
UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE
OMMERSCHANS.

Het mag wel merkwaardig genoemd worden dat tot dusver
over dit onderwerp geen enkel artikel het licht heeft gezien.
Hiermede wordt natuurlijk bedoeld een artikel over de Schans
als vestingwerk en sluiten' wij de enkele geschriften uit, welke
later zijn uitgegeven over het Gesticht, als een bezit van de
Maatschappij van Weldadigheid.

Over het algemeen bestaat de literatuur erover uit een
en~ele korte aanhaling, terloops vermeld in geschriften en
studies, handelende over de streek waarin het fort was gelegen,
terwijl bronnenmateriaal zoo goed als' nooit is gebruikt.

Eenmaal begonnen, bleek al spoedig het doorwerken der
resolutieboeken van Ridderschap en Steden, als ook die der
Gedeputeerde Staten van Overijse!, noodzakelijk. Hierin werden
verscheidene gegevens aangetroffen, echter tneerendeels met
verwijzingen naar besluiten, genomen door genoemde Colleges
in de Provinciën Drente, Friesland en Groningen, zoodat het
onderzoek moest worden voortgezet in de Rijksarchieven te
Assen, Leeuwarden en Groningen. Bovendien werden volledig~'

heidshalve nog geraadpleegd het Algemeen Rijksarchief en
het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen Staf,
beide te t s""Gravenhage. .

De in het onderzoek ontstane hiaten zijn ,zooveel en zoo
goed mogelijk, aan de hand van officieele geschiedbronnen,
opgelost en aangevuld.

Belangstellenden in de geschiedenis der Schans na haar
overgang aan de Maatschappij van Weldadigheid, worden
verwezen naar het werk van Dr. J. J. Westendorp
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Boe r ma: ttJohannes van den Bosch als sociaal Hervormer;
de Maatschappij van Weldadigheid." Groningen 1927.

Nog rest mij hier te gewagen van den steun en de be,...
langstelling. die ik tijdens mijn onderzoek in ruime mate.
zoowel van deskundigen als van particulieren. heb mogen
ondervinden. Allen die mij met hun raad en kennis bijstonden.
betuig ik hier mijn groote erkentelijkheid.

Nadat Keizer Karel V den 25 October 1555 afstand van
de regeering had gedaan ten behoeve van zijn,zoon Filips IJ.
brak er voor de Nederlanden een treurige tijd aan. Het is
hier de plaats niet dit in bijzonderheden na te gaan; genoeg
zij het te weten. dat Filips. gedreven door zijn intensen haat
tegen het Lutheranisme. ons land al spoedig' ten prooi gaf
aan de stroop,... en roofzucht der Spaansche soldaten. Toen
was het dan ook dat de Staten,...Generaa!. in overleg met de
Staten der verschillende provinciën. besloten fortificatiewerken
te doen opwerpen. teneinde den alom roovenden. plunderenden
en moordenden Spaanschen troepen nog zooveel mogelijk weer,...
stand te kunnen bieden. Zoo werd den 15 April 1596 in de
Statenvergadering van Groningen en de Ommelanden het
besluit genomen om Coevorden. Bourtange en Bellingwolde
te fortificeeren.

Waar genoemde schansen werden opgeworpen volgens het
bevel van Heeren Regeerders. kwam het plan tot het stichten
van de Ommerschans uit een geheel andere bron en wel
door de voortvarendheid van een zekeren Hopman Eysinga.
Gouverneur van Coevorden.

Den 3 Juli 1599 lezen wij in de resoluties der Gedepu,...
teerde Staten van Overijse!. dat ter tafel is gekomen een
schrijven van de ingezetenen van Ave~eest aan den Schout
van Ommen. waarin dezen gemeld wordt. dat genoemde
Hopman Eysinga met eenige Gedeputeerden van Drente te
Avereest is geweest. waar zij de kerk en de omliggende
terreinen in oogenschouw hebben~~genomen en gesproken
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hebben over een plan tot het opwerpen van een schans daar
ter plaatse. Een wat later gezonden bericht stelt den Schout
in kennis met het feit, dat er een Luitenant met 15 à 20
soldaten naar Avereest zijn .gekomen, die met het werk reeds
een aanvang hebben gemaakt. Gebelgd over deze voort-
varendheid, besloten Gedeputeerde Staten om aan Hopman
Eysinga te schrijven ttdatt men niet en denckt te gedogen
dat iemantts eenige schantzen op deser landtschaps bodem
sonder expresse consent solde mogen maken, hem vermanende
datelicken met het werken te doen supercedeeren ende die
soldaten in haer garnisoen te vertrecken ende bij brenger
deses overschriven ofte sie sulckes doen". - Bovendien werd
nog geschreven aan den commandant van de naar Avereest
gezonden afde.eHng om oogenbHkkelijk het begonnen werk
te staken en hem bevolen met zijn manschappen terug te
keeren naar het garnizoen, vanwaar zij gekomen waren.
Hieraan werd voldaan en de bewoners van Avereest zagen
hun hoop, om een onmiddellijken steun te hebben bij het tegen-
gaan en voorkomen van de strooptochten der niets ontziende
Spanjaarden, te niet gedaan.

-Echter was dit alles toch niet tevergeefs geweest. Waar
de belangstelling er eenmaal voor was gewekt, besloot men
pogingen in het werk te stellen om Gedeputeerde Staten over
te halen een besluit te nemen, waarbij definitief tot het op-
werpen eener schans te Avereest zou worden overgegaan.

Evenwel is dit besluit niet genomen door de Overijselsche
Gedeputeerden, maar door die van Drente, die, toen het er
na het jaar 1600 voor de Unie weer minder gunstig begon
uit te zien en het vijandelijke leger onder Ambrosius Spinola
optrok naar het Oosten van Gelderland en Overijse}, waar
nu de oosthoek opnieuw het tooneel van een verwoestenden
krijg werd en al spoedig Grot Oldenzaal en Lochem voor
de Unie verloren gingen, angstig geworden voor den steeds
meer naderenden vijand, in hunne vergadering van 11 October
1605 het plan ter tafel brachten om stappen te doen tot het

11
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oprichten van verschillende fortifièatiew~rken, dusdanig ge...
plaatst, dat ze zouden kunnen dienen tot bescherming hunner
Provincie. Te dien einde werd geschreven aan de Staten...
Generaal, dat volgens hunne meening drie schansen moesten
worden ~angelegd en wel Hopt Ommerveen,Daerlerveen
ende RosswinckeL elck met een 30 ofte 40 soldaeten besett

tt

,

waarvoor Drente gedurende zes maanden een extra compagnie
ruiters van 60 man zoude beschikbaar stellen, die bij het
werk behulpzaam konden zijn en waarvan de kosten ge...
vonden zouden kunnen worden in het verbruik der brand...
schatting, welke door Drente aan den vijand moest worden
betaald.

In afwachting van het antwoord hierop van de Staten...
Generaal, gi.ngen de Drentenaren intusschen voort zich zoo
goed mogelijk tegen den naderenden vijand te beschermen,
waartoe den 18 October van dat jaar besloten werd om
poorten en bruggen te leveren voor de, ook nog zoo goed
als nieuwe, fortificatiewerken van Coevorden. Om hiervoor
de benoodigde hoeveelheid hout bij elkaar te krijgen, werd
machtiging verleend om van ieder domein... en kloostererf, in
de nabijheid van Ommen gelegen, één boom om te hakken.

Het antwoord van de Staten...GeneraaL gedagteekend 15
November 1605, kwam reeds den daarop volgenden dag bij
het College van Drost en Gedeputeerde Staten van Drente
in behandeling, wel een bewijs, dat men van deze zijde de
zaak zoo spoedig mogelijk tot een goed einde gebracht wilde
hebben. De. Hooge Landsheeren konden zich met het gedane
voorstel zeer goed vereenigen en wilden er dan ook gaarne
gelden voor beschikbaar stellen, doch vroegen een zoo spoedig
mogelijk antwoord op de vraag, waar men precies dacht
"de schantskens, om te weeren des vijandts invasiëntt te doen
opwerpen. Bovendien werd verzocht een globale berekening
te maken van kosten, welke er mede zouden zijn gemoeid
en ook die zonder verwijl naar Den Haag op te zenden.
Hiermede wilden ze echter niet zeggen dat met den aanvang
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van het werk nog langer moest worden gewacht. Integendeel;
de Gedeputeerden van Drente werden gemachtigd om "tot
laste van de Generaliteif' desgewenscht met het opwerpen
van de schansen te beginnen: waarvoor, uit de door dat
Landschap te betalen contributie, de som van vijftien honderd
gulden zoude mogen worden gebruikt.

Aardig is het nu te lezen, hoe hierop werd- gereageerd.
Waren ze eerst niet weinig ingenomen met de verkregen toe...
stemming, al spoedig werd de vreugde getemperd door de
opmerking van een hunner, dat van de toegestane som van
vijftien honderd gulden voor elke op te werpen schans maar
vijf honderd gebruikt. kon worden. Inderdaad, het bedrag was
bij lange na niet groot genoeg om er een dergelijk werk
mede te kunnen beginnen. En daar ttde Landtschap, vermits
't verleeden, 't verloep ende 't verderff niet machtich waer
de daer en boven benoedighde penningen uuth die Landschap
te connen vinden", werd besloten, de zaak te laten rusten
en de op handen zijnde komst van den Stadhouder af te
wachten, om met dezen alles nog eens uitvoerig te bespreken
en te overleggen.

Waartoe deze besprekingen hebben geleid? Wij weten het
niet. Pogingen om eenig besluit hieromtrent te vinden moes...
ten zonder resultaat worden opgegeven.

Een vijftien jaren later krijgen wij voor het eerst weer een
schakel van dezen ketting in handen, als wij in de resoluties
van de Gedeputeerde Staten van Groningen en de Omme...
landen lezen, dat, toen den 7 Maart 1621 werd gesproken
over de meest doelmatige inrichting van de frontieren, welke
dienden tot bescherming en verdediging van de Provincie
Groningen, men o.a.. het besluit nam, garnizoen te leggen in
ttOvereersf', waartoe ttdartich soldaten in de Kercke" aldaar
werden ingekwartierd 1), terwijl bovendien aan Gedeputeerden

1) V erge!. ook: Register van Charters en Bescheiden in het 'oude Archief
van Kampen, VII. No. 5027.
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van Overijsel werd verzochtt wederom ttde Veenbrugge met
garnisoen te besetten

tt

en aan die van Frieslandt om soldaten
te willen leveren voor de frontieren tusschen ttOverees ende
Steenwyck

tt

t opdat zoo een sterke linie de Noordelijke pro~

vinciën zoude dekken tegen mogelijke invallen van het
vijandelijke leger. Hieruit blijkt duidelijkt dat Drente had
afgezien van het opwerpen der schansen.

Bovengenoemd besluit van Gedeputeerde Staten van Gro~

ningen werd genomen naar aanleiding van een rapportt uit~

gebracht door een zekeren Heer Jensemat die te dien einde
een reis had ondernomen langs de zooeven genoemde routet
een reis vol gevaren en moeilijkhedent evenwel tot een goed
einde gebracht door het optreden van Commandeur Quirin
de Blaeuw van Coevorden, ttdie hem seer behulpelyck was
geweest ende groote neerstigheit hadde angewent

tt

• Gedepu~

teerden van Groningen besloten dan ook den 5 April 1621
hem voor de bewezen diensten hun welgemeenden dank te
doen overbrengent terwijl zij ter gelegener tijd een tastbaar
bewijs hiervan hoopten te laten volgen.

Intusschen had dan Avereest opnieuw bezetting gekregent
welke was gehuisvest in de kerk en de daarbij in 1599 door
Hopman Eysinga begonnen opwerping der schanSt die nu
langzamerhand was uitgebreid tot een kleine redoutet waar~

van wij vinden gewag gemaakt in de resoluties der Gedepu~

teerden van Drentet waar den 19 April 1621 t tengevolge
van de talrijk ingekomen klachten over de groote overlast
en. de kosten van het ettelijke malen overgeplaatste garnizoen
van Coevorden in en uit de nieuwe redouten van Valterdijk
en Oevereestt door de omwonenden geuitt het besluit geno~

men werd om Hopman de Blaeuw hiervan in kennis te stellen
en dezen op te dragen om er voor te zorgent dat de ge~

maakte kosten en de gedane arbeid naar behooren zouden
worden vergoed. l)

)) Vergel. ook: Register van Charters en Bescheiden in het oude Archief
van Kampen, VII. No. 5215.
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Echter is deze nieuwe redoute te Avereest van weinig
beteekenis geweest, daar zij eenige jaren later reeds van de
kaart is verdwenen en wij weten, dat in het jaar 1628 de
Ommerschans is versterkt geworden. met een nieuwe redoute,
welke in plaats van ten Noorden, ten Oosten der schans
werd opgeworpen, terwijl als dekkingslinie tevens een retran.
chement werd aangelegd, loopende van de schans in Noord.
Oostelijke richting.

Al was men zoo aan de klachten van 19 April 1621, over
den overlast en de koste.n van het Coevordensche garnizoen
eenigermate tegemoet gekomen, een einde aan dezen toe~tand

maken had men er niet mede kunnen bereiken, hetgeen blijkt
uit de resoluties van Gedeputeerde Staten van Drente dd.
26 April d.a.v., dus precies een week later. Andermaal be.
klaagden zich de inwoners van Odoorn, Ten Hoele (Den
HoeI), W esterborch (Westerbork) en andere plaatsen, over
de ttexorbitante en onlijdelijcke oevervallen, die deselve te
draegen hadden van de garnisoenen, liggende in de nieuwe
redouten ende garnisoen houdende by de Valter Dyck, Ten
HoeIe, Oevereest ende elders". Hierop besloten Gedeputeerden
om afschriften van deze ingekomen klachten in handen te
stellen van de Staten van Groningen, welke op dat tijdstip
juist in de stad Groningen ttten Landtsdaege" vergaderd
waren. In een begeleidend schrijven werd er op gewezen,
dat de genoemde redouten niet alleen waren aangelegd tot
bescherming van de provincie Drente, doch tevens om de
provinciën Groningen en Friesland voor mogelijke invallen
van het vijandelijke leger te behoeden. En waar Drente
alleen de week tevoren de klagers ruimschoots had schadeloos
gesteld voor de geleden verliezen en de gemaakte kosten,
kon en wenschte zij dit dezen keer niet te doen zonder mede.
werking van een der beide provinciën, waartoe volgens haar
Groningen wel in de eerste plaats moest worden gerekend.
Redenen waarom zij de Groningsche Gedeputeerden verzoch.
ten te besluiten, diegenen, die door de soldaten overlast was
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aangedaan, hiervoor naar behooren te vergoeden. Mocht
echter het verzoek worden afgewezen, dan zouden de gevol....
gen ervan voor hunne rekening komen. Gedeputeerde Staten
van Drente meenden hierop bijzonder den nadruk te moeten
leggen, daar bij afwijzing van het verzoek te wachten zoude
zijn, dat niet alleen de bedoelde ingezetenen zich daardoor
genoodzaakt zouden zien van woonplaats te veranderen,
maar dat daardoor ook de éontributies, welke zij tot onder....
houd van de redouten en de daarin gelegerde soldaten, ge....
regeld opbrachten, in een zeer hachelijken toestand zouden
komen te verkeeren.

Toen hierop niet dadelijk antwoord kwam en ten derde
male klachten werden geuit door de ingezetenen van Odoorn,
Exloe (Exlo) en Valte (Valthe) over den overlast, welke zij
hadden ondervonden van de soldaten uit de redoute op den
Valterdijk, werd door Gedeputeerde Staten van Drente den
4 Mei 1621 hun Secretaris, H. Weynichman, afgevaardigd
naar den Landdag te Groningen, om mondeling over deze zaak
met de Staten van Groningen te spreken en nader te overleggen.

