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Voorwoord 

 

Ommerschans ligt tussen het buurtschap Witharen en het dorp Balkbrug. Ommerschans 
maakt deel uit van de Koloniën voor de Weldadigheid, een groot sociaal experiment van 
armoedebestrijding door landbouw. De Ommerschans is ontstaan als verdedigingsschans 
voor de Noordelijke Nederlanden in de zestiende eeuw en in de negentiende eeuw door de 
maatschappelijke elite omgevormd tot een Kolonie van Weldadigheid. Aan de grondslag lag 
een grootschalig, revolutionair plan om met landbouw de armoede, criminaliteit en 
alcoholverslaving te bestrijden.  Armen uit de stad konden door middel van het experiment 
een nieuw leven opbouwen op het platteland. Door als landbouwer hard te werken, zouden 
deze mensen op termijn in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

Tweehonderd jaar geleden was straf- en bedelaarskolonie Ommerschans één van de zeven 
Koloniën van Weldadigheid. Een onvrije kolonie waar de armen keihard moesten werken om 
een 'eerlijke' boterham te verdienen. 

Arme mensen uit de steden die zichzelf niet konden redden werden in 1818 naar Overijssel 
gestuurd. In het bedelaarsgesticht werden de armen min of meer heropgevoed. Sommige 
mensen konden moeilijk aarden op het Overijsselse platteland, dus ging het niet goed met ze. 
En dan werden ze naar de strafkolonie op de Ommerschans gestuurd. En dat was geen pretje. 

Een miljoen Nederlanders zijn nazaat van mensen die ooit in een van de koloniën hebben 
gezeten. Heel veel mensen die hier rondlopen en het nu goed hebben, beseffen niet altijd hoe 
slecht hun voorouders het hebben gehad." 

Ongeveer één miljoen Nederlanders heeft dus voorouders die in de dwangkolonie of 
Rijkswerkinrichting Veenhuizen, in Ommerschans of in een van de vrije koloniën hebben 
geleefd. Dat zijn nogal wat mensen. 

Een van hen is cabaretier Herman Finkers, die het voorwoord schreef én het eerste exemplaar 
in ontvangst nam van het boek ‘Onzichtbare Mensen, Leven in de echo van de Ommerschans’. 
Zijn voorouders, Otto Vinkers en Johanna Klein, kwamen in 1831 in de 'onvrijwillige kolonie' 
terecht. Zij en hun zoon Jan konden na vijftien maanden de kolonie verlaten, maar hun 
dochters Grietje en Leentje overleefden de omstandigheden niet.  

Een passage uit het voorwoord van Finkers: 

"Onze gids loopt voor ons uit en zegt: 'Hier ergens liggen Grietje en Leentje.' Ik kijk om me heen 
en wijs naar het handjevol kruizen en gedenkstenen. 'In één van deze graven? Nee, dit kerkhof 
was voor de personeelsleden van de kolonie. De kolonisten liggen hier.’ Dat hier blijkt een jong 
bos te zijn, waar geen spoor te zien is van een graf. Tussen de vijfduizend en zesduizend 
bedelaars, kolonisten genoemd, zijn daar in de 19e eeuw anoniem begraven. Later is daar een 
bos overheen gegroeid." 
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Inleiding  

 

In het noorden van de gemeente Ommen, twee kilometer ten zuiden van het dorp Balkbrug, 
ligt het voormalig vestingwerk de Ommerschans. De Ommerschans heeft een bewogen 
geschiedenis; eerst als verdedigingsschans en tijdens de negentiende eeuw als straf- en 
bedelaarskolonie van de Maatschappij van Weldadigheid. Het gebied tussen Balkbrug en 
Ommerschans is nu beschermd dorpsgezicht. 

In de Ommerschans beland je in twee werelden: een wonderlijk open landschap en het 
gesloten beboste gebied bij de oude schans. Er zijn nog veel zichtbare sporen van het 
Kolonieverleden. 

De Ommerschans is de eerste in de reeks Koloniën waar bedelaars, landlopers en ‘onwilligen’ 
gedwongen werden tewerkgesteld. Vrijheid hadden ze er niet. De Kolonie werd later een 
rijksopvoedingsgesticht en nog later kwam er een psychiatrische instelling. In het 
landbouwontwikkelingsgebied bleef de landschappelijke structuur van de oude Kolonie met 
haar jaag)paden, lanen en vaarten goed herkenbaar, net als de oriëntatie en de ligging van de 
historische bebouwing. 

Ook de architectuur van de befaamde bouwmeester W.C. Metzelaar uit de tijd van de 
rijksinrichting bleef goed bewaard. Er is in de Ommerschans nog een kleine begraafplaats met 
grafzerken van gestichtsambtenaren, er zijn nog Koloniehoeven en je ontdekt er de 
archeologische sporen van de schans. 

Wandel langs de grachten met vreemde hoeken en de weelderig begroeide wallen en je ziet een 
vesting uit de Tachtigjarige Oorlog. De vesting is korte tijd bezet door manschappen van 
Bommen Beren en later is het een van de grootste munitieopslagplaatsen van Nederland 
geweest. Kijk door je wimpers en ervaar hoe een strafkolonie van de Maatschappij van 
Weldadigheid uit de negentiende eeuw weer tot leven komt. Geniet van de rust en vraag je af 
wat je hoort- de natuur? Of toch de geschiedenis?  
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In 1818 richtte generaal Johannes van den Bosch de Maatschappij van Weldadigheid op. Hij 
wilde de armoede bestrijden door het stichten van landbouwkolonies. Daar konden arme 
mensen een vak leren, zodat zij in hun levensonderhoud konden voorzien. De eerste kolonie 
was Frederiksoord, in het zuidwesten van Drenthe. Daarna volgden in snel tempo nieuwe 
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nederzettingen en in 1821 woonden al vierhonderd gezinnen in een van deze vrije kolonies. 
Voor bedelaars richtte de generaal een aparte kolonie op: de  Ommerschans. 

De Ommerschans was in 1625 gebouwd als verdedigingswerk tegen de oprukkende Spaanse 
troepen. Omdat de schans in militair opzicht aan het begin van de negentiende eeuw niet veel 
meer betekende, gaf de staat het terrein in bruikleen aan de Maatschappij van Weldadigheid. 
Generaal Van den Bosch liet er een groot gebouw, dat op een kazerne leek, van twee 
verdiepingen neerzetten. Er was plaats voor vijftienhonderd personen. Elke bewoner kreeg een 
nummer, het zogenaamde stamboeknummer. 

De bewoners werden met veertig of vijftig tegelijk ondergebracht in grote zalen. Zij kregen een 
hangmat toegewezen, die zij ’s morgens moesten ophalen. Daarna konden zij aan lange tafels 
eten. Mannen en vrouwen sliepen gescheiden, ook als zij getrouwd waren. In de praktijk was 
de scheiding niet erg strikt, want tot de opheffing van de kolonie, in 1889, werden er 
vijfhonderdvijftig kinderen geboren. Voor de kinderen was er een school. Daarnaast waren op 
het terrein een rooms-katholieke, een protestantse kerk, een ziekenhuisje en een gevangenis. 
Op de oude verdedigingswal in het zuiden van de schans werd een begraafplaats aangelegd.  

In de eerste instantie werkte een deel van de bewoners ook in de eet-slaapzaal. Nadat er op 
de binnenplaats van het gebouw en ook in enkele bijgebouwen werkplaatsen gekomen waren, 
was dit niet meer nodig. De kolonisten die lichamelijk niet sterk waren, kregen werk in de 
spinnerij, manden- en klompenmakerij, schoenmakerij, touwslagerij of in een van de andere 
‘makerijen’. De overigen verrichten landarbeid op de boerderijen die bij de onvrije kolonie 
hoorden of staken turf of ontgonnen heidegrond. 

Een voortreffelijke stichting’ noemde een journalist van de Bataviasche Courant de onvrije 
kolonie in 1824. Hij had een rondreis gemaakt langs alle koloniën van de Maatschappij van 
Weldadigheid en ook de Ommerschans bezocht. Daar ontmoette hij veel tevreden mensen en 
hij vond dat ze er gezond uitzagen. Ze waren hard bezig de heide te transformeren in ‘welige 
korenakkers en boekweitvelden’, een verrijking voor het vaderland. De journalist vond de 
slaap-eetzaal een ‘verstandige inrigting’ en nadat hij alles bekeken had, vertrok hij, ‘uitermate 
tevreden. 

