wezen en vondelingen - en in
richting n, evenals in de Om
merschans voor bedelaars. De 
kinderen in Veenhuizen kon
den tot hun 20-ste Jaar onder
houd en onderwijs ontvangen 
ln ruil voor arbeid. Een versje 
op éën der muren gaf daarvan 
uitdrukking:
‘Hier ziet het weesjezich, op 
t stil en éénzaam land, 
gevormd en opgeleid tot een 
gewenschten stand, 
peelde eens zijn vroege jaren 
m s levens moeit en pijn.
Hier leert het vlijtig, braaf 
wfjs en gelukkig zijn.’
De activiteiten van de Maat
schappij van Weldadigheid re
sulteerde aldus in 5 Jaren tijds
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tot 5 kolonies; de 3 genoemde 
‘oorden’ en 2 dwangkolnles 
die te Veenhuizen en in de Om
merschans. De ‘Maatschappl; 
van Weldadigheid’ bestaal 
nog steeds en bezit ln Frede
riksoord, gemeente Vleddei 
nog ruim 1400 hectare grond 
en wat erbij hoort; ondermeer 
het bevoegd gezag over de 
Middelbare Tuinbouwschool 
met grote tuin aldaar. Vermel
denswaard is - zoals de Zwolse 
Courant van 19 september 
1987 mededeelde - dat de be- 
tachterkleinzoon van de op
richter, Jhr. Mr. Theodoor Wil
lem van den bosch, voorzitter 
vanaf 1967, in 1987 afscheid 
nam van de Maatschappij!. 
Hoe het verder, vanaf de op
richting met de ‘oorden’ en 
met Veenhuizen Is gegaan, 
laat lk - hoe interessant ook - 
achterwege. Mijn wat ruime 
beschrijving hierboven ls be
doeld om uw aandacht beter 
te kunnen bepalen bij de 
dwangkolonie óp de Ommer
schans, zoals toen meestal dit 
oude grachten- en wallenwerk 
werd aangeduid. Wat er ge
beurde in de toen 200 jaren 
oud zijnde schans en in haar 
naaste omgeving. Hoe het 
ging in de 2e periode van een 
tijdperk van b(jna 4 eeuwen. 
Hoe het de Ommerschans ver
ging van een plek van verdedi
ging tot een inrichting voor 
het beoefenen van weldadig
heid. Hoe een verdedigings- 
schans weldadigheidsgesticht 
werd.

Na donkre Franse tijd ging het 
weer dagen.
De schans toen aan gans ander 
doel gewijd;
Kwam d aar ‘Kolonie van Wel
dadigheid.’
Die h aar beginilen ook hier uit 
wou dragen.

Hun hoofddoel was, hier beed- 
laars laten werken;
Voorzien in onderhoud en on
derricht,
Aan sloebers saamgebracht in 
een gesticht.
Om onder dwang, wat zwak 
was, te versterken.

r
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Eind 1820, nog binnen het jaar 
nadat de Maatschappij van 
Weldadigheid het beheer over 
de uitgerangeerde Ommer- 
schans had gekregen met de 
daarbij aangekochte grond, 
kon al worden medegedeeld 
dat een imposant gesticht ge
reed was gekomen. Het werd 
gebouwd door de aannemer 
Meine likes Kruizinga, die zijn 
ondereneming gevestigd had 
bij de brug over het niet lang 
daarvoor gegraven kanaal De 
Dedemsvaart, bij de brug met 
de vaardieptebalk, de zoge
naamde Balkbrug; in de eerste 
tijd ook wel Kruizinga’s brug 
genoemd.
Voor 55000 gulden maakte de
ze Kruizinga de kazerne voor 
de aan te voeren bedelaars 
klaar, en vol trots verklaarde 
hij, dat dit het grootste gebouw 
van Nederland was! Een 
vierkant complex van onge
veer 120 meter lang en even
eens 120 meter breed met ver
dieping (of moet geschreven: 
verhoging?) en tussen het bui
tenste geheel een binnen
plaats, waar werkplaatsen 
voor mannen, vrouwen en kin
deren een plaats kregen. Een 
plattegrondskaart verstrekt 
ons een goed overzicht van wat 
er allemaal in 1820 en daarna 
tot stand is gekomen.
Het hoofdgebouw bevatte 34 
zalen als verblijf van de bewo
ners, waaronder 1 aparte zaal 
voor kinderen van ongehuwd 
moeders. De hoekpercelen 
dienden tot woningen voor de 
zaalopzieners. Een toegangs
poort aan de noordkant, via 
een brug over een nieuw gegra
ven gracht rondom dit grote 
gesticht bereikbaar, verleende 
toegang tot het binnenplein. 
Ook de zuidzijde verleende op 
dezelfde wijze de mogelijkheid 
er binnen te treden. Boven de 
zuiderpoort bevonden zich de 
magazijnen voor de kleding.
De binnenplaats werd door een 
hoog ijzeren hek in tweeën ver
deeld, want mannen en vrou
wen moesten streng geschei
den blijven, tenzij door hen kon 
worden aahgetoorid dat zij ge
huwd waren, want slechts zel
den het geval bleek, of wanneer 
zij wel getrouwd waren, dat in 
de regel niet konden aantonen. 
Aan eventuele nieuw geboren 
kleine bedelaars had de Maat
schappij naar het scheen geen 
behoefte!

In het oostelijk gedeelte van 
het binnenterrein stond een ge
bouw met weefgetouwen en op 
de bovenverdieping daarvan 
werkplaatsen voor schoen- en 
kleermakerij. In een gebouw 
op de binnenplaats van de 
vrouwen helft werd beneden 
gesponnen, terwijl erboven het 
vertrek was voor de naaisters. 
Buiten de nieuw aangelegde 
gracht, waar thans nog gedeel
ten van aanwezig zijn en waar
uit de omvang van het ‘gToot- 
ste gebouw van Nederland’ nog 
vrij goed is te herkennen, wa
ren of werden later gebouwd:

• de kelder en het washuis met 
een bleekveld.
• 2 blokken woningen voor de 
ambtenaren en bewakingssol- 
daten, niet ver van de noorder- 
poort.
• het huis van de adjunct-di- 
recteur. De directeur van de 
Kolonie te Frederiksoord fun
geerde tévens als hoofddirec
teur van de kolonie op het ter
rein van de vroegere schans.
•  een koffiebalenweverij, een 
touwslagershuisje en het 
brandspuithuisje.
• de smederij met spijker- en 
klompenmakerij.
• de school met onderwijzers- 
woning en een tweede school
gebouw, met daaraan verbon
den een magazijn voor genees
middelen.
•  een bergplaats voor granen 
en aardappelen.
• de gevangenis met cellen en 
3 bewaarderswoningen.
• het koetsiers- en het veel la
ter gebouwde doktershuis, 
waarvan de eerste steen gelegd 
werd door dokterHamer. Waar 
een eerdere dokterswoning 
heeft gestaan, is niet bekend.
•  verschillende werkplaatsen.
•  het hospitaal, een lijken
huisje, een baarhuisje en een 
vrij grote begraafplaats.
• een woning voor de smids
baas Slot en een turfschuur.

•  een boerderij met bijgebou
wen, toenmaals hoeve ge
noemd en bekend gebleven als 
Hoeve nr. 5. Van dergelijke 
Hoeven zouden er nog vele bij
komen, waarover later meer. 
Alle bovengenoemde bouw
werken verrezen op het groten
deels gelegaliseerde terrein 
van de vroegere schans. Bulten 
dat gebied, dus buiten de 30 
hectare van de oorspronkelijke

vesting werden er gebouwd een 
Hervormde Kerk met pastorie, 
het Regentenhuis bij de Balk
brug en veel later een RK-kerk 
eveneens met pastorie. Rest 
mij nog te vermelden een klei
ne moestuin en een veel grote
re, die grotendeels eveneens 
buiten de buitenste schans
gracht van weleer lang.
Zoals gezegd stond het hoofd
gebouw op dezelfde ruimte 
waar voorheen het centrale 
deel van het bastion was en de 
nieuwe gracht er omheen had 
ten doel ontsnappen van de op
gepakte bedelaars te voorko
men. Een pentekening die ik 
aantrof als reproductie in de 
bundel ‘Terugblik op Salland’ 
geeft een duidelijk beeld van 
het grote gesticht omstreeks 
1825, warop ook de verdieping 
duidelijk zichtbaar is.
Uit een een kadastrale kaart 
van 1822 blijkt dat er toen, 
naast de al heel lang bestaande 
weg langs de oostzijde van de 
vroegere schans, tevens een 
weg was aangelegd dwars over 
het geëgaliseerde gedeelte van 
het terrein, vlak langs de oost
kant van de nieuwe gracht, die 
dan verder weer aansloot op de 
eerder genoemde weg richting 
Balkbrug.
Deze weg over het gebied werd 
in mijn jonge jaren - inmiddels 
verhard - algemeen gebruikt 
voor doorgaand verkeer, ter
wijl de oude weg oostelijk toen 
en thans nog alleen maar dient 
voor landbouwverkeer. In de 
dertiger jaren dezer eeuw 
kwam er een bredere verkeers
weg over het vroegere schans
en kolonieterrein, waardoor de 
4 scherpe bochten van weleer 
werden afgesneden en deze 
weg de u wel bekende halve 
maanvormige cirkel heeft ge
kregen
Wat het Regentenhuis van de 
Kolonie betreft dat bij de brug 
aan de Balk werd gebouwd 
voor de regenten, de leden van 
Toezicht of wel de leden van de 
permanente-commissie van de 
Maatschappij van Weldadig-, 
heid. Deze personen hielden er 
hun vergaderingen en andere 
bijeenkomsten.
Bij de Maatschappij sprak men 
telkens van het logèment te 
Ommerschans, waaruit afge
leidt kan worden dat men er 
ook overnachtte. In 1840 nam 
de permanente commissie het 
besluit dat de gereserveerde

kamers van dit logement te 
Balkbrug, mede ten dienste 
van de gecommiteerden der 
commissie konden worden ge
steld.
De bouwer van het gesticht, de 
Heer Kruizinga is in het jaar 
1837 overleden. Zijn eigendom
men, de herberg met de omlig
gende grond werfaen na zijn 
dood door de Maatschappij 
van Weldadigheid van de erven 
aangekocht. Twee jaar later 
besloot de Permanente com
missie de herberg vlak naast 
het Regentenhuis te verhuren. 
Huurder werd Johannes Fre- 
derik Ap, geboren te Amster
dam op 30 maart 1794. Deze 
heer Ap werd later steeds in de 
stukken van de Ommerschans- 
kolonie als logementhouder én 
als conciërge verbonden aan 
de inrichting genoemd. Dat 
conciërge zijn zal wel bedoeld 
zijn als bewaker van het naast 
zijn herberg staande Regen- 
tenhuis.
Na het overlijden van deze heer 
Ap op 13 maart 1866 was zijn 
vrouw Gerritje van Leeuwen 
als conciërge verbonden tot 
haar overlijden tJp 12 maart 
1878. Een paar jaar lang daarna ; 
werd dit voorname huis voor 
een deel nog bewoond door de 1 
aan hdt Koloniegesticht ver
bonden velwachter Freerk 
Klok.
Het vroegere Regentenhuis is 
thans ingebruik bij de Rijks
asielen voor Phychopaten te 
Balkbrug en de herberg van 
Kruizinga werd later café ‘De 
Viersprong*, waar ik eertijds 
wel eens een pilsje dronk.

Een groot gebouw ging op de 
Schansgrond rijzen.
Meer dan een bunder nam het 
in beslag.
Daar moesten ‘paupers’ ploe
teren dag na dag.
Met harde hand dat ‘tuig’ hun 
plicht aanwijzen*



Wie hier binnentraü kon alle 
hoop weï laten varen (15)
Als we de oude geschriften 
over de bedelaarskolonie in 
het noordelijkste gebied van 
de gemeente Stad-Ommen 
naspeuren, dan valt het op, 
dat dit in 1820 gebouwde bede
laarsgesticht steeds aangege
ven wordt als 'aan de Ommer- 
schans’ en niet zoals wij het 
zouden doen als ‘in de Ommer- 
schans'.
In latere jaren is de aandui
ding ‘in’ echter al meer van 
toepassing geworden op het 
gehele terrein, dat de Kolonie 
van Weldadigheid ter beschik
king kreeg; een grote opper
vlakte grond in, toen nog, 3 ge
meenten.
Wat nu de bewoners van het 
gesticht betreft, kan geno
teerd worden dat de verzoeken 
tot opname in deze inrichting 
in de regel gingen via de burge
meester van Nieuwleuzen, die 
in die dagen tevens hoofd was 
van dé kleine gemeente Ave- 
reest. Bevreemdend is dat zul
ke verzoeken niet aan de bur
gemeester van Stad-Ommen 
werden gericht, in wiens ge
meente toch dit gebouwen
complex lag.
De burgemeester beleef erbij 
betrokken tot 1837, toen Ave- 
reest belangrijk werd uitge
breid met gedeelten van 
Ambt-Ommen en Ambt-Har- 
denberg en van dat jaar af toen 
zelf een eigen burgervader 
kreeg.
Terloops zij nog even opge
merkt dat in genoemd jaar bij 
Koninkrijk Besluit grote de
len van de vroegere Marken 
Arrièn, Stegeren en Rheeze 
aan Avereest werden toege
voegd. Aan de toestand van 
vóór 1837 herinneren nog de 
namen Arriërend, Stegerend 
en Rheezerend, die we thans 
nog aantreffen op oude huizen 
te Dedemsvaart en een gebied 
aldaar bij de Reest wordt nog 
Steeds aangeduid als Noord- 
Stegeren.
Door deze annexatie werd 
Avereest vergroot van 3729 
hectare, die zij reeds had, met 
2514 hectare van Ambt-Om
men en 1123 hectare van 
Ambt-Hardenberg. Dus bijna 
een verdubbeling in opper
vlakte. Het aantal inwoners 
steeg daardoor van ongeveer 
1000 tot 3100.
De eerste contracten voor op
name van bedelaars in de Ko
lonie vermeldden als kosten 
voor de gemeenten, die ze hier
heen opstuurden, een bedrag 
van 40 gulden 'per ziel’. Wan
neer dan 16 kaar lang, elk jaar 
dit bedrag voldaan was, ver
laagde men de verzorgings-

kosten naar 15 gulden voor elk 
volgend jaar.
In het begin bleek de aanvoer 
van bedelaars nog niet erg 
groot. In 1822 waren er slechts 
79 en het grote gebouw zo
doende maar voor een gedeel
te in gebruik. ‘Dat kan er niet • 
uit, daar moet wat aangedaan 
worden', vinden de hoge heren 
en al in datzelfde jaar worden 
de bepalingen bij Konkinklijk 
Besluit bekend, waarin de Re
gering toezegde de levering 
van 1000 tot 2000 ‘paupers en 
vagebonden’, onder voorwaar
de dat men deze lieden tot ar
beid zou dwingen en trachten 
hen ‘door godsdienst en scho
ling te verzedelijken’. Dat der
gelijke mensen zich niet zo 
aanstonds kon aanpassen aan 
een door strenge regels om
schreven levenswijze was hun 
geen zorg.
Begin 1823 werden na razziós 
meer dan 3000 zogenaamde 
landlopers en bedelende men
sen in hun kraag gevat, waar
van er zoveel naar de schans
kolonie werden vervoerd, dat 
alle zalen ineens geheel vol 
kwamen en dat de overigen 
ongeveer 1000 ‘voorwerpen’, 
zoals ze aangeduid waren, 
doorgestuurd moesten wor
den naar de strafkolonie te 
Veenhuizen, die juist gereed 
was gekomen.
Onder deze 3000 personen be
vonden zich ook 600 Belgische 
bedelaars, want Belgie be- • 
hoorde toen nog bij Nederland 
onder de regering van Koning 
Willem I.Tot 1831, waarna aan 
deze samenvoeging na de Bel
gische opstand een einde 
kwam. Op allerlei, soms heel 
vreemde wijze kregen zij de 
Ommerschans als bes
temming. In het reisverslag 
van Jacob van Lennep en Dirk 
van Hogendorp, waarop ik la
ter nog uitvoeriger terugkom, 
vinden we geschreven hier
over ondermeer: ‘Enkele Gro- 
ningsche gezinnen, die zich 
voor de vrije afdeling van de 
kolonie te Veenhuizen hadden 
opgegeven, voerde men bij 
vergissing naar het Ommer- 
schansgesticht. Wel werd van 
dit abuis rapport opgemaakt 
doch de ongelukkigen deelden 
intusschen in de ellende daar 
heersende’.
Iemand uit een plaats die te 
veel had gedronken, werd door 
de schout van die gemeente 
gepakt en naar deze kolonie 
getransporteerd. De schout 
kon namelijk de Franse taal 
niet lezen waarin de pas van 
deze persoon was gesteld en de 
Kapitein van het bewakings-