Uit een hierop volgende resolutie blijkt echter, dat de
Secretaris te dien einde niet alleen naar Groningen is ver....
trokken, doch in gezelschap van nog twee andere leden der
Staten van Drente, te weten de Heeren Johan van Welvelde
en Roelof van Echten. Te Groningen in de vergadering
aangekomen, troffen zij het wel zeer, daar er tevens aanwezig
waren eenige Gecommitteerden van de provincie Friesland,
zoodat nu alle belanghebbenden bij elkander waren en de
zaak nu uitvoerig besproken en geregeld kon ,worden. Als
deskundigen werden bovendien nog gehoord de reeds eerder
genoemde Jensema, die de redouten persoonlijk in oogen....
schouw had genomen en derhalve van de toestanden aldaar
goed op de hoogte was, zoodat hij van juiste voorlichting
zoude kunnen dienen en een voor ons onbekende, een zekere
Wicheringe.

Het rapport, over deze conferentie uitgebracht, kwam in
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de vergadering van de Drentsche Gedeputeerden van 19 Mei
1621 ter tafel. Er werd medegedeeld. dat men was over~

eengekomen. om Commandant Quirin de Blaeuw te Coevorden
te schrijven en hem te gelasten. er in het vervolg voor te
zorgen. dat gebeurtenissen. als waarover in de ingekomen
en hierbij overgelegde brieven werd geklaagd. zich niet meer
zouden herhalen. Mocht ~it toch het geval zijn. dan zouden
niet alleen. de daarbij betrokken officieren en soldaten. maar

. ook Hopman Blaeuw zelve daarvoor ten strengste worden
gestraft. Verder was nog besloten dat Groningen de garni~

zoenen te Valterdijk en Ten Hoele ruimschoots zoude voor~

zien van de noodige turf en kaarsen. terwijl Friesland de zorg
hiervoor op zich nam wat betreft de redoute te Avereest.
Mochten evenwel dergelijke artikelen intusschen reeds ge~

leverd zijn door de omwonende bevolking. dan zou dit on~

middellijk worden vergoed en verrekend. Bovendien werd
aan eenige Drentsche arbeiders. die hadden meegewerkt aan
de opwerping der redouten van Valterdijk en Den HoeI.
een behoorlijk dagloon voor den verrichten arbeid uitbetaald.
Nog waren de bepalingen gemaakt. dat Drente de redouten

. geregeld van versch stroo zoude voorzien. terwijl van klachten.
welke nog opnieuw mochten inkomen. oogenblikkelijk kennis
moest worden gegeven aan de Gedeputeerde Staten van
Groningen en Friesland. opdat ook gezamenlijk verdere be~

slissingen dienaangaande zouden worden genomen.
Echter is dit laatste niet meer noodig geweest. De be~

dreigingen schijnen te hebben geholpen. daar wij van
verdere klachten geen gewag meer vinden gemaakt.

T och is waarschijnlijk de redoute te Avereest. zooals zij er
nu was opgeworpen. in de oogen van de Heeren Regeerders
niet betrouwbaar genoeg gebleken. hetgeen wij opmaken uit
het besluit van de Gedeputeerden van Groningen d.d. 3 De....
cember 1621. toen zij bij de behandeling van de tt Ordre
Provisioneel op de bescherminge der ingesetenen ten platten
lande". het ttniet ondienstig achtteden. dat Overeest met ene
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compagnie V riesche soldaten uit Coevorden beset wierde en
dat de Lieutenant met een Sergeant ende Corporal soude
commanderen tot Overeest't t waarom zij besloten het garnizoen
aldaar met 30 of 40 soldaten te laten versterken.

Intusschen was het einde van het Twaalfjarig""Bestand ge""
naderd en werden de vijandelijkheden nog in hetzelfde jaar
hervat. Het werd nu eigenlijk een oorlog van Staat tegen
Staatt al beschouwde Spanje de Republiek weer als afhan""
kelijk. Aan gene zijde voerde Spinola 'weer het leger aant
terwijl in de Nederlanden Maurits en zijn neet Ernst Casi""
mirt de Friesche Stadhoudert de l~iding in handen hadden.
In het algemeen waren de omstandigheden voor de Republiek
bij het hervatten van den oorlog niet gunstigt waarvan de
oorzaak vooral was gelegen in het feit t dat wijt wat betreft
de buitenlandsche zakent zoo zeer de krachtige hand misten
van Johan van Oldenbarneveltt den Raadpensionarist diet
beschuldigd van landverraadt den 12 Mei 1619 was onthoofd.
Bondgenooten hadden wij ook niet. Frankrijk beleefde een
tijd van burgertwistent waardoor het zich naar buiten niet kon
doen gelden en van Engeland was in het geheel geen steun
te verwachten door de moeilijke verhouding tot dat· landt
een gevolg van den zich daar meer en meer openbarenden
naijver op onzen steeds toenemenden handelsomvang. Daaren""
tegen was Spanje nauw verbonden met de katholieke vorsten
in Duitschlandt den Keizer aan het hoofdt zoodat stond te
vreezent dat zij Spanje te eeniger tijd tegen Nederland zouden
kunnen steunen. Zoo stond ons land er niet zeer gunstig voor
en het is dan ook niet te verwonderent dat zooveel mogelijk
maatregelen werden getroffent ten einde den strijd nog zoolang
mogelijk te kunnen volhouden. Te dien einde werden de be""
staande fortificatiewerken aanmerkelijk versterktt terwijl boven""
dien nieuwe werden opgeworpen. 1)

1) Vergel' Register van Charte,rs en Bescheiden in het Oude Archief van
Kampen, VII. No. 5306.
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T ot deze laatsten nu heeft ook de Ommerschans behoord.
De redoute te Avereest, niet betrouwbaar genoeg geacht
voor de verdediging van de drie Noordelijke Provinciën,
werd verl~ten, terwijl daarvoor in de plaats een fort ge-
bouwd werd aan den weg van Avereest naar Ommen. 1)

Voor de eerste maal vinden wij van het nieuwe fort
gewag gemaakt den 8 Mei 1623, toen als nummer twee van
het agenda tteen nieuw fort op tt Ommer MoerH in de
Statenvergadering van Groningen en Ommelanden ter tafel
kwam. Na een breedvoerige discussie werd men het erover
eens, dat geen der drie Noordelijke provinciën zooveel

_profijt van het nieuwe fort zou .hebbenals Friesland, wes-
halve werd besloten aan den Stadhouder en aan den Raad
van State te schrijven, met het verzoek om de Gedeputeerde
Staten van Friesland te willen machtigen om de kosten van
den bouw van het nieuwe fort te mogen bestrijden uit de
aan die provincie toegestane fortificatiepenningen. Bovendien
zou tot meerdere bescherming van Groningen en de Omme-
landen nog een schans moeten worden aangelegd te De Leek,

. waartoe men ook den steun van Friesland inriep en wel
voor een bedrag van duizend gulden.

In den Haag heeft men op het verzoek van de Groningsche
Gedeputeerden goedgunstig beschikt, hetgeen blijkt uit de
Statenresoluties van Drente dd. 27 Juni 1623, toen twee
brieven waren ingekomen, een van Prins Maurits en een
van den Frieschen Stadhouder Ernst Casimir, gedagteeke~d

den 2en en 25en Juni van genoemd jaar, waarin den Gede-
puteerden Staten van Drente mededeeling werd gedaan van
hetgeen er te Groningen was behandeld en waaraan tevens
het antwoord van den Raad van State was toegevoegd.

Wij lezen dan, dat goed was gevonden tt tegen alle vijandts
stroepers ende loepers een fort te doen leggen opt Moer
tusschen Ommen ende Oevereesf', dat er nu niet langer mocht

1) Verg.: Register van Charters en Bescheiden in het oude Archief van
Kampen, VII. No. 5481.
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worden getalmd. doch dat reeds in de week daaropvolgende
een aanvang met het werk moest worden gemaakt. waartoe
vijf compagniën soldaten naar Avereest zouden moeten
worden gezonden. echter met dien verstande. dat één dezer
vijf compagniën te Meppel moest achterblijven om daar de
noodige regelingen te treffen inzake het voor den bouw
van het fort benoodigde materiaal. Van de genoemde vijf .
compagniën zouden er drie uit Coevorden en twee uit ttDe
wolden.'· of van ttOe Woltcantett 1) worden gezonden. Den
Gedeputeerden van Drente werd nu verzocht om deze
compagniën een goede geleide te willen meegeven. opdat
geen enkele stagnatie zoude ontstaan. Waarop werd besloten.
dat geleiders zouden worden aangewezen' uit het College
van Dr?st en Gedeputeerden zelve. en dat voor het veryoer
der soldaten wagens zouden worden gehuurd. waarvoor een
behqorlijke vergoeding den diverse eigenaren zouden worden
betaald.

Maar Orente deed nog meer. Niet alleen werd voor de
hierboven genoemde geleide en het vervoer van de soldaten
gezorgd. doch bovendien werd den 11 Juli nog bepaald. dat
bij missieve aan de ingezetenen van Suitwolde (Zuidwolde).
Wijck (De Wijk). Buddinge (Bulderij) en Haexwold (Haaks~

wold) zou worden verzocht de soldaten ruimschoots van het
noodige stroo voor hun legersteden te voorzien. voor reke~

ning van Gedeputeerde Staten. Er werd op aangedrongen
vooral het. gevraagde stroo niet te weigeren. daar anders de
soldaten er zich wel kwaadschiks van zouden voorzien. waarvan
minder aangename toestanden weer het gevolg zouden blijken
te zijn. Hopman Frans van Oonia werd met de uitvoering
van dit besluit belast en er verantwoordelijk voor gesteld.

Nog lezen wij in dezelfde resolutie. dat aan kapitein Rogier

1) Vermoedelijk wordt hier bedoeld de landstreek ,.De Wouden" in de
nabijbeid van Heereveen. Echter is het ook mogelijk dat er bezetting heeft
gelegen op ,.De Woldberg" bij Steenwijk. Uit het stuk viel het niet met
juistheid op te maken.
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Slijp, die. intusschen met zijn compagnie de kerk te Meppel
had betrokken, vrijdom van -impost werd toegestaan op het
bier door hem en zijn soldaten gebruikt.

Of het werk· vlot van stapel is geloopen en wanneer het
fort gereed is gekomen? Wij weten het niet. Slechts één
gegeven hierop betrekking hebbende werd gevonden in het
Rijksarchief te Groningen. In de Statenresoluties van dat
gewest van 26 Mei 1624 wordt melding gemaakt, dat in
die dagen te Avereest nog steeds militairen lagen, doch nu
in plaats van vier, slechts twee compagniën, terwijl van de
compagnie te Meppel, alsmede van het nieuwe fort, met
geen enkel woord wordt gerept. Dat de schans toen echter
nog niet is gereed geweest, mag worden opgemaakt uit het
in dezelfde vergadering genomen besluit, dat den Comman....
deur te Avereest werd bevolen om, zoo er iets van de zijde
van den vijand mocht geschieden, dit zonder verwijl aan de
Gedeputeerden van Groningen en Friesland te berichten.

Noodgedwongen moeten wij nu weer vier jaren in de ge....
schiedenis der Ommerschans overslaan. Het mocht echter
niet gelukken ook maar een enkel gegeven te vinden, han....
delende over het nieuwe fort gedurende het tijdvak 1624-1628.
Het eerste wat ons dan weder in handen komt is de resolutie
van de Drentsche Gedeputeerden van 6 October 1628 waar....
uit blijkt, dat het nieuwe fort Hopt Ommer Moertt was· ge....
reed gekomen. Een ingekomen schrijven van den Frieschen
Stadhouder wees echter op het noodzakelijke van het doen
Hrepareren ende opmaecken van een seeckeren dijcktt , 100""

pende van het fort naar Zuidwolde en van het aanleggen
van een brug over de Reest 1), daar dit de eenigste weg
was, waarlangs in wintertijd en bij regenachtig weer de
levensmiddelen en de brandstoffen vanuit het Noorden naar
het fort konden worden gebracht.

Het trof nu wel slecht, dat Drost en Gedeputeerden

1) Deze brug kennen wij nu nog als "De Steenen Pijp".
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afwezig moesten zijn, juist toen dit schrijven bij Joha~ Struuck,
den Secretaris, inkwam. En deze durfde dienaangaande op
eigen gezag geen beslissing te nemen. Na eenig.e overweging
besloot hij den brief door te zenden aan een mede,...Gedepu,...
teerde, Jonker Rutger van den Boetselaar, met het verzoek,
dat deze ter plaatse een onderzoek instellen en zijn oordeel
over deze zaak aan den Secretaris kenbaar zoude maken,
Aldus is geschied. Jonker van den Boetselaar heeft persoon,...
lijk een onderzoek ingesteld en hierover een rapport uitge,...
bracht, hetwelk door Secretaris Struuck in de eerstvolgende
voltallige vergadering van Drost en Gedeputeerden, den 23
October 1628, ter tafel werd gebracht, waarop met algemeene
stemmen werd besloten het verzoek van den Friesehen Stad,...
houder in te willigen, waartoe de noodige stappen zoo spoedig
mogelijk zouden worden gedaan.

Intusschen was in het jaar 1625 Prins Maurits gestorven.
Een groot krijgsman was met hem heengegaan, hetgeen
vooral in dien tijd, nu het Bestand was geëindigd en de
oorlog weer krachtig werd voortgezet, voor ons land een
zeer groot verlies heteekende. Wie moest hem opvolgen?
Gelukkig kon ook ditmaal weer een Oranje de teugels van
het bewind in handen nemen. De zoon, die Louise de Coligny
aan den Vader des Vaderlands eenmaal schonk, stond klaar
om zijn broeder op waardige wijze op te volgen. Zoowel
Maurits' bezittingen als de betrekkingen, welke hij had he,...
kleed, met uitzondering alleen van het Stadhouderschap in de.
provinciën Groningen en Drente, dat nu werd opgedragen
aan den Friesehen Stadhouder Ernst Casimir, kwamen nu in
handen van Frederik Hendrik. Evenals Maurits was deze
een zeer bekwaam krijgsman, door zijn broeder als zoodanig
gevormd, maar ook had hij staatkund.ig talent en hij toonde
in de staatszaken een groote belangstelling.

Wat betreft de-n oorlog tijdens de eerste jaren van den
nieuwen Stadhouder, er was, niettegenstaande de voortdurend
ongunstige omstandigheden, toch een flauwe verbetering der
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. krijgskans merkbaar. Door de inname van Oldenzaal en Grol
werd de achterhoek opnieuw van vijanden gezuiverd. terwijl
Admiraal Piet Hein. door de verovering der Zilvervloot.
Spanje een geweldigen klap toebracht. En Frederik Hendrik
ging verder en sloeg in 1629 het beleg voor ·s...Hertogen...
bosch. welke plaats eveneens. al was het dan ook na een
lang en moedig volhouden. den vijand afhandig werd ge...
maakt en gevoegd bij die. behoorende tot de Generaliteit.

Voor dergelijke tochten was het natuurlijk een eerste ver...
eischte om zooveel mogelijk soldaten bij elkaar te brengen
en dus het leger zoo groot mogelijk te maken. Dat ook de
bezetting van de Ommerschans daartoe heeft behoord. blijkt
wel uit de resolutie van de Gedeputeerde Staten van Gro...
ningen van 16 April 1629. waarin wij lezen. dat. toen er
werd gesproken ttover de defentie van beyden Provincien
Vrieslant ende Groeningen tt

• men besloot om ttgeduirende
den tyt dat ·t leger te velde solde syntt een aantal nieuwe
manschappen naar de Ommerschans te zenden. onder aan...
voering van de Heeren Broekhuis en Schelte van Schelterna.