Veel bewoners waren echter helemaal niet tevreden. Het werk was zwaar, het salaris laag en 
het eten onvoldoende. Het verbaast dan ook niet dat er regelmatig bewoners wegliepen, in 
1841 maar liefst negentien kolonisten in één maand. De directie had hiermee al vanaf de 
opening rekening gehouden door het plaatsen van een hek op de binnenplaats. Daartussen 
patrouilleerden wachters en veldwachters langs de gracht. Toch slaagden bewoners erin om 
de benen te nemen, waarschijnlijk tijdens veldarbeid als de toezichthouders niet opletten. De 
drieentwintigjarige Gerrit Rummer stichtte in september 1845 zelfs brand met de bedoeling 
om in de chaos die zou ontstaan te verdwijnen. 

Kolonisten konden hun vrijheid terugkopen door te werken. Het verblijf in de Ommerschans 
kostte de gemeente waaruit zij kwamen vijfendertig gulden per jaar en zelf moesten ze 
eenennegentig cent per week bijdragen. Alles wat zij daarboven verdienden, werd 
opgeschreven en als zij vijfentwintig gulden bijeen hadden, kwamen zij in aanmerking voor 
ontslag. Daarvoor was al gauw twee jaar nodig. 

In de praktijk bleek het erg moeilijk om kolonisten hun vrijheid te laten verdienen. Gemeenten 
uit heel het land stuurden naast bedelaars ook invaliden, bejaarden, ongehuwde moeders en 
mensen met psychische problemen naar de Schans, Zo werd de onvrije kolonie een vergaarbak 
van mensen waar de maatschappij geen raad mee wist. Vanaf 1827 was de Ommerschans 
officieel ook een verpleeginstelling en uiteindelijk woonden er bijna alleen ongehuwde moeders 
en gehandicapten in de inrichting. Het verbaast dan ook niet als we in het Algemeen 



6 

 

Handelsblad van 17 mei 1834 lezen dat het turfgraven maar voor vijftig procent door 
kolonisten gedaan kon worden ‘uit hoofde der jongheid en zwakheid van de bevolking. 

Aletta van der Meijden uit Veenendaal deed er drie jaar over voor ze het benodigde geld had 
gespaard. Ze was in 1850 wegens bedelarij naar de Ommerschans gestuurd en herkreeg drie 
jaar later, in september 1853, haar vrijheid. Negen maanden later stond ze weer voor de deur. 
Nadat het geld dat ze bij haar vertrek had meegekregen op was, restte er niets anders dan te 
bedelen. Van enige begeleiding bij het vinden van werk was geen sprake. 

Doordat veel kolonisten niet voor zichzelf konden zorgen en in de Ommerschans bleven 
wonen, waren er voortdurend financiële problemen. Koning Willem I sprong zelf meerdere 
keren bij, maar het bleek uiteindelijk niet mogelijk financieel op eigen benen te staan. Daarom 
nam het rijk in 1859 het beheer van de Ommerschans over en werd het een Rijks 
Bedelaarsgesticht. Bron: kunst en cultuur info. 

 

 

 

De Ommerschans  

 

Tussen Ommen en Avereest lag van oudsher een woest en drassig gebied met daartussen een 
wat hogere zandrug. Over deze zandrug liep in het verleden een van de toegangswegen naar 
het noorden van ons land. 

Dat die toegang niet zomaar voor iedereen bedoeld was, werd duidelijk toen op kosten van de 
provincies Friesland en Groningen ter plekke op die zandrug tussen 1623 en 1628 een 
verdedigingschans werd gebouwd tegen de Spanjaarden. Naar haar ligging werd de schans al 
snel de Ommerschans genoemd. Met een systeem van leidijken kon men het gebied rond de 
schans onder water zetten zodat dit waarschijnlijk een van de vroegste inundatieschansen is. 
De schans werd in de zeventiende eeuw slecht onderhouden waardoor Bommen Berend in 
1672 de schans zonder slag of stoot kan innemen. De kosten voor het onderhoud vormden 
voor de provincies Drenthe, Friesland en Groningen een continue reden voor dispuut, maar 
het belang was kennelijk toch groot. Rond 1740 werd de schans namelijk gemoderniseerd 
volgens de Nieuw-Nederlandse stijl. Dat betekende dat de schans een stervorm kreeg met een 
grootte van 550 bij 550 meter. In de schans werd dan ook een opslag van 's Lands Magazijnen 
gevestigd. In 1787 kwam een eind aan de schans als onderdeel van de verdedigingslinie van 
het noorden. In dat jaar overvielen patriotten de schans en vorderden alle daar opgeslagen 
wapens.  

De Ommerschans, tussen Ommen en Balkbrug, is ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog (1568 
tot 1648) aangelegd als verdedigingsschans. De omgeving van de Ommerschans was vroeger 
een woest en drassig gebied met daartussen een wat hogere zandrug. Over deze zandrug lag 
in het verleden één van de toegangswegen naar het noorden van Nederland. Omstreeks 1620 
is deze zandrug geschikt bevonden als locatie voor een verdedigingsschans. De schans is 
vanwege zijn ligging ‘De Ommerschans’ gaan heten. De Ommerschans was een 
verdedigingswerk in de linie van de Eems. 

Later wordt het gebruikt als een van de grootste munitieopslagplaatsen van Nederland. In de 
negentiende eeuw kreeg het een heel andere functie. Er werd een bedelaarskolonie gesticht 
als onderdeel van de Maatschappij van Weldadigheid. Een enorm complex bood onderdak aan 
het groeiende aantal paupers, bedelaars, landlopers, vondelingen en wezen uit de grote 
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steden. Dit met als doel ze op te voeden tot zedelijkheid en een bestaan te laten opbouwen in 
zogenaamde landbouwkolonies. Het was zelfs één van de grootste bouwwerken uit die tijd. De 
kolonie had een heel slechte naam en aan het eind van de 19e eeuw werd alles tot de grond 
toe afgebroken. De stenen werden hergebruikt bij onder meer de bouw van Veldzicht, de 
huidige tbs-kliniek in Balkbrug. 

In 1818 werd de Maatschappij van Weldadigheid opgericht. Een initiatief van de oud-officier 
Johannes van den Bosch om de armoede in Nederland te bestrijden. De eerste 
landbouwkolonies van de Maatschappij werden gesticht in Frederiksoord, Willemsoord en 
Wilhelminaoord. De bedelaars konden daar ‘vrijwillig’ een kleinschalig landbouwbestaan 
opbouwen. De kolonies kregen echter ook te maken met lieden die niet wilden of konden 
werken. 

Voor hen werden de dwangkolonies Ommerschans (1819) en Veenhuizen(1823) opgericht. De 
bedelaars hadden de opdracht om de woeste hoogveenmoerasgronden te ontginnen tot 
landbouwgronden. In deze barre periode stierven 5448 mannen, vrouwen en kinderen. Zij zijn 
begraven op de begraafplaats van de Ommerschans. De meest herkenbare landschappelijke 
kenmerken uit de periode van de vroegere kolonie zijn de ontgonnen landbouwgronden met 
de karakteristieke lanen, Limietenhuisjes (voor de bewakers), boerderijen en de begraafplaats. 

Ommerschans, ten noorden van Ommen, leek lange tijd nauwelijks meer dan een modderpoel. 
Maar sinds de restauratie in 2015 zijn de grachten en wallen van de oorspronkelijke schans 
beter zichtbaar. De schans werd op kosten van Groningen en Friesland aangelegd tussen 
1623 en 1628 en was bedoeld om de weg die door het veen naar de noordelijke provincies liep, 
te beschermen tegen de Spanjaarden. Later in de 17e eeuw zou de bisschop van Münster, 
bijgenaamd Bommen Berend, tot twee keer toe de Ommerschans innemen. 