gamizoen van dit gesticht ont
dekte wel de fout van de 
schouten en maakte er wel 
rapport van. Maar de arme 
man was nog steeds niet vrij. 
Alzo kunnen we in dit geval 
concluderen: de Kapitein be
keek de pas, noteerde hetgeen 
hij las, deed nadien een pias en 
liet de 'zaak zoals zij was.
Een vrouw van over de 70 jaar 
had bij haar dochter een zak 
aardappelen gehaald en 
bracht die naar huis. De veld
wachter van het dorp pakte 
haar op wegens vermeende be
delarij en stuurde haar naar 
hier op, waar ze ‘nog steeds 
verblijft’. Een arbeider uit 
Brugge van zijn arbeid terug
kerend naar zijn huis, werd on
derweg door de geeuwhonger 
overvallen. Terwijl een goede 
vrouw hem helpt grijpt de ma
rechaussee hem als ‘landloper’ 
bij de lurven en transporteert 
hem naar het gesticht aan de 
Ommerschans ‘buiten weten 
zijner ellendige vrouw en kin
deren, die van gebrek nu kwij
nen en van de hulpe des huis
vaders verstoken zijn’.
Uit deze en veel andere nu niet 
genoemde voorbeelden, blijkt 
wel duidelijk dat het soms raar 
toeging en mede door wat ik in 
volgende hoofdstukken nog 
ga vertellen is te concluderen 
dat het in deze dwangkolonie 
heel erg moeilijk was om er 
ooit nog wet te komen. Mede 
bemoeilijkt door de slechte be
handeling.
Alle ingekomen bedelaars 
werden onder nummer in de 
registers bijgeschreven, kre
gen dat nummer op hun kle
ding opgenaaid en als num
mer begraven. De uitdruk
king: ‘Wie hier binnentreedt 
late alle hoop varen’, werd dik
wijls gebezigd en zou niet heb
ben misstaan als opschrift bo
ven de noorderpoort.
In de meeste gevallen een to
taal uitzichtloos leven; voor 
velen tot hun dood toe, waana 
zij door de zuiderpoort ver
dwenen naar de begraaf
plaats. Wel schijnt het na de el
lendige eerste 20 jaren wat be
ter te zijn geworden. Prof. Van 
Assen beschrijft zijn indruk
ken van die eerste tijd dezer 
kolonie als ‘zijnde een godde- 
loeze inrichting waar onge
vonniste bedelaars dwangar
beid moesten verrichten’. 
Ds.O.G.Heldring is in 1845 wat 
milder in zijn oordeel. Hij be
schouwde de Ommerschans 
als een meesterstuk van net
heid en degelijkheid en dat 
hem de uitnemende werking 
der inrichting was bewezen,

maar noemde het toch ook 
‘een philantropie van het 
Christendom losgescheurd’.
Na de eerste tijd werd het mo
gelijk door hard te werken bij 
de ontginning van de venen, 
vooral de sterkeren onderhen, 
wat meer te verdienen, naar de 
toen ingestelde regel: ‘loon 
naar werken’. Zón iemand kon 
een gedeelte van zijn ver
diensten afgeven aan de Kapi
tein der kolonie, die dat voor 
hem bewaarde in een spaar
pot, waarover hij echter geen 
verantwoording behoefde af te 
leggen. Afhankelijk van de 
gunsten en grillen der be
stuurders, kon zón persoon 
dan ter vrijstelling worden 
voorgedragen. Na goedkeu
ring werd vervolgens door de 
Maatschappij van (zogenaam
de) weldadigheid een deels al 
voorgedrukte ‘Ontslagbrief 
ingevuld, waarvan ik exem
plaren zag en de tekst van één 
ervan aan u doorgeef:
‘De directie der koloniën, als 
daartoe gemachtigd, verleent 
bij dezen ontslag aan den per
soon van: Neerjan Theodoor 
van- nummer 2184; geboren te 
Echt (Limburg) in 1819, in de 
gestichten der Maatschappij 
verblijvend, wordende aan al
len die zulks kan aangaan, ver
zocht gemelden persoon als 
niet meer tot die koloniën te 
beschouwen. Ommerschans, 
den 2 november 1855. Vanwe
ge de directie voomoemd, de 
adjunct-directeur (wg)
A.Hulst’.
Voor deze Theodoor van Neer
jen, die wellicht ook wel eens 
alle hoop om uit dit gesticht 
weg te komen, had laten va
ren, *kwam er dus wèl verlos
sing, al moest hij heel zijn ver
dere leven zijn ontslagbewijs 
met het nummer daarop met 
zich meedragen, om niet op
nieuw gepakt te worden.

't Was ziel zo best voor beed- 
laars die hier waren.
Meestal beschouwd als num
mers en -niet meer.
Tegen de dwang bestond haast 
geen verweer.
Wie kwam, kon alle hoop wel 
laten varen.



Qmrartg en ontsluiting 
ran het ontginningsgehied (16)
Voor ik verder ga met een be
schrijving van allerlei bijzon
derheden in het gesticht er er 
omheen, lijkt het mij gewenst 
nu eerst wat te vertellen over 
de omvang en de ontsluiting 
van het woeste veengebied dat 
er bij behoorde. Want naast 
het doel om door fabrieksma
tige inrichtingen voor vervaar
diging van goederen het lot 
der bedelaars te verbeteren, 
werd door de Kolonie van Wel
dadigheid van meet af aan ook 
het andere doel, de ontginning 
van gronden nagestreefd. 
Daarover werd hen, zoals op
gemerkt, door de gemeente 
Ambt- en Stad-Ommen alsme
de Avereest een grote opper
vlakte ter beschikking gesteld 
van ruim 4000 meter lang en 
gemiddeld 2250 meter breed, 
in totaal dus een gebied van 
meer dan 900 hectare heid en 
veengrond; zulks met inbegrip 
van het 30 hectare grote be
bouwde gestichtsterrein.
De grenzen van dit gebied wa
ren; aan de Noordkant +150 
meter ten zuiden van de wat 
eerder gegraven Dedems- 
vaart, vanaf ‘Dalvoorde’ en 
vandaar parallel lopend met 
dit kanaal naar het Katinger- 
veld. Ik vond ergen vermeld 
dat dichter bij deze vaart niet 
toegestaan was om daar te 
ontginnen vanwege het ver
schil in waterpeil boven en be
neden de ‘Schut’ Sluis V. De 
oostgrens liep vanaf het Ka- 
tingerveld zuidwaarts, onge
veer de lijn volgend waar 
thans de autoweg van Raalte 
naar Hoogeveen het snelver
keer verwerkt.
Aan de zuidzijde ging de be
grenzing vanaf die veel later 
aangelegde autoweg in weste
lijke richting naar de nu zo ge
heten Balkerweg; volgde die 
weg ongeveer 70 meter en 
boog linksaf via de tegenwoor
dige Woestenweg naar de nu 
zogenoemde ..Marsmanweg, 
volgde deze weg en liep daarna 
met de Koloniedijk mee, om 
voorts rechtsaf af te gaan 
langs wat nu de Vinkenbuurt 
is, naar het noorden tot aan 
ons beginpunt oostelijk van 
Dalvoorde.
Dit woeste werkgebied met 
een dergelijke omvang is van
af de eerste jaren door het gra
ven van brede wijken ontslo
ten. Prachtige wijken met al
door vol koel helder water met 
een uitbundige groei en bloei 
langs de haarranden, zoals ik 
mij dat nog heel duidelijk her
inner uit mijn schooljarentijd 
en waarmee we veel plezier be

leefden. Die, toen in de twinti
ger jaren der vorige eeuw ont
stane wijken, door de bede
laarshanden gegraven, moes
ten dienst gaan doen voor de 
afvoer van de gestoken turf die 
gebruikt werd voor verwar
ming en bereiding van warm 
eten in het gesticht dat onge
veer midden in het Koloniege- 
bied lag.
De brede wijken werden ver
der benut voor het transporte
ren van kleine schuiten met 
compost, stalmest en andere 
landbouwmaterialen naar en 
van de in cultuur gebrachte 
gedeelten grond. De opbreng
sten van de ontginning waren 
hoofdzakelijk rogge, haver, 
gerst, aardappelen, paardebo- 
nen en boekweit, alsmede 
gras, hooi, stro en stoppelge- 
wassen.
Naar een prachtige patroon 
ontstonden zo vervoersmoge
lijkheden over water door: 1. 
de wijk in het oostelijk deel 
van het koloniegebied; 2. de 
wijk vanuit het restant der ou
de gracht richting Balkbrug 
naast de weg Ommen-Balk- 
brug, die echter pas later ver
binding kreeg met de Dedems- 
vaart; 3. de wijk die liep langs 
de later zo genoemde le 
Schansweg; 4. de wijk, gelegen 
naast de weg die thans de 3e 
Schansweg wordt genoemd; 5. 
de wijk eertijds lopend langs 
de vroegere weg die in de 
volksmond de ‘Strontwieke’ 
wordt genoemd, doch later 
een nettere naam kreeg, na
melijk Zelhorstweg.

Al deze wijken liepen evenwij
dig van elkaar zuld-noord. 
Dwars door het midden van 
het koloniegebied werd een 
langere hoofdwijk gegraven 
vanaf de Schansgracht naar 
de westgrens en zo verbinding 
had met elk der genoemde wij
ken. De zandweg die er nu nog 
bij langs loopt noemden wij 
vroeger de Zwolsche weg, 
doch kreeg later de naam Ou
de Zwolsche weg. Bovendien 
kwam er toen ook een wijk 
vanaf de gracht naar het oos
ten als verbinding met de wijk 
ln dat deel van de kolonie.
Omstreeks 1839 is daarbij nog 
gekomen een veel bredere wijk 
vanaf de noordgrens, even ten 
westen van Sluis V, die recht 
uit in zuidelijke richting liep 
en dicht bij de zuidgrens nog 
een aftakking kreeg in weste
lijke richting en eindigde nabij 
de Vinkenbuurtse republiek,

toen niog aangeduid als Varse- 
nerveld.
Bijna geheel aan het einde van 
deze aflakkingswijk zonder- 
naam, was ik op 14-jarige leef
tijd inwonend als boeren
knecht bij de familie Vos, die 
woonde op één der vroegere 
hoeven - waarover later meer - 
en deze wijk gaf mij veel 
schaatsgenot in de strenge 
winter van 1929. Daarna ben 
ik, wat terloops door mij wordt 
opgemerkt, ook nog als boe
renknecht werkzaam geweest 
bij twee boeren aan de le 
Schansweg met een wijk er
langs. Eén dezer boeren woon
de eveneens op een vroegere 
kolonleboerderij.
De in 1839 aangelegde brede 
wijk, waarover ik zojuist 
schreef en waarlangs gedeelte
lijk nu de doodlopende 2e 
Schansweg loopt, was voor 150 
jaar het kloeke begin van het 
aan te leggen kanaal vanaf de 
Dedemsvaart naar Ommen, 
bijna geheel over het grondge
bied van Stad-Ommen en het 
zou moeten uitmonden in de 
Vecht, ongeveer op de plaats 
waar nu jaarlijks de Ommer 
bissingh wordt gehouden. 
Voor het afstaan van haar 

, gronden had het Ommer 
stadsbestuur namelijk toebe
dongen, als contra-prestatie 
dat het Gesticht in de Ommer- 
schans een kanaal zou doen 
graven voor de scheepvaart, 
van de Vecht naar de Dedems
vaart.

Aanvankelijk werd met ijver 
de graverij door de bedelaars - 

-  en misschien ook andere losse 
werkkrachten - aangepakt. 
Door deze arbeid viel er wat 
meer te verdienen dan nor
maal. Een lengte van 150 me
ter bij de Dedemsvaart bleef 
eerst zitten. Vandaar af vor
derde het werk goed. Eerst 
door het eigen koloniegebied, 
vervolgens door de Woeste - 
thans het Ommerveld - en 
daarna tot in Witharen. Daar 
echter stokte de grote zand- 
verplaatsing, niet omdat men 
geen kans zag door de hogere 
zandrillen aldaar door te bre
ken, maar gewoon omdat er 
geen geld meer ter beschik
king stond.

Thans bestaat deze Kanaal
wijk, ook wel als Schans- of 
Koloniew(jk aangeduid, nog 
vanaf de voormalige Dedems
vaart - want later werd het 
stuk dat eerst moest blijven 
zitten ook weggegraven - tot 
aan de Koloniedijk. Het verde-

doe* SvPjfk

re deel ervan, door het Om- j 
merveld, is jaren geleden ge- i 
dempt, van een verhard weg- 1 
dek voorzien en kreeg de naam j 
‘Stenenbrug’. Nog zuidelijker, 
in de buurtschap Witharen 
zijn de resten in het landschap 
nog duidelijk waarneembaar 
en het laatste stuk van de gra- ■ 
verij van toen, eveneens nog I 
aan te w'ijzen, heet in de volks- i. 
mond nog steeds; ‘het Veur- j- 
tie’.
Het feest van Staü-Ommen 
ging dus toen niet door. Dat 
gebeurde pas ruim 25 jaar la
ter, toen veel oostelijker het 
Ommerkanaal tot stand 
kwam, tussen het 3e en 4e 
Blok door, dwars door het Ar- 
riërveld en vervolgens tussen 
de latere buurtschappen Ems- 
land en Dante westelijk en de 
buurtschap Ommerbos-Rot- 
brink, oostelijk, door naar de 
Hardenbergerweg met een vrij 
grote haven aan het eind.
Echter geen verbinding met 
de Vecht. Een stroomduiker 
zorgde voor afvoer van teveel 
water die diende tevens als 
stuw voor het op peil houden 
ervan.
Precies 100 jaar later, om
streeks 1965 werd het gedeelte 
tussen de Dante en Rotbrink 
weer dichtgegooid, nadat 
vooraf een nieuw kanaal ge
graven was-naar de Vecht in 
Varsen. Doch ook dan nog 
geen scheepvaartverbinding 
rechtstreeks van de Dedems
vaart naar de Vecht, want het , 
Ommerkanaal werd vanaf ge- • 
noemd jaar voor vervoer te wa- i 
ter gesloten en ook de De
demsvaart verdween bijna ge
heel . . .
Tot zover deze waterige be- j 
schrijving.

Voor deel van hen lag woest 
gebied te wachten.
Ontginning werd geacht een 
goede zaak.
Veel vagebonden vonden hier ; 
hun taak.
Het vergde veel van hun vaak 
zwakke krachten. .*
Ook moesten zij een grift naar 
Ommen maken.
Een breed kanaal, vanaf de 
Dedemsvaart.
Tot halfweg kwam het klaar; 
toen werd verklaard;
‘Het geld is op’. Men ging het 
graven staken.

^  .