Tevens werd in die vergadering nog behandeld een inge...
komen schrijven van zekere Heeren Syccama en Inthyma. die
de Groningsche Gedeputeerden verzochten een deel van de
kosten te willen betalen van een in de Ommerschans ge...
bouwde ttpoortbrugge tt

• Hiertoe verklaarde men zich bereid;
echter wilde men het geld niet zoo geven. doch men zou. in
overleg met Friesland. een deskundige ter plaatse zenden om
het gehe~l te taxeeren. waarna Groningen zelf haar aandeel
erin wenschte te bepalen. Hoe hoog echter het bedrag is
geweest dat Groningen en Friesland ertoe hebben bijgedragen.
is niet vermeld. Alleen weten wij. dat Friesland den 15 Juli
als afgevaardigde naar de Ommerschans heeft gezonden een
zekeren Oenerna.

De nu eerstvolgende aanteekening dateert van het jaar 1631.
Het moet met een grimmig gezicht geweest zijn. dat de
Gedeputeerde Staten ván Groningen een schrijven ter hand
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nament waarin nogmaals om ondersteuning en hulp ten be,..,
hoeve van de Ommerschans en hare bezetting werd verzocht.
De Proviandmeester der Schanst Pieterst gewaagde erin van

,verschillende nieuwe en verbouwde werkent welke de Com,..,
mandantt op last van de Friesche Gedeputeerdent had laten
ten uitvoer brengen en waarvoor Groningen nu werd aange,..,
zocht een derde deel van de gemaakte kosten voor hare
rekening te willen nemen. Bovendien werd nog gevraagd een
zekere hoeveelheid turf en kaarsen naar de Ommerschans te
willen zenden.

Hoewel nu deze was aangelegdt mede ter verdediging en
tot bescherming van de Provincie Groningent was men het
er toch over eenst dat waar men een vinger gat de geheele
hand werd genoment weshalve de wijze mannen besloten om
ditmaal op het verzoek nie~ in te gaan en werd aan den ge,..,
noemden proviandmeester geschrevent dat Groningen noch
een deel der gemaakte kostent hoe gering ookt zoude betalent
noch turf en kaarsen wenschte te zenden. Wat het laatste
betreftt hiermede hadden zijt gezien het hierboven vermelde
besluit van 19 Mei 1621 t bovendien niets te makent daar
aan hen de zorg voor het leveren van turf en kaarsen was
opgedragen alleen voor zooverre dat betrof de redouten te
Valterdijk en Den HoeI. terwijl Friesland voor die te Avereest
was aangewezen. Belust op eigen voordeel. verkochten zij
echter wel den 3 Maart d.a.v. eenige lasten rogge tegen
den hoogst geldenden prijs aan den proviandmeester der
Ommerschans.

Toen het nieuwe fort HOpt Ommer Moer" was aangelegdt
waren de Gedeputeerde Staten van Frieslandt op raad van
de Commissarissen Doma en Feye Tiercxt zoo verstandig
geweest te bepalent dat elke 'aannemer gehouden zoude zijn
om het door hem gebouwde voor minstens één jaar te ga,..,
randeeren. Ook hadden zijt die later nieuwe gedeelten hadden
bijgebouwdt zich hieraan moeten onderwerpen. En nu tteenige
wercken by den Lieutenant Formerius aengenoment binnen
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tt jaer syn neergevallen ende reparatien van noden synttt

,

waren de Staten van Friesland er als de kippen bij en werd
den genoemden Luitenant den 5 Juli 1631 het door hem
onderteekende contract in herinnering gebracht, met het verzoek
zoo spoedig mogelijk voor het repareeren en het wederop....
bouwen van het ingestorte gedeelte te willen zorgen, voor
welken arbeid natuurlijk geen loon zoude worden betaald.

Nog meermalen zijn reparatiën aan de Ommerschans noodig
geweest. Zoo werd o.a. in de vergadering van 7 Augustus 1635
aan de Groningsche Gecommitteerden opgedragen om er voor
te zorgen, dat eenige werken aan de redoute te Valterdijk
en aan de Ommerschans zouden worden gerepareerd.

Bij besluit ~an den Raad van State d.d. 28 Februari 1641
en d.d. 11 Mei d.a.v., werden ten behoeve van de Ommer....
schans twee décharges verleend. De proviandmeester Pieters
verzocht uitbetaling hiervan aan Drost en Gedeputeerde Staten
van Drente, die echter den 11 Juli antwoordden deze be....
taling niet te zullen doen, aangezien de provinciën Friesland
en Groningen op zich hadden genomen zorg te zullen dragen
voor het onderhoud van de Ommerschans. Bovendien waren
de Coevordensche. gelden speciaal bestemd voor het onder....
houd der fortificatiewerken Hen andere noodige behoeftentt t
weshalve Drente zich van betaling in dezen volkomen vrij
achtte. Hoe en wanneer de uitbetaling van genoemde décharges
heeft plaats gehad, weten wij niet. Hieromtrent werd geen
enkel gegeven gevonden.

Boven hebben wij gezien hoe proviandmeester Pieters bot
ving bij Gedeputeerde Staten van Groningen, toen hij ten
behoeve van de Ommerschans om kaarsen en turf aanklopte.
Vrij zeker is het, dat hij het daarna bij de Friesche Gede....
puteerden heeft geprobeerd. Waarschijnlijk heeft ook daar
zijn verzoek niet het verlangde resultaat gehad, ·daar wij in
die jaren van een dergelijke leverantie uit Friesland aan de
Ommerschans niets lezen en Pieters bij een later gebrek aan
levensmiddelen en brandstoffen op de Schans niet nogmaals
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de hulp heeft ingeroepen van Groningen en Frieslandt maar
zich 'te dien einde tot de Drentsche Gedeputeerden heeft
gewend.

Zulks is weer geschied den 1 October van .het jaar 1665.
Doch eerst moet hier nog mededeeling worden gedaan van
een in het Rijksarchief te Assen gevonden gegeven betreffende
den toestand van de Ommerschans in die dagen. Bij Drost
en Gedeputeerden kwam den 26 Juli 1665 een klacht in over
den bijna on'begaanbaren wegt die naar de schans voerdet
alsmede over het geringe aantal soldatent dat toen het gar...
nizoen aldaar telde. Ten einde hierin verbetering te brengent
werden de Heeren Vos en Sichterman 1) naar de. Overijselsche
Gedeputeerden afgevaardigdt om met dezen over den toestand'
op de schans te overleggen en te beraadslagen op welke
wijze men deze zaak het beste zoude kunnen aanpakken en
in het reine brengen.

Den 1 October 1665 schreef Jan Sloet tot Nijenhuizen
namens de Gedeputeerde Staten van Overijsel aan die van
Drentet dat tot leniging der noodt welke op de Ommerschans
heerschtet daàrheen was verzonden: 1 last gemalen rogget
600 pond beschuitt 60 kazent 2 lood zoutt 13 tonnen bier
en 50 pond kaarsen. Over den slechten weg en het geringe
aantal soldaten werd niet gerept.

Doch nog scheen de toestand op de schans verre van
rooskleurig t hetgeen blijkt uit een volgend schrijven van
Overijsel aan Drentet waarin beleefd maar dringend werd
verzocht maatregelen te willen nemen om het garnizoen zoo
spoedig mogelijk nog te voorzien van een hoeveelheid turf
en stroot ttdaer het volk onder den bloten hemel ligttt.

Een antwoord op deze missieve werd niet gevonden. Wel
daarentegen een herhaald aandringen dd. 6 November d.a.v. t
waarin nogmaals gevraagd werd stroo naar de Ommerschans
te willen zendent waaruit de gevolgtrekking is geoorloofdt

1) De Drentsche Landschrijver.
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"Afbeeldinghe der Moeren en Passagien door de selve, tusschen de Steden Hasselt en Coevoerden",

Uit het "Verbaal en Consideratien over het inundeeren der moerassen omtrent de Bourtange, Coeverden, Ommerschans .. ,

etc. de Ao. 1681", berustende op het Rijksarchief te Leeuwarden.
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dat Drente op het eerste schrijven niets van zich heeft laten
hooren.

Nu evenwel scheen zij het noodzakelijke van een spoedige
hulpverleening in te zien, waartoe aan de ingezetenen van
Echten en Pesse opdF~cht werd gegeven er zorg voor te
dragen dat iedere" gemeente ten minste vier voeren stroo naar
de Ommerschans zoude laten brengen, terwijl aan een zekeren
Jan Carsten werd bevolen om voorloopig drie pramen turf
te bestellen aan het Schoemakersverlaat bij Zuidwolde, welke
vandaar naar de schans zouden moeten worden vervoerd.
En daar de winter op handen was en men op de Ommerschans
behoefte zou krijgen aan ijshaken en bijlen, die door Drente
niet konden worden verstrekt, besloot men hierover naar
Friesland te schrijven, met het verzoek, dat die provincie
daarvoor de zorg op zich zoude nemen.

Dat de nood op de Ommerschans in die dagen hevig was,
blijkt wel uit een brief d.d. 24 November 1665, waarin de
Staten van Overijsel voor de derde maal aaneÎrongen op het
zenden van stroo en turf naar de schans, juist den dag, waarop
het Drentsche Regeeringscollege tot het verleenen van de
hierboven genoemde hulp had besloten. De Staten van Over....
ijsel legden den nadruk op het feit, dat zij zelve niet" bij machte
waren de schans van het noodige te kunnen voorzien.

Drost en Gedeputeerden van Drente deden hierop 7 De....
cember d.a.v. aan die van Overijsel schriftelijk mededeeling
van het door hen genomen besluit en bovendien de belofte,
spoedig nog drie pramen turf te zullen laten volgen.

Het zenden van de turf naar de Ommerschans is echter
niet vlot van stapel geloopen, hetgeen valt op .te maken uit
het schrijven van 5 December 1665 van Johannes Fasch van
de Ommerschans aan den Drentschen Landschrijver N. Sich....
terman te Meppel, waarin hij berichtte, dat de door Drente
verzonden brandstof nog steeds in de pramen aan het Schoe....
makersverlaat lag, daar de ingevallen vorst nader vervoer totaal
onmogelijk had gemaakt. Zelf had hij ook nog turf willen

12
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koopen te Hoogeveen, doch dit was hem ten sterkste afge,..
geraden, daar -het een vrijwel onbegonnen werk zoude zijn
om vandaar de turf op wagens naar de schans te krijgen,
waarna hij een praam turf te Meppel had gekocht en twee
schippers had gehuurd om ze langs de Reest naar de Pieperij
te brengen, hetgeen eveneens door de vorst was mislukt. En
hoewel nu sinds· eenige dagen de dooi was ingevallen, kon
voorloopig aan verder vervoer nog niet worden gedacht, daar
de Reest beduidend buiten hare oevers was getreden en deze
rivier daardoor voor schepen, die moesten worden getrokken,
onbevaarbaar was geworden.

Zoo was de Ommerschans niet tijdig genoeg uit den nood
gered kunnen. worden. Doch tegenover een dergelijken toe,..
stand stond natuurlijk ook Drente machteloos, Het eenige
wat in dezen kon worden gedaan, was kalm af te wachten,
tot het Moeder· Natuur zou behagen haar wilde streken wat
in te binden. Aan de Schouten van de Wijk en Zuidwolde
werd nog geschreven, dat wanneer dit mocht zijn geschied,
oogenblikkelijk van het verder vervoer der brandstof werk
moest worden gemaakt, opdat de soldaten op de Ommerschans
zoo spoedig mogelijk 'uit hunne ellende zouden worden verlost.

Hoe treurig het er in die dagen op de schans wel heeft
uitgezien, leert ons het resolutieboek van Gedeputeerde Staten
van Friesland, waar den 19 Februari 1666 een breedvoerige
discussie over de schans heeft plaats gehad. Reeds eenigen
tijd te voren was deze kwestie ter tafel gebracht en had
men gesproken over de steeds terugkeerende klachten aangaande
den slechten toestand der schans. Wat was er van dat alles
waar? Om zekerheid te krijgen had men Majoor Walter van
Nikerq naar de Ommerschans gezonden om daar de zaak in
oogenschouw te nemen en hem bevolen daarover een uit,..
voerig rapport uit te brengen. Aldus was geschied en in
bovengenoemde vergadering werd van het laatste mededeeling
gedaan, waarin het volgende was vermeld.

Walter van Nikerq had de Ommerschans en de daar in
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garnizoen liggende soldaten aangetroffen in een toestand,
waarvan een buitenstaander zich onmogelijk een juist denk...
beeld zoude kunnen vormen. De drie compagniën, welke het
garnizoen telde, bestonden uit ziekelijke en zeer verzwakte
soldaten, waarvan een dertigtal nauwelijks nog in staat was
te loopen, terwijl de overigen op den kouden grond lagen
uitgestrekt, prijsgegeven aan de koorts en geplaagd door een
leger van ongedierte, dat een gemakkelijke prooi vond in deze
weerlooze mannen. Barakken, waarin de zieken konden worden
ondergebracht, waren niet aanwezig; het eenige wat de sol...
daten als legerstede restte, waren eenige bossen vuil stroo.
Aan voedsel en brandstoffen, benevens aan een hoeveelheid
kaarsen om licht te kunnen maken, heerschte er groot gebrek.

Maar ook de toestand van de schans zelve was aller...
treurigst. De wallen waren dusdanig verzakt en vlak geworden,
dat een paard er met het grootste gemak een beladen wagen
tegenop zou kunnen trekken. Geen kanon was er meer aan...
wezig, met uitzondering alleen· van eenige kleine stukken
geschut, die echter door onverholpen gebreken aan affuiten
en batterijen totaal onbruikbaar waren.

De Friesche Gedeputeerden, onder den indruk van zooveel
ellende, besloten dan ook oogenblikkelijk maatregelen te nemen,
ten einde zoo spoedig mogelijk verandering te brengen in
dezen ellendigen toestand. Nog denzelfden dag werden er
eenige afgevaardigden naar Overijsel gezonden om met de
Gedeputeerde Staten dier provincie hieromtrent in overleg
te treden. Tevens werde·n ten behoeve van de zieke soldaten
onverwijld een aantal strooien hutten naar de schans gezonden,
daar het vervaardigen van de noodige barakken nog wel
eenigen tijd in beslag zoude nemen.

De conferentie van de door de Gedeputeerde Staten van
Friesland gezonden afgevaardigden met die van Overijse!,
heeft te Meppel plaats gehad. Rapport hierover werd in de
vergadering der Friesche Gedeputeerden van 28 Februari 1666
door genoemde afgevaardigden uitgebracht, waarin wij lezen,
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dat men was overeengekomen om voortaan de Ommerschans
met vier, in plaats van drie compagniën te bezetten, welke
moesten bestaan uit flinke soldaten, waarop men, als het noodig
mocht blijken, zoude kunnen vertrouwen. Van deze vier
compagniën zou Friesland er één leveren, Overijsel twee en
Groningen en de Ommelanden ook één. Verder nam Overijsel
op zich strooien hutten naar de schans te zenden ten behoeve
van dé zieke soldaten, terwijl aan den Raad van State werd
geschreven met het verzoek, te dien einde houten barakken
te willen leveren en tevens om zorg te willen .dragen voor
het verstrekken der noodige amunitie. Nog werd Friesland
de leverantie opgedragen van 6000 pond zoetemelksche kaas.

Wat het geschut op de schans aangaat, hebben wij gezien
dat er slechts eenige kleine stukken aanwezig waren, die door
onvoldoende verzorging bovendien nog totaal onbruikbaar
waren geworden. Dienaangaande nu had men besloten om
de . schans te voorzien van een kanon van groot kaliber,
waartoe Friesland en Overijsel de hulp zouden inroepen even
eens van den Raad van State, terwijl de drie provinciën samen
zoo spoedig mogelijk een zestal kleinere stukken geschut naar de
schans zouden zenden, elk schietende ongeveer 8 à 12 ballen.