Het reglementaire doel van de Maatschappij van Weldadigheid werd begin 1818 duidelijk 
omschreven: men wenste de toestand der armen en lagere volksklassen te verbeteren. Dat 
doel hoopte men te bereiken door die armen arbeid, onderhoud en onderwijs te verschaffen. 
Particulier initiatief en staatkundig belang gingen hier samen om – zoals het heette – ‘hen uit 
dien toestand van verbastering, waartoe deze mensen in het algemeen vervallen zijn, op te 
beuren en tot eene hoogere beschaving, verlichting en werk-dadigheid op te leiden’. Geen 
gratuite liefdadigheid zou beoefend gaan worden; een tegenprestatie in de vorm van nuttige 
arbeid zou de essentie van dit sociale experiment op nationale schaal vormen. 
De initiatiefnemers dachten door passende werkverschaffing een sociaal en moreel probleem 
op te lossen: de fysiek verzwakte armen zouden opgeleid en gemotiveerd worden tot 
maatschappelijk productieve arbeid. De bedelaars zou het alibi voor luiheid worden 
ontnomen. Een hoopvol toekomstperspectief zou deze moedeloze lieden geopend worden. 
Ongetwijfeld heeft een romantische anti-stedelijke inspiratie de voorkeur van de stichters 
gericht op landelijke locaties. Wat kon er mooier en effectiever zijn dan dat de verpeste stadse 
armen hun neerdrukkende milieu achter zich lieten om in de onbezoedelde lucht van de 
ongerepte natuur de handen ferm uit de mouwen te steken? Als pioniers zouden zij 
weerbarstige velden cultiveren en in productieve akkers omzetten – onder vaderlijke en 
deskundige leiding. Zouden deze kolonisten niet net zo tevreden en gelukkig op het resultaat 
van hun creatieve handwerk terugkijken als de bestuursleden van de Maatschappij op hun 
originele denkwerk? 
 
De praktisch ingestelde generaal Van den Bosch, één der stuwende krachten achter planning 
en uitvoering der projecten, verloor echter het ambachtelijke aspect niet uit het oog. Lang niet 
alle kolonisten en hun kinderen zouden vermoedelijk in de rustieke sfeer blijven hangen, maar 
later als handwerksman of fabrieksarbeider aan de kost moeten kunnen komen. Bovendien 
werden de kolonies gedacht als zelfvoorzienende eenheden – ze kwamen in de wildernis te 
liggen en zouden weinig met de omringende wereld te maken krijgen. 
De royale protectie die Maatschappij en kolonies mochten genieten, werd erkend en geëerd in 
de naamgeving: Frederiksoord, Willemsoord, Wilhelminaoord, welke de kolonies 1 tot 4 en 6 
in Zuid-Drente omvatten. Kolonie 5 werd gevestigd op de landerijen rond de Ommerschans in 
het aangrenzende Noord-Overijssel. Dat was niet alleen qua naamgeving een vreemde eend in 
de bijt. Immers, behalve een kolonie werd daar in het begin van de jaren 1820 ook een 
‘etablissement’ gevestigd. De oude vesting Ommerschans, die geen defensief doel meer diende, 
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werd opgeknapt. In het voorjaar van 1822 begon men er met het bouwen van een gesticht 
voor ruim duizend bedelaars. Daarmee kwam, vooral op aandrang van de overheid, een niet 
zo brave categorie ‘armen’ onder de werkingssfeer van de Maatschappij van Weldadigheid. Die 
bedelaars en landlopers werden elders wel opgesloten in werkhuizen of ‘dépots de mendicité’, 
zoals men ze in de Zuidelijke Nederlanden noemde. De overheid koppelde dus een type armelui 
die door het delict bedelarij, vagebonderij of landloperij in aanraking met justitie’ waren 
geweest, met eerlijke armen, ter (re)socialisering via de arbeidstherapieën van welke men in 
de kringen van de Maatschappij zo hoge verwachtingen koesterde. Op zichzelf was dat 
natuurlijk niet zo’n vreemde koppeling: men was het er toen immers wel over eens dat die 
delicten, op zijn minst mede, voortkwamen uit het sociale probleem armoede. Men was echter 
inconsequent in zijn benadering: maar weinig bedelaars konden als ‘vrije’ kolonisten worden 
tewerkgesteld, dat wil zeggen met hun gezin op een kolonistenhoeve. De grote massa van hen 
moest veel sterker worden gedisciplineerd. De aantallen bedelaars en landlopers die de 
overheid aan de Maatschappij van weldadigheid opdrong, dwongen tot nieuwe stichtingen. 
 
Nu ging de Maatschappij in een andere richting: in het Noorddrentse grensgebied met 
Friesland werden eind 1822 landerijen aangekocht. Ongeveer 2500 ha grond in de gemeente 
Norg kostten ƒ 66.000,-. De buurtschap Veenhuizen met amper veertig inwoners behoorde 
ertoe. Net als in het geval van Ommerschans is de naam Veenhuizen behouden – een begrip, 
tot de dag van vandaag. Nog slechts waterwegen werden naar prinselijke personen genoemd. 
De organisatiestructuur die hier werd ontworpen, was ingegeven door de noodzaak bepaalde 
typen mensen onder te brengen. De neerslag hiervan vindt men in 
de landschappelijke ordening en in de architectonische vormgeving. De achterliggende impuls 
ging uit van de overheid die geconfronteerd werd met een maar matige vermindering van het 
verschijnsel der bedelarij in de steden en die bovendien een oplossing zocht voor de kostbare 
verpleging van onvermogende weeskinderen in zovele stadsweeshuizen. De staat wilde met de 
Maatschappij een contract sluiten voor plaatsing van vierduizend vondelingen, verlaten 
kinderen en wezen. 
 
Binnen het bestuur van de Maatschappij van Weldadigheid bestond aanvankelijk verschil van 
mening over de manier waarop dit nieuwe contingent van koloniebewoners moest worden 
opgevangen. De nog maar kortstondige ideologische traditie, sinds 1818, vereiste natuurlijk 
dat ook déze kinderen zouden worden geplaatst bij kolonistengezinnen op hun boerderijen. 
Maar dit ideaal was door de werkelijkheid al een flink stuk ingehaald. De practicus Van den 
Bosch had zijn plan voor de inrichting van de toekomstige kolonie Veenhuizen daarop al 
afgestemd. De Verpleging van groepjes wezen onder leiding van zogenaamde huisverzorgers 
in de bestaande koloniën bleek niet aan de hooggestemde doeleinden te voldoen: ze werden er 
maar tot ‘liederlijkheid’ verleid. De formule die in de Ommerschans was gekozen om de 
hopeloos onaangepaste bedelaarsgezinnen om te beginnen en masse onder te brengen in 
etablissementen, wilde Van den Bosch ook op de bedelaars en weeskinderen in Veenhuizen 
toepassen, dat wil zeggen gestichtsverpleging. Het bestuurslid P.J. Ameshoff- een man aan 
wie de Maatschappij veel te danken had, onder meer als verkenner van de beste 
vestigingsplaats voor de koloniën – leverde fundamentele kritiek op het plan van generaal Van 
den Bosch. Ameshoff schreef in zijn reactie dat het concentreren van macht der 
toezichthouders over een zo grote groep mensen als nu werd voorgesteld, minder effectief zou 
zijn dan men zich voorstelde. Gelegenheid voor ‘verbetering’ van deze lieden zou er niet veel 
meer zijn. De nieuwe vorm van huisvesting zou slechts het échec van het ideaal markeren. 
Men erkende dan als het ware impliciet dat de denkbeelden om behocftigen te verbeteren 
‘slechts droombeelden’ waren.’ Ameshoff vreesde dat degenen die zich in Veenhuizen ernstig 
misdroegen, naar het vesting-achtige etablissement in de Ommerschans zouden moeten 
worden gestuurd, of zelfs dat men zich gedwongen zou zien Veenhuizen als het ware in een 
‘Ommerschans’ te transformeren. Bovendien maakte hij bezwaar tegen het combineren van 
bedelaars/kolonisten en weeskinderen in één organisatiestructuur of etablissement. Dat zou 
een principiële fout zijn: ‘Wij hebben de ondervinding hoe gevaarlijk het zij met kinderen 
proeven te nemen. Het denkbeeld van proeven met kinderen stuit mij tegen de borst’. 
 
De gefundeerde, vooruitziende kritiek van Ameshoff sorteerde geen effect. Met steun van Prins 
Frederik, de voorzitter van de bestuurscommissie van Weldadigheid, kon het dagelijks bestuur 
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van de Maatschappij, de zogeheten Permanente Commissie onder voorzitterschap van 
generaal Van den Bosch, diens plan in de kolonie Veenhuizen gaan uitvoeren. 
 