Uit het voettoclU-verslag 
van twee vrienden (17)
Hoe het was en toeging ln het 
bedelaarsgesticht wordt ons 
uitvoerig beschreven in het 
reisverslag van twee bezoe
kers. Het waren Jakob van 
Lennep, bekend geworden als 
schrijver van historische ro
mans als: De Lotgevallen van 
Ferdinand Huyck en De Lot
gevallen van Klaasje Zeven
ster - om er twee te noemen - en 
zijn beste vriend Dirk van Ho
gendorp, de zoon van Gijsbert 
Karei van Hogendorp, die Ko- 
ning Willem I op de troon had 
geholpen en zich sinds 1815 
graaf mocht noemen.
Deze beiden, uit de bovenlaag 
van ons volk en zich ook zo ge
droegen, maakten in 1823 een 
voetreis door Nederland. Het 
Initiatief daartoe was geno
men door Van Hogendorp, die 
het wel dienstig leek de men
taliteit van het Nederlandse 
volk te bestuderen. Hij had 
zich als advocaat in ’s Graven- 
hage gevestigd en zijn vriend 
Jakob van Lennep studeerde 
rechten in Leiden.
De aantekeningen van Van 
Lennep, als de schrijver van 
hun wedervaren, zijn in dag
boekvorm in 1942 door M.Eli- 
sabeth Kluit uitgegeven, on
der de wat ironische titel: ‘Ne
derland in den goeden ouden 
tijd’. Hun notities geven een 
aardig beeld van de armoede, 
die in het begin der löe eeuw 
geleden werd. Dat leed drukte 
voornamelijk op de schouders 
van degenen die nu door zoge
naamd progressieve politici 
als ‘sociaal zwakkeren’ wor
den aangeduid. Als Van Len
nep in een plaats komt, waar 
hij geen bedelaars ziet, vindt 
hij dat opmerkelijk genoeg om 
er melding van te maken. De 
kloof tussen rijk en arm was 
toen breed en diep. In de pro
vinciestadjes die beiden aan 
doen verkeren zij uitsluitend 
in de hogere kringen waartoe 
zij zelf behoren. Als de licht 
ontvlambare Jakob van Len
nep tijdens deze tocht eens 
zijn oog op een aardig meisje 
laat vallen, is dat in negen van 
tien gevallen een freule.
Dat desondanks de aanteke
ningen van Van Lennep niet

alleen een beeld geven van de 
even gegoede als gezapige bur
gerij, is te danken aan hun be
langstelling voor oorden, zoals 
gevangenissen, strafkampen 
en bedelaarsgestichten, die 
het uitschot van de maatr 
schappij onderdak boden. 
Buiten die ghetto’s houden de 
twee reizigers zich van deze 
lieden op een afstand.
Als twee deftige heren met ho
ge hoed stappen zij rond. Het 
is interessant hun voettocht 
die op 28 mei 1823 te Amster
dam begon, te volgen, maar ik 
wil mij beperken tot hetgeen 
zij over de Kolonie in de Om- 
merschans vertellen.
Na hun bezoek aan het bede
laarshuis in Hoom en de door 
de Maatschappij van Welda
digheid geexploiteerde Kolo
nie Frederiksoord, gaan we op 
weg naar de Ommerschans. 
Vanaf de Lichtmis gaat het 
naar de Rollecate en vertoef
den daar een wijle bij Baron 
van Dedem, de graver van het 
naar zijn na am genoemde Ka
naal. Deze had, zo schrijven 
zij, zijn nu riante villa laten 
overplaatsen naar hier en zo
danig gebouwd, dat het ka
naal er met een flauwe bocht 
omheen liep en ‘dat zijn huis 
aangenaam over de vaart heen 
hangt’.
Voorts vermelden zij dat dit 
kanaal zeer breed en genoeg
zaam diep was en zij daarop 
een vloot zagen zeilen van niet 
minder dan 70 turfschepen op 
één dag. Na hun wandeling 
vandaar langs het water in 
oostelijke richting kwamen zij 
aan bij de Balk-brug, die toen 
nog Krulzinga’s brug heette. 
Ze logeerde bij deze aannemer 
Kruizinga in zijn herberg en 
die vertelde hen allerlei bijzon
derheden over het grote ge
sticht, dat hij 3 Jaar doorvoor 
gebouwd had.
Daarheen gingen de twee 
voorname reizigers de daarop 
volgende dag 17 Juli 1823 op 
weg, waarover zij zelf schrij
ven: ‘Eerst liepen wij tien mi
nuten door heerlijke rogge en 
genaakten zo het gesticht, dat 
een vrij aangenaam voorko
men heeft, zijnde met bomen

hier en daar overschaduwd en 
op een oude schans, nog met 
grachten omringd, opge
bouwd. Aan de hoofdpoort za
ten enige soldaten, bestaande 
uit een luitenant met 25 man. 
Afin  de deur werden ons vijf en 
eep halven stuiver entree ge
vraagd; van het daarvan ko
mende geld werden spiegeltjes 
en dergelijke meubelen ge
kocht. Op aanraden van Krui
zinga vroegen wij niet naar 
den Adjunctrdirecteur, maar 
namen een Colonist om ons 
rond te leiden. Deze man, een 
Belg, liet ons de binnenplaats, 
zeer groot zijnde, zien die door 
een hek verdeeld is’.
Verder rapporteerden de twee 
bezoekers: ‘De timmerplaats 
aanschouwd hebbende, kwa
men wij op de grote bovenka
mers, waar een vrouw, die zich 
op het veld overwerkt had, zat 
te kermen van pijn en het ge
sticht vervloekte. Vandaar 
naar een andere zaal en von
den er eenige vrouwen en kin
deren. Eén der vrouwen, die 
opgeplakt bleek te zijn wegens 
bedelarij, toonde ons het och
tend- en avondeten der kinde
ren, bestaande uit een half 
commiesbrood, op hetzelve 
moesten hare twee spruiten 
den ganschen week teerenm 
die dan ook kermden van den 
honger’.
‘Ook bezochten wij de kinder
kamer waar zeven of acht klei
nen onder de acht jaar zaten te 
spinnen. Een welgedane knap
pe vrouw (en daar lette Van 
Lennep graag op!) pastte hen 
op als kindermoeder en tobde 
zelf met een klein kind op den 
arm, zodat zij niet werken kon.

• Uit deze kamer kwamen wij in 
een klompenfabriek, waar een 
Jongetje nota bene in een ge
sticht tot weering der bedela
rij, met een klomp in de hand 
bij ons bedelde. In een binnen
zaal komende, waar eenige Co- 
lonisten verbleven, vroegen 
wij of het hier de ziekenzaal 
was, zoo ellendig zagen alle be
woners er uit. Op dit plaats 
ontmoette ons, bij het keeren, 
een lange kerel. Dit bleek de 
kwakzalver te zijn, aan welke 
de 996 zielen, die de schans op

het Ommermoer bewoonden, 
zijn toevertrouwd. Hij was uit 
Duitschland verbannen en 
woont thans in een hol nabij 
de Dedemsvaart. Stilzwijgend 
zagen wij bij het uittreden el
kander aan en knipten een 
traan uit de ogen weg’.
‘Mijn gemoed was vol; dan na 
een wfjle voortgegaan zijnde 
zeide ik (aldus Van Lennep) 
zullen wij naar den Kapitein 
gaan?’ ‘Voorzeker’ zeide Van 
Hogendorp, ‘doch wachten wij 
ons, onze afkeuring te laten 
blijken’. ‘Wij kwamen dus bij 
den Kapitein, een kleine man , 
met vriéndelijk, doch enigzins 
weemoedig gelaat en hoog- 
duitsche uitspraak: 'Gij hebt 
het gesticht gezien? Welnu gij 
zult er voorzeker vele abuizen 
gevonden hebben’.
‘Dit begin trof ons en deed ons 
openhartig met hem omgaan. 
Hij bood ons de tabakspijpen 
aan en zijn vrouw schonk ons 
thee. Wij spraken over al de 
ongelukkigen, die buiten hun 
schuld in de Ommerschans za
ten. Nadat de Kapitein ons 
hierover en veel andere zaken 
verhaald had, bracht hij ons 
de velden rond’.
‘Daarna nam de Kapitein af
scheid van ons en verzocht hij 
Van Hogendorp als advocaat, 
zijn invloed, zoo hij er enige 
had, in het werk te stellen ter 
verbetering en verlichting van 
den last die zijn schouders 
drukte, dat hij tenminste 
niemand, dan door een rechte
lijk vonnis op de Ommer
schans krijgen mocht’.
‘O! dat onze zwakke pogingen 
het lot dier rampzaligen moch
ten verzachten en den blind
doek afrukken yan de oogen 
diergene die met vooringeno
menheid oordelen’.
Als je zoiets leest zouden Je 
ook bijna de tranen in de ogen 
springen: de Jonge Van Len
nep als voorspraak-kampioen 
voor de verworpenen ter 
aarde!. Toch zijn wij door hun 
uitvoerig verslag heel veel ge
waar geworden van het leven 
en de vaak bizarre omstandig
heden der bedelaars in de Om
merschans kolonie. En van 
hun notities hoop ik in vol
gende hoofstukken gaarne ge
bruik te maken.
De mensen, die van dlle kant 
hier kwamen;
soms zomaar van de stralen 
weggeplukt,
zaten in zalen bijelkaar ge
drukt;
w aar twee bezoekers toen een 
kijkje namen.



Al heel gauw na het graven 
der vele wijken - het zou to
taal 18000 meter lengte wor
den - en het ontginnen der toe
gewezen woeste heide- en vee
ngrond, verrezen er zoge
naamde Hoeven op het land 
rondom het gesticht. De 6 
boerderijen, waar Van Len- 
nep het in 1823 over had, zijn 
in de loop der daarop vol
gende jaren vermeerderd tot 
een totaal van 21 Hoeven met 
elk ongeveer 36 hectare land 
er om heen. De boerengebou
wen precies in het midden en 

5 allen aan een wijk gelegen. 
Met deze grote landbouwbe
drijven was de kolonie-lei- 
ding, oud-minister Mansholt 
meer dan 150 jaar voor!

Aan de hand van oude topo
grafische kaarten kunnen wij 
nagaan waar eertijds en de 
meesten nu nog stonden of 
staan. Elk kreeg een nummer, 
zoals het in hier volgend over
zicht staat aangegeven. Num
mer 1 tot 3 kwamen langs de 
meest oostelijke wijk. Nr. 4 tot 
7 langs de wijk en verkeersweg 
van Ommen naar Balkbrug 
met inbegrip dus van de zui- 
velboerderij, thans al jaren be- 

* woond door de familie Hiem- 
stra. Nr. 8 tot 11 aan de wijk, 
thans le Schansweg. Nr. 12 tot 
15 langs de thans zo genoemde 

, 3e Schansweg. Nr. 16 tot 19 
aan de meest westerse wijk, 
thans Zelhorstweg. Nr. 20 aan 
de naamloze zijwijk van . het 
niet klaargekomen kanaal 
naar Ommen en nr. 21 aan dit
zelfde onvoltooide kanaal en 
tevens aan de Koloniedijk. 
Deze 21 Hoeven besloegen zo 
samen een oppervlakte van 
ongeveer 750 hectare. Toen de
ze hoeven tenslotte alle pro
ductief waren, bleken er niet 
voldoende békwame arbeids
krachten disponibel te zijn om 
ook de overige ontgonnen 
grond volledig te bewerken en 
daarom zijn die toen benut 
voor houtproductie.
De grootte van deze percelen 
was om en nabij de 150 hecta
re. De resterende oppervlakte 
kan als bebouwd en als water 
aangemerkt worden inclusief 
de 30 hectare van het vroegere 
schansterrein, waar toen het 
gesticht op gebouwd was. 
Doorgaans werden 2 soorten

Er kwamen hoeven op hel
Koloniale terrein (18)
bouwwijzen toegepast. In de 
regel het lange, rechtruit- 
recht-aan type; het voor en 
achterhuis overal even breed, 
zoals van de al genoemde fam. 
Snijder aan de Koloniedijk. 
Een kleiner aantal was iets 
royaler in opzet; een hoger 
voorhuis als woongedeelte en 
dwars er tegenaangebouwd 
een lang groot achterhuis met 
veel ruimte voor veestalling en 
berging van hooi, koren, al of 
niet gedorst, benevens land
bouwwerktuigen. Dit type is 
nog heel goed waarneembaar 
bij de vroegere zuivelfabriek 
Hoeve nr. 4 en nog beter bij 
Hoeve nr. 8, bewoond door fa
milie Kroon. Bij toepassing 
van dit soort bouwwijze werd 
er steeds een groot ‘stookhok’ 
bij geplaatst dat zich vooral 
kenmerkte door een erg hoge 
schoorsteen, noodzakelijk 
voor de ‘trek’.

Het stookhok bij Hoeve nr. 8 
heeft een paar dagen lang een 
niet vergeten rol gespeeld in 
mijn vlegeljaren. Het was in 
een winternacht van 1931 toen 
wij als een groep jongens het 
hondehok boven op de schoor
steen van deze stookgelegen- 
heid hadden geheisterd en de 
volgende morgen, door een 
woedende Kroon, de politie op 
het dak zouden krijgen. Maar 
dat is een verhaal apart en niet 
zo passend in mijn Ommer- 
schansverslag. Wel kan ik ver
klaren dat de bewuste veld
wachter, Albert Piel te Balk
brug was, die ons al eens eer
der achter de broek had geze
ten en dat hij later de schrijver 
is geworden van veel interes
sante stukjes in de Dedems- 
vaartse Courant over de Om- 
merschansstichting. Echte 
speurstukjes, waarvan ik voor 
mijn verslag meerdere malen 
gebruik heb gemaakt!
Naar elk van de 21 Hoeven 
trokken iedere morgen reeds 
vroeg de bedelaars, de mees
ten langs de oude Zwolse weg 
onder bewaking van soldaten. 
Zo ook ’s avonds terug, 6 da
gen per week. Naar elke boer
derij in het seizoen door
ga angs 25 mannen en even
eens 25 vrouwen die in de 
schuren of op het land moes
ten werken. De leiding van de 
te verrichten arbeid berustte 
bij de Hoevenaar, een soort 
zetboer zouden wij zeggen. Hij 
had het opzicht in de eerste ja
ren bij de ontginning en later 
bij alle op zo’n 36 hectare grote 
boerderij voorkomende werk
zaamheden.

Nu kon zo’n bewaker van 50 
mensen vanzelf niet alle doen 
en laten van zijn onderge
schikten in de gaten houden. 
Dan zou hij wel ogen voor en 
achter, mitsgaders op zij moe
ten hebben. In het gesticht wa
ren de mannen en vrouwen 
streng gescheiden van elkaar, 
doch bij het gezamenlijk bezig 
zijn op de boerderij was er nog 
wel eens even gelegenheid zich 
aan het toezicht der bewakers 
te onttrekken en zagen man
nen en vrouwen kans zich 
soms innig met elkander te 
verenigen. Zulks bleef vanzelf 
niet immer zonder gevolgen, 
want het bleek dan hierdoor 
menigmaal buitenechtelijke 
kinderen, ook wel onechte kin
deren genoemd, geboren wer
den. In 50 jaren tijds tot 1870 
waren dat in totaal 525. Na 
1870 werden er geen vrouwen 
meer geplaatst in de Ommer- 
sfchans.
Uit een onderzoek is gebleken 
dat vooral in de eerste maan
den van elk jaar het groostste 
aantal onwettige geboorten 
plaatsvond en daarnaast dat 
het aantal geboren meisjes, 
dat van de jongens ver over
trof. Voor het eerste geval zou 
wellicht de aanwijsbare oor
zaak kunnen zijn dan in het 
voorjaar na 21 maart de land
arbeid begon waarbij de man
nen en vrouwen opnieuw geza
menlijk hun werk moesten 
doen op de boerderijen. Dat er 
van de alzo geboren kinderen 
ongeveer drie-vierde deel 
meisjes waren, kan misschien 
medisch verklaard worden; ik 
waag er mij tenminste niet 
aan.