Doch zoo heel zeker is men van de betrouwbaarheid der
Ommerschans toch nog niet geweest, hetgeen wel blijkt uit
een der genomen besluiten tijdens genoemde conferentie, waar
men het er over eens werd, dat het niet overbodig zoude zijn
dat de drie provinciën samen nog een corps van 1500 soldaten
bij elkander brachten, welk corps binnen Meppel zoude moeten
worden gelegerd, vanwaar, zoo noodig, de soldaten de om
liggende" Generaliteits-fortificatiewerken te hulp zouden .komen.

Ook Friesland wenschte zooveel mogelijk mede te werken
tot het betrouwbaar maken van de Ommerschans, waartoe
Gedeputeerden besloten, dat de door deze provincie te leveren
compagnie niet een permanent verblijf zou houden binnen de
wallen der 'schans, maar dat zij .iedere maand zou worden
afgelost en door een ander vervangen.
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Nog was op genoemde conferentie gesproken over een
zaak, welke tot dus:ver nog niet ter sprake is gebracht. Wat
'was er geschied? De omwonende bevolking van de schans
had de terreinen naar eigen goedvinden onder elkander ver.... ·
deeld, ten einde gronden te hebben voor het verbouwen van
boekweit, waartoe zij, ieder voor zich, het hun toegewezen
deel waren gaan afbakenen door het graven van greppels en
slooten. Hierover was reeds eenige malen door den comman....
dant van de schans aan de Overijselsche Gedeputeerden ge....
schreven, echter zonder dat deze er tot nu toe op hadden
gereageerd. Waar nu evenwel de gelegenheid zich voordeed
om ook deze zaak in het reine te brengen, hadden de Over...
ijselsche afgevaardigden haar te Meppel ter tafel gebracht
en de meening hieromtrent gevraagd van hun Friesche col....
legat s, waarop men had besloten, dat de Gedeputeerde Staten
van Overijsel er voor zouden moeten zorgen, dat de om....
liggende terreinen van de Ommerschans' zoo spoedig mogelijk
weer in hun ouden staat zouden worden teruggebracht.

Intusschen was de toestand inOverijsel eenigszins spannend
geworden. De vijand was de provincie binnengedrongen en
had zich plotseling meester gemaakt van ttVriesche Veentt

(Vriezenveen), waarna het vijandelijke leger verder West....
waarts was getrokken en bezit had genomen van de Havezathe
HOe Schuylenborgtt

, waardoor voor hem de weg naar Zwolle
was komen vrij te liggen. Wat de bezetting van de Ommer....
schans in die dagen vermocht, hebben wij reeds gezien; van
dien kant was niet de minste hulp te verwachten. Zoo bleef
er niets anders over dan de schans te Rouveen, waar echter
bij lange na niet voldoende bezetting was gelegerd, om ook
maar iets tegen het vijandelijke leger te kunnen uitrichten.

Het was dan ook om die reden, dat Gedeputeerde Staten
van Overijsel bij schrijven van 17 Februari 1666 van dit
alles melding maakten aan de provinciën Groningen en Fries....
land, met het dringend verzoek zooveel mogelijk soldaten naar
Rouveen te willen zenden. Wat Friesland betreft, weten wij,
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dat in de Statenvergadering van 19 Februari d.a.v. werd
besloten Sergeant""Majoor Watze van Bourmania met zijn
compagnie, uit het leger van Stadhouder Hendrik Casimir,
door Friesland eenigen tijd vroeger binnen Meppel gelegerd,
opdracht te geven zich zoo spoedig mogelijk derwaarts te
begeven. Ook Groningen zal het verzoek niet hebben afge""
slagen, daar zij wel zullen hebben begrepen, dat wanneer
Overijsel door den vijand zou zijn overmeesterd, zij er niet
veel beter af zouden komen. Een genomen besluit hieromtrent
werd echter niet gevonden.

Zooals wij hierboven hebben gezien, was bij het besluit
van 28 Februari 1666, betreffende de verbetering van de
Ommerschans, ook de provincie Groningen betrokken. Echter
hadden de Gedeputeerde Staten van dit gewest dienaangaande
niet onmiddellijk iets van zich laten hooren, zoodat Friesland
en Overijsel niet wisten of Groningen met het door hen ge""
dane voorstel wel accoord was gegaan. Toen het antwoord
nog eenige weken uitbleef, besloten de Staten van Friesland
een onderzoek hiernaar in te stellen, waartoe zij hun medelid
Glinstra naar Groningen zonden. Al spoedig bleek nu, dat
genoemde kwestie nog in het geheel niet in de Statenver""
gadering was behandeld geworden. Glinstra bleef evenwel
te Groningen om met de definitieve uitspraak naar Friesland
te kunnen terugkeeren. De Groningers namen nu de zaak ter
hand en na een breedvoerige discussie werd eindelijk den
30 Maart d.a.v. besloten algeheel het door Friesland en Over""
ijsel te Meppel ontworpen plan tot verbetering van den op
de Ommerschans heerschenden toestand goed te keuren en
zegden zij hun volle medewerking in dezen tQe.

Ook zagen wij dat door de Gedeputeerde Staten van Drente
de zorg voor het leveren van stroo aan de Ommerschans
was opgedragen aan de inwoners van Echten en Pesse.
Bovendien was eenigen tijd later deze resolutie eveneens 'van
kracht verklaard voor de ingezetenen van Zuidwolde en
Koekange, zoodat de schans door vier plaatsen van het noodige



183

stroo was voorzien geworden. Doch ook in Drente had het
bisschoppelijke leger duchtig huisgehouden en bij den aanvang
van het jaar 1666 verklaarden zich genoemde plaatsen niet
langer bij machte, het leveren van de voeren stroo aan de
schans te kunnen volhouden. Gedeputeerde Staten, door een
ingesteld onderzoek van het bovenstaande overtuigd geworden,
besloten dan ook in hun vergadering van 24 Maart 1666 de
inwoners van Echten, Pesse, Zuidwolde en Koekange in het
vervolg de stroo.-Ieverantie kwijt te schelden en kozen daarvoor
in de plaats Ruinen en Assen, twee plaatsen, die van de
vijandelijke invallen niet hadden geleden. Er werd opdracht
gegeven onmiddellijk eenige voeren naar de schans ~e zenden,
ttdaer de noot hoeg is en den dienst van 't landt sulx is
vereischende" .

Hoewel men zoo aan den ellendigen toestand op de schans
was tegemoet gekomen en talrijke verbeteringen hadden plaats
gehad, schijnt er toch van de op de schans gelegerde soldaten
weinig te zijn uitgegaan, hetgeen valt op te maken uit een
schrijven van .1 Januari 1670 van de Gedeputeerde Staten
van Overijsel aan die van Drente, waarin over de strenge
vorst van dien winter werd geklaagd en het haast ondoenlijke
openhouden der grachten om de schans. Zij verzochten dan
ook om een aantal huislieden met bijlen en ijshaken naar
de schans te willen zenden, ten einde de soldaten in dezen
de behulpzame hand te bieden.

Zooals op verschillende kaarten uit die dagen duidelijk is
aangegeven, lag' de Qmmerschans te midden van uitgestrekte
moerassen en veenen, welke zonder uitzondering nagenoeg
onbegaanbaar waren. Het mag ons dan .ook verwonderen
nog niet eerder te hebben gelezen van plannen om deze
moerassen te inundeeren en begaanbaar te maken. Voor de
eerste maal vinden wij hiervan gewag gemaakt 26 Januari
1671, toen deze kwestie in de Statenvergadering van Groningen
ter tafel werd gebracht. Men kon het er echter niet over eens
w?rden en al spoedig werd de zaak op de lange baan ge.-
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schove~. Er zouden nog jaren verloopen eer tot verbetering
daarin definitief werd overgegaan. Doch de eerste schrede
was nu gedaan en de belangstelling ervoor gewekt.

1672. Het Rampjaar. Van vier kanten tegelijk een oorlogs~

verklaring, waardoor de Republiek plotseling en nagenoeg
onvoorbereid voor heete vuren kwam te staan. Maar, hoewel
het land reddeloos, het volk radeloos en de regeering redeloos
scheen, zou ook ditmaal het kleine Nederland weer laten
zien wat het wel waard was en stond het volk gereed 
zooals het heet in het uSecrete Resolutieboek der Provincie
Groningen" van dat jaar - : ttalle nog wel"'-geanimeert ende
geneygt het uiterste bij het lieve Vaderlandt ende voor onse
V rijheydt op te stellen".

Voldoende plaatsruimte ontbreekt om, alles hier nauwkeurig
na te gaan en te beschrijven. Hoofdzakelijk zullen wij ons
bezig houden met de invallen der Munstersche en Keulsche
troepen in het Oosten van ons land, te meer, daar de Om~

merschans in dit deel van den oorlog hare rol heeft gespeeld. 1)
Toen de oorlog voor de deur stond en ook Munster en

Keulen dezen aan de Republiek hadden verklaard, begrepen
de provinciën Friesland, Groningen, Drente' en Overijsel
zich zoo spoedig en zoo goed mogelijk te moeten voorbe~

reiden voor de komende invallen van hun Oostelijke buren.
Overijsel kon weinig doen, de vestingwerken in dit Gewest
lieten veel te wenschen over. Groningen en Friesland even~

wel wisten zich noch sterk, ingesloten als ze lagen door
natuurlijke grenzen, gevormd door de zee en door onbegaan~

bare moerassen en venen, welke laatsten slechts op enkele
plaatsen voor een met ruiterij en artillerie toegerust leger
gelegenheid tot een doorbraak schenen te bieden. Een waarde~

vol~e vesting was hier de schans te Rouveen, die bij even""

1) Naast mijne aanteekeningen heb ik hi~rvoor gebruik gemaakt van de
volgende literatuur: Theissen, "Voor Vrijheyd ende Vad~rland", Stad en
Lande in 1672. Groningen 1922 en Ten Raa en De Bas, Het Staatsche
leger, 1568-1795. Deel V. Breda 1921.
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tueele invallen bovendien nog gedekt was door de Ommer
schans. welke laatste de pas in N oord-Westelijke richting
naar Meppel beheerschte. Doch niet geheel; een zandader.
breed genoeg om. er met ruiterij en kanonnen te kunnen
passeeren. lag buiten het bereik van het geschut der schans.
zoodat uitbreiding der verdedigingswerken hier noodig zoude
zijn. Dit laatste is geschied; volgens de ttAerdrijcksbeschrij
ving" van Joan Blaeuuit die jaren werd ten Noorden der
Ommerschans een tweede verdedigingswerk. blijkbaar tot
bescherming van bovengenoemden doorgang. aangelegd. Dit
is geweest ongeveer op de plaats. waar thans het bruggetje
over de Reest bij Dedemsvaart liQt. Ter zelfder tijd diende
zij daar tot bescherming van een tweede pas. die over het
Huis Ter Linde. Zuidwolde en Schottershuizen recht naar
het Noorden leidde.

Toch gevoelden zich de Noordelijke Provinciën nog maar
matig veilig en Gedeputeerde Staten van Groningen drongen
dan dan ook zeer aan op verbetering en versterking van de
schans te Rouveen en van de Ommerschans. Ook wisten zij
wel hoe weinig Overijssel bij machte was. zoodat van die
provincie nagenoeg geen hulp in dezen was te verwachten.
weshalve zij reeds in Januari 1672 voorstellen deden om
Overijsel van het beheer en het onderhoud der Ommerschans
te ontlasten en in samenwerking met Frieslan~ dit zelf op
zich te nemen. Al spoedig kwam hierna uit Den Haag toe
zegging een belangrijke som gelds voor dit doel te zullen
zenden.

Maar men deed meer. Op een den 11 Mei te Meppel
gehouden bijeenkomst van de Drentsche Gedeputeerden en
eenige Gecomitteerden uit de Generaliteit. werd besloten.
ten einde den toegang tot de Noordelijke gewesten vol....
komen onmogelijk te maken. de wegen bij Staphorst en
Rouveen d90r te laten breken en te ruineeren. een dam te
leggen in het Zwarte Water bij Zwolle. het water bij het
retranchement daar op te stuwen en de.sluizen bij Zwartsluis
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en Hasselt te laten openen. Teneinde het verkeer met
Holland in stand te houdent zou een schipbrug worden ge
legd over de IJsel bij ttKoterschans" (Katerveer) en een over
het Zwarte Water bij Hasselt. Al spoedig gingen ook
Frieslandt Groningen en Overijsel zich hiermede bemoeien
en na algemeen overleg en verkregen toestemming der Staten
werd tot uitvoering van het bovenstaande besloten en werden
de benoodigde gelden daarvoor naar Zwolle gezonden.

Ook bij de Ommerschans was men in die dagen druk in
de weer. Den 7 Februari 1672 schreven de Staten van
Overijsel aan die van Drente over den toestand op de
schanst die volgens ontvangen klachten van Kapitein Rudolf
van 'ArkeI nog steeds veel te wenschen overliet en uit welk
schrijven blijkt dat Groningen en Friesland ondanks de ge
dane belofte en de daarvoor ontvangen gelden zeer weinig
nog voor de schans hadden gedaan. In dit schrijven werd
nogmaals dringend verzocht een hoeveelheid stroo naar de
schans te willen zendent terwijl men aan Friesland een aantal
ttbultsacken" had gevraagd. En nu het land in een zoo be
narde positie verkeerde en men elkander zooveel mogelijk
moest steunent werd Drente dan ook onmiddelijk bereid ge
vonden het gedane verzoek in te willigen en werd reeds een
week later een groote hoeveelheid stroo naar de schans
vervoerd.

Doch waren daarmede de soldaten al geholpent de schans
zelve niet. Opgeworpen uit niet al te best materiaaL was zij
nog nooit een vesting van beteekenis gebleken en was er
voortdurend reparatie van noode geweest. Ook nu zou zijt
al waren de garnizoenen versterkt gewordent tegen mogelijke
aanvallen waarschijnlijk niet bestand zijn. Om dit euvel zoo
veel mogelijk te helpen voorkoment werd besloten de Ommer
schans in allerijl te versterkent waartoe in de eerste plaats
± 2000 palen van eiken-t berken-t elzen- of w~ekhoutt elk
7 voet lang en ter dikte van een zware balkt noodig werden
geacht. Aan de hieronder genoemde plaatsen werd bij reso-
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lutie van 14 Mei van dat jaar opdracht gegeven voor de
lever~ng van het daarneven vermelde aantal palen te moeten
zorgen.

Ruinerwold. 250
Zuidwolde . 200
Echten . 100
Pesse 100
De Wijk 200
Koekange . 150
Oosterboer . 100
Dwingelo 150
Kolderveen en Nijeveen 250
Diever . 250
Wapsterveen . 250

Aldus geschiedde en al spoedig kon door de te dien einde
opgeroepen huisluiden een begin worden gemaakt met het
verrichten der noodige werkzaamheden voor de versterking
van de schans. Men werkte hardt rapporteerde de Comman~

dantt maar toch nog niet zooals wenschelijk was; de boeren .
wilden geen overwerk doent terwijl de opgeroepenen ook
niet allen waren gekomen. Voor het opwerpen van de ver~

sterking in de buurt van het fort vroeg hij aan Gedeputeerde
Staten van Drente nog 1000 huisluiden te willen zendent
welk verzoek eveneens werd ingewilligd. Bovendien kreeg de
Schout van Zuidwolde opdracht de waterloopen ttomtrent de
passage naar Lutten stouwen" en den weg daarheen zooveel
mogelijk onbruikbaar te maken. Ook bij de Staten~Generaal

drongen de Gedeputeerden van Friesland en Groningen aan
op opstuwing van het water in de moerassen en tevens op
versterking van de bezetting van de Ommerschans.