Om de aanvoer van bouw- . materialen te vergemakkelijken werd vanuit de Norgervaart een 
Schipsloot gegraven. Aan aanleg of verbetering van landwegen dacht men pas in de tweede 
plaats.8 In de zomer van 1823 begon de bouw van het eerste gesticht dat voor ƒ 53.000,- 
onderhands was gegund aan de aannemer Harm Wind uit Oldemarkt. In de herfst van 1823 
was het gereed. Onder dezelfde handen kwamen de gestichten 2 en 3 vandaan. In de jaren 
1825 en 1826 konden ook die in gebruik worden genomen. Evenals de gebouwen in de 
Ommerschans was de architectuur van de gestichten in Veenhuizen geïnspireerd door de 
kazerne. Generaal Van den Bosch achtte de militaire discipline voorbeeldig voor de lieden met 
wie hij te doen had. De gebouwen werden, als waren het ouderwetse vestingen, omgeven door 
grachten met ophaalbruggen. Ook hier diende het water het verkeer tussen de gestichten. 
Maar anderzijds sloot het de bewoners van de buitenwereld af. Inwendig vond men in de grote 
vierkante gestichten zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde ambtenaren-woningen en 
arbeidersvertrekken. Voor het geven van onderwijs – dat grote doel van de Maatschappij – 
bevonden zich er een paar grote zalen. Ook voor de naai- en brei-arbeid der kinderen waren 
er grote vertrekken en werkzalen. Voor de diverse zaalopzieners waren aparte ruimten 
gecreëerd. Er waren slaapzalen waar de verpleegden in hangmatten van hun nachtrust 
konden genieten. Frisse lucht konden de ‘verpleegden’ behalve tijdens het werk op het land 
opdoen bij het luchten op de binnenplaats. Evenals in de Ommerschans werden ook in 
Veenhuizen de seksen gescheiden gehouden. Zelfs de binnenplaatsen werden door een 
hekwerk in tweeën gedeeld. Voor ‘ongewenste intimiteiten’ op de werkvloer behoefde men niet 
zo te vrezen. Zo dacht men. 
 
Het bleef niet bij drie geïsoleerde etablissementen in Veenhuizen. Er waren immers ook, 
volgens de reglementaire doelstellingen van de Maatschappij van Weldadigheid, vrije 
kolonisten op die uitgestrekte landerijen gedacht. Direct werden al zeven boerderijen 
aangelegd; andere volgden. Maar er werd ook aan de verdere verzorgende infrastructuur 
gewerkt. Zo verrezen naast een onderdirecteurswoning een bakkerij, een washuis, 
ambtenaren-woningen, kerkgebouwen, een school met onderwijzerswoning, een korenmolen 
en een fabrieksgebouw ter vestiging van een stoomspinnerij. Met recht heeft mevr. 
Kloosterhuis de samenleving in deze kolonie Veenhuizen gekarakteriseerd als ‘een wereld op 
zich zelf. Het dagelijks leven werd in de kolonie Veenhuizen, net als elders trouwens, sterk 
gereglementeerd. 
 
Er werden regels vastgesteld omtrent het voedsel der ‘verpleegden’, over hun kleding, school- 
en kerkbezoek, veld- en fabrieksarbeid en, vooral natuurlijk, de gehoorzaamheid die zij aan 
opzichters en ambtenaren verschuldigd waren. De kolonisten/bedelaars werd het haar 
kortgeknipt en zij werden voorzien van gestichtskleding. Hygiëne en preventie gingen hier, net 
als in gevangenissen en weeshuizen, mooi samen in een gemakkelijk herkenbare uniformiteit. 
De ‘verpleegden’ werden, behalve naar sekse, gescheiden in drie leeftijdsklassen: tot acht jaar, 
van acht tot zestien jaar en tenslotte mannen en vrouwen boven de zestien. Deze categorieën 
werden in het dagelijkse leven bijeengehouden. Gezinnen werden dus in principe gescheiden. 
Een uitzondering werd slechts gemaakt voor bedelaarsgezinnen waarvan de leden zich 
voorbeeldig gedroegen. Zij werden gehuisvest in de arbeiderswoningen aan de buitenzijde van 
één der gestichten. 
 
Wat we van die bedelaars-gezinnen’ moeten denken, suggereert een passage in het door de 
Maatschappij uitgegeven tijdschrift De Vriend des Vaderlands:  
 
Ondertussen zijn het bijna alle ouders die te voren in onecht hebben geleefd, en weduwen, of 
althans zonder mannen aangekomen vrouwen, van welke de kinderen worden afgezonderd, 
die grootendeels een zwervend en zedeloos leven hebben geleid, en eindelijk met bedelen aan 
den kost kwamen, en die dus, toen althans, zeker niet in staat waren, om hunne kinderen eene 
tamelijke opvoeding te geven. 

 
Aan hetzelfde tijdschrift kan ook een en ander over het dagelijks voedsel worden ontleend. 
Eens per dag werd een warme maaltijd verstrekt. De pot schafte ‘aardappelen met kool, 
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knollen of wortelen met een weinig boter of vet tot gezonde hutspot toebereid’ – volgens onze 
zegsman zelfs ‘zeer smakelijk toebereid’. Misschien had hij het ook maar van horen zeggen. 
De andere maaltijden bestonden uit zogenaamd aardappelbrood, een bakmengsel van rogge 
en aardappelmeel. Voor aanvulling of variatie van het menu bestonden er gestichtswinkels 
waar de ‘verpleegden’ van hun weekloon – uitgekeerd in speciaal ‘koloniaal geld’ -extra 
levensmiddelen konden verkrijgen. De koloniale autoriteiten meenden dat van deze 
mogelijkheid een positieve prikkel op de arbeidsprestaties zou uitgaan. Sterke drank mocht 
niet worden verkocht, maar net als buiten de koloniën was het jenevermisbruik ook binnen 
de grenzen van het territoir van de Maatschappij een groot probleem. De dagindeling van de 
gestichtsbewoners zag er Spartaans uit: ’s zomers om 5.15 uur uit de matten, ’s winters een 
uur later. Het werk ving aan om 6 uur respectievelijk 7 uur. Tussen de middag werd een 
schafttijd van één uur gegund. Van 1 tot 6 uur werd er weer gewerkt. Na het avondeten werd 
om 7 uur appel gehouden. Tot half negen kon men zich verpozen. De arbeid werd verricht op 
het land of in de diverse werkplaatsen waar men goederen vervaardigde die, in principe, voor 
gebruik binnen de koloniën werden vervaardigd. 
 
In Nederland is de leerplicht in 1900 ingevoerd. In de koloniën kregen de kinderen tussen 7 
en 13 jaar verplicht onderwijs op een gemengde dagschool. Dit was conform de reglementaire 
doelstellingen van de Maatschappij. Kinderen tussen 13 en 17 jaar die overdag werkten, 
volgden apart avondonderwijs voor jongens en voor meisjes. Op het lesrooster stonden de 
vakken lezen, schrijven, rekenen, aardrijkskunde en vaderlandse geschiedenis. Dat onderwijs 
had nog niet het doel de leerlingen tot mondige en kritische burgers te vormen. De bestuurders 
van de Maatschappij hoopten er integendeel de kinderen een ‘stille tevredenheid met hunne 
eigen stand’ mee bij te brengen. De maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, die al sinds 1784 
op landelijk niveau haar zegenrijke beschavingsarbeid verrichtte, zond in 1825 een grote kist 
met stichtelijke lectuur voor de kolonisten. Neutrale titels zoals het Handboek voor jonge 
Lieden en het Leesboek voor den Boerenstand gingen vergezeld van opbouwende 
verhandelingen, zoals Om de losheid in Grondbeginselen te stuiten en Voorbeelden van 
deugdzame bedrijven. 
 
Daaraan ontbrak een bundeltje Volksliedjes niet, evenmin als een Waarschuwing tegen bet 
gevaar van spelen. Overeenkomstig de wensen van het hoofdbestuur van de Maatschappij van 
Weldadigheid had de generaal Van den Bosch zijn ideeën geformuleerd over de wijze waarop 
deze Maatschappij de ‘lagere bevolkingsklassen’ – zoals men hen nog ongegeneerd noemde – 
beschaving kon bijbrengen. Vier pijlers zag hij, waarin het ideële en het materiële element 
werden erkend: omgang met beschaafde leden uit de samenleving, schoolonderwijs, 
voldoende levensonderhoud en godsdienstige vorming.  
 