De klaargemaakte grond voor 
verbouw van landbouwgewas
sen gaf goede opbrengsten. Zo 
las ik ergens dat erbij Hoeve 
nr. 7 eens wel 12 Korenmijten 
stonden! Deze hoeve bevond 
zich eertijds aan de weg naar 
Balkbrug en is afgebroken 
toen in 1891 het Rijksopvoe- 
dingsgesticht werd gebouwd. 
Op de plek van de Hoeve nr. 7 
staat thans nog de voormalige 
drukkerij van dat gesticht, dat 
later opgevolgd is door het 
Rijksasiel voor Psychopaten. 
Het op de hoeven verbouwde 
graan werd vermalen op één 
der molens aan de Dedems- 
vaart. Toen deze molen in 1836 
afbrandde werd daarvan een 
proces-verbaal opgemaakt, 
waaruit ik citeer: ‘Het was in 
de vroege morgen van de vijf
tienden mei 1836, dat zich in 
het gesticht de Ommerschans

het gerucht verspreidde dat de 
nieuwgebouwde koommolen 
aan de Dedemsvaart, toebe- 
hoorende aan de molenaar 
Verheijen en de weduwe Var- 
wig zou afgebrand zijn’. De on
derdirecteur van de Ommer
schans stelde direct een on
derzoek in waarbij hem bleek 
dat op bovengenoemde molen 
nog aanwezig was ‘vier en 
twintig Mudden rogge en zes 
Mudden garst’, die eigendom 
waren van het gesticht. 
‘Genoemde onderdirecteur 
(Krieger) begaf zich daarna 
terstond naar genoemde mo
len teneinde te onderzoeken of 
deze producten alsmede door 
dien brand waren vernietigd’. 
Het bleek verder dat ‘.dien mo
len werkelijk des nagfe geheel 
was verbrand, zoodat er niets 
als de fundamenten waren 
overgebleven en het grootste 
deel graan daarop aanwezig 
benevens de zakken, waren 
verbrandt’.

Het gelukte toch nog 61/2 Mud 
rogge uit het brandende puin 
te doen verzamelen. Dit kon 
echter niet gebruikt worden 
tot het bakken van brood voor 
de gestichtsbevolking, doch 
was nog wel nuttig om er 
brood van te bakken voor de 
ossen. Het verlies voor de kolo
nie Ommerschans bepaalde 
zich tot: ‘17 1/2 Mudden Rog
gen ad ƒ 4,50 is ƒ 78,75; 6 Mud
den Gerst ad ƒ 3,25 is ƒ 19,50 en 
34 Koomzakken ad ƒ 1,20 is 
ƒ 40,80. Tezamen ƒ 139,05’. 
Van één en ander werd ook een 
proces-verbaal opgemaakt 
binnen de Ommerschans op 
dato 15 mei 1836 en aangebo
den aan de Adjunct-Dirccteur 
A. de Geus.
Uit dit rapport blijkt dat er in 
de bedelaarskolonie ook ossen 
zijn gebruikt, wellicht als trek
kracht bij de ontginning en be
werking van de gronden rond
om de hoeven.

Het land bebouwd met eenen
twintig hoeven.
Keurig verdeeld over het groot 
gebied.
Waar men de beed’laars daag
lijks werken liet.
Ze zaaiden, maaiden, molken, 
ploegden, groeven.

Daar mochten wel d&mannen 
en de vrouwen
tezamen zijn, in schuur en op 
het veld.
Al waren wachters over hen 
gesteld.
Tóch kon men later kroost van 
hen aanschouwen!



Loon naar werken 
was hel leiüsnoer
Uit hetgeen bekend is gewor
den uit de historie van de kolo
nie ‘op het Ommermoer’ kan 
de conclusie getrokken wor
den, dat de leefomstandighe
den met name in de eerste Ja- 
ren bijzonder slecht waren. 
Het is een somber beeld, dat 
de heren Van Lennep en Van 
Hogendorp ons tekenen van 
kommer, ellende en zwarte 
zorgen. Als we van hen verne
men dat er in elke zaal zo’n 
veertig tot vijftig mensen wa
ren gehuisvest; er dus in woon
den, er hun maaltijden ge
bruikten en er sliepen, dan is 
dat wel een situatie die met elk 
begrip van hygiëne en frisheid 
spot. Vooral als we weten dat 
er in elke zaal een keuken was 
ingericht en ieder er zijn of 
haar eigen zitplaats had op 
één der banken langs de mu
ren en dat de slaapplaats een 
hangmat was boven hun zit
plaats, die ’s avonds door een 
touw kon worden neergelaten 
en ’s morgens tot aan de zolder 
kon opgetrokken worden. Die 
hangmatten waren toender- 
tijd iets nieuws en werden 
door de leiding als erg modem 
beschouwd.
In laden onder hun zitplaatsen 
konden de bedelaars hun lut
tele bezittingen bewaren. 
Wanneer wij hierbij nog be- 
denkten dat de mensen die 
zo’n zaal bevolkten over dag 
op het land hadden gewerkt in 
weër en wind en daarna met 
vaak van de regen doorweekte 
kleren binnen kwamen, dan 
kunnen we ons misschien eni
ge voorstelling maken van de 
bedompte atmosfeer, die in 
deze zalen geheerst moet heb
ben, Denkt het u maar in, om 
daar de hele avond te zitten 
tot hangmattijd toe, bij een 
slechte verlichting zonder ver
der iets te doen en het gejam
mer van de anderen aan te 
horen!
Ook de voedelvoorziening was 
over het algemeen beneden de 
maat. Elke bewoner kreeg da
gelijks 1 warme maaltijd, 
meestal aardappelen met 
paardebonen, waarbij 3 keer 
per week wat spek of vlees 
werd toegevoegd. Voor het 
morgen en avondeten diende 
elke kolonist zelf te zorgen. 
Van het geld dat ze verdienden 
kon aangeschaft worden wat 
daarvoor nodig werd geacht, 
doch wel in zeer beperkte 
mate.

Als leidsnoer voor de ver
diensten gold: 'loon naar wer
ken’. Degenen die door ziekte 
of invaliditeit niet in staat was 
de arbeid naar behoren te ver
richten, werd de dupe van deze 
regeling. Als men weinig of 
niets verdiende kon men zo 
dus ook bij niet iets bijkopen 
en moest men het alleen met 
het middagmaal stellen. De 
mensen boven 16 jaar moesten 
per week 30 stuivers kunnen 
verdienen, waarvan direct al 
20 stuivers werden ingehou
den voor het middagmaal, kle
ding en huisvesting. De overi
ge 10 stuivers betaalde de Di
rectie van het gesticht uit in de 
vorm van bonnen van elk 10 
cents, die echter alleen geldig 
waren in de winkel van de ko
lonie. Het uitbetalen in deze 
vorm had tot doel de eigen ne
ring te bevorderen en tevens 
om te voorkomen dat de bewo
ners zich buiten de inrichting 
van genotmiddelen, vooral 
sterke drank konden voorzien. 
Toch hebben de bedelaars 
hiervoor wel een mogelijkheid 
gevonden. Door sommige op
zichters werden de kaartjes in
geruild voor gewoon geld, 
waarvoor de kolonist buiten 
het gesticht sterke drank ging 
kopen. Het Dronkenmans- 
laantje herinnert heden ten 
dage nog aan deze onregelma- 
tighedeb in de kolonie Om- 
merschans. Langs deze ach
teraf gelegen weg begaven 
zich de dronken kolonisten 
zich zo ongezien mogelijk van 
de cafe’s van Sluis V en van 
Balkbrug naar de inrichting 
terug. Op een kaart van 1877 
staat deze Dronkenmanslaan- 
tje reeds als zodanig aangege
ven en ook thans is zij er nog, 
al staat er nu wel een bordje bij 
met het opschrift ‘verboden 
toegang’.
Van Lennep noteert nog naar 
aanleiding van het bezoek van 
hem en Van Hogendorp aan de 
kolonie, dat iemand die met 
wat geld op zak in het gesticht 
komt zich daarvoor wat beter 
voedsel kan aanschaffen. Is hij 
daarenboven ook nog gezond 
en sterk, dan kan hij door ex
tra werk te doen wat meer ver
dienen en zich zo beter staan
de houden. ‘Doch iemand die 
zwak en ziekelijk aan de Om- 
merschans gebracht wordt en 
geen geld heeft, kan geen an
der voedsel kopen, wordt dus 
hoe langer hoe minder ge-
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schikt tot werken, krijgt 
diensvolgens hoe langer hoe 
minder te eten en teert gesta
dig meer achteruit. Is hij zo 
ziek, dat hij niet meer werken 
kan of verstaat hij den arbeid 
niet, dan moet hij dit wederom 
inwinnen (later inhalen) het 
het gevolg daarvan is, dat hij 
nooit op gelijke voet kan 
komen’.
Als voorbeeld van de toestand 
waarin de mensen in deze ko
lonie verkeerden neem ik uit 
de door Van Lennep genoem
de voorvallende volgende: ‘De 
vrouw welke wij spraken, mag 
met breien niet meer dan 30 
stuivers verdienen omdat al 
wat binnen het gesticht ge
maakt wordt, ook binnen de 
inrichting verbruikt moet wor
den en zij anders licht te veel 
zou breien. Dus zit zij voor 
haar leven in de Ommer- 
schans, daarzij nooit over ver
dienen kan. Dit zelfde heeft 
plaayts met hen die spinnen; 
hun verdiensten zijn niet geëv- 
enredigt naar den tijd die zij 
besteden moeten’.
Dat overdienen nu was juist de 
enige mogelijkheid om aan de
ze ellende te ontkomen. Uit 
een bewaard schrijven van 28 
maart 1834 blijkt dat er toen 
een aantal lieden opgezonden 
door de Stad ’s Hertogenbosch 
daar al 7 jaar en 4 maanden za
ten. Velen zijn daar hun hele 
leven gebleven tot hun dood 
toe.
Een uitkomst voor een gedeel
te der mannelijke bewoners 
was wellicht het Koninklijk 
Besluit van 5 november 1828 
nummer. 114, waarin de voor
waarden werden geregeld zo
wel voor het vrijwillig dienst 
als voor loting, om in militaire 
dienst te treden. Voor elke be- 
delaar-kolonist die zich vrij
willig verbinden ging voor de 
‘overzeesche krijgdienst’ zou 
de Commlssaris-Generaal van 
Oorlog door het Algemeen De
pot der Landmagt aan de 
Maatschappij van Weldadig
heid doen uitbetalen ‘eene 
somma van zestien gulden’. 
Uit wat verder in de regeling 
werd bepaald, blijkt dat vrij
willige dienstneming of ook 
door loting daartoe aangewe
zen, van hogerhand in sterke 
mate werd gestimuleerd. En 
voor de gemeenten die de be
delaars naarde Ommerschans 
hadden gestuurd was voor de
ze gevallen een meevaller: hun

verplichte bijdrage kon voor 
een tijd of voorgoed achterwe
ge blijven.
De allerbelabberste toestan
den van de eerste jaren werden 
op den duur minder ernstig, 
tenminste wat de voeding be
treft. Het beginsel ‘loon naar 
werken’ bleef echter gehand
haafd en van verhoging der 
verdienste lezen we nergens. 
Interessant is het voorschrift 
wat de voeding der kinderen 
betreft: ‘Deze worden drie ma
len daags gespijzigd (zeer jon
ge en zwakke kinderen tot vier 
of vijfmalen, naar mate hun
ner behoeften door den ge
neesheer te bepalen); des mid
dags bekomen deze 1 1/2 Ne- 
derlandsch pond goede vaste 
spijs uit aardappelen en 
groenten bestaande, waarin 
een achtste pond vleesch of 
sprek; ’s morgens meestal pap 
van boekweit of roggemeel 
met karnemelk en eene boter
ham. Wanneer de melk mocht 
ontbreken, somstijd gort of 
ook wel koffij of zoete melk 
met gekookt water en eene bo
terham. In dit laatste geval 
drievierde pond brood des 
daags’.
De handtering van het richts
noer ‘loon naar werken’ bracht 
met zich mee dat dilovijls al 
het verdiende benodigd was 
voor voeding, die in de regel 
onvoldoende bleek en leidde 
tot voor ons onvoorstelbare 
toestanden. Daarbij echter 
wel bedenkend, dat het ook 
buiten het gesticht niet zo veel 
beter was. In de eerste helft 
van de vorige eeuw is er in ons 
land ontzettend veel armoede 
geleden. Ook dét&r, net als in 
de Ommerschanskolonle 
voortdurend ‘gemor bij arbeid 
die geen brood geeft’, zoals Da 
Costa het eens in één zijner ge
dichten treffend weergaf.

De leu^e 'loon naar werken’ 
dreef de mensen, 
wie hard kon werken, och die 
kwam wel mee.
Die dat niet kon, was slechter 
af als vee.
Benard hun lot, beneden alle 
grenzen.

■ .1 .utiuïrtlriAes,

ctupfE Dijk.



Kisère met tfe 
medische verzorging(21)
ie t ls zeer wel te begrijpen, dat 
:r bij het grote aantal personen 
He vaak lukraak zo maar waren 
rpgepakt en naar deze kolonie ln 
ie Ommerschans werden ver
roerd, velen niet ln staat bleken 
e zijn het verplichte werk te ver
dichten. In 1826 bijvoorbeeld wa- 
en er van de 1600 'subjecten’, zo- 
üs de bedelaars ln officiële stuk- 
ten werden aangeduld, 130 per
sonen niet ln staat hun eigen 
cost te verdienen. Onder hen be- 
ronden zich zelfs een aantal 
crankzinnlgen. Door dit ziekte- 
rercentage ls men toen genood- 
caakt geweest tijdelijk arbeids- 
crachten van bulten de kolonie 
ran te trekken, om de pas ontr

Dropping voor 
jongeren
DMMEN - De Open Jongeren- 
;oos 'Passatempo' ln het Sociaal 
Cultureel Centrum aan het 
Orijhthof ln Ommen organiseert 
jp vrijdag 22 Januari een drop
ping voor jongeren. Het vertrek 
ral zijn om 18.30 uur vanaf het 
Vrijthof. De kosten voor deelna
me bedragen ƒ 1,50. Aanmelden 
zoor deelname kan op woens- 
lagavond en vrijdagmiddag ln 
ie Jongerensoos.

'Tam Tam’ in 
Herv. Centrum
DMMEN - De Hervormde Jeugd- 
ictlvitelten organiseert op 
woensdag 20 Januari om 2 uur ln 
iet Hervormd Centrum een 
/oorstelllng van de bekende 
poppentheater 'Tam Tam'. Het 
pelooft een hele mooie voorstel- 
ing te worden. Toegangkelljk 
zoor alle kinderen van de basis
school en de toegangsprijs be
draagt ƒ 1,-.