Zoo hadden dus de voorbereidingen plaats gehad en zou
door den inmiddels begonnen oorlog moeten blijken in hoe~

verre men er in geslaagd was den vijand behoorlijk te kun~

nen weerstaan.
Den 1 Juni trok de Munstersche bisschop Christoffel
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Bernhard van Galen met zijn te N ordhorn verzameld leger
op en wist al spoedig Lingen, Twente en het reeds zoo lang
begeerde Borculo te bezetten. Even gemakkelijk werden
daarna 9 en 18 Juni Grol en Bredevoort veroverd, waarvan
de bezettingen naar Zutphen aftrokken. Na zich met de
Keulsche troepen onder Willem van Furstenberg en een
afdeeling Franschen onder den Hertog van Luxemburg te
hebben vereenigd, betrokken de geallieerden een kamp tus...
schen Zutphen en Deventer. En nu duurde het maar enkele
dagen of de drie Overijselsche steden waren in 's vijands
handen overgegaan. De Magistraat van Deventer sloot een
schandelijke capitulatie, volgens welke het garnizoen in krijgs...
gevangenschap geraakte (21 Juni). Zwolle gaf zich zonder slag
of stoot over. Verraad bij het Stadsbestuur vermoedende,
waren eenige Kolonels met hun regimenten naar Hasselt
getrokken, waarna de Zwolsche Magistraat een capitulatie
sloot, zonder overleg met den Kolonel Polentz, wiens com...
pagnie alleen was achtergebleven. Het grootste deel ervan
ging met hun Kapitein over in dienst van den bisschop, de
rest trok naar Amsterdam. Kampen was nagenoeg onbezet
en vermocht dan ook niets uit te richten, De stad onderwierp
zich nog op denzelfden dag als Zwolle (23 Juni).

De schandelijke overgave van Zwolle en het volslagen
gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel bij de Provinciale
Regeering sleepten de gansche Provincie Overijsel mede,
waaraan tevens schuld droeg het slecht onderhouden en
betaalde en dientengevolge onbetrouwbare krijgsvolk. Geen
wonder was het dan ook dat na de drie hoofdsteden spoedig
een aantal kleinere volgden~ als Rouveen, Hasselt, Zwart...
sluis, Genemuiden, Vollenhove, Meppel, Steenwijk, Blokzijt
Kuinre en Ommen.

Misschien is het juister wanneer wij het in 's vijands han...
den vallen van Ommen direct na de overgave van Deventer
noemen. Vanuit deze plaats toch was een gróote afdeeling
der Munstersche krijgsmacht naar Ommen afgezakt, welke

•
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stad men binnentrok en zich bij de burgers inlegerde, terwijl
gewelddadigheden van allerlei aard werden gepleegd. Negen
dagen lang zijn de Ommers aan de gruweldaden van de
vijandelijk~ soldaten onderhevig geweest, toen ze werden
opgeroepen om naar Groningen te vertrekken en als laatste
offer van de stad een aanzienlijke som als brandschatting
eischten.

Terwijl zich dit alles aan de oevers van de Vecht af,.,
speelde, kwam van het hoofdleger der Munsterschen het bevel
de Ommerschans te gaan bezetten. Te dien einde trokken
de regimenten op en vonden, 'bij de schans gekomen, deze
tot hun niet geringe verbazing geheel verlaten. Een geringe
moeite was het nu de in,.,bezit,.,neming ervan te constateeren ;
een deel der troepen trok naar Ommen terug, terwijl een
enkele compagnie achterbleef, voor welker verzorging de stad
Ommen opdracht werd gegeven te moeten zorgen. Niet
alleen had men de gewone levensmiddelen als vleesch en
brood te leveren, doch tevens moest men er verschillende
specerijen heenzenden, terwijl de minste nalatigheid in dezen
met gewelddadigheden zelfs aan persopen uit den Magistraat
zou worden gestraft.

Wat was er geschied dat de Munster'sche troepen de
Ommerschans in een dergelijken toestand moesten aantreffen.
Een antwoord hierop levert ons een nagelaten- rapport van
kapitein Van Arke}, behelzende het "Waerachtigh Verhael
van de Muytinatie en Onwilligheyt tot 'et v~chten der Sol
daten binnen de Ommer,.,Schans, voorgevallen in Iunii 1672",
welk rapport nog in hetzelfde jaar in druk werd uitgegeven
,,( Amsterdam by Jacob Venekei, Boeckverkooper in de
Beursstraet" . Wij ontleenen hieraan het volgende.

Toen kapitein Van Arkel op zekeren morgen naar buiten
trad, vond hij tot zijn niet geringe verbazing de geheele
compagnie van Luitenant,.,Kolonel Bourmania, benevens een
gedeelte van de compagnie onder Vegelijn, in volledige
wapenrusting aan de Buitenpoort staan. Op zijn vraag wie
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hiertoe order had gegeven en met welk doel ze daar stonden,
werd geantwoord, dat dien morgen gezegd was, dat de gar....
nizoenen de Ommerschans zouden verlaten, daar zij, nu het
geheele land toch weldra in handen van den vijand zoude
zijn gevallen, ook niets tegen de bisschoppelijke troepen
zouden kunnen uitrichten. Het mocht Van Arkel evenwel
gelukken de bezetting het onzinnige hiervan te doen inzien,
waarna allen zich rustig terugtrokken en hun posten weer
gingen bezetten.

Den volgenden dag kwam het bericht, dat de vijand Ommen
was genaderd en daar het te voorzien was, dat het vijandelijke
leger nu ook wel spoedig naar de Schans zou optrekken en
de onwil der soldaten kennende, riep Van Arkel hen allen
te samen en sprak hun toe. Hij sprak over de moeilijke tijden
die het Land doormaakte, over de verplichting die elke Hol....
lander tegenover zijn Vaderland had, over den vijand die
reeds dicht was genaderd, zoodat elk oogenblik een aanval
op de ~chans kon worden verwacht. Hij hoopte dat zij allen
hun uiterste best zouden doen in het- verdedigen der Schans
en vermaande hen, zi~h vooral nu van eIken druppel drank
te onthouden. Maar zijn rede had niet den minsten i~vloed

op de bezetting. Eenparig riepen zij niet te willen vechten
en eischten, dat de Kapitein de Schans zonder slag of stoot
zoude overgeven. Het was of alle tucht en discipline nu
ineens was verbroken, in een oogenblik hadden de troepen
zich verspreid .en was een niet te stuiten strooptocht in en
om de Schans begonnen. Het huis van den Majoor werd
overvallen, waar de soldaten zich meester maakten van een
groote hoeveelheid bier, waaraan ze zich ttseer vol en on....
bequaem droncken", roepende ttwanneer het op is soo gaen
wy daer uyf'.

Wat te doen? In allerijl liet .de Kapitein de Officieren bij
zich komen, ten einde te beraadslagen op welke wijze· men
het best de orde zou kunnen herstellen, met het gevolg, dat
de Sergeanten werden uitgezonden om nogmaals de bezetting
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te vermanen en te gelasten. dat ieder zich zou hebben te
onthouden van muitinatie. op straffe des doods. En waarlijk.
het hielp. Nog eer het avond werd was de troep binnen de
wallen teruggebracht en was oogenschijnlijk de rust terug-
gekeerd.

Het zal ongeveer vier uur in den middag geweest zijn.
toen Kapitein Van Arkel de hieronder genoemde soldaten
met hunne vrouwen op hun dringend verzoek een oogenblik
gehoor verleende.

Reyner Veldenhof.
Jan Peters.
Gijsbert Mattijszoon.
Hendrick de Wever.
Barent uyt den Ham.
Hoender Jan.
Wighman Hendricks.
Dicke Jan.
Hendrick Koertszoon.
Jan Zuycker.
Willem Egbertszoon.
Jan van 'BareL

De reden van hun komst was. dat zij. angstig geworden
door het· naderend onheil. hun meester kwamen vragen wat
er met de vrouwen en kinderen zoude geschieden. zoo de
vijand de schans veroverde. Van Arkel antwoordde hierop
dat zij den moed nog niet moesten laten zakken. dat het nog
best mogelijk was dat de schans voor de ·Generaliteit be-
houden bleet doch alles zou van de soldaten zelf afhangen.
tt Liever". zeide hij. ttzullen wij de Schans in vlammen doen
opgaan. dan haar aan den vijand te gunnen. maar eerst
zullen wij ons tot het uiterste verdedigen". Echter begreep
hij dat deze laatste maatregel voor het vrouwelijke deel der
bezetting wat al, te kras was en toen de soldaten hem dan
ook verzochten hun vrouwen. kinderen. geld en andere be-
zittingen buiten de walle!l der schans naar de omwonende



192

boeren te mogen brengen, stemde hij daarin toe, onder voor""
behoud evenwel, dat de manschappen zelf onverwijld -zouden
terugkeeren. Hetgeen deze beloofden. Doch wie er ook
terugkeerden, de soldaten niet, en Van Arkel zag in door
zijn soldaten in dezen schandelijk te zijn bedrogen.

Midden in den nacht liet Van Arkel de geheele bezetting
aanzeggen zich op het voorplein te moeten verzamelen. Doch
de oproerige geest had· zich intusschen weer van de soldaten
meester gemaakt en niemand verscheen. Op verschillende
punten bleven zij samengepakt, zelfs nog onderling ruzie
zoekende. De heftigste troep vormde de wacht op de Wester""
batterij. Het was daar een gejoel en geschreeuw van, belang
en toen Christiaan, een soldaat van een der andere compag""
nieën,zich bij hen wilde voegen, dreigden ze hem te zullen
doodschieten, indien hij nog eenige passen zoude durven
naderen. Geheel ontmoedigd, trachtte Van Arkel de rust te
doen herstellen, waartoe hij in persoon de co~pagnie, die
de V\'ester""batterij had bezet, wilde gaan toespreken. Maar
toen hij in gezelschap van den Majoor de soldaten was ge""
naderd, brak er een oorverdoovend gehuil en getier los,
terwijl beiden de gemeenste scheldwoorden naar het hoofd
werden geslingerd. .Uitgebruld werd het, dat zij ten pleziere
van hun kapitein niet hun leven wilden verliezen en dat zij
daarom niet zouden vechten. Gevraagd werd of het Van Arkel
wel bekend was dat twee soldaten der Ommerschans een
officier uit het bisschoppelijke leger hadden gedood, waarna
de vijand gedreigd had de geheele bezetting der schans den
hals te zullen breken; of de kapitein wel wist dat reeds eenige
nachten geleden enkele soldaten in alle stilte de schans door
de ondiepe grachten hadden verlaten en zich bij den vijand
hadden aangesloten. Het was een niet te stuiten oproer en
Van Arkel zag zich dan ook genoodzaakt zich onverrichter
zake in zijn woning te moeten terugtrekken.

Deze toestand bleef maar aanhouden. Den geheelen vol""
genden dag en daarop volgenden nacht klonk het getier op
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"Afbeeldinghe der Leijdijcken en Innonderinghe der Moeren tusschen de Steden Hasselt en Coevoerden",

Uit het "Verbaal en Consideratien over het inundeeren der moerassen omtrent de Bourtange, Coeverden, Ommerschans ..

etc. de Aa. 1681", berustende op het Rijksarchief te Leeuwarden.
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de schans, niemand was er die. naar rede wilde luisteren. En
het werd nog erger.

Bij het aanbreken van den dag zou de Majoor de buiten,...
wacht, bestaande uit een Korporaal en negen soldaten, bin,...
nenhalen, toen hij tot de ontdekking kwam, dat vijf der man,...
schappen gedurende den nacht de plaat hadden gepoetst,
met achterlating van hunne bezittingen. Bovendien kwam
Luitenant Blauw nog rapporteeren, dat ook zijn manschappen
met den vaandrig waren verdwenen, die waarschijnlijkt even,...
ais een vorige maal was geschied, door de grachten waren
ontkomen. Hierop liet Van Arkel appèl houden van de nog
op de schans aanwezig zijnde soldaten, waarbij bleek, dat
van een bezetting van ongeveer 200 man, l) er nog slechts'
47 waren overgebleven. En nogmaals sprak hij ze toe. Hij
bezwoer ze niet het voorbeeld te volgen van de reeds ge,...
deserteerden, hij beloofde, zoo de vijand voor de poorten
mocht komen, met dezen te ,zullen onderhandelen, in elk geval
ten gunste van. de overgebleven bezetting. Bovendien liet de
Majoor "een ton bier aanrukken, welke onder het garnizoen
werd verdeeld, een handige zet, daar nu tenminste voor
korten tijd de gedachten der soldaten zich met iets anders
zouden bezig houden, dan met die aan oproer en muiterij.

Het kan ongeveer een uur later geweest zijn, toen kapitein
Van Arke!, in gezelschap van zijn collega Vegelijn, op de
wallen der Ommerschans staande, den mulder uit Avereest
door het veen zag naderen. Zoo gauw deze onder het bereik
van het stemgeluid van den kapitein was gekomen, werd hem
te kennen gegeven binnen de schans te moeten komen, aan
welk verzoek de mulder gehoor' gaf. Het verwonderde hem,
zeide hij, nog menschen op de schans aan te treffen, daar
hij in den vroegen morgen de in den voorgaanden nacht
ontvluchte troepen Avereest had zien passeeren en dienten,...
gevolge had verondersteld, dat de schans geheel zoude zijn

1) De bezetting bestond uit 146 musketiers en 55 piekdragers.
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verlaten en 'de rest der ma~schappen een anderen weg had
ingeslagen.

Van Arkel gaf hem een ducatonen verzocht hem naar
Ommen te gaan om te zien hoe de zaken daar stonden. De
mulder nam dit aan en begaf zich, van eenige boeren ver~

gezeld, op weg.
Doch reeds spoedig was hij voor de ophaalbrug terugge~

keerd en' verzocht om binnengelaten te worden. Daar ver~

telde hij, dat ze niet verd~r hadden durven gaan ~an

"Keesmans~huys", van waar ze op den daarnaast gelegen
heuvel den omtrek hadden verkend en gezien hadden, dat
verscheidene troepen, uit Ommen komende, den weg naar
het Noorden waren ingeslagen en in de' richting der schans
optrokken.

Dit was te veel voor de overgebleven bezettting. In een
minimum van tijd waren het bier en de gedane beloften ver~

geten en sloegen de 47 manschappen opnieuw aan het muiten.
Het huis van den kapitein moest het ontgelden, alsmede
eenige barakken, waarin levensmiddelen en drank werden
bewaard. Een der brutaalsten was een zekere Gillis Noot,
die de anderen voortdurend tot vernielzucht aanzette en
eindelijk de soldaten bij de Buitenpoort bijeenbracht, gereed

'om bij het eerste teeken te vertrekken. ttWij willen ons
liever onder den anderen doodt schieten", zeide hij ttals tegen
de vyandt vechten. Wij hebben nu oock wat te zeggen, seght
de Capiteyn, soo hij voort wit dat hij komt,' anders gaen
wy wegh."

Van Arkel evenwel wilde hiervan niets hooren en met den
mulder probeerde hij de plànnen der oproerigen nog te ver~

ijdelen. Doch zonder resultaat. Ook Vegelijn's pogingen om zijn
compagnie te beletten de schans te verlaten hadden geen
succes. Met leede oogen moesten zij het aanzien hoe de
manschappen zich in verschillende richtingen verwijderden
en dwars door het veen een goed heenkomen zochten. Toen
Vegelijn bij het falen zijner pogingen hem toeriep: ttMijn
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Heert siet ick doe myn bestt en kanse niet stutten
tt

t wist hij
niet anders te antwoorden dan: ttlck sie' wel dat' ghy met
schelmen te doen hebt."

Een korte beraadslaging volgde nu nog tusschen Van
ArkeL Vegelijn en den· Majoor. Allen waren ze het er over
eens dat het een onzinnig iets zoude zijnt zoo ze met hun
drieën nog langer op de schans bleven om den vijand af te
wachten. Wat dan hun lot zou zijn was maar al te duidélijk.
Weshalve ze 'ook maar besloten het voorbeeld der soldaten
te volgen en' een goed heenkomen te zoeken. Kapitein Van
Arkel was de laatste die de schans verliet.