In 1825 werd de zeer karakteristieke hervormde kerk in Veenhuizen gebouwd, evenals een 
rooms-katholieke kerk. De godsdienstige gedifferentieerdheid van de Nederlandse bevolking 
vond in de kolonie zijn weerslag. In 1839 kwamen er een synagoge en een Joodse 
begraafplaats. Opmerkelijk is het respect voor de Joden. Sinds het emancipatiedecreet van 2 
september 1796 werden zij niet meer als een aparte natie beschouwd: ze werden sindsdien 
nog slechts geacht een kerkgenootschap te zijn. De Joden werden als burgers gelijkgesteld 
met de andere Nederlanders. De oude Joodse gemeenten werd hun traditionele autonomie 
ontnomen. Napoleon had de sefardische en asjkenasische Joden onder die ene noemer van 
‘Israëlieten’ onder het centrale kerkgezag van het grote Sanhedrin gebracht. Na de herkrijging 
van de Nederlandse onafhankelijkheid in 1813 werden die geseculariseerde grondslagen 
gehandhaafd: er waren kerkgenootschappen der Nederlands-hervormden, der rooms-
katholieken, der Israëlieten. 
 
Ondanks die zuiver kerkelijke definitie van de Joden door de seculiere staat, werd van meet 
af aan in de bestuurskring van de Maatschappij van Weldadigheid de aparte, zo men wil: 
eigen, levenswijze der Israëlieten erkend. Van Joodse zijde werd al in augustus 1818 
ontworpen een ‘Reglement voor het rituele, te betrachten door de Israëlische kolonisten’. 
Daarin werd aandacht besteed aan het speciale ‘huisraad’ voor het bereiden van spijzen, de 
bereidingswijze van het voedsel, en aan persoonlijke verplichtingen inzake kleding, gebeden, 
sabbat, feesten, kerkgang – voorlopig naar de synagogen te Steenwijk of Noordwolde -, het 
verbod van varkensvlees, het gebruik van ploegdieren, de besnijdenis van mannelijke 
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kinderen acht dagen na de geboorte, de aanleg van een Joodse begraafplaats. Het stuk is 
overgdragen aan het archief van de Maatschappijen. Het duurde, zoals gezegd, tot 1839 
voordat eindelijk in Veenhuizen een synagoge kon worden ingewijd. Opperrabbijn H.J. 
Hertzveld van het rabbinaal ressort Zwolle hield op vrijdag 23 augustus een leerrede bij 
gelegenheid van de inwijding van wat genoemd werd de ‘Israëlische Kerk’. 
 
Onze vage voorstellingen van het dagelijks leven in een deels vrije, deels onvrije kolonie als 
Veenhuizen kunnen wij wat verder trachten te verscherpen door ons te concentreren op het 
ongewone en afwijkende. Sinds 1823 had men een wel zeer heterogene bevolking bij elkaar 
gebracht: duizenden bedelaars en weeskinderen, allerlei ambtenaren – onder wie 
zaalopzieners, onderwijzers, koks, bewakers, veldwachters – en kolonisten die op de twintig 
boerderijen woonden. Volgens de bevolkingsstatistieken woonden er in 1822: 2929 personen. 
In 1837 waren dat er 4624, in 1842: 5833. Kort voor de overdracht van Veenhuizen aan de 
staat, in 1859, zouden in 1856-1857 in totaal 10.784 personen bij het leven en werken 
betrokken zijn geweest. Hoe hield men er de wind onder? 
 
In de vrije koloniën van de Maatschappij kende men al speciale reglementen met gedragsregels 
waaraan de kolonisten zich te houden hadden en op overtreding ervan waren strafmaatregelen 
voorzien. Een Raad van Policie (later: Tucht) was met de berechting van overtredingen belast. 
Hoewel dit een afspiegeling genoemd kan worden van de vrije samenleving waar ook een 
wetboek van strafrecht gold – tot 1886 de Franse Code pénal – en rechtbanken de regels 
toepasten, leefden de zogenaamde vrije kolonisten toch maar voor een deel onder vigeur van 
de reglementen van de Maatschappij van Weldadigheid.  
 
Grotendeels bleven voor hen de Nederlandse wetten gelden – en in zoverre bevonden zij zich 
dus in een heel andere positie dan de soldaten op wie het militaire straf- en 
tuchtrecht, neergelegd in een apart wetboek, van toepassing was. Waren de vrije kolonisten 
al een deel van hun vrijheid kwijt, nog sterker gold dat voor degenen die onvrijwillig waren 
geplaatst zoals vele bedelaars en de wezen in Veenhuizen. Elk der drie gestichten daar kende 
een Raad van Tucht, samengesteld uit enkele ambtenaren onder voorzitterschap van de 
onderdirecteur. Pas in 1829 werd een ‘Reglement ter handhaving van de tucht in de gestichten 
te Veenhuizen’ vastgesteld. Sindsdien zijn er notulen van de drie Raden bijgehouden, 
bestaande in losse processen-verbaal van de zittingen die, zo nodig, wekelijks werden 
gehouden. Deze notulen zijn in de archieven overgeleverd tot 1849.  
 
Uit die twee decennia tuchtrechtspraak over wezen, bedelaars en anderen komt het volgende 
beeld naar voren. Zoals in de literatuur al eerder terecht is opgemerkt, is het meest 
voorkomende delict: weglopen uit de kolonie, wat men met een aan het militaire straf- en 
tuchtrecht ontleende term aanduidde als ‘desertie’. Soms sprak men ook van afwezigheid uit 
de kolonie zonder toestemming. Daarmee bedoelde men kennelijk het langer wegblijven dan 
de termijn waarvoor verlof was gegeven. Verder vinden we onder die honderden vonnissen 
veroordelingen wegens schelden, vechten, straatschenderij, mishandeling – een paar maal is 
sprake van het toebrengen van verwondingen -, ongehoorzaamheid of ’onbescheiden gedrag’, 
werkweigering, misbruik of zelfs verkoop van sterke drank en wat een keer genoemd werd 
‘aanhoudende onreinigheid’. Na desertie is de meest voorkomende categorie van delicten 
ongetwijfeld diefstal of verduistering. Weinig roerende goederen waren veilig: spullen van 
mede-weeskinderen of mede-kolonisten, garens en andere grondstoffen die door de 
Maatschappij voor de productie waren ter beschikking gesteld, kledingstukken, 
gereedschappen, psalmboeken en geld. 
 
Ook voedsel was een begeerd artikel: aardappels, wortels en dergelijke. Niet alleen gaven 
etenswaren aanleiding tot diefstal, soms werden ze oorzaak van ruzie of ongehoorzaamheid. 
Zoals in het geval van de bedelaar/kolonist Dirk Volmers die met voedsel had gesmeten en 
het ‘zwijne-eten’ had genoemd”. Waarschijnlijk is deze zaak de enige gerechtelijk-
administratieve neerslag van het voedseloproer dat op tweede paasdag 20 april 1840, 
plaatsvond en waarvan de gewezen kolonist T.L. Hoff in zijn kritische brochure over 
Ommerschans en Veenhuizen schrijft. In plaats van het gebruikelijke soort vlees werden toen 
tong, lever, hart en kop voor ‘goed vlees’ toegewezen. Toen er op die afdeling ook nog lichte 
gortsoep werd uitgedeeld en er te weinig brood beschikbaar bleek, hebben de kolonisten met 
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geweld gedreigd om uitdeling van extra brood af te dwingen. In onze vrijgevochten, zogenaamd 
geëmancipeerde tijd die een oud taboe rond incest tot proporties van massahysterie heeft 
opgeblazen, slechts te vergelijken met de duivelse bezetenheden uit de zeventiende en 
achttiende eeuw;  
 
in onze tijd zou men verwachten dat die Victoriaanse decennia welke hier aan de orde zijn, 
wel een maximum aan zedenschandalen zouden opleveren, vooral in de gemeenschappen van 
opeengepakte, maar gescheiden gehouden mannen en vrouwen, waar bovendien de 
machtsverhoudingen nogal ongelijk waren. Daarvan blijkt echter niet veel. De Raden van 
Tucht, die toch mede over de goede zeden moesten waken, werden op dit terrein vrijwel 
uitsluitend geconfronteerd met de resultaten van ‘ontucht’, dat wil zeggen: onechtelijke 
zwangerschappen of geboorten. In tweeentwintig gevallen hebben de Raden van Tucht recht 
gesproken over zwangere of pas bevallen ongehuwde vrouwen en de door 
hen aangewezen vaders. De straf die zij steevast kregen, was  dat zij naar de strafkolonie 
Ommerschans gestuurd werden of verwijzing naar een ander gesticht. 
Andere zaken van ontucht die de Veenhuizense Raden van Tucht te behandelen kregen, waren 
nog geringer in aantal. Het betrof enkele gevallen van prostitutie en van schending van de 
openbare eerbaarheid. Er was één zaak van kinderverkrachting.  
 