Bijeenkomst 
voor vogelaars
OMMEN - Maandagavond £5 
januari tal er weer een bijeen
komst van en voor vogelaars 
worden gehouden ln het ge
bouwtje achter de EK-kerk aan 
de Sandbergstraat.
Centraal staan de vogels uit de 
Vechtstreek en vooral het Jun- 
ner Koeland, waar Ruud Jonker 
veel over weet te vertellen. Er zal 
DOk volop gelegenheid zijn om 
waarnemingen uit te wisselen en 
vragen te stellen. De bijeen
komst begint om 20.00 uur, iede
re belangstellende is van harte 
welkom.

gonnen gronden voldoende te 
bewerken.
Het percentage zieken nam vaak 
nog toe door de slechte medi
sche verzorging en het weinige 
voedsel, dat aan deze beklagen
waardige mensen werd ver
strekt. Dikwijls werd echt hon
ger geleden en van versterkende 
voedingswaren wilde de leiding 
niet weten. Dat zou ook in tegen
spraak komen met de stelregel 
der kolonie: ‘wie niet werkt, zal 
ook niet eten’. Deze vroomschij- 
nende uitspraak was echter wel 
een ernstige verkrachting van 
een tekst uit de bijbel, waaran zij 
hun parool meenden te ontle
nen. In zijn 2e Brief aan de Thes- 
salonlcenzen schrijft Paulus 
niét: ‘Wie niet werkt, zal ook niet 
eten’, maar: ‘zoo iemand niet wil 
werken, hij ook niet ete’. Hij gaf 
deze vermaning omdat er som
migen waren, die meer rond
liepen zonder geregelde bezig
heid. Niet werkend voor hun le
vensonderhoud, maar zich over
al druk mee makend, in dweperi
ge opwinding. En met niet wer
ken kunnen, of geen werk kun
nen vinden heeft Paulus aanwij
zing niets te maken! De toepas
sing van hun eigen interpretatie 
had echter wel tengevolg, dat 
iemand die in het schans
gesticht zat en ziek was, als het 
ware in een cirkel rondliep: niet 
kunnen werken, minder eten, 
met als gevolg ook niet meer in 
staat ooit nog weer te kunnen 
werken, waar tenslotte alleen de 
dood nog uitkomst bood.
Met de medische zorg voor 
zieken, als we tenminste nog van 
zorg kunnen spreken, was het 
een grote misere. Van Lennep 
vertelt hierover dat in 1823 toen 
hij en zijn vriend hier een bezoek 
brachten, dat die in handen was 
van de reeds eerder genoemde 
lange kwakzalver. Toen de 
klachten over deze 'heelmeester’ 
ter ore waren gekomen van de 
President van het Geneeskun
dig toezicht te Zwolle, heeft deze 
een onderzoek doen instellen, 
waarbij de kwakzalver werd on
derhouden over zijn kennis van 
geneeskrachtige krulden. De 
man bleek echter van alle kruid- 
gewassen die hem voorgelegd 
werden, alleen maar de kropsa
lade te kennen, die in de eigen 
moestuin van de kolonie ver
bouwd werd! ZIJ vernemen ver
der dat door de Inspecteur een 
rapport uitgebracht was naar 
aanleiding van dit examen, doch 
dat de kwakzalver nog steeds 
fungeerde en ‘dat onder de han
den van deze personen de men- 
schen aan den loopende band 
sterven’.
Van Lennep geeft ook voorbeel
den. Zij spraken met een oud, 
bijna uitgeteerd mannetje, 
wiens belde voeten bevroren wa

ren geweest en zijn tenen door de 
heelmeesters met een knijptang 
zijn afgedraaid, zodat de stum
per noch lopen noch werken kon. 
Hij kreeg bijna geen eten meer 
en teerde hoe langer hoe meer 
weg. De andere voorbeelden 
staan vermeld in het hoofdstuk 
waarin hij en zijn vriend verslag 
doen van hun bezoek aan deze 
kolonie. Niet genoemd werd 
toen hun mededeling over het- 
geen hun door Kruizinga verteld 
was, dat hij enige tijd daarvoor, 
toen hij een zaal binnentrad, al
daar één der bewoners had ge
vonden ‘dood tegen den muur 
liggende’.
Uit de verschillende gegevens 
blijkt dat het een doffe ellende 
geweest moet zijn in deze welda- 
digheidsinrichting en het met 
medische verzorging een misera
bele toestand ls geweest. Zo 
slechts zelfs, dat er op een bevol
king van gemiddeld tussen de 
1500 en 2000 personen er ln 1826, 
112 mannen en jongens en 114 
vrouwen en meisjes stierven. 
Mede schuldig aan deze sterfge
vallen zijn naast de slechte me
dische zorg ook het optreden 
van besmettelijke ziekten, hoe
wel daarover ln het Jaar 1826 
niets bekend is.
De lange kwakzalver zal in 1826 
al wel verdwenen zijn, want we 
vernemen dat in dat jaar ene 
Van Steenwijk als heelmeester 
fungeert. Hij was tevens vroed- 
meester en bleef er tot 1831. Zijn 
opvolger was A.Landskroon, die 
echter reeds spoedig overleed, 
namelijk op 15 maart 1932, oud 
23 Jaar. Heel opvallend diens 
jeugdige leeftijd. Landskroon 
werd opgevolgd door Samuèl de 
Goede en was werkzaam als 
heel- en vroedmeester tot 1843.' 
Op 7 Juli van datzelfde Jaar is 
aangesteld Augustinus Antoni- 
us Albertus Hamer, die gebleven 
is tot aan de opheffing van het 
gesticht ln 1890. Naast dokter 
Hamer moet er nog een tweede 
geneesheer zijn geweest, want in 
1882 overleed in de Ommer
schans Gerrit Jan Willem Berg
huis, oud 67 jaren, geneesheer en 
in de eerste helft van de tachti
ger Jaren wordt nog genoemd 
Auwinus Johannes Braak, als 
geneeskundige verbonden aan 
het gesticht ln de Ommer
schans.
De benoeming van een ‘echte 
dokter’ betekende nog niet di
rect een verbetering van de me
dische zorg. Groen van Prinste- 
rer die in 1826 deze kolonie be
zocht, prees wel de gunstige 
werking van de landbouw, maar 
noteerde verder talrijke bezwa
ren tegen de vorm van beheer en 
vooral de zeer onvoldoende zorg 
voor de zieken. Bovendien acht
te hij de strenge scheiding tus
sen mannen en vrouwen ver
keerd en de lonen veel te laag. In 
zijn boek Johannes van den 
Bosch schreef diens broer Dirk, 
die aanvankelijk een voorstan
der was van de Maatschappij 
van Weldadigheid als volgt: ‘Na 
de tijdingen van de Ommer

schans, ben ik diep verontwaar- ' 
digd en verklaar ik nooit meer 
eenig deel te willen hebben aan 
de Maatschappij, tenzij deze ge
heel vernieuwd wordt’.
Wel schijnt het na die eerste Ja
ren, wat de medische zorg be
treft, iets beter te zijn geworden, 
hoewel nog lang niet voldoende. 
Ook als er geen besmettelijke 
ziekten optreden is het aantal 
sterfgevallen veel te hoog, on
danks de met meer kennis be
gaafde heelmeesters en de later 
gebouwde eigen apotheek met 
laboratorium, waarin mede de 
geneesmiddelen werden ver
vaardigd voor de andere kolo
nies: Frederikoord, Willems
oord, Wilhelminaord en Veen
huizen. Van deze apothekers zijn ! 
bekend Willem van Brederode, 
Samuèl Viruly, L.B.de Bruin en 
Willem Adrianus de Vroom.
Wat de epidemieën betreft wa- j 
ren het vooral de pokziekte en de 
cholera die in de kolonie- maar 
ook daarbuiten! - zeer veel 
slachtoffers maakten. Daar
naast heerste er bijvoorbeeld 1 
een kwaadaardige keelonste- i 
king (Anginadiphteritica) en ik 
denk dat ook longontsteking. : 
waar toen er ook nog jaren ema. , 
niets tegen te doen viel, er even
eens haar tol eiste. Allemaal 
ziekten die door de heersende 
toestanden ln de kolonie en de 
slechte ziekenzorg in de hand , 
werden gewerkt. Wat mij opviel 
was dat er van enige bemoeienis 
noch van de kerk in Stad-Om- ! 
men noch die van oud-Avereest 
en Dedemsvaart, nergen gerept 
werd. Wellicht was de gesloten
heid naar bulten van de kolonie 
de oorzaak, dat de buitenwereld 
er bijna niets van gewaar werd. 
Evenmin vond ik iets van be- ! 
zorgdheld van het gemeentebe- j 
stuur van Stad-Ommen, waarde ■ 
overledenen moesten worden : 
aangegeven. Het gebouwde hos- i 
pltaal deed vaak alleen maar j 
dienst voor de honderden bede- \ 
laars, die daar hun laatste uren ! 
doorbrachten, voor zij naar de f 
begraafplaats dichtbij werden 
afgevoerd.

Bij al die beed’laars waren vaak 
veel zieken.
Met medisch welzijn meestal 
slecht gesteld.
Een dode meer of minder niet ge
teld.
Hun aantal hoog, blijkt uit de 
statistieken.



Kerkelijke activiteiten 
in de kolonie (23)
De geestelijke zorg voor de 
bedelaars in het Schansge
sticht werd als een belang
rijk motief genoemd voor de 
rust onder de bewoners. 
Daarom is zij dan ook waar
lijk niet vergeten. Uit het al 
eerder geciteerde dagboek 
van de twee voettochtma- 
kers, van Hogendorp en van 
Lennep, vernemen we echter 
dat het bij hun bezoek aan 
de kolonie in 1823 ‘met de 
godsdienstoefeningen ellen
dig was gesteld’. Dat schre
ven ze vooral toe aan het feit 
dat de predikant van Ave- 
reest, meer dan een uur- 
gaans van de schans afwoon
de en in de winter vaak niet 
kwam, wegens de slechte 
toestand van de-zandweg en 
bovendien ook nog in de zo
mer, toen zij daar vertoefden 
‘uitlandig’ was, zodat er ook 
geen kerdiensten werden ge
houden. Daardoor zijn er 
dan evenmin .catechisaties, 
waarbij zij nog opmerken 
‘dat de kinderen ook te ver
moeid zouden zijn om dezel
ve bij de wonen’.
De eerste kerkelijke samen
komsten Voor de Protestant
se bewoners van het gesticht 
werden gehouden in de spln- 
zaal en wat later in het lo
kaal van de school. Of er 
daarna ook nog een kerkje 
binnen de gracht heeft ge
staan is niet met zekerheid 
bekend. Wel zag ik op een 
pentekening van de gebou
wen, achter de noorderpoort 
een kleine toren boven de 

! andere bouwwerken uitste-
* ken.
i In 1823 was de bearbeiding 
i van de bedelaarskolonie in 
1 handen van de predikant 
: van Avereest. Dit blijkt ook 

uit het Koninklijk Besluit
• van 14 maart 1823 waarin 
j aan deze personen werd op- 
t gedragen om ‘de herdelijke 
! diensten’ waar te nemen in 
; het gesticht aan de Ommer-

schans. ‘De predikant van 
Avereest zal onverminderd 

; zijn tractement voor de 
! diensten aan de Schans van 
■ landswege worden bezol- 
i digd'.
j Deze predikant die als eerste 
| het werk in de kolonie heeft 
! waargenomen was ds Hoze- 
i  as Gerhardus Meiling Ams- 
! hofT. Hij deed dit vanaf zijn 
! benoeming tot aan de dag 

van zijn overlijden op 24 sep
tember 1831. Hij is ook de

enige dominee van Avereest 
geweest die deze dienst heeft 
gedaan. Het is gebleken dat 
deze ds Amshoff lichamelijk 
niet sterk was en na een lang 
ziekbed overleed hij ten hui
ze van zijn ouders in Em- 
men. Als we dit weten en 
daarbij bedenken de slechte 
zand- en veenwegen, waaro
ver verkeer vaak moeilijk 
was in het uitgestrekte ge
bied van de gemeente Ave
reest (thans Oud-Avereest) 
valt het niet te verwonderen 
dat de geestelijke verzorging 
van de bewoners der kolonie 
veel te wensen overliet.
Hoe de toestand in het jaar 
1826 was, daarover laat ik 
weer de Permanente Com
missie in september 1827 
aan het woord: ‘Is het getal 
van aangenomen lidmaten 
in dat jaar kleiner dan voor
heen, de reden daarvan ligt 
niet in het mindere getal van 
katechisanten of in derzelver 
trage oefening, maar in het 
beginsel dat de leeraar zich 
verpligt gevonden heeft te 
volgen, overeenkomstig het
welk hij tot de toewijzing 
van het lidmaatschap niet 
besluit, dan na herhaalde en 
ernstige proefneming om
trent godsdienstige kennis, 
overtuiging en zedelijkheid 
dergene, die hetzelve verlan
gen te verkrijgen. Het geeft 
een waar genoegen te kun
nen verzekeren, dat de 
Christelijke pogingen die er 
worden in het werkgesteld 
to t hervorming van het hier 
aanwezige, over het alge
meen jammerlijk diep gezon- 
kene schaar van menschen, 

eenzins vruchteloos bevon- 
en worden. Sommigen ge

ven daarvan in hun gedrag 
en spreken de meest vol
doende bewijzen en het ge- 
zigt op zulke voorbeelden 
houdt den moed en ijver 
gaande, om op allen zoveel 
mogelijk te werken en zelfs 
dezulken niet op te geven, 
die men anders ligtelijk voor 
het Koninkrijk der hemelen 
verloren zou achten’.
Een ander citaat uit dit rap
port: ‘Onder de getrouwe 
'dienst van den Heer Ams
hoff, Predikant te Avereest 
wordt in de gemeente te Om- 
merschans veel goeds ge
sticht, de openbare gods
dienstoefeningen worden 
vlijtig bezocht, zonder dat 
daartoe dwangmiddelen ver-

eischt worden. Jammer dat 
het schoolgebouw, hetwelk 
tot kerk gebruikt wordt, veel 
te bekrompen is om de me
nigte die in hetzelve verga- 
derdt, behoorlijk te plaatsen 
en vooral in den zomer het 
ongemak heeft van be- 
naauwheid, die aan den 
spreker en de hoorders groo- 
ten hinder veroorzaakt. Het 
zou een grooten weldaad 
zijn, indien in dit opzigt eene 
verbetering kon worden 
daargesteld’.
De verbetering kwam voor 
de Hervormden in het ge
sticht door de bouw van 
kerkje in 1832, in welk jaar 
ook de pastorie verrees, die 
er thans nog staat. Op ‘XVI 
september MDCCCXXXII’ 
is, volgens de gevelsteen, in 
deze pastorie de eerste steen 
gelegd door K.Mulder, die 
toen adjunct-directeur van 
de Ommerschans-kolonie 
was.
De in 1831 overleden ds 
Amshoff werd in datzelfde 
jaar 1832 opgevolgd door de 
eerste eigen beroepen predi
kant van de nu zelfstandige 
gemeente Ommerschans, ds 
Pieter Eliza Karel van Nes. 
Deze vertrok 4 jaar later 
naar Rouveen. Zijn plaats 
werd ingenomen door ds An- 
dries Campagne, geboren 10 
november 1800. Deze predi
kant was een langblijver, 
want hij bleef verbonden aan 
de Hervormde gemeente 
Ommerschans en droeg de 
herderstaf tot 1882, alzo 45 
Jaren lang. Na hem deed in 
1883 ds N.S.Kappers zijn in
trede hier en bij de opheffing 
van de Ommerschans-kolo
nie in 1890 werd deze Her
vormde kerkpredikant eer
vol ontslagen.
De kerk gebouwd in 1832 
kreeg haar opvolger in een 
groter gebouw, dat er nu in 
al haar rust nog staat en de 
eerste steen daarvan, hoog 
in de meer, werd gelegd door 
eerder genoemde ds Cam
pagne. Dit kerkgebouw had 
later een zeer eigenaardige 
indeling. Het kon zowel voor 
Protestantse- als voor RK- 
kerkdiensten worden ge
bruikt.
Daarvoor had men het vol
gende gevonden. Betrof het 
een Hervormde dienst (ook 
wel eens voor Gereformeer
de diensten) dan werd een 
groot gordijn geschoven

voor het heilige der Room
sen dat zodoende aan het 
oog der Protestanten ont
rokken werd. Betrof het 
daarna een Roomse dienst 
dan ging het hoge gordijn, 
dat mij vaak aan een toneel- 
doek deed denken, aan de 
overzijde voor het Protes
tantse meubilair als preek
stoel, kerkeraadsbanken en 
doophok. Tevens werden 
dan de bankleuningen naar 
de andere zijde der banken 
gedrukt en kwamen er met
een ook de eei-st verscholen 
knielbankjes te voorschijn.
Het orgel in het midden aan 
de noordmuur tegenover de 
ingang kon voor beiderlei 
diensten zich laten horen.
Een consistorie-kamer voor 
de Hervormden aan de oost
zijde en een zelfde gebouwtje 
voor de RK aan de westzijde 
van het kerkgebouw comple
teerde het gheel. Een unieke 
vinding en voor kerkbou
wers van onze tijd ten voor
beeld, nu de bouwkosten, 
ook van de kerken veel en 
veel hoger zijn dan ‘in den 
goeden ouden tijd’.
De Boskerk een gebouw dat 
het meer dan waard is om 
het 'goed te onderhouden.
Het zou erg jammer zijn als 
de geopperde plannen om 
deze kerk af te breken, door
gang vinden. Een monument 
van ruim 140 jaar oud kun je 
zoiets wreeds toch niet aan
doen. Er zijn in de gemeente 
Ommen al veel te veel oude | 
bouwwerken afgebroken 
Des beed'laars heil werd i 
uxiarlijlc niet verpeten.
Nee, daarvoor bouwde men 
de Stichtings-Kerk.
Zij staat nog steeds, nog im
mer kloek en sterk.
Stenen getuige van het I 
Schans verleden.