En het was hoog tijd ook. Reeds was de vijand tot in de
onmiddellijke nabijheid genaderd en was de mulder uit Aver..
eest er niet geweestt zeker zou Van Arkel nog in handen
van den bisschop zijn gevallen. Nu echter wisten ze nog
juist bij tijds te ontkoment maar toch zag hij zich genood..
zaakt zich eenige dagen bij de omwonende boeren schuil te
houdent alvorens hem de gelegenheid werd geboden verder.
te trekkent ten einde aan zijn superieuren verslag te gaan
doen van het voorgevallene. Het leek hem het veiligste over
Staphorst en Rouveen te reizent doch het lot was hem niet
gunstig. Op zijn weg ontmoette hij een bende van acht
ruiterst die hem aanvielent beroofden en ttnaeckt uyttrockentt

t
waarna ze hem naar Hasselt brachtent in welke stad hij
aanvankelijk werd gevangen gezet.

Het Rapport eindigt met de woorden: ttAlle die genen die
in de Schans zijn geweestt sullen moeten getuygen hoe
grooten yver ick omtrent de plaetse heb aengewendtt mee..
nende di~ ten uytersten te defenderent soo ick sulcke schelmen
niet binnen had gehadtt die soo schandelijck en onwederhou..
delyck hebben gemuytineertt en die so vol vrees en schrick
warent dat SYt sonder vyandt te sient wech liepentt.

Aan dit Rapport is toegevoegd een ttAttestatie" t waarbij
Sergeant Claude Mortet Korporaal Andries Jenszoont Jan
Fijt de Tamboert Thomas Tijms de Adelborstt Hendrick van
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Setten de toenmalige ttChirurgijn" der Ommerschans en de
soldaten Bastiaen Gerritszoon, van Nimwegen, Jan Theunis-
zoon, Jens Ouluszoon, van Coppenhagen, Roelof Janszoon,
Jan Ebbing, Gerrit Ebbing, Marten Mos van Griet en
Harmen Teuniszoon eenparig verklaarden dat Kapitein Van
Arkel 'het Rapport ttsonder eenige contrarie verklaringe" had
opgesteld en zich ttniet beter van syn taecke hadde kunnen
quyten, als hij inderdaedt heft gedaen", waarom zij dan ook
ttaen den voorsz. onsen Capiteyn desen vrijwillighlijck hebben
gegeven, 'met presentatie dit altijdt. met Eeden te bevestigen".

Zoo zagen wij dat "de Ommerschans bij lange na niet had
beantwoord aan het doel waarmede zij eertijds was opge-
worpen en speciaal voor dezen oorlog zoo belangrijk versterkt
was. Geen wonder dan ook dat de Generaliteit zich danig zag
teleurgesteld. Doch dat nam niet weg, dat er zoo spoedig
mogelijk pogingen in het werk werden gesteld om de schans
weer in handen. van de Staten terug te krijgen en haar weer
met het noodige krijgsvolk te bezetten.

Intusschen lag voor het vijandelijke leger de weg naar het
Noorden open, -vooral toen, om van het apart opgerichte
fortificatiewerk bij Avereest maar niet te spreken, de schans
te Rouveen, waarop alle hoop voor het behoud der Noordelijke
provinciën was gevestigd, het eveneens jammerlijk liet zitten,
toen de Munsterschen voor de poorten verschenen. De be-
zetting vermocht niets uit te richten en het viel den vijand
dan ook niet moeilijk haar in zeer korten tijd in bezit te
krijgen. Een nieuwe teleurstelling dus voor de Generaliteit.
Doch toen keerde de k?ns en Friesland en Groningen wisten
zich, dank zij de in die gewesten getroffen maatregelen en
tevens door het optreden van Generaal Van Aylva en den
Stadhouder Rabenhaupt, staande te houden.

Toen het volgende jaar door het energieke optreden:' van
Stadhouder Willem III de krijgskans geheel keerde, verdween
ook' de gelukster der Munsterschen van het firmament. Ver-
schillende door hen veroverde plaatsen werden in den loop
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van dat jaar aan de Staten teruggebracht, waarvan de stad
Coevorden wel een der meest bekende is, die door den ouden
schoolmeester Mijndert van der Thijnen bij verrassing den
bisschop werd ontnomen.

Ook de Ommerschans was weer in handen' van de Gene~

raliteit gevallen en de Staten besloten haar nu zoo spoedig
mogelijk weer met het noodige krijgsvolk te bezetten. Een
aantal soldaten werden er te. dien einde heengezonden onder
aanvoering nogmaals van kapitein Van Arkel, die door den
krijgsraad intusschen onschuldig verklaard en vrijgesproken
was.

Het is den 12 Februari van het jaar 1674 dat wij voor
de eerste maal weer iets van de schans vermeld vinden~ En
het is weer het oude liedje: op de schans heerscht groot
gebrek aan stroo. Ook nu weer werd de hulp van Drente
ingeroepen; gevraagd werd 200 bossen naar de ,schans te
willen doen zenden. Bovendien w'erd· Friesland de leverantie
opgedragen van de noodige stroozakken voor de soldaten.
Hoewel van ~en toestand der levensmiddelen geen gewag
werd gemaakt, vinden wij toch een kleine aanwijzing dien~

aangaande in de resoluties van de Overijselsche Gedeputeer~

den dd. 10 Juni d.a.v. Het schijnt dat in. die dagen de
bezetting der schans over te weinig of slecht eten heeft ge~

klaagd en men dientengevolge elkaar opmerkzaam maakte op
het vele wild, dat zich in de naaste omgeving der schans
ophield. Doch zonder toestemming der Staten durfde men
daar zeker geen jacht op maken, weshalve Van Arkel naar
Zwolle schreef, met het gevolg, dat bij genoemde resolutie
toestemming werd gegeven om "met eenige roers en meerder
als met zijt geweer te mogen uytgaen" om daar door ook
geen occassie te geven van eenich wilt tegens de gestelde
ordre den g'emaneerde placcaten van Syn Hoochheit de
Heere Prins van Orangien te schieten".
. Echter moest ook de schans zelve noodig versterkt worden.

Te -dien einde liet men arbeiders uit Hoogeveen komen, het~
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geen wij weten uit een in de "Nieuwe Drentsche Volksal....
manak voor het jaar 1833" afgedrukten briet waarin een
oud....onderbevelhebber van bisschop van Galent Breuninckt
den 5 Maart 1.672 de inwoners van Hoogeveen maande om
zoo spoedig mogelijk hun achterstallig ttwergelf' 1) te betalen
en hun beval iederen dag "swintzich

t
' 2) mannen te leveren voor

het arbeiden .aan de versterkingswerken van de Ommerschans.
Voor iederen mant die niet op de scha~s verscheent moest
twee gulden schadevergoeding worden gegeven. ttTot lester
guter warningh" dreigde hij de Hoogeveensche Magistraatt
zoo zij niet binnen 24 uren aan genoemde eischen zoude
hebben voldaan, het geheele dorp te zullen afbranden.

Het was de gewoonte van de Drentsche en Overijselsche
boeren om de belangrijke jaarmarkt te Omment de "Ommer....
bissing" genaamdt getrouw te bezoeken. Voor hent die uit
het Noorden kwament voerde de weg dan langs de Ommer....
schanst bij het passeeren waarvan zij het grootste gedeelte
van hun reis afgelegd wisten en met blijdschap het doel
van hun tocht aan den horizon zagen verrijze.n. Doch in het
jaar 1675 bleef de blijdschap bij het passeeren der schans
verre van de reizigers. Wat hun nog nooit was overkoment
gebeurde nu;' doo~ soldaten en officieren van de schans
zagen zij zich aangehouden en genoodzaaktt voor hunne
paarden en wagenst alsmede voor zich zeIven een vrij aan....
zienlijk tolgeld te moeten betalen. Zulks was natuurlijk. niet
geoorloofd en de noodige klachten hierover bleven dan ook
niet uit. Na een ingesteld onderzoek bleekt dat de bevel...
hebber der schanst Hoppert deze voor eenige dagen had
verlatent tijdens welke afwezigheid de bezetting had gemeend
zich dergelijke uitspattingen te mogen permitteeren.

De Ommerschans zelve ging in dit jaar in andere handen
over. Had zij tot dus~er aan het gewest Overijsel behoordt

1) Oorlogsschatting.
~) Twintig (uitgedrukt in Westfaalsch-Hollandsch).
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van nu af werd zij onder het gebied van den Raad van
State der Vereenigde Nederlanden gebracht, ingevolge een
door de Gedeputeerde Staten van Overijsel genomen besluit.
Tevens werd bij deze resolutie bepaald dat niemand binnen
zekeren afstand van de vestingwerken het veen mocht be
werken of met boekweit bezaaien, een bepaling die tot
menigvuldige en hevige twisten van de burgerij van Ommen
met de bezetting der schans heeft aanleiding gegeven.

Voor de eerste maal is dit geschied in het jaar 1679. Den
10 Juni van dat jaar toch beklaagden zich de Burgemeesters
van Ommen bij Ridderschap en Steden van Overijsel over
enkele rechten, die de bezetting der Ommerschans zich
uit eigen beweging had toegeeigend. Waar de Ommers nog
eenige jaren geleden hun turf hadden gestoken e~ hun boek
weit hadden gezaaid, was dat door Gedeputeerden verboden
geworden en hadden nu de soldaten der schans bezit van
dien grond genomen, waar ze hun eigen turf gingen graven
en hun boekweit zaaien, waardoor het verkoopen ten dienste
van de bezetting door de inwoners van Ommen was onge
daan gemaakt. Bovendien werd geklaagd over de voort...

•
varendheid van KÇlpitein Hopper, die aan weerszijden der
schansgroote stukken heideveld liet afbranden.

Ridderschap en Steden wisten niet goed wat hierop te
moeten besluiten, waarom ze het advies inriepen van den
Raad van State, met het verzoek eenige Heeren te willen
zenden om persoonlijk den toestand in oogenschouw te .komen
nemen. Een rapport hierover zou kunnen worden uitgebracht,
waarna de Raad van State een besluit kon nemen HSO en als
den dienst van het land in rechtmatigheid sal worden be
vonden te vereischen".

Inmiddels werd aan Kapitein Hopper op de Ommerschans
geschreven om tot het tijdstip, waarop de Raad van State
hieromtrent een besluit zoude hebben genomen, de Ommer
burgerij maar in hun oude rechten te laten, terwijl tevens
het steken van turf en het afbranden van heidevelden aan..
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de bezetting werd verboden, "of dat andersints daer over
soude moeten worden geprocedeert naer rechte".

Inderdaad is door den Raad van State een onderzoek als
hierboven bedoeld ingesteld, Doch echter met een geheel ;
andere bedoeling. Reeds eerder hebben wij gezien dat de
aandacht op de moerassen en venen, welke de schans
omringden, werd gevestigd. Om nu aan alle twist en onge....
noegen een einde te maken, besloot de Raad van State daar....
toe nu eindelijk over te gaan, waartoe uit haar College en
uit dat van de Gedeputeerde Staten van Friesland een co~....
missie werd benoemd,· welke hieromtrent een onderzoek
instellen en daarover een rapport zou uitbrengen. Als des....
kundige werd door genoemde commissie de" Ingenieur Jan
van Alberdingh gekozen, die omtrent het geheele onderzoek
het rapport heeft uitgebracht, behelzende hef "Verbaal en
Consideratien over het inundeeren der moerassen omtrent de
Bourtange, Coeverden, Ommerschans... etc, de Ao. 1681 ",
welk rapport in het Rijksarchief te Leeuwarden wordt be....
waard.

All~reerst wordt daarin behandeld "Het Verbael van
Hasselt tot Coevoerden", waaraan wij het volgende ontleenen.

Van Staphorst naar Rouveen en verder naar de Lichtmis
liep een weg, waarin "een groot aantal pompen lagen, welke
dienden voor het aftappen van het water uit de moer~ssent

om de Ommerschans gelegen, welk w~ter vandaar door een
duiker bij Hasselt in het Zwartewater werd gevoerd en op
deze wijze gelegenheid werd gegeven om pl.m. 1200 roeden
land bruikbaar te maken voor het zaaien van boekweit. Om
dit ook den bewoners van Staphorst, Rou-yeen en De Wijk
mogelijk te maken, werden nu eenige z.gen. "leijdijken" aan....
gelegd, op een plaats, iets ten Noord....Westen van Den Hulst
gelegen.

Maar nog was een moeras bij de Havezathe "Oosterveen"
te Nieuwleusen niet drooggelegd. Om hieraan tegemoet te
komen werd van de Lichtmis tot een eind voorbij Den Hulst.
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een grift gegraven en daarlangs .een weg aangelegd, loopende
tot ongeveer 1000 roeden van' de Ommerschans at welke
grift door de "Beentiesgraven" bij het ttStrookeler Zijl}", iets
ten Zuiden van Hasselt gelegen, in het Zwartewater uitmondde.

Bovendien werd nog een kanaal gegraven, ttDen grooten
HermeI" geheeten, vanaf een plaats, iets ten Oosten van
Nieuwleusen, tot aan het Huis ttDe Orde}" aan den Zwol",
schen weg, welk Huis stond op de plaats ongeveer waar
thans de lange brug over de Vecht is gelegen.

Om den boeren gelegenheid te geven de landbouwproducten
op wagens te kunnen vervoeren, legde men ook wegen aan,
waarvan een der belangrijkste wel is die van Nieuwleusen
op Zwolle en vandaar langs ttDe Orde}" en de Lichtmis
n~ar Rouveen. Staphorst en Meppel. Aan de andere zijde
der Ommerschans werd een weg gemaakt van Heemse naar
Lutten.

Geconstateerd werd, dat het veen tusschen Lutten en
ttKeesmanshuis" bij Ommen vrijwel geheel met boekweit was
beplant, terwijl op dien afsta~d een twintigtal boerenhuizen
werden aangetroffen, welke alle door de bewoners zelf waren
gebouwd.

Over het algemeen werden de "moeren" bevonden te ttsyn
noch van een redelijcke diepte", op een enkele plaats bedroeg
deze selfs 5 voet.

W'at betreft de streek tusschen Ommen en de Ommer",
schans, vinden wij het volgende vermeld.
. Verliet men Ommen aan· de Noordzijde .dan kwam men
het eerst langs ongeveer een tiental boerenwoningen, vormende
te samen de Buurtschap Arriën en tt Kesemanshuys" , waarvan
de grens werd gevormd door de z.gen. ttTurf Kuijlen van
Ommen e~ Aerien" en het moeras "De/Hare", in welk laatste
een meertje was gelegen van ongeveer. 30 roeden breed. Ging
men verder, dan kwam men aan een vervallen redoute, op
een afstand van 350 roeden gelegen van het bij de schans
aangelegde retranchement. Ter Westzijde van dit retran",
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chement leidde de weg naar ge Schans, aan welken weg vijf
à zes bolwerken waren opgeworpen, die in een verregaanden
staat van verwaarloozing verkeerden. Ging men aan de Oost~

zijde van het retranchement naar het Noorden, dan kwam
men uit bij het muldershuis te Avereest.

Ook bij de oude redoute lag nog een klein meertje, de
ttCoter Meerstalr' geheeten, dat door middel van eenige
Griften in verbinding stond met de Reest bij de ttGesencamptt,
terwijl de afvoer van het water uit het moerasttDe Hare"
geschiedde door een kanaal, dat even ten Zuiden van Ommen
in de Veèht uitmondde.

Nog lag aan de Westkant der schans een moeras ttde
Woeste van Veersen", waardoor een weg liep van Ommen
naar Avereest.

En verder gaat de beschrijving van Jan van Alberdingh
over de moerassen, venen, griften en landen met boekweit
bezaaid, tot en met de stad Koevorden, welke verdere be~

schrijving hier ter plaatse echter van gering belang is en wij
er derhalve niet verder op zullep. ingaan, waarna het rapport
vervolgd wordt met de ttConsideratien over de wegen, door,
en ontrents dese Moeren", welke beginnen met e~n verhan~

deling over den weg die van Ommen langs de Ommerschans
naar Drente leidde.