De conclusie kan slechts zijn: of dat de tucht slap werd gehandhaafd en dat dus slechts het 
afgezaagde topje van de ijsberg in de archieven boven water komt, of dat het voortreffelijk met 
de goede zeden in Veenhuizen gesteld was. In ieder geval maakten de Raden van Tucht er 
geen punt van. Een merkwaardig incident dat de Raad van Tucht in het tweede gesticht te 
behandelen kreeg, betrof de verstoring van een synagogedienst op 22 september 1846. De 
Israëlitische leraar I. Nieuwied klaagde vier gemeenteleden aan wegens bedreigingen die zij 
aan zijn adres hadden geuit. Hun delict werd als ‘ongehoorzaamheid’ beschouwd. Onder de 
delinquenten vindt men alle soorten inwoners van Veenhuizen: wezen, bedelaars, kolonisten, 
ambtenaren, militairen. De opgelegde straffen varieerden van één tot veertien etmalen 
opsluiting in de zogenaamde ‘strafkamer’ van het gesticht, gecombineerd met om de andere 
dag water en brood. Een wat meer militair getinte straf was ‘provoost’, arrest met opsluiting 
in de boeien. Lijfstraffen zijn op het niveau van de lokale Raden van Tucht maar een paar keer 
vermeld: ze bestonden uit rietslagen. Uitzonderlijk was ook de bijkomende onterende straf om 
gedurende een aantal maanden in het openbaar een schandkleed te dragen. 
Verdere strafmaatregelen waren: vermaning, betaling van schadevergoeding, voorstel aan de 
directeur tot herplaatsing, ontbinding van het gezin en, tenslotte, de al genoemde verplaatsing 
naar de Ommerschans. Recidive, die vooral onder de gepakte deserteurs veel voorkwam, 
leidde tot strafverzwaring. Zoals de Nederlandse grondwet sinds 1815 ook voor de gewone 
strafvonnissen eiste, werden de beslissingen van de Raden van Tucht gemotiveerd door 
verwijzing naar het Reglementsartikel waarin de onderhavige overtreding was omschreven. 
Van hoger beroep verneemt men niets, misschien omdat de verdachten vrijwel allen bekenden. 
Ongetwijfeld was de rechtsmacht van de gewone Nederlandse rechter over de koloniebewoners 
niet uitgesloten als het om zware delicten ging. Maar zelfs die kolonist die zijn zaalopziener 
met een mes had aangevallen en die zelf verzocht voor de gewone rechter gebracht te worden, 
werd niet uitgeleverd. Hij kreeg veertien dagen opsluiting in de boeien. Het bestuur van de 
Maatschappij van Weldadigheid en de Nederlandse overheid hebben een ongelijke strijd 
gevoerd.  
 
Voor het verwerkelijken van de idealen – het opheffen van de armoede en het wegnemen van 
de bedelarij – bleek geen praktische oplossing vindbaar. De overheid kon, zelfs met de actieve 
intellectuele en materiële steun van het particuliere initiatief, de doelstellingen niet 
verwezenlijken. We zijn geneigd te denken dat de overheid nog niet de benodigde adequate 
bureaucratische instrumenten ter beschikking stonden. Op zich is dat niet onjuist gedacht, 
als men bij voorbeeld de ontwikkeling van een ministerie als dat van Binnenlandse Zaken, 
met zijn kleine bemanning, bestudeert. Maar er was meer aan de hand. De vrije kolonisten 
ontpopten zich over het algemeen niet als de oppassende burgers die de idealisten zich ervan 
hadden voorgesteld. En toen de regering dan ook nog, om politieke en om financiële redenen, 
ging afwijken van de oorspronkelijke ideële doelstellingen en in 1823 en in 1827 de 
Maatschappij van Weldadigheid dwong tot het opnemen van een type ‘verpleegden’ op deze 
manier – in gestichten -, in die aantallen – eigenlijk en masse -, en in die conditie -vele 
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minderjarigen en invaliden -, moest men eigenlijk bij voorbaat wel weten dat het experiment 
uiteen ging vallen. 
 
Opvoeden en bestraffen, opleiden en opbergen werden steeds meer aparte, incompatibele 
sporen. In 1843 wijzigde de regering haar beleid op enkele punten: gemeentebesturen werden 
vrij gelaten om bedelaars als vrijwilligers op te sturen; zij waren daartoe niet meer verplicht. 
Wie wegens bedelarij was gearresteerd, kon niet meer aan berechting ontkomen door zich als 
vrijwilliger voor Veenhuizen of de Ommerschans op te geven. Kortom, de gestichten werden 
sindsdien een veel duidelijker onderdeel van het strafsysteem. Preventie was op de 
achtergrond geraakt doordat men bedelarij en landloperij sterker als vormen van criminaliteit 
ging benadrukken. 
De conclusies werden in de jaren vijftig getrokken. in 1859 nam de Staat der Nederlanden de 
onvrije kolonies definitief over van de Maatschappij van Weldadigheid. Aan een deel van dit 
experiment met sterk utopische trekken was een einde gekomen.  
Voor Veenhuizen brak een nieuwe tijd aan, waarin de banden met het verleden niet 
zijn doorgesneden. Integendeel: Veenhuizen had vóór 1859 al een bijzonder karakter en het 
heeft dat nadien behouden. Het maakte nogal wat uit of men in de strafgevangenis in 
Leeuwarden dan wel in het etablissement Esserheem zat of werkte. Het milieu was hier 
volstrekt anders. Hoewel de laatste weeskinderen pas in 1869 verdwenen uit Veenhuizen, 
begon men intussen aan de verbouw: het bleef een levend complex waar oude gebouwen 
werden aangepast, nieuwe werkplaatsen verrezen. De historische banden bleven echter 
duidelijk zichtbaar en voelbaar. Men behoeft maar de oude en nieuwe topografische atlassen 
naast elkaar te leggen, of met oudere en jongere ambtenaren van Veenhuizen te spreken om 
zich hiervan te overtuigen. Er zitten waardevolle elementen in, die tot ons culturele erfgoed 
behoren. Bron: ’Veenhuizen, een erfenis voor de toekomst’. 

 

 

Schansen  

 

Een vestingstad is een stad die ooit op een strategisch belangrijk punt lag en belangrijk was 
voor de landsverdediging tegen vijandelijke invallen. In tegenstelling tot een fort woonden in 
een vesting niet alleen militairen maar ook burgers.  

Al sinds de Middeleeuwen wordt er gevochten om de belangrijke landroute over de Hondsrug. 
Het Hondsrugcomplex was de belangrijkste toegang naar Noord Nederland, voornamelijk 
Groningen, stad en gewest, centra van economische politieke en religieuze macht. De 
veencomplexen op de grenzen van Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen vormden 
barrières  die slechts op enkele plaatsen gepasseerd konden worden. Op deze strategische 
plaatsen werden kastelen, schansen en andere verdedigingswerken gebouwd, waaronder die 
van Coevorden, de enige vestingstad van Drenthe. 

Een schans is een militair kamp met wallen, grachten en bastions (de hoeken van de schans) 
waar de kanonnen op kunnen staan. De soldaten wonen in dit militaire kamp. 

Schansen worden op een plek gebouwd waar de soldaten een groot terrein kunnen overzien 
en waar ze de vijand kunnen tegenhouden. Daarom vind je schansen langs wegen, rivieren of 
kanalen. Omdat grote gebieden in Drenthe in die tijd uit moeras bestaan, is er vaak maar één 
weg om langs te reizen. Als er aan die weg een schans staat, is het bijna onmogelijk om er 
ongezien langs te komen. 
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Een schans is een oud militair verdedigingswerk, gebouwd van afgegraven grond en vaak 
omringd door een gracht. Veel schansen zijn aangelegd tijdens de Tachtigjarige oorlog en 
stonden op strategische plaatsen in het landschap. In Drenthe waren dit belangrijke punten 
binnen de wegen die vanaf de zandgronden door het veen liepen. 