VJ tófiicM en ontspannlii!
‘Ook zagen wij het gevolg (van 
de slechte omstandigheden) in 
de school, waarvan de driehon
derd kinderen slechts een der
tigtal aanwezig was. Ook de 
avondschool werd niet be
zocht, doordat de kinderen 
van den arbeid komend, door 
vermoeienis niet tot leeren be
stemd zijn’, aldus schreef Van 
Lennep naar aanleiding van 
het bezoek aan de Kolonie in 
de Ommerschans in de zomer 
van 1823. Voor het geven van 
onderricht stond er een school
gebouw, even ten zuiden van 
het grote hoofdgebouw, met 
ernaast een onderwijzerswo- 
ning. Wat later kwam er een 
tweede school bij met daaraan 
verbonden een laboratorium 
en een magazijn voor genees
middelen.

De schoolplicht hield op met 8- 
jarige leeftijd, waarna de jon
gens en de meisjes moesten 
meehelpen. Maar in de avond
uren moesten niet alleen de 
volwassenen, doch ook de kin
deren van 8 jaar en ouder aan 
het schoolonderwijs deelne
men. Om aan de doelstelling 
van de Maatschappij tot be
vordering der Weldadigheid te 
voldoen: ‘hen door onderwijs 
te verstrekken, uit de toestand 
van verbastering op te beuren 
tot een hogere beschaving’.

Vanwege de streng doorge
voerde scheiding der geslach
ten, die zoals al eerder werd op
gemerkt, daar werd toegepast, 
moesten op de ene avond de 
vrouwen en meisjes, op de an
dere avond de mannen en jon
gens zich voor dit onderricht 
melden. Of er door het zware 
werk wel veel van het onder
wijs terecht kwam, valt zeer te 
betvrijfelen. Na de eerste be
ginjaren zal het allengs wel wat 
beter zijn geworden, als we ten
minste de optimistische toon 
van het door de Permanente 
Commissie uitgebrachte rap
port over 1826 kunnen geloven.

Daarin valt te lezen:

‘De schooljeugd te Ommer
schans maakte in het afgelo
pen tijdvak onder de doelmati
ge leiding en het aangename 
onderwijs van den ijverigen 
Hoogstra, uitmundende vorde

ringen. Kinderen, tevoren aan 
den lediggang en eene leerloo- 
ze bedelarij overgegeven en 
daarna door het slechte voor
beeld hunner ouders als ver
slaafd, worden hier tot een lof
felijke leergierigheid en eenen 
den mensch betamende eer
zucht opgewekt. Het leeren le
zen, schrijven, tekenen, zingen 
is hier een ware uitspanning 
geworden, niet alleen voor de 
130 kinderen, die dagelijs ge
trouw twee malen ter schole 
komen, maar ook de 100 groot- 
ere jongens en meisjes, die den 
dag op het land doorbrengen
de, bij afwisseling des avonds 
van het onderwijs gebruik ma
ken. Al ware de vrucht van het 
onderwijs, het eenige goede, 
dat de Ommerschans oplever
de, het zou genoegzaam zijn 
om er zich met dankzegging 
over te mogen verblijden en er 
in te roemen’.

In dit verband mag ik mis
schien nog even vermelden, 
dat 10 jaar na de opheffing van 
de kolonie, de buurtschap Om
merschans een eigen openbare 
school kreeg, waar tot 1909 ook 
een gedeelte van de school
jeugd uit de Vinkenbuurt naar 
toe ging. Het leegstaande hos
pitaal van de kolonie werd in 
in 1901 gedeeltelijk omgeto
verd tot schoolgebouw en later 
nog uitgebreid tot zelfs 3 loka
len. De hoofdonderwijzerswo- 
ning kwam er naast te staan.

Hoofden van die school waren 
van 1901-1921 D.Bruijns; 1921- 
1930 M.J apenga; 1930-1933 J.E- 
.Remmelts en vanaf 1933 tot 
1950, toen deze school wegens 
gebrek aan leerlingen werd op
geheven, de heer T.Hendriks.
Na de sluiting heeft dit gebouw 
nog een tijdlang dienst gedaan 
als opslagplaats van gebruikte 
materialen van het Rijksasiel 
te Balkbrug, totdat het in 1956 
door brandstichting in vlam
men opging en de resten zijn 
verwijderd. De hoofdonderwij- 
zerswoning bleef gespaard en 
wordt nog steeds bewoond.

Bestond er voor deze paupers 
uit de steden en zwervers van 
het platteland nog wel enige 
behoefte om dingen van hoge
re waarde na te streven, dan al
léén het verkrijgen van het da
gelijks brood en zo mogelijk

het clandestien bemachtigen 
van sterke drank? Wij zouden 
denken van niet. En toch blijkt 
na speurwerk, dat er in de be
delaarskolonie in de Ommer
schans een muziekgezelschap 
heeft bestaan. Of het een fanfa
rekorps is geweest, gevormd 
uit personeelsleden of van ver
pleegden of van beide groepen 
is niet geheel duidelijk. Wel 
trof men vroeger onder de 
zwervers dikwijls allerlei 
straatmuzikanten aan. Hoe 
het ook geweest mag zijn, het 
muziekkorps heeft bestaan en 
presteerde het zelfs om in de 
herberg van Schutterop (het 
later bekende Hotel de Mun- 
ninck) een concert te geven. 
Dat valt op te maken uit een 
brief.

Die brief luidde alsvolgt: ‘Aan 
de Burgemeester van de ge
meente Avereest. Ommer
schans, 11 april 1854. Ede- 
lAchtbare Heer. Het 
Muzijkgezelschap te Ommer
schans, voornemens zijnde om 
op woensdag den 19, den dezer, 
des avonds om 7 ure, eene Soi
ree Musicale te geven, ten hui
ze van den Heere J.Schutte
rop, neemt de vrijheid, Uwe 
E.A hiertoe de vereischt wor
dende toestemming te verzoe
ken. Tevens verzoekt de onder
getekende hem die 
inlichtingen te willen geven, 
welke nodig zijn om aan de 
plaatselijke verordening ver
der te kunnen voldoen. Na
mens het bestuur, getekend, 
Hamer, secretaris.’

De gestichtswachter Hamer, 
zo blijkt uit dit schrijven, was 
dus secretaris van dit korps en 
zo kon men in Balkbrug voor 
ruim 130 jaren terug al genie
ten van wat het Ommerschan- 
se muziekkorps presteerde! 
Ook later bleek, volgens de ge
schriften van A.Piel, dat er in 
de Ommerschanskolonie een 
min of meer ervaren musicus 
woonde. Dat leidt hij af uit het 
besluit van de Ned.Herv.Kerk 
te Avereest (thans Oud-Ave- 
reest) om Albert J al ink, 
schoolonderwijzer aldaar, te 
belasten met het bespelen van 

' het in die jaren geplaatste or
gel in dit kerkgebouw. Men zou 
zorgen dat Jalink een piano 
kreeg om daarop de behande
ling van een orgel te leren en 
verder les zou ontvangen van

een muziekdeskundige uit he 
Ommerschansgesticht.
Als ontspanning, doch ook te 
vens als onderlicht werd noj 
op een andere manier in d< 
meer geestelijke behoeften var 
de gestichtsbevolking voor 
zien. Dat valt te lezen in een U 
Veenhuizen, door de directeu: 
der gestichten Veenhuizen er 
Ommerschans, getekend ‘Re 
glement voor de leesbibliothe 
ken aan de gestichten Ommer
schans en Veenhuizen’ 
waarvan artikel 1 luidde: ‘Aar. 
ieder der Rijksgestichten te 
Ommerschans en Veenhuizen 
bestaat een leesbibliotheek 
ten dienste van ambtenaren en 
verpleegden’. In artikel 9 stond 
geschreven: ‘De zaalopzieners 
en zaalopzichters zijn ver
plicht de leeslust bij de ver
pleegden op te wekken en lich
ten hen, voor zooveel noodig 
vóór, met betrekking tot de 
keuze der boeken’. Het blijft 
een vraag hoe die opzieners- 
(sters) de leeslust hebben aan- 
gemoedigd en voorts ook welk 
percentage van de bewoners in 
die jaren tot lezen in staat was.
Wel niet geheel in dit verband 
passend, wil ik toch nog even 
memoreren, dat deze kolonie, 
ter grootte van een klein dorp 
met meests tal zo’n 1500 tot 
2000 bewoners, geruime tijd 
een eigen Postkantoor binnen 
haar terrein had. Op een Post- 
tentoonstelling te Ommen in 
1981, ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan van het Post
kantoor aldaar, zag ik onder
meer enkele omslagen van 
brieven uit die tijd, gestem
peld met ‘Ommerschans’. La
ter is dit kantoor overge
plaatst naar Balkbrug.

Voor onderwijs ging school 
haar werk verrichten.
Vaak kwamen kindren niet 
aan leren toe.
Door arbeid daarvoor dikwijls 
veel te moe
en bleven in gebreke bij die 
plichten.
Ontspanning door de eigen 
Schansfanfare!
straatspelers kregen hier een 
nieuwe kans,
onder het motto: ‘mei muziek 
meer mans’.
Boeken beschouwd als best voor 
bedelaren.
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Bedelaars drachten beroering (2 7)
Het is begrijpelijk dat bij de 
grote stroom ‘edelaars, landlo
pers en vagebonden’ die naar 
de kolonie in de Ommerschans 
zijn getransporteerd, dikwijls 
lieden voorkwamen die het 
met het mijn en het dijn niet zo 
nauw namen. Daarvoor was er 
dan ook door de Maatschappij 
van Weldadigheid een strenge 
tucht en zorgvuldig toezicht 
ingesteld. Of dat afdoende re
sultaten heeft opgeleverd valt 
echter te betwijfelen. In het 
verslag over het dienstjaar 
1826, uitgebracht door Gene
raal-Majoor van den bosch, na
mens de Permanente Commis
sie aan de Algemene 
Vergadering der Commissie 
van Weldadigheid, citeer ik 
hierover:
‘Het gedrag van de bedelaars
kolonisten is over het alge
meen wel. Aan grove misdaden 
of baldadigheid althans ma
ken zij zich niet schuldig. Hun
ne zeden waren echter bij aan
komst zo zeer verbasterd, dan 
dat wij in dezelve verbetering 
steeds aanmerkelijke vorde
ringen zouden kunnen waarne
men. Hunne werkzaamheden 
neemt het meeste toe. Trou
wens daarvan is hun onder
houd, zoowel als het uitzigt op 
ontslag afhankelijk gemaakt. 
Ook wordt bij het opmaken 
der jaarlijse voordracht, daar
toe op hun ondergeschiktheid, 
hun ordelijkheid en hun be
scheiden gedrag, de meest mo
gelijke acht gegeven. Bij som
migen, ja bij velen, heeft een en 
ander een goede uitwerking, 
die echter wanneer zij in het 
maatschappelijk leven terug
gekeerd zijn, het meest kan 
blijkea Een afkeer van het be
delen en daarentegen de be
geerte naar den arbeid is voor
zeker, wat bij het wortel schiet, 
waartoe het gevoel van terug 
bekomen arbeidskracht het 
meeste bijdraagt’. 
Gerapporteerd wordt verder 
nog dat e veteranen die nog 
niet door ouderdom en gebre
ken daartoe buiten staat zijn, 
voor het grootste gedeelte nog 
zeer arbeidzaam worden be
vonden en dat zware arbeid als 
ploegen en maaien van gras en 
rogge door hen met veel lust 
wordt ‘verrigt’. Ook dat ‘hun 
gedrag voorbeeldig is en aan 
hunne bestuurders alleszins 
ondergeschikt. Zulk een goede 
getuigenis kon echter niet van 
de vrouwelijke bewoners van 
het gesticht gegeven worden, 
want ‘vele derzelver zijn kijf
achtig en ontevreden’. Uit hetr 
geen hier aan de commssie ge
schreven werd kunnen we wel 
concluderen dat de toestand

van toen wel wat rooskleurig is 
voorgesteld dan dat zij werke
lijkheid was, hoewel de over
last voor de omgeving in die 
tijd nog veel te beduiden had. 
omreden dat ter nog weinig 
mensen in de nabijheid van de 
kolonie woonden De overlast 
nam dan ook toe, nadat er 
langs het gegraven kanaal, de 
Dedemsvaart zich allengs 
meer gezinnen zich vestigden 
Daar kwam nog wat anders bij. 
Het afgraven van de dikke laag 
veen die het gereedkomen van 
de Dedemsaart op gang kwam 
en zich hoe langer hoe meer 
uitbreidde, trok een grote me
nigte arbeiders aan, vooral van 
veel Duitse turfgravers. Deze 
overgrenze werkers vormden 
op den duur te Slagharen met 
hun gezinnen zelfs een blijven
de nederzetting.
Vele namen van mensen daar 
herinneren hier nog aan. Een 
groot deel van hen, en tevens 
van een zelfde soort groep te 
Dedemsvaart waren in de win
ter zonder enige bron van in
komsten. Met als gevolg over
last voor de omgeving omdat 
zij door bedelen probeerden 
toch in hun onerhoud te voor
zien. En hoe vreemd het ook 
mag lijken, ze bedelden ook in 
de nabijheid van de Ommer
schans kolonie. Als het ware in 
het hol van de leeuw. Het ern
stig vermoeden bestaat dat 
menig alleenstande juist over
last veroorzaakte om zo als be
delaar gepakt en- opgenomen 
te kunnen worden. Dan had hij 
tenminste niet alleen onder
dak maar ook warmte en voe
ding. De kolonie werd dus voor 
hun een soort toevluchtsoord. 
Want moge dan de toestand 
van de koloniebewoners vaak 
beklagenswaardig zijn ge
weest, die van de werkers in 
het veen waren dikwijls niet 
minder. Toch viel het in de re
gel niet mee om in het gesticht 
een veilig winterverblijf te vin
den. Uit de correspondentie 
van de beide betrokken burge
meesters, die van Ambt/Har- 
denberg en Avereest, wordt 
steeds weer de indruk gewekt 
dat zij opdracht verstrekten 
deze mensen niet op te pak
ken, want dan zouden zij er 
voor moeten betalen!
En zonder betaling van 45 gul
den per jaar werden in de kolo
nie geen bedelaars binnengela
ten  Zo waren er dus toen 2 
groepen bedelaars. Binnen de 
kolonie en daarbuiten, die bei
den dikwijls tot overlast van 
de bewoners in de omgeving 
waren.
In het algemeen was men in de 
omgeving van het gesticht zeer