Wij lezen dan: ttlndien men deze passagie wil behouden,
soo moet de Ommerschans van meerder consideratie wesen,
want den Viant soude sich tegenwoordich daer lichtelijck
Meester van kopnen maeken, van waer hij dan onverhindert
nae Meppel,' of te Ruynen kan komen. De gemeene ver~

. sterkinge deser Schans, te weten, het verbreden en verdiepen
der Gracht, die op veele plaetsen geen drie voeten water
heeft, het veranderen, het verswaren der Wallen, het demo~
lieren der binnen Aerden redoute, en in plaetse van dien,
twee a drie blocken baracken, soude tenminsten seventigh
duijsent guldens monteren, behalven dat dese fortresse, by
vrijsent weder voor soo prijse niet versekert is, en soo men
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dese na 't hedendaegsche gebruijck, met een steenen muyr
bekledet souden de kosten 't eene met het ander meerder als
anderhalve tonne gouts bedraegen. Soo men dan dese Passagie
door 't Moer wegs namt konde men dese kosten op andere
plaetsen met meerder nuttigheijt gebruyken. Maer soo deselve
niet kan verboooken~ en geruyneert wordent om datse niet
geheel door 't Moer gemaekt iSt maer op sommige plaetsen
op een Hare legt (een ttHare" is een rulle strook zand)t soo
sal de versterckinge van deze fortresse tot bewaringe deser
Passagiet van een groote nootsakelyckheyt synt en moet dese
plaetse considerabel gemaekt worden".

Het rapport eindigt met een verhandeling over de "Con....
sideratien over 't Innonderen deser Moerent en 't leggen der
Leijdijcken"t waarin wij lezen dat een dijk werd gelegd van
Coevorden over Lutten en Hardenberg naar Ommen en
vandaar over Nieuwleusent De Lichtmis en Rouveen naar
Staphorstt waarna de ring gesloten werd over De Wijk en
Avereest en vandaar in Noordelijke richting langs ttde Gesen....
camp" en een meertje tt Rijcks MeerstalI" geheetent om te
eindigen bij Bentet ten Noorden van Coevorden gelegen.

Zoo zien wij uit dit rapportt dat zooveel mogelijk werd
tegemoet gekomen aan de belangen van de bewoners der
veenstreken in de provincie Overijssel en tevenst dat de
toestand van de Ommerschans in die dagen ook nog alles....
behalve rooskleurig was.

Het duurt nu geruimen tijd eer wij weer iets van de O~mer....
schans in de stukken uit de verschillende archieven vinden
vermeld.

Het eerste gegeven hieromtrent werd gevonden in het
Rechterlijk Archief van het Schoutambt Ommen en Den Hamt
berustende op het Rijksarchief te Zwollet waar wij in het
ttBoek van Vrijwillige Zaken over de jaren 1692-1708"
d.d. 22 Juni 1706 een verandering vinden gememoreerd van
de toenmalige bezetting op de schans. Toen toch werd het
erf en goed "Ten Huisen tot avereest" verkocht voor een
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obligatie, groot 350 carolus guldens, ten profijte van den
rentmeester der schans, Hendrik Spree, terwijl in he~zelfde

stuk de opvolger wordt genoemd van Kapitein Van Arke!,
een zekere Hemstra.

In het hierop volgende boek uit genoemd archief werd de
naam aangetroffen van den nieuwen commies.op de schans,
Herbordes, aan wien den 6 JU'ni 1709 een volmacht werd
verleend op den Heer Velthuis, predikant te Ommen.

Reeds eenige malen was nu gebleken, dat de Ommerschans
•bij lange na niet had beantwoord aan het doel, waarmede

zij indertijd was opgeworpen en in tijden van nood bovendien
nog belangrijk was versterkt geworden, niet alleen door de
Generale Staten, doch tevens door de verschillende provinciën.
Steeds was het zonder resultaat gebleven, hoewel de kas der
Staten en die der Gewesten haar bestaan terdege gevoelden.
'Dit laatste was dan ook de reden, dat in het jaar 1715 bij
de Algemeene Staten bedenkingen opkwamen aan dezen toe...
stand· een einde te maken, welke bedenkingen bovendien
werden gesteund door de vele ingekomen klachten van de
Ommer burgerij, over. den overlast, hun door de soldaten der
schans aangedaan. Het gevolg hiervan was, dat besloten werd
de Omme~chans voortaan niet meer met eenig garnizoen te
bezetten en de op de schans staande gebouwen, alsmede het
voorhanden zijnde geschut zoo goed mogelijk .te verkoopen.

Verwonderen kan ons dit niet. Na den vrede van Utrecht
in het jaar 1713, die een einde maakte aan den Spaanschen
Successieoorlog, was de rust in het land teruggekeerd en de
regeering ,in handen gekomen van Regentenfamilies, die het
enkel om winstbejag te doen was, met het gevolg, dat leger
en vloot schandelijk wer<;fen verwaarloosd, waarvan de op...
heffing der Ommerschans een enkel voorbeeld is.

We kunnen ons de vreugde voorstellen van de Ommer
burgerij, toen hiertoe was besloten. Niet alleen was de be...
zetting der schans hun steeds een doorn in het oog geweest
door den overlast, hun door de soldaten aangedaan, doch
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tevens door de hierboven genoemde bepalingen aangaande·
het zaaien van boekweit, hetgeen een groot nadeel was
gebleken. En het Bestuur der stad besloot dan ook onmici ....
delijk van de op handen zijnde verkooping zooveel mogelijk
te profiteeren. Toen de dag daar was trok men er heen en
met uitzondering van het geschut werd nagenoeg geheel de
voorhanden zijnde afbraak door de Stad Ommen gekocht,
in de hoop zooveel eerder de lastige buren kwijt te raken.
Maar een groote teleurstelling wachtte hun. Tot hun grooten
schrik vernamen zij dat de Raad van State aan den Com ....
mandant der schans had toegestaan om gedurende zijn gansche
leven op de schans te mogen blijven wonen, waarbij hij
tevens het vruchtgebruik zoude genieten van de tuinen en
weiden, die bij de schans behoorden, bij welke bepaling de
verkoop van deze perceelen dan ook was verboden.

Nu wilde het geval, dat de Ommerschans en de ·daartoe
behoorende tuinen en weiden waren aangelegd op den grond,
die aan de stad Ommen behoorde. Reeds een eeuw lang
had de stad haar eigendomsrecht hierop niet kunnen uitoefenen.
Het was gekpmen tengevolge van overmacht of uit hoofde,
dat zulks ten algemeenen nutte van het Gemeentebestuur was
gevorderd. Doch dit was nu vervallen en de stad wenschte
voortaan haar rechten te laten gelden. Wat te doen? Goede
raad was duur. Na eenige discussie werd besloten hierom
trent te' schrijven aan den Raad van State, alsmede aan
Ridderschap en Stedén van Overijse}, welken colleges dringend
om uitspraak in dezen werd verzocht.

Echter bleef de beslissing van genoemde colleges lang uit,
te lang naar den zin van Ommen's Magistraat. En toen er,
na een herhaald schrijven nog geen antwoord kwam, was
men het wachten moede geworden en werd na gepleegd
overleg met den Drost van Salland, de Graaf van Rechteren,
,tot ingrijpen besloten. Op zekeren morgen werd de geheele
burgerij te samen geroepen met bevel zich allen zoo goed
mogelijk te moeten wapenen. Aldus geschiedde en na in
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krijgsorde te zijn opgesteld, trok men, met het Stadsbestuur
aan het hoofd, d~n weg naar de Ommerschans op.

Natuurijk was de Commandant Moespas bij lange na niet
opgewassen tegen zulk een bende en hoewel hij zich tot het
uiterste verdedigde, moest hij het al spoedig aanzien dat de
woeste kerels zich van zijn huis meester maakten, hetwelk
totaal werd vernield. Moespas en de zijnen werden verjaagd
en de schans met het omliggende terrein was weer in het
bezit der stad Ommen gekomen.

Te Ommen terruggekeerd werd de vraag geopperd wat
er met de schans voortaan zou moeten worden gedaan. Na
felle tegenkanting van eenigen onder hen werd ten slotte
besloten om voor rekening van de stad een nieuwe woning
op de schans te laten bouwen, welke met de daarbij he ...
hoorende stukken land ten profijte der stad zou worden
verhuurd. Reeds spoedig daarna is dit geschied. 1)

Zoo zagen wij dat de schans weer in handen viel van de
stad Ommen en dat er een einde gemaakt werd aan het
bestaan van de schans als een verdedigingswerk. JUistet
evenwel is het te zeggen dat de schans haar uiterlijk als
zoodanig werd ontnomen, daar zij feitelijk nooit had beant....
woord aan het doel, waarmede zij eenmaal was opgeworpen.

Toch is reeds korten tijd daarna weer verandering in den
nieuwen toestand gekomen. Nogmaals is de schans in staat
van verdediging gebracht en heeft men haar opnieuw met
garnizoen bezet. De aanleiding daartoe kennen wij jammer

. genoeg niet, maar zoude de oorzaak ervan niet kunnen
worden gevonden in de toenmalige regeering van ons land?
Wij weten dat het Landsbestuur in handen was gevallen
van eenige Regentenfamilies, die haar door coöptatie voor
hun nageslacht wisten te behouden. Ook was het hun mogelijk

1) Bovenstaande gegevens putte ik uit het in 1924 door den Burgemeester
van Ommen, C. E. W. Nering Bögel, met medewerking van den toen.:.
maligen Chartermeester aan het Zwolsche Rijksarchief. Jhr. Mr. D. P. M. .
Graswinckel, uitgegeven werkje over ft Ommen".
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door de z.gen. "Contracten van Correspondentie" de naaste
familieleden met ambten te. kunnen begiftigen. Door het op....
nieuw in staat van verdediging brengen der Ommerschans
kwamen ·nu niet alleen eenige militaire ambten te vergeven,
maar nloesten ook personen worden aangewezen, die zulk
een werk behoorlijk wisten te leiden en ten uitvoer te doen
brengen.

Wanneer precies dit alles is geschied, werd ondanks her.
haalde pogingen niet gevonden. Evenmin hoe de stad Ommen
hie,rop heeft gereageerd. Alleen weten wij dat in het jaar
1742 nog aan de nieuwe inrichting der Ommerschans werd
gewerkt. En hierbij speelde zich iets af wat minder aange....
naam was voor de aannemers van het herstellingswerk.

In de resolutes der Gedeputeerde Staten van Groningen
en de Ommelanden, vinden wij dd. 15 Januari 1743 het
volgende vermeld. In de vergadering van genoemd College
was de veiligheid der provincie ter sprake gekomen, in ver·
band met de omliggende fortificatiewerken. Ten Oosten was
Groningen gedekt door de schansen te Bourtange en te
Coevorden, beide verdedigingswerken, waarop men ten volle
vertrouwde. En dan lag ten Zuiden de Ommerschans. Was
die ook wel zoo betrouwbaar? Het mag ons niet verwon....
deren in genoemde resoluties van plannen te lezen öm voor
alle veiligheid aan de Zuid.West zijde van de stad nog een
schans op te werpen. Maar waar moest het noodige geld
vandaan komen? De nieuwe .werken aan· de Ommerschans
hadden weer geducht veel gekost en men zag' zich genood....
zaakt de plannen voor een nieuwe schans voorloopig te laten
rusten.

Wat de herstellingswerken aan de Ommerschans de pro...
vincie Groningen wel hadden gekost, blijkt uit diezelfdè
resolutie, waar wij lezen: "Voor werken aan de Ommer.
schanse aan Christiaen Allardi 3 assignatiën; "aan Henricus
Stenhuis 1 assignatie, te zamen / 8065. Voor palissaden aan
de Ommerschanse aan A. van Raasveld 2 assignatiën /9868".
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De eerste aanmaning om uitbetaling van deze gelden vin
den wij in genoemde resoluties dd. 29 Februari 1744. Doch
zonder' resultaat. Zoo ging het eenige jaren door. Request
op request werd g.ezonden, maar de provincie was niet bij
machte genoemde gelden bij elkaar te brengen. Totdat den
14 Februari 1748 de Ra~d van State in het geval werd
betrokken, met het gevolg, dat een klein gedeelte van de
som werd uitbetaald.

Het zou· ons te ver voeren hier ter plaatse elk request en
de antwoorden daarop na te gaan en te vermelden. Genoeg
zij het te weten, dat nog verscheidene malen pogingen in
het werk moesten worden gesteld om uitbetaling der genoemde
gelden gedaan te krijgen. Ten langen leste is dit den 27 April
1752 geschied.

Begrijpelijk evenwel is het, dat de aannemers van de
herste~lingswerken door het lange wachten op hun geld aan
merkelijk schade hadden geleden. Derhalve verzochten zij dan
ook om schadevergoeding in dezen, waarna nog.maals het
spelletje van schrijven en wachten begon. Toch heeft men
het recht van de aannemers ingezien en hun den 22 Juli
1757 nog een som van lOOp carolus guldens als schadever
goeding uitgekeerd.

In den tijd dat dit alles voorviel, gebeurden er op de
nieuw opgeworpen schans weer dingen, die volgens de inge
zetenen van Ommen~ toch al fel gebeten' op alles wat de
schans betrof, niet door den beugel konden. Wat was het
geval? De Majoor die met de nieuwe bezetting op de schans
was gekomen, 'had zich de vrijheid veroorloofd naar eigen
goedvinden een rioleering in en om de schans te laten aan
leggen. En natuurlijk waren de Ommers, er nu als de kippen
bij om hiervan melding te maken aan de Overijselsche
Gedeputeerden. Door den Drost van Salland werd de kwestie
in de vergadering van genoemd College van 20 Juni 1752
ter sprake gebracht, met het verzoek hierover ernstig te
willen beraadslagen. Doch Gedeputeerde Staten wisten in
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dezen geen uitkomst' en besloten de zaak in handen te stellen
van den Raad van State. Wel werd daarbij verzocht de
Majoor van de Ommerschans behoorlijk te straffen, "sullende
Ridderschap en Steden, bij ontstentenis van dien, zig niet
kunnen disperseren van daar omtrent sodane mesures te
nemen, als tot maintier van haar gesag en souverainiteit
zullen vinden te behoren".

E'chter wenschte de Raad van State hieromtrent ook niet
dadelijk een beslissing te nemen en werd er advies gevraagd
aan Generaal-Majoor Imhof, den Gouverneur van Coevorden,
terwijl bovendien nog I de meening gevraagd werd van den
Fiscaal der Generaliteit. Toen beide adviezen bij den Raad
van State waren ingeleverd, werd men het evenwel in de
vergadering van 14 September 1752 nog niet over de zaak
eens, waarom men besloot alle stukken en bijlagen, op deze
zaak betrekking hebbende, te zenden aan Prinses Anna, die
na den dood van Stadhouder Willem IV Gouvernante voor
den minderjarigen Willem V was geworden, en haar te
verzoeken uitspraak in dezen te willen doen.

Niet lang heeft het nu meer geduurd of de zaak was in
het reine gebracht en Majoor Prins van de Ommerschans
heeft behoorlijk voor zijne euveldaden moeten boeten.

Zoo hadden de ingezetenen van Ommen in dezen getri...
ompheerd, hetgeen hun niet weinig voldoening zal hebben
gegeven. Maar zij wenschten het hierbij niet te laten.