Tijdens de zestiende en zeventiende eeuw was de stervormige schans met naar buitengekeerde 
punten het meest gebruikelijk type schans. Deze naar buiten gekeerde punten zijn de 
bastions, vijfhoekige uitstulpingen waarop de kanonnen stonden. De vierkante schansen 
waarbij de punten naar binnen gekeerd zijn, heten ‘redoutes’. 

In Drenthe zijn de Katshaarschans, de Zwartendijksterschans en de Emmerschans bewaard 
gebleven. In de tweede helft van de twintigste eeuw zijn deze zoveel mogelijk teruggebracht in 
hun oorspronkelijke staat. Vanaf 2009 beheert Het Drentse Landschap deze schansen. 

In de zestiende eeuw zijn de Spanjaarden de baas in het gebied dat later Nederland zal heten. 
De bewoners krijgen een steeds grotere hekel aan de katholieke Spaanse overheersing. De 
bewoners willen zelf de baas zijn in hun eigen gebied en hun eigen, protestantse geloof, 
uitoefenen. De gewesten, de voorlopers van de provincies, besluiten samen in opstand te 
komen. Om te vechten moet een leger ook kunnen verdedigen. Daarom worden er kastelen en 
schansen gebouwd. 
 
Aan de Schansweg, die van het dorp Een naar Een West loopt, staan de resten van zo'n oude 
schans: de Zwartendijksterschans. Lange tijd is de Zwartendijk, de oude weg waaraan de 
schans komt te liggen, de enige verbinding tussen Drenthe en Friesland. De weg loopt dwars 
door het moeras. 
 
In 1593 wordt de Zwartendijksterschans aangelegd om de weg van Groningen naar Friesland 
af te sluiten voor de Spanjaarden. De Spaanse legerleider Verdugo wil vanuit Groningen 
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Friesland veroveren. Met zijn leger moet hij langs de Zwartendijksterschans. De schans wordt 
bewaakt door de mannen uit het leger van de Prins van Oranje. Toch zien Verdugo en zijn 
mannen kans om de schans ongezien te passeren. Hij trekt met zijn leger dwars door het 
moeras. Dat kan omdat het lange tijd droog is geweest. Op de terugweg plundert het Spaanse 
leger alle boerderijen in de buurt van de schans en steekt ze daarna in brand. 

In 1648 komt er een eind aan de Tachtigjarige Oorlog, het Spaanse leger trekt zich terug uit 
de gewesten. 
 
Na 1673 wordt de schans niet meer gebruikt. Tot het eind van de achttiende eeuw woont er 
alleen een bewaker die ook voor het onderhoud zorgt. Daarna raakt de schans in verval. 
 
In 1980 wordt de schans in zijn oude glorie hersteld. Hij ziet er weer uit als in 1673. De wallen 
en de vier bastions zijn nog te zien, maar de gracht rondom de schans ligt droog. Dit komt 
doordat het grondwaterpeil nu veel lager ligt dan vroeger. 
 
Coevorden was verreweg de belangrijkste vesting; dé toegangspoort tot heel Noord-Nederland. 
Gelegen tussen veenmoerassen en beken was het een strategisch belangrijke plaats om het 
bezit waarvan ontelbare malen strijd is geleverd. Wie Coevorden bezat, beheerste de weg naar 
het noorden. Al vroeg werd er een kasteel gebouwd en de vesting en het kasteel zijn 
eeuwenlang speelbal geweest van politiek-militaire ontwikkelingen op internationale schaal. 
 
Was Coevorden eenmaal gepasseerd dan lag de route naar Groningen open, via de Hondsrug 
en via de rug van Sleen. Dat gold voor reizigers, maar evenzeer voor legers, die meest al rovend 
en plunderend door het gewest trokken en de Drentse bevolking van hun have en goed 
beroofden. In 1672 werd de stad voor het laatst belegerd en ingenomen door ‘Bommen 
Berend’, bisschop van Munster. 
 
 
Stad Groningen ontstond op een strategische plek op het eind van de Hondsrug. Al in de 
prehistorie was dit de enige goede verbinding tussen het Hondsruggebied en de 
Fries/Groninger kleigronden langs de Waddenzee. Aan weerszijden van de stad had je 
ondoordringbare moerassen. Je móést langs Groningen om in het rijke terpenland te komen… 
Juist door deze strategische ligging werd Groningen al vroeg de machtigste stad in Noord-
Nederland. 
 
Vanaf Coevorden liepen de belangrijkste routes over de Hondsrug en de Rolderrug naar de 
stad. Niet alleen vrienden, maar zeker ook vijanden maakten hier maar al te graag gebruik 
van op weg naar de rijke handelsstad Groningen. Al snel raakten de Groningers eraan gewend 
om zich tegen ongewenst bezoek te weer te stellen. De eerste omwalling kreeg de stad al in 
het jaar 1040. De grootste uitbreiding van de vesting Groningen vond aan het begin van de 
zeventiende eeuw plaats. De vesting Groningen doorstond met succes de belegering door 
‘Bommen Berend’ in 1672, een feit dat nog jaarlijks wordt gevierd. 
 
Om de verdediging te versterken werden er vanaf de middeleeuwen op strategische plaatsen 
landweren en schansen aangelegd om de passages over het veen en zand te kunnen 
controleren. Tevens werden linies langs de veenmoerassen gecreëerd om ze zo veel mogelijk 
nat te kunnen houden. Andere sporen zijn de gerestaureerde Katshaarschans bij Coevorden 
en de vage contouren van het Bolwerk bij Glimmen. 
 
Aan het eind van de zeventiende eeuw, nadat Bommen Berend definitief verslagen was, trad 
er een eeuw van rust in, die in de Bataafse-Franse tijd nog één keer werd verstoord door 
Engelse en Franse soldaten en Kozakken. De sporen van deze roerige eeuwen uit de Drentse 
geschiedenis in de vorm van kasteel- en vestingrestanten, schansen en slagvelden vormen de 
hotspots in dit De Hondsrug UNESCO Global Geopark verhaal. 
 
Een tweede cluster van verhalen centreert zich rond de Tweede Wereldoorlog toen wederom 
de Hondsrug een belangrijke rol opeiste. Bij de Duitse inval in 1940 maakte hij deel uit van 
de verdedigingslinies die door het Nederlandse leger waren ingericht en die vooral moesten 



16 

 

dienen om de Duitse opmars te vertragen. Vooral een aantal kazematten zijn hiervan nog de 
stille getuigen. Sporen uit de bezetting zijn diverser en treffen we aan in de vorm van 
bomkraters, onderduikersholen, werkkampen, tankgrachten en loopgraven. 

Voor de geallieerde bevrijders vormde de Hondsrug één van de belangrijke routes waarlangs 
de bezetter het land uit gedreven werd. Tal van gedenkmonumenten herinneren aan een 
veelheid van bijzondere gebeurtenissen die her en der zijn gebeurd. 

Van buitengewone orde is het Kamp Westerbork. Hoewel het kamp net buiten het Geopark 
ligt, is het zo belangrijk voor de geschiedenis van Drenthe en het Hondsruggebied dat het 
wordt opgenomen in de verhaallijn ‘Sporen van Strijd’. 

Voor de stad Groningen in handen van de Spanjaarden. Later in het jaar 1580 gaf prins Willem 
van Oranje opdracht om een schans met vijf bastions aan te leggen op de zandrug in het 
moerasgebied op de grens met Duitsland. Over deze zandrug, of tange, liep de weg die de stad 
Groningen verbond met Lingen en Westfalen. De Spanjaarden gebruikten deze route onder 
meer om de stad te bevoorraden. De prins hoopte door het aanleggen van de schans deze 
belangrijke route te blokkeren, zodat de stad Groningen geheel geïsoleerd zou komen. 

In 1619 werd overeenkomstig de nieuwste inzichten en de toegenomen vuurkracht van het 
geschut de hoofdwal verbreed en verhoogd. In 1631 kwam de regering van Stad en Lande tot 
het besef, dat het moeras rondom Bourtange begon te verdrogen. Om dit tegen te gaan besloot 
zij ten zuidwesten van Bourtange een rijsdam in de Ruiten A te leggen en het aldus gestopte 
bovenwater door een nieuw te graven kanaal, het Moddermansdiep, naar de vesting te leiden. 
De uitgegraven grond diende aan de noordzijde van het kanaal tot leidijk. In 1645 werden aan 
de oostzijde buiten het kroonwerk twee hoornwerken toegevoegd. In 1665 dreigde een inval 
van de Bisschop van Munster in Westerwolde. De schans op Bourtange was geheel vervallen, 
de palissaden waren omgestort, de doornheggen op de taluds waren afgestorven, de klap en 
de hamei voor de Vriesse Poort waren neergevallen. 