op zijn hoede, al kwam dieistal 
van aardappelen en granen, 
verbouwd op de koloniebeor- 
derijen regelmatig voor. Niet 
alleen van bewoners doch ook 
door mensen van de andere 
groep bedelaars. Eén voor
beeld: er werd aangifte van het 
meenemen van een halve sche- 
pelmand met aardappelen bij 
Johannes Molenaar ‘door een 
vrouwspersoon, genaamd Jo
hanna B. voormaals koloniste 
in de Ommerschans, doch 
thans zonder beroep, wonende 
in de gemeente Avereest’.
Erger overlast veroorzaakten 
de brandstichtingen door be
delaars. Hiervan 3 gebeurte
nissen. Naar Hoeve Nr. 7 moest 
de brandspuit van het gesticht 
uitrukken, die assistentie 
kreeg van de brandweer te 
Balkbrug omdat er daar op die 
hoeve een korenmijt in brand 
stond. Omdat de brandweer op 
tijd arriveerde, bleef het bij die 
ene van totaal 12 korenmijten. 
Als verdacht van de brand
stichting werd opgepakt de ko
lonist Adrianus de R. Het 
schijnt dat deze een grote he
kel had aan de Hoevenaar Mul
der. De brand bij boer Mulder 
was nog van geringe betekenis 
vergeleken bij die op Hoeve Nr. 
8. Deze boerderij werd toen be
woond door Gieljen Klaver, ge
boren 28 oktober 1814 te Har
derwijk. Als dader werd hier 
veroordeeld de verpleegde uit 
de Ommerschanskolonie 
T.Tw. nummer 2256. Hoeve Nr.
8 is kort na de brand weer op
gebouwd en er is hout aan ver
werkt van de vorige, hetgeen 
nog te zien is aan de brandspo- 
ren die aanwezig zijn. Het der
de geval betreft een Hoeve in 
het meest oostelijk deel van 
het koloniegebied.
Op een in het archief van de ge
meente Ommen aanwezige 
kaart staat bij Hoeve Nr. 3, 
waar later de familie Redder 
woonde: ‘afgebrand’. Ook deze 
hoeve is wellicht door één der 
bewoners van het bedelaarsge
sticht in brand gestoken en 
daarna herbouwd. Dit waren 
zo enkele voorbeelden van 
overlast voor de omgeving van 
‘vreemde’ en van eigen bede
laars. De ergste van de wanda
den gepleegd door bedelaars 
van de kolonie is echter wel het 
op brute wijzen vermoorden 
van het meisje op Hoeve Nr. 11 
aan de zo genoemde le 
Schansweg. Op 4 juni 1871 ves
tigde zich op Dalvoorde, even 
ten noordwesten van het kolo
niegebied het gezin van Nico- 
laas Hoogenberk en Roelofje 
Tijmes. Hoogenberk was koet
sier bl Jhr. Junius van Hemert

op het landgoed ‘Dalvoorde’. 
Op 6 juni 1868 vertrok het ge
zin naar de kolonie Ommer
schans en Hoogenberk werd, 
evenals zijn vader, Hoevenaar 
op een kolonieboerderij. Het 
drama voor de 13-jarige doch
ter Zientje voltrok zich op 15 
oktober 1889. Zij werd begra
ven vooraan op de begraaf
plaats in de Ommerschans, 
dicht bij de gracht, tussen de 
graven van ambtenaren van 
het voormalige gesticht. On
langs ben ik daar nog eens 
even wijzen kijken en gelezen 
wat er op haar grafsteen is ge
beiteld:
‘Hier rust Zientje Hoogenberk, 
geboren 11 september 1876, 
overleden 15 oktober 1889, Ro
meinen 11:13’.
d’ Omgeving was maar einig 
ingenomen,
met zo dichtbij, die massa bede
laars.
Het vond dat vreemde volkje 
maar wat raars.
Waardoor vaaki&el beroering 
is gekomen.
Vooral toen door die lui werd 
ingebroken,
of brand gesticht bij boeren me
nigmaal.
Eens was die last een meisterg 
fataal: x
Bruut aangerand en daarna 
doodgestoken.

Vrouwenraad
vergadert
OMMEN -  De Algemene Be 
stuursverkiezing van de Omme 
Vrouwenraad zal op donderda; 
3 maart worden gehouden in d' 
bovenzaal van het Hervorm» 
Centrum. Het begint om hal 
acht.

Tropical ook
zondagmiddag
open
OMMEN - Dancing Tropical i 
voortaan ook op zondagmldda 
geopend. Hiermee komt Trop: 
cal tegemoet aan de wensen va 
veel discogangers. De entree o; 
zondagmiddag is gratis.



Overdenking on de 
dodenakker (29)

, Vele honderden malen ben ik 
langs de, naar het mij leek, 
kleine begraafplaats aan de 
westzijde van de weg van Om
men naar Balkbrug gekomen. 
Soms ben ik er wel eens even 
gestopt om te kijken naar de 
namen die op de weinige graf
zerken aangebracht waren. 
Namen met geboorte- en sterf
datum van mensen die in de 
voormalige bedelaarskolonie 
daar dichtbij geleefd hebben 
en hier begraven zijn. Ik stelde 
dan bij mij zelf ook vast, dat 
het nogal meeviel met het aan
tal overledenen. Het maakte 
op mij dan ook niets meer in
druk dan andere begraafplaat
sen Totdat ik enkel jaren gele
den de door mij verzamelde 
kranteknipsels en allerlei arti
kelen, maar vooral de gege
vens die de heer Uitvlugt te 
Balkbrug mee deed toekomen, 
intensief bestudeerde en als 
‘amateur-historicus’ verder 
aan het speuren ging. Dit diep
gaand onderzoek gaf mij tot 
mijn grote verbazing een gans 
andere kijk op hetgeen zich 
heeft afgespeeld op het terrein 
van de vroegere verdedings- 
schans.
Het allermeeste moet ik ver
klaren heeft mij getroffen wat 
ik toen over deze dodenakker 
te weten kwam. Toen werd mij 
ook duidelijk dat die ‘kleine’ 
begraafplaats alleen maar be
stemd is geweest voor het te- 
raarde bestellen van gestorven 
gestichtsbeambten die in de 
kolonie dikwijls als slavendrij- 

•' vers zijn opgetreden, maar dat 
daar niet één bedelaar is be- 
graven Die werden achter, dat 

\  vrij goed onderhouden gedeel- 
te, in de grond gelegd, op een 

r  veel groter terrein, waardoor 
ongeveer geheel gevuld is ge- 

l- worden met de stoffelijke over- 
! schotten van de arme sloebers, 
1 • voor wie de dood vaak nog de 
- enigste uitkomst was...

; Uit onderzeken door anderen 
vernam ik dat daarin met bo- 

; men en struiken, vooral met
I veel doornige bramen begroei-
♦ 4 de grond 5448 mensen zijn weg-
• . gestopt, mannen, vrouwen en

kinderen. Bij die kinderen wa
ren een groot aantal buiten
echtelijk geborenen, die vaak 
reeds binnen de leeftijd van 1 
jaar stierven. De omstandighe
den in de kolonie Ommer- 
schans waren van dien aard, 
dat de verzorging door de jon
ge moeders heel veel te wensen 
overliet. Deze jongens en meis
jes en vrouwen moesten im
mers zo spoedig weer in het ar
beidsproces worden
ingeschakeld, om voor zichzelf 
en hun kind de kost te verdie
nen en kregen zo lang niet vol
doende tijd zich met kinder
verzorging te bemoeien.
Mede hierdoor is het aantal 
kinderen dat stierf en op de vo
rige begraafplaats aan de aar
de werd toevertrouwd, onge
veer 500 in getal. Meer dan vijf 
duizend in deze grond! Ik 
schrok ervan, toen dit tot mij 
doordrong en degenen, die ik 
het daarna vertelde, evenzeer. 
Begraven als een nummer, al 
zijn hun namen nog bekend. 
De eerste gestorvene werd in 
1821 aldaar begraven en in 
1889 zijn er voor overleden be
delaars de laatste graven ge
dolven en dat waren er toen 
nog 20. Het is als het ware één 
groot massagraf en het aan
zien ervan deed mij denken 
aan de verzamelgraven die ik 
zag in het voormalige concen
tratiekamp bij Bergen-Belzen 
in Duitsland. Een groot massa
graf, dat wel de zwartste blad
zijde vormt uit de historie van 
de Ommerschans en een scher
pe aanklacht behelst tegen de 
zogenaamde ‘weldadigheid’ 
waar alleen de ‘Maatschappij’ 
die zich zo liet aanduiden, wij
zer van werd. Of de doden allen 
wel een kist als omhulsel heb
ben meegekregen, kon nooit 
worden vastgesteld. De kolo
nie had op haar gestichtster- 
rein wel een eigen timmer
werkplaats, maar of ze daar 
ook doodskisten voor gestor
ven bedelaars vervaardigden 
is niet bekend en men veron- 
dersteldt dat éen gebruikt la
ken voldoende werd gedacht. 
Misschien wat cru uitgedrukt,

maar het komt er wel ongeveer 
op neer: de verworpenen ter 
aard’ werden na hun dood, de 
weggeworpenen in de aarde. 
Naar het onstellend grote aan
tal sterfgevallen werd eertijds 
een onderzoek ingesteld. Dit 
onderzoek geeft aan dat er in 
1821 één man overlijdt, met 
een piek in 1826 van 112 overle
den mannen en 114 overleden 
vrouwen. Ook 1847 laat een 
piek zien met 204 overleden 
mannen en 75 vrouwen. Na 
1870 zijn er geen vrouwelijke 
overledenen omdat deze toen 
in aparte inrichtingen te Veen
huizen werden geplaatst. Een 
berekening iaat zien dat het 
gemiddeld aantal doden op 78 
komt, uitermate hoog. Toen ik 
dit alles uit het mij ter beschik
king staande bmnenmateriaal 
te weten was gekomen, ben ik 
opnieuw naar de begraafplaats 
iil de Ommerschans gegaan. 
Nu niet om te kijken naar het 
gedeelte vóór aan de weg, 
maar ondanks het bordje met 
het irriterende opschrift 'ver
boden toegang’, verder het ter
rein op, achter het oude baar- 
huisje. Ik ben toen op een 
donkere herfstdag, het bijna 
geheel met bomen en struiken 
van allerlei dichtgegroeide, 
wat oneffen door de ingezakte 
graven stuk grond, overgelo
pen. Na mij een weg door de 
doornen te hebben gebaand 
kwam ik geheel achteraan bij 
een brede sloot, die deze dode
nakker afsluit. Daarna nog on
geveer 20 meter naar links, 
waar ik een grote grafsteen, 
plat over de bodem gelegen 
aanschouwde, met daarin ge
beiteld verschillende namen 
met geboorte- en sterfdata. 
Een zerk, wellicht later door fa
milie van hen daar geplaatst 
als bewijs van laatste eer. Ver
der heb ik nergen een herinne- 
ringsteken kunnen ontdekken. 
Het was voor mij een vreemde 
belevenis en het geheel ver
droot mij zeer. De indrukken 
van mijn tocht over die grond, 
met die duizenden die hierin 
begraven zijn, heb ik getracht 
weer te geven in de hier nu vol

gende ‘Overdenking op de d 
denakker’

Gij gracht van oude Omme 
schans,
Zo vreemd en zo apart.
Gij grote bomen, breed t>c 
krans,
Gij groen, zo zeer verward. 
Verhaal mij hetgeen gij weet 
Wat gij hier hebt aanschouu* 
Vertel toch, wat jou treurt 
deed,
Waaróm gij nu nog rouwt 
’k Heb van jouw huilen iets ue 
slaan,
Toen gij zacht zei tot mij: 
Treedt toe en hoor de treurzar 
aan,
Van ver, en toch dictbij.
De kreet van mensen, groot e 
klein;
die hier in deze grond,
Bij duizenden begraven zijn: 
Zwart zand, dat hen verslont
’k Ging over dodenakker daai 
Door doornig wild gewas. 
Keek om mij heen; wat was ht 
waar,
Dat leed, waarvan ik las.
Na nood en pijn, prooi van he 
graf.
Hoe indroef 't geen ik zag.
Dit uur, dat mij diep deemi 
gaf.
Op die zo donkre dag.
O oude gracht van Ommer 
schans
Zo sfeervol en zo stil.
O bomen -met jouw blaad’ren 
glans;
Gij graven grauw en kil.
Ga door et klagen en geween, 
Om ’t onheil, hier geschiedt. 
Blijf schreien door de jarei 
heen,
Jouw tranen van verdriet.
Mijn overdenking op de dode 
nakker,
Daar op dat ruig begroeid, bi 
zar terrein;
Zal hier en nu en immer door ‘r 
klaaglied zijn.
Houdt de herinnering aan vee 
lijden wakker.
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Opvoeding vervangen door 
verpleging (31)
De vestiging van ‘Veldzicht’ is 
voor de ontplooiing van Balk
brug van grote beketenis ge
weest. De nog kleine nederzet
ting langs het kanaal de

- Dedemsvaart kreeg door de 
bouw van vele woningen een 
forse uitbreiding. Al die amb
tenaren met hun gezinnen, die 
een voor die tijd een hoog inko
men genoten, waren goede 
klanten voor de middestan- 
ders, wier aantal in de loop der 
daaropvolgende jaren gestadig 
bleef groeien. Dat gold ook 
voor kerk en school die uitbrei
den moesten en voor het vere
nigingsleven dat tot grotere 
bloei kwam.
Behalve de oude kerk te Oud- 

. Avereest ontstond er in de 
laatste 10 jaren van de vorige 

' eeuw ook een Gereformeerde
* Kerk, die een gebouw kreeg bij 
. 't Schut bij Sluis V. En naast

de openbare school die tot 4 lo- 
‘ kalen kon uitbreiden kwam er 

ongeveer 300 meter westelijker 
een Christelijke school in 1914. 
Eerst met 2, later vergroot tot 3 

t lokalen.
* Wat het werkgebied van de
- ‘Veldzicht’jongens in de Om- 
r merschans betreft, daar bleef

de verzorging van het veen en 
de bewerking van het land en 
de tuin op hoog peil staan en 
de productie bijzonder hoog.

. Het was dan ook een grote 
; klap voor Balkbrug toen in 

1930 dit Rijksopvoedingsge-
* sticht als bestemming voor
- moeilijke jongens werd opghe- 
. ven en de hele meute, zowel

jongens als ambtenaren, werd 
overgeplaatst naar Doetin- 
chem en daar samengevoegd 
werd bij de inrichting ‘De 
Kruisberg’. Balkbrug zat in 
zak en as.
Voor de Ommerschans had dit 
vertrek tot gevolg dat een 

. groot deel van de nog ongeveer
300 hectare grond, die in 1890 

' niet verkocht was, nu verpacht
• werd aan verschillende boeren 

en de Hoeve nr. 7 met het daar
bij behorende land gehuurd 
werd door de familie Hiemstra.