In het jaar, volgende op dat waarin de bovenvermelde
gebeurtenissen hadden plaats gevonden, wilden zij nogmaals
hun macht laten gelden, waartoe een aloude geschiedenis
op de proppen werd gehaald. Zij beriepen zich op de reeds
genoemde resolutie van 19 Februari 1675, waarbij door Rid...
derséhap en Steden was bepaald, dat binnen de honderd
roeden, te rekenen van het uiterste punt der vestingwerken
van de Ommerschans, geen huizen of gebouwen opgetrokken,
of de daar reeds bestaande veranderd zouden mogen worden.
En nu omstreeks 1740 de schans aanmerkelijk was vergroot

li
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en de Raad van State 'bepaald had dat er binnen een omtrek
van 300 roeden van genoemde schans af, geen veen mocht
worden gebrand of boekweit gezaaid, hadden de Ommers
daarvan een geduchte schade geleden, die wel een 3000 gulden
per jaar bedroeg. Derhalve verzochten ze dan ook .. het vrije
recht en gebruik van haar Veenen bij de Ommerschans tot
aan de 100 roeden, van deselve schans, voor desselfs uit....
legginge, af te. rekenen of anders een evenredige vergoeding
voor deselve en het gemis van het gebruik van dien tot nu
toeft. Ridderschap en Steden gaven hierop de zaak in handen
van "de Heeren Gecommitteerden tot de saken van finantie,
om deze requeste nader te examineeren en daaromtrent te dienen
van derzelver consideratientt

• Dit geschiedde den 27 Maart 1753.
Het ware wel te verwonderen geweest, zoo deze zaak,

evenals de vorige, niet over een aantal schijven had moeten
loopen om tot oplossing te worden gebracht. De Heeren
Gecommitteerden der finantiezaken wilden niet dadelijk een
beslissing nemen, maar vonden het beter uit hun midden en
uit andere college's eenige afgevaardigden te kiezen "om
van het terrain om genoemde schans oculaire inspectie te
nemen en sig omtrent de gesteldheid en omstandigheid van
deselve veenen so veel doenlijk te informeeren". Met dit
voorstel gingen Ridderschap en Steden volkomen accoord en
18 April d.a.v. vaardigden zij den Drost van Salland en den
heer Van Marie, den toenmaligen Burgemeester van Kampen,
te dien einde af Verhazend jammer is het nu' den afloop niet
te kunnen vermelden. Ondanks herhaalde ppgingen mocht
het ons niet gelukken ook maar het minste hieromtrent te
vinden. Echter valt er gevoeglijk uit af te leiden dat de zaak

. tot genoegen der Ommers is geschikt geworden, daar anders
ongetwijfeld nieuwe en herhaalde requesten zouden zijn in...
gezonden en in de resoluties gevonden hadden moeten worden.

Langzamerhand zijn wij nu gekomen aan het laatste hoofd...
stuk van wat in het geschiedboek van ons land omtrent de
Ommerschans werd vermeld gevonden.
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Nog een enkel feit met betrekking tot genoemde schans
dient hier te· worden medegedeeld en dan zullen wij het
tijdstip zijn genaderd, waarop de Ommerschans voorgoed
heeft opgehouden schans te zijn. Jammer is het dat vooral
uit de laatste jaren van haar bestaan als zoodanig zoo bitter
weinig gegevens waren te vinden.

Het laatste vermeldenswaardige feit geeft ons nogmaals een
duidelijk beeld van den toestand in die dagen op de schans
en een herhaling' ~an hetgeen wij gedurende haar gansche
bestaan hebben moeten vinden: haar voortdurende onbe
langrijkheid.

Het was in den vroegen morgen van den 12 Juni van het
jaar 1787. In de straten van het stadje Ommen begon het
al levendig te worden, voorbode van den komenden werkdag.
Maar iets anders was er toch ook nog wat de stedelingen
'dien morgen vroeger dan gewoonlijk uit de veeren deed
komen. Naderde daar geen tromgeroffel van den kant van
Zwolle? Inderdaad, weinige minuten later marcheerde een
troep soldaten het stadje binnen. Het was een compagnie
Grenadiers van de Zwolsche Schutterij, onder aanvoering'
van Overste Pyman en den Grenadier-Kapitein Queijzen. Al
spoedig deed nu de mare de ronde dat de Ommerschans bij
verrassing zou worden ingenomen, een mededeeling, door de
Ommers met vreugde ontvangen. Zou dan nu eindelijk een '
einde komen aan de heerschappij der soldaten op de schans,
waarvan men zooveel last steeds had ondervonden?

Intusschen vermoèdde het garnizoen, te dien tijde op de
"Ommerschans gelegerd, bij lange na niet wat hun boven het

hoofd hing. Alles lag in diepe rust. Totdat plotseling de
geheele bezetting wakker schrok door tromgeroffel en luide
kreten in de onmiddellijke nabijheid der schans. IJlings toe~

geschoten zagen zij wat er buiten de wallen gaande was en
wisten zij ook dat een niet te voorkomen nederlaag hun
stond te wachten. Want wat zouden zij kunnen uitrichten,
25 man sterk als ze waren, tegen die overmacht daar buiten?
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En het ondoenlijke van verweer inziende, besloten zij te
capituleeren.

Zoo is het dan ook niet tot een gevecht gekomen. Weinige
minuten later had de bezetting zich overgegeven en wist de
Zwolsche schutterij zich in het bezit van de Ommerschans.
Het garnizoen werd ontwapend en weggezonden, waarna
onmiddellijk in en om de schans een strooptocht begon,
waarbij een aanzienlijke voorraad oorlogsm.ateriaal, als kogels,
bommen, geweren, buskruit en 24 stukken geschut werden
buitgemaakt, hetgeen alles nog dienzelfden dag naar Zwolle
werd vervoerd.

Wat was de aanleiding geweest, die tot een 'dergelijke
inname van de schans had geleid? Door de leden van het
Defensiewezen was aan den bevelhebber van het Exercitie~

corps te Zwolle last gegeven om een Kapitein met een
compagnie Grenadiers naar de Ommerschans te zenden, deze
in bezit te nemen en er tot nader order in bezetting te blijven.
Een dergelijk bevel was naar V ollenhove gezonden, tenge
volge waarvan zich een officier en twintig soldaten naar
Zwolle begaven en zich. onder de bevelen van den Zwolschen
Kapitein stelden. Gezamenlijk was me~ daarna opgetrokken
en had op de wijze, als hierboven beschreven, van de schans
bezit genomen Volgens het. ontvangen bevel legerden de

,overwinnaars zich op de schans; evenwel zijn zij er niet
lang gebleven en daarmede werd voor de laatste maal de
Ommerschans door de daar in garnizoen liggende manschappen
verlaten. Aan haar bestaan als verdedigingswerk was nu
voorgoed een einde gekomen. 1)

In November 1819 nam de Maatschappij van Weldadig~

heid de Ommerschans van de regeering over, ten einde er
een bedelaars-kolonie te stichten.

1) Zie: Elberts, Historische wandelingen in en om Zwolle. Zwolle
1910. Blz. 188.
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Mogen hier tot slot nog enkele bijzonderheden worden
medegedeeld met betrekking op het kerkelijk leven op de
()mmerschans.

In het in 1839 uitgegeven "Aardrijkskundig Woordenboek"
van Van der Aa, vinden wij vermeld, dat in het jaar 1630
besloten werd, met het oog op het waarnemen der godsdienst
plichten van de soldaten, dat de kerk te Avereest in het ver
volg niet alleen zoude dienen voor de ingezetenen van die
gemeente, doch tevens voor de in garnizoen op de Ommer
schans liggende manschappen.

Acht jaren lang is dit zoo gebleven. In 1638 zag men echter
het onhoudbare van dezen toestand in en werden er plannen
gemaakt om de kerk van Avereest naar de schans te ver
plaatsen. Evenwel is dit niet geschied, daar men zal hebben
begrepen met deze verplaatsing niets te zullen winnen. Moesten
vóór dien de soldaten voor iedere godsdienstoefening den
afstand afleggen van de schans naar de kerk, omgekeerd zouden
nu de burgers hiertoe worden genoodzaakt. De zaak is dan
ook blijven hangen en nog drie jaren lang is de oude
toestand gehandhaafd gebleven.

Totdat in het jaar 1641 er een einde aan gemaakt werd
door het zenden van een request van de Classis Zwolle aan
Ridderschap en Steden van Overijse!, waarin werd verzocht
stappen te willen doen tot het bouwen van een bedehuis in
of bij de schans, "daerinne den Godtsdienst sal konnen worden
geoeffent". Dit verzoek heeft uitgewerkt dat binnen de wallen
der schans een kerkje werd gebouwd, zoodat aan het heen
en weer trekken voortaan een einde was gekomen.

Doçh één persoon werd hiervan de dupe, n.l. de predikant.
Niet alleen dat hij nu iederen keer den weg had af te leggen
van zijn "Weeme" naar de schans en omgekeerd, maar boven
dien kreeg hij in tt vervolg twee kerken te bedienen, hetgeen
dubbel werk gaf. Dat klachten zijnerzijds hierover dan ook
niet konden uitblijven, spreekt wel vanzelf.

Toch is in dezen toestand geen verandering gekomen vóór
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het jaar 1665. Eerst toen werd aan de Ommerschans een
afzonderlijken leeraar toegewezen, welke twintig jaren lang
zijn ambt aldaar heeft bekleed. Aangesteld als legerpredikant,
had hij met de kerk te Avereest niets te maken. 1)

De predikant der Ommerschans, die van 1665 tot 1685
zijn ambt aldaar heeft vervuld, is geweest Ds. Hermannus
ter Mate, hetgeen wij weten uit de resoluties van Ridder...
schap en Steden van Overijse}, d.d. 25 April 1678, toen hij
om betaling verzocht van zijn achterstallig traktement over
de jaren 1673 en 1674, bedragende totaal de som van 533·
guldens en 6 stuivers. Ridderschap en Steden namen dit ver...
zoek in behandelingen onderzochten in hoeverre dit bedrag
nog kon worden betaald uit de "legerpenning de AO 1678",
welke de provincie Overijsel ten dienste stonden. Toen
evenwel Ds. ter Mate een jaar later nog steeds geen ant...
woord had ontvangen, schreef hij nogmaals, waarna wij in
de genoemde resoluties lezen dat adressant "subiet aan zijn
betalinge solde werden verholpen". Echter is er nog een vol
jaar verloopen eer de predikant zijn salaris heeft uitbetaald
gekregen. Den 8 Mei 1680 is eindelijk het hem toekomende
geld hem geworden.

Dat met het uitbetalen van de predikantstraktementen in
die dagen vaker de hand werd gelicht, blijkt wel uit dezelfde
resoluties, toen den 24 Juni 1658 en den 24 April 1662 de
weduwe van Ds. Adam Lindenhovius, Anna Reumerus,er
bij Ridderschap en Steden op aandrong om eindelijk toch
eens betaling te mogen ontvangen van het nog steeds niet
betaalde salaris van wijlen haar man over al de jaren, dat
deze het leeraarsambt te Avereest en op de Ommerschans

1) Belangstellenden naar de taak van een legerpredikant in die dagen
verwijzen wij naar het "Reglement voor de Predikanten in het leger", op
gemaakt en vastgesteld op een te Utrecht gehouden Provinciale Synode,
welk "Reglement" staat afgedrukt op bldz. 146 vlg. van de 31e Kroniek
[jaargang 1875], uitgegeven door het Historisch Genootschap te Utrecht.
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had waargenomen, waarvan het laatste dienstjaar 1648 was
geweest, terwijl de geheele som f 3200 bedroeg.

Was het wonder ? Waar moest het geld vandaan komen?
De oorlog kostte schatten gelds en natuurlijk konden, waar
het land "in een hachelijken toestand verkeerde, de trakte~

menten der predikanten niet als een der voornaamste posten
op de begrooting worden geplaatst.

Ridderschap en Steden hebben er dan ook geen gat in
gezien en de zaak noodgedwongen moeten laten rusten. Eerst
nadat in 1678 de vrede van Nijmegen een definitief einde
aan den oorlog had gemaakt, konden dergelijke zaken weer
in behandeling komen. Het gevolg der herhaalde slneek~

schriften van Anna Reumerus is geweest, dat haar den
12 April 1679 de genoemde som is uitbetaald.

Zooals wij reeds uit het bovenstaande hebben kunnen op
maken heeft er te Avereest nog een Predikant gestaan tus~

schen Adam Lindenhovius en Hermannus ter Mate. Dit is
geweest de zoon van eerstgenoemde, Ds. Gerhardus Linden~

hovius, van wien wij het nagelaten testament kennen, in 1710
voor den Schout van Ommen opgemaakt. 1) Ook hem is,
toen men in 1685 geen nieuwen leeraar op de schap.s be~

noemde, het geluk beschoren geweest, beide kerken te mogen
bedienen.

Tijdens den 'oorlog van 1672 heeft hij den Gedeputeerden
Staten van Overijsel mededeeling gedaan van een schade,
welke hij had geleden van de invallen van het bissc~oppe~

lijke leger. De kerk te Avereest was geheel leeggeplunderd,
al het hout van de banken en van den preekstoel had men

"kapot gehakt .en weggevoerd, zoodat het bedehuis totaal
onbruikbaar was geworden. En daarbij was het niet geble~

ven. De Commandant van de Ommerschans had zich met
zijn soldaten aan de pastorie vergrepen en alles, wat maar

1) Rechterlijk Archief Schoutambt Ommen en Den Ham, "Boeck van
vrijwillige acten ende jurisdictiën", 1709-1720. Rijksarchief Zwolle..
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eenigszins kon worden gebruikt, en uitgehaald, zoodat de
predikant "geen verblijff... , woon... noch predickplaets meer
hadde, tot merckelijck nadeel" niet alleen van hem en de
zijnen, doch tevens van de "guede ingesetenen aldaer, die
nu gants sonder Godtsdienst solden mosten leven' t. Derhalve
verzocht hij Gedeputeerde Staten "ootmoedigh om assistentie,
om dit disperate en ten eenemael vervallene werck te willen
oprigten en bevorderen tot ere van Godts naam en' troost
van de arme huysluiden, te meer dewyl de winter anstaende
is, waer in suppliant onmogelijck sal konnen verbliven sonder
reparatie. En sou dit nodige en Christelijck werck kunnen
bevordert werden, wanneer Gedeputierden geliefden te con...
senteren datter enige bequame boornen mochten gehouwen
werden, ongeveer 18 à 20, om daer van de balcken, planeken
etc. te maken en soude sulks seer gerieflijk kunnen gevonden
worden, ingeval de Heren Rentmeisters van 't Swarte Water
Clooster, of die van Sipkolo en Albergh, of elders mochten
aenbevolen werden, het houwen van voornoemde bomen toe
te staen". Bovendien beloofden de ingezetenen Van Avereest
geheel gratis het reparatiewerk te zullen verrichten, waartoe
zij allen "nae vermoegen" het hunne zouden bijdragen. 1)

De Gedeputeerde Staten van Overijse!' inziende dat hier
zoo spoedig mogelijk moest worden ingegrepen, besloten
hierop dat onmiddellijk met het reparatiewerk een aanvang
moest worden gemaakt, waartoe zij de som van 100 carolus
guldens beschikbaar stelden.

Het kerkje, in het jaar 1641 binnen de wallen der Ommer...
schans gebouwd, werd later afgebroken en vervangen door
een, iets ten Noorden der schans gelegen, .welke 9 Mei 1824
werd ingewijd. Echter moet zij niet aan de gestelde eischen
hebben voldaan, daar reeds een twintigtal jaren later een
algeheele verbouwing ervan heeft plaats gevonden.

1) Dit schrijven wordt bewaard in de portef. met stukken betreffende de
kerk te Avereest op het Rijksarchief te Zwolle.



217

Langen tijd heeft de Ommerschans ook een eigen Katho
lieke kerk gehad, waarvan wij echter geen enkele bijzonder
heid vermochten te vinden. Dank zij echter de belangstelling
betreffende het ·Katholieke leven in de omstreken van Hellen
doorn van den Zeereerwaarden Heer Pastoor A. E. Rientjes,
aldaar, kwamen door diens navorschingen de hierna afge...
drukte gegevens aangaande de Katholieke kerk op de schans
aan het licht.

K. O. HARTMANS.

Zwolle, 1927.
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