• Hoeve nr. 5 vlak bij het restant 
van de koloniegebouwen bleef 
vooreerst echter beschikbaar 
als arbeidstherapieterrein

,* voor de nieuwe bewoners van 
, ‘Veldzicht’, alsmede de grond 

ten noorden van de Boskerk. 
Want de gekoesterde vrees,

• dat de gebouwen aan de Ora- 
. merweg leeg zouden blijven 
.• werd tot groot geluk van de

Balkbrugse middenstanders

niet bewaarheid.
De regering, profijt willend 
trekken van deze nog vrij nieu
we gebouwen, die leeg geko-. 
men waren en tevens het be
lang inziend van de 
aanwezigheid van de Ommer- 
schansgronden dicht bij, be
sloot het gesticht na de nodige 
veranderingen te bestemmen 
voor de ter harer beschikking 
gestelden, krachtens de nieu
we Psychopatenwet.
Alzo kreeg ‘Veldzicht’ in 1931 
de functie van Rijksasiel voor 
Psychopaten, zoals diegenen 
werden bestempeld, die bij 
vonnis der Rechtbank naast 
gevangenisstraf voor hun soms 
zware overtredingen, tevens 
onder het toezicht van de 
Overheid moesten blijven; de 
zogenaamde TBR-gevallen. 
Deze mensen, het waren alleen 
mannen, bevolkten van toen af 
het gesticht ‘Veldzicht’ en bij 
gunstig weer ging een deel van 
deze ‘patiënten’, zoals ze offi
cieel te boek stonden, onder 
leiding van Gestichtswachten 
naar de boerderij en naar het 
bouwland, alsmede naar de 
moestuin.
Opgemerkt zij nog dat deze 
Gewa’s wel op politieagenten 
geleken, maar het niet waren 
en dus ook geen bekeuringen 
konden geven. Dit tot geluk 
voor vele verkeersovertreders. 
Met de komst van vele Psycho-. 
paten kwamen dus ook de be
wakers mee en een heel stel 
ambtenaren, die de verlaten 
woningen al spoedig vulden. 
Daarmee werd Balkbrug van 
haar weeklacht en vrees be
vrijd en kon haar zak en as ver
anderen in een blijde rei.
De Gewa’s gingen als bewaker 
steeds mee met de groepen 
psychopaten naar de stallen 
en schuren en naar de akkers. 
Op zichzelf stelde het werk van 
de patiënten niet zo veel voor 
en was het meer bedoeld om 
deze mensen zinnig bezig te 
houden en daarom mocht er 
door opzichter niet hardhan
dig worden opgetreden en 
evenmin tot harder werker 
worden aangespoord. Vooral 
in de eerste jaren van dit asiel 
gebeurde het nogal vaak dat 
boeren in de omgeving gebruik 
maakten van de geboden gele
genheid deze lieden tegen een 
kleine vergoeding op hun be
drijf te laten werken. Goedko
pe arbeidskrachten zijn een 
boer steeds welkom.
Meestal ging dit soort verple

ging van psychopaten redelijk 
goed, maar soms ook wel eens 
goed mis. Van zo’n geval kan ik 
zelf meepraten. De boer waar 
ik in de dertiger jaren als boe
renknecht diende kreeg ook 
zo’n verpleegde te werk en de 
eerste weken ging het naar be
horen. Doch de kruik gaat zo 
lang te water tot zij breekt en 
dat geschiedde ook met de pa
tiënt Gerrit de Bree uit Am
sterdam. Op een avond toen ik 
mij wilde omkleden om uit te 
gaan, bleek uit de kast in het 
kamertje achter op de deel, bo
ven de hilde, mijn nachtver
blijf, mijn blauwe kostuum ge
sloten te zijn met nog 25 
gulden die ik pas als maand
loon in ontvangst had geno
men.
Ik wist meteen wie dat gelapt 
had: de brave Gerrit. Dat ik 
hierover erg kwaad ben gewor
den, zal u niet verwonderen en 
de volgende morgen hiervan 
aangifte gedaan bij burge
meester Visser van Avereest, 
in wiens gemeente het Rijksa
siel ‘Veldzicht’ stond en tevens 
mijn baas gezegd dat ik onmid
dellijk mijn dienstbetrekking 
zou aibreken als hij nog ooit 
weer zo’n ‘viezepater’ in het 
werk zou inschakelen.
Enkele weken later kon ik van 
het Avereester gemeentehuis 
mijn pak terughalen, nog be
dekt met vele bruine paarde- 
haren. Gerrit bleek namelijk 
door de politie gearresteerd te 
zijn, gezeten op een bruin 
paard midden in de nacht bij 
Amsterdam, met op zijn borst 
vastgebonden een zaklantaarn 
om zo de weg in het duister te 
kunnen vinden. Hij had net als 
voor zijn veroordeling tot TBR 
opnieuw op dezelfde wijze een 
paard uit de weide gestolen om 
het op de markt te kunnen ver
kopen.
Zo kreeg ik mijn blauwe kos
tuum terug, maar de 25 gulden 
waren verdwenen. Dit bedrag 
heb ik toen van mijn werkge
ver gekregen als een soort zoe
noffer! Dergelijke gevallen 
kwamer er meer voor en ook de 
vluchtpogingen op het werk
terrein in en om de kolonie- 
boerderij namen in aantal toe 
en brachten dikwijls veel pa
niek in de omgeving.
De klachten hierover namen 
op den duur dermate toe, dat 
er in de latere Jaren besloten is 
dit buitenwerk van psychopa
ten sterk te beknotten. Be
perkt werden deze mensen nog

aan de boeren uitgeleend 
een klein aantal ouderen bl 
zich af en toe nog bezig houc 
met het onderhoud van het t 
rein rond de kerk of in de mo 
tuin.
Een andere groep verkeerde 
het vroegere Regentenhuis < 
kolonie te Balkbrug. Ech 
wel achter hoog gaas. Hoé 
nr. 5 werd verpacht aan de 
milie Van Gorkum. Loonwe 
bedrijven verzorgden voorta 
het werk op het bouwland c 
der supervisie van ambtem 
H.Vos, die woonde op het vo 
malig doktershuis van de ko 
nie aan de gracht. Tot ook < 
weer afliep en alle nog aam 
zige cultuurgrond werd v 
huurd en enkele percelen 
van beplant.
Opnieuw kwam de oude O 
merschans in de loop der e» 
wen erg gehavend, en stil 
verlaten bij te liggen, zo. 
voorheen al vaker gebeun 
Eerst als verdedigingsfc 
toen als kolonie voor bedela.' 
en daarna als werkterrein v( 
jonge overtreders en psycl 
paten. Nu al weer heel wat 
ren daar liggend als e 
vreemdsoortig stukje natu 
schoon welke haar diepste i 
heimen wel nimmer zal prijsi 
ven.

Nog eens is daar een verc 
d’ring ingetreden, 
loen ‘Veldzicht' werd tot p 
chopaten-oord.
*Patiënten' zetten het progra 
ma voort,
met arbeid, wat daarvoor 
jongens deden.

Dit buitenwerk van deel c 
psychopaten,
bleek op den duur te zijn e 
zware last.
Er kon niet goedgenoeg op w  
den gepast.
Dus moesten zij dit schans\ 
bied verlaten.

Opnieuw heeft stilte haar I 
slap genomen, 
rondom ruïne van de vroeg ( 
schans,
met een verleden zonder t 
\>eel glans.
Waarvan de brede gracht n 
droef blijft dromen.
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ros Ben. aamai
noemgnswaartfïgheöen (33)
Bij het opschrijven van allerlei 
ve nn el d enswaardi gh ed en 
kwam ik tot de ontdekking dat 
er toch te veel waren om ze al
leen in één hoofdstuk weer te 
geven. Vandaar nu een vervolg 
en dan wil ik eerst nog iets zeg
gen naar aanleiding wat ik al 
schreef over de industrie in 
noordelijk Ommen.
Ik vertelde toen namelijk dat 
er in tegenstelling met de fa
brieksmatige activiteiten in de 
Ommerschanskolonie, in Stad 
Ommen zelf heel weinig ge
beurde. Uit nader onderzoek 
bleek mij echter dat er in Om
men naast een bierbrouwerij 
toch ook nog een kleine jutefa- 
briek is geweest, waar voor re
kening van Gebr. ter Horst uit 
Rijssen jutezakken werden ge
maakt.
Deze werkverschaffing schijnt 
wel wat levensvatbaarheid te 
hebben gehad, maar-door wei
gering van het Ommer stads
bestuur enige steun te verle
nen, weer verdween. En zo liep 
Ommen een kans mis om daar 
industrie gevestigd te krijgen. 
Deze tak van industrie floreer
de in de Ommerschans zo zeer 
dat er daar bijvoorbeeld in 
1866 niet minder dan 348000 
koffiezakken werden vervaar-,., 
digd, waarvan de garens wer
den geleverd door dezelfe fir
ma Gebr. ter Horst. 
Opmerkelijk vond ik dat er in 
de historische verhandelingen 
over Ommen zo weinig betref
fende de- bedelaarskolonie is 
geschreven. Dr. M.A.Vente be
steedde er in zijn boekje ‘Ge
schiedenis van Ommen 1831- 
1940’ slechts drie bladzijden 
met wat algemeenheden aan 
terwijl ook de de door mij zeer 
gewaardeerde schrijver
G.Steen er in diens 'Bijdragen 
tot de geschiedenis van Om
men rond de 19e eeuw’ er maar 
terloops even wat aandacht 
aan geeft.
Daartegenover wijdde
J.Drenth in zijn ‘Bijdrage tot 
de geschiedenis van Avereest’ 
er vele bladzijden aan en nog 
veel uitvoeriger deed dat de ge
pensioneerde veldwachter van 
Balkbrug in de vele artikelen 
over de kolonie in de Ommer
schans, die aan het begin der 
jaren zestig geplaatst werden 
in de Dedemsvaartse Courant. 
Zou dit soms komen dat voor 
de beide laatst genoemde au
teurs dit gesticht betrekkeUJk 
dichtbij lag en voor degenen 
die over Ommen publiceerden 
het te ver van hun bed verwij
derd was?
Hetgeen eerder gemeld werd 
over bedelaars in de omgeving 
kan nog aangevuld worden 
met de mededeling dat Om
men soms last had van de uit

de Ommerschans gedeserteer
de kolonisten, die wanneer zij 
op heterdaad betrapt werden, 
netjes weer opgepakt en naar 
de kolonie onder geleide terug
gingen.
Een korte toelichting over de 
dokters in het gesticht. Hier
mee worden bedoeld die men
sen die de bevoegdheid had
den om als
‘plattelandsgeneesheer’ op te 
rieden. De studie om echt arts 
te worden konden namelijk 
maar weinig mensen betalen 
en het woord 'studievoorschot- 
ten’ nog onbekend. Het stude
ren aan een universiteit'was 
voor slechts weinigen mogelijk 
en daarom waren er in de grote 
steden cursussen die geleid 
werden door bekwame dokto
ren.
Wie zo’n cursus met goed ge
volg afsloot, kreeg dan het 
recht om de genees- heel- en 
verloskunde uit te oefenen ten 
plattelande. Zij ontvingen dat 
de titel ‘Plattelandsheelmees- 
teri doch ze werden wel als 
dokter aangesproken. Over de 
verdediging der lijfstraffen die 
haar toepassing vonden in de 
strafkolonie Ommerschans, 
las ik nog het volgende ver
weer, door de leiding opge
steld:
*Wat nu het bedelaarsgesticht 
aangaat, wij mogen ons ver
wonderen dat de waarnemer 
die de kolonisten hier vagebo- 
den, hoeren en ontspoorden 
correctioneel gestraften 
noemt, de ligchamelijke straf
fen ten hunnent afkeurt. Wij in- 
tusschen, ofschoon deze lieden 
niet alleen met die benamin
gen willende bestempelen, 
achten het niettemin onver
mijdelijk, denzelve door kast- 
stijding van de weerspannig- 
sten en boosten onder hen, aan 
hunnen plicht te houden en 
aan de ondergeschiktheid te 
gewennen’d).
‘De wijze waarop dit geschiedt 
echter, achten wij gansch niet 
onverschillig, maar maakt 
zoodanig eene kastijding naar 
ons inziens juist betamelijk en 
gepast. Ook mag derhalve niet 
anders dan op uitspraak van 
eenen Raad van Tucht, uit ver-, 
schillende hoogere en lagere 
ambtenaren zamengesteld, 
zoodanig worden gestraft en 
niet, dan ter oorzake van hei
melijke ontvlugting en om an
dere grove overtredingen ter 
verstoring van de rust en goe
de orde. Het getal slagen is 
mede bepaald en zeer matig en 
daar tot onderzoek, uitspraak 
en uitvoering, de concurentie 
van tenminste zes ambtenaren 
noodig is, wordt het denkbeeld 
van misbruik hierdoor uitge
sloten terwijl hiervan mede

aantekening wordt gehouden 
en w(j maandelijkse opgave 
ontvangen Zulk een wijze van 
kastijding oordelen wij nood
wendig in gestichten van zulk 
een omvang en bij die klasse 
van menschen, ja welligt nog 
onvermijdelijker dan de lig
chamelijke straffen aan boord 
der oorlogschepen Wij achten 
het ook beter dezelve op die 
wijze voor te schrijven, dan een 
bijna niet na te leven verbod 
van dergelijke bestraffing, 
waarbij dam gelijk met dit 
vaak opmerkt, uit noodzake
lijkheid in het geheim en door 
elk ambtenaar, die zulks ter 
bewaring van zijn gezag of ter 
volbrenging zijner verplichtin
gen noodig acht, stompen, 
schoppen, kneepen en andere 
mishandelingen plaats grij
pen, waartegen moeijelijk te 
waken zouden zijn’.

Zo werd in deze lange zin nog 
eens duidelijk uit de doeken 
gedaan dat die lijfstraffen toch 
o zo goed bedoeld waren!
Een noemenswaardigheid is 
ook dat de omgeving soms mee 
profiteerde van de kunde der 
gestichts-geneeheren. De in de 
Kolonie vervaardigde medicij
nen zijn ook aan zieken buiten 
het gesticht verstrekt. Even
eens was er op het gebied van 
de veeartsennijkunde een vrij 
goede samenwerking tussen 
de dierenartsen van de kolonie 
en die uit de omtrek. De burge
meester van Avereest was in 
zijn schrijven van 15 april 1840 
zeer erkentelijk voor de hulp 
van de in de kolonie wonende 
veearts Wilhelm en diens zoon 

. Johan Wilhelm, voor de diens
ten aan de boeren bewezen. Hij 
beschouwt hen in zijn rapport 
aan de Gouveneur van Overijs
sel zeer deskundig en hoopt 
dat dit gecontinueerd mag 
worden. Er zijn nog meerdere 
van die bijzonderheden te mel
den, doch ik moet er nu maar 
een punt achter zetten. Alleen 
nog deze vier: Twee over de 
schans en twee over de kolo
nie.

Eerder schreef ik dat we van de 
na 1674 aangelegde Leydijk 
bijna niets kunnen terugvin
den. Maar onlangs zag ik op 
een oude streekkaart dat er 
heel dicht bij een weg werd 
aangegeven in het Arriérveld, 
die de naam Leydijk had. Een 
verrassing, niet verwacht!

De tweede verrassing was voor 
mij, toen tijdens het krant- 
klaar maken van dit hoold- 
stuk, de heer Veldhuis uit het 
Ommerveld bij mij kwam met 
een pakje, waarmee hij nogal

geheimzinnig omging. Bij c 
ning bleek het een door herr. 
het land, of liever in het k 
gevonden Kanonskogel te 5 
met een diameter van on 
veer 10 cm. en loodzwaar. V 
dit een kogel, verloren door 
Spanjaarden, door Maurifc 
ger of door Munsterse troept 
Wie zal het zeggen. Het is c 
mogelijk dat het projectiel 
geschoten is om de tegensts 
der alvast de stuipen op het 
te jagen. Hoe het ook zij, Ve 
huis blijft dit oorlogstuig vo 
eerst zorgvuldig bewaren 
als een historische herinnert 
koesteren.

De twee noemenswaardigl 
den in de kolonietijd zijn: E< 
stens dat een vrij lang gebou 
dat er tijdens mijn jeugdjan 
vlakbij de gracht nog ston 
door een beschieting van e< 
Engelse jager in het laats 
oorlogsjaar op een Duit 
Wehimachtauto, die onder < 
hoge boom zich schuil hiel 
getroffen werd waardoor oc 
dit gebouw de lucht inging.

Tweedens, dat mij pas geleek 
een boekje werd gestuurd m 
een wetenschappelijke stud 
over de Ommerschanskolon 
en die te Veenhuizen. Daar. 
was tevens opgenomen ec 
herdruk van ‘De kolonièn nai 
waarheid geschetst’ do< 
T.L.Hoff ‘gewezen kolonist 
waarvan toen de prijs 50 cei 
bedroeg en die hij verkocht oi 
aan wat geld te komen. De g< 
noemde studie en het boek 
van Hoff, die een deel van zij 
leven in beide strafinrichtir 
gen doorbracht, bevestigen g< 
heel hetgeen ik u in voorgaar 
de hcrffdstukken beschreef.

De Ommer schrijvers delen we 
nig mede,
(roer hetgeen hier, ver weg va- 
hun bed,
gebeurde en er niet goed op ge 
let.
Of hebben zij 't vermelden som 
vergeten?

Wel ging Balkbrug er steeds be 
lang in stellen.
Veldwachter Piel heeft heel wa 
ons verklaard.
Daarnaast ook Drent, auteur U 
Dedemsvaarl.
Mee daardoor kon ik veel aan i 
vertellen.
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