Het garnizoen bestond slechts nog uit vijftig man. Alles werd hersteld, het geboomte gekapt 
en het garnizoen versterkt met een compagnie krijgsvolk, waarvoor extra barakken werden 
gebouwd. De bisschop drong door tot Winschoten, maar slaagde er niet in Bourtange te 
veroveren. In 1681 bleek het moeras rondom de schans Bourtange geheel droog te zijn, 
doordat de boeren de leidijken hadden doorgestoken en sloten hadden gegraven en het moeras 
tot weiden en hoven hadden gemaakt. Het duurde tot 1737 voordat er op last van de Staten 
Generaal door ingenieur Pieter de la Rive een plan werd ingediend om de schans Bourtange 
weer in verdedigbare toestand te brengen. Dit plan werd in de jaren 1739 tot 1742 uitgevoerd. 
Aan de oostzijde werden twee ravelijnen en een halve maan toegevoegd. Het voorterrein werd 
gefatsoeneerd tot een glacis, zijnde een geleidelijk naar de vesting oplopend terrein, dat aan 
de oostzijde werd begrensd door een afgegraven natte horizon, groot 24 ha., welke 31 cm 
beneden de zomer-waterspiegel lag. Ook de bebouwing binnen de vesting werd toen geheel 
voltooid. Zo had de vesting haar grootste omvang bereikt. 

Vanaf het begin van de jaren zeventig begon men met het opnieuw graven van de grachten, 
het vormen van de wallen en het reconstrueren van de bebouwing. Dit alles in de stijl van 
vroeger, grotendeels met behulp van oude kaarten en tekeningen. Uiteraard werden er 
meerdere aanpassingen gedaan om de vesting leefbaar te maken. Hedendaagse eisen werden 
ingepast in het karakter van vroeger. Zo zijn de vroegere opslagplaatsen onder de wallen nu 
garageboxen voor de bewoners van de vesting. In 1992 was het werk klaar. In 2001 werden 
er nog twee nieuwe gebouwen opgeleverd. Een soldatenbarak en het voormalige koetshuis. De 
gebouwen zijn in gebruik als hotel. Na vele jaren werk ligt de vesting Bourtange er bijna net 
zo bij als in het jaar 1742, op het ‘Backhuys’ (tweede vleugel van ‘s Lands Huys) na. 

De vesting is geheel gereconstrueerd. Naast de cultuur-historische waarde van het project, 
vormt de Natte Horizon een goede aanvulling voor de bezoekers van de vesting, omdat het kan 
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meewerken aan een langere verblijfsduur. Bovendien schept het werkgelegenheid en biedt het 
mogelijkheden voor nieuwe bronnen van inkomsten. De afgegraven zandgrond uit het gebied 
zal worden gebruikt om het naastliggende gebied van het Groninger Landschap op meerdere 
plaatsen op te hogen. Daardoor ontstaat een heuvelachtig landschap waar toeristen kunnen 
fietsen en wandelen. 

Tussen Coevorden en Schoonebeek vind je een militaire versterking van opgeworpen aarde uit 
1672: Schans De Katshaar, ook wel Katshaarschans genoemd. 

Het rijksmonument bestaat uit een redoute met zijden van 50 meter en een in de 18e eeuw 
toegevoegd retranchement. De schans heeft overigens nooit een echt militaire functie gehad. 
Schans De Katshaar diende vooral als controlepost voor het grensverkeer. 
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1710, kaart van de Zwartendijkster schans 
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Vesting Bourtange is ontstaan in de Tachtigjarige Oorlog. In de zestiende eeuw beheersten 
onze voorouders de grondwaterstand nog niet. Grote onbegaanbare moerassen bedekten de 
helft van de huidige provincies Groningen en Drenthe. Die moerassen waren slechts op enkele 
plaatsen, via harde zanderige passen, doorgankelijk. Waaronder een pas over de plaats waar 
later Bourtange zou ontstaan. 

In 1580 was de stad Groningen in handen van de Spanjaarden. Willem van Oranje gaf 
opdracht om een schans met vijf bastions aan te leggen op de zandrug in het moerasgebied 
op de grens met Duitsland. Over deze zandrug, of tange, liep namelijk de weg die de stad 
Groningen verbond met Lingen en Westfalen. De Spanjaarden gebruikten deze route onder 
meer om de stad te bevoorraden. De prins hoopte door het aanleggen van de schans deze 
belangrijke route te blokkeren, zodat de stad Groningen geheel geïsoleerd zou komen te 
liggen.  

Naar het ontwerp van de Alkmaarse burgemeester en vestingbouwkundige Adriaan 
Anthoniszoon is Bourtange een gebastionneerde vijfhoek geworden. In april 1580 werd met 
het afgreppelen in het veld begonnen. In 1593 was de schans voltooid. 

Bourtange werd door de eeuwen heen voortdurend versterkt, overeenkomstig de veranderende 
frontier, nieuwste inzichten en de toegenomen vuurkracht van het geschut. In 1742 bereikte 
de vesting haar grootste omvang, totdat de vesting met de opkomst van de ‘moderne 
oorlogvoering’ geleidelijk zijn functie verloor. Het garnizoen werd ingekrompen en steeds meer 
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burgers vestigden zich binnen de wallen. In 1851 werd de ooit zo belangrijke vesting officieel 
opgeheven.  

Ruim een eeuw na de opheffing van de vesting nam de gemeente Vlagtwedde het besluit de 
vesting te reconstrueren. Na vele jaren werk ligt de vesting Bourtange er bijna net zo bij als in 
het jaar 1742. 

 

 

 

Oudeschans  

 

Oudeschans is ontstaan rond de Bellingwolderzijl (zijl = in zee uitvarende sluis), die in het 
midden van de zestiende eeuw is aangelegd in de Westerwoldsche Aa. Bellingwolderzijl lag 
toen aan het open water van de Dollard. 

Tijdens de 80-jarige oorlog werd in 1593 door graaf Willem Lodewijk van Nassau bij 
Bellingwolderzijl een vesting aangelegd; hij kwam hier toen aan met 150 schepen en 2.200 
man krijgsvolk. De vesting speelde in 1593 en 1594 een belangrijke rol in de strijd van de 
Staatse troepen (de Hollanders) tegen de Spaanse macht. 

De vesting (toen Bellingwolderschans genoemd) kreeg de vorm van een onregelmatige 
vierhoek. De zijl bleef binnen de vesting, zodat ook de Westerwoldsche Aa door de vesting bleef 
stromen. De schans lag op een zeer strategisch punt, want door de sluis te openen kon men 
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zeewater naar binnen laten of, door de sluis gesloten te houden, het water van de 
Westerwoldsche Aa, tegenhouden. Zo kon een groot gebied onder water gezet worden. In de 
loop van de tijd werd de Bellingwolderschans versterkt en kreeg steeds meer vaste bebouwing. 

In 1628 werd de Langakker- of Nieuwe schans aangelegd; daardoor werd de 
Bellingwolderschans voortaan (de) Oude schans. 

Oudeschans lag vlak aan de Dollard totdat in 1657 de dijk van Nieuweschans naar 
Stocksterhorn werd aangelegd. Het hele gebied ten zuidwesten van Nieuweschans werd toen 
drooggelegd. In 1659 werd ook de Westerwoldsche Aa om de vesting heen geleid. Pas toen 
kreeg Oudeschans haar huidige vorm. 

In de strijd tegen de bisschop van Münster (Bommen Berend) in 1672 en in de Franse tijd 
(1795) was de vesting Oudeschans ook weer van betekenis. 

Oudeschans is in 1814 als vesting opgeheven, maar er is in de structuur van het dorp weinig 
veranderd. Het stratenplan is bewaard gebleven en de plaats van de vroegere wallen en 
grachten is nog in de verkaveling te herkennen. 

Bij de reconstructie van de vesting in de jaren tachtig werden enkele sporen van wallen, 
grachten en bastions aan de zuid-westzijde van het dorp geaccentueerd, waardoor de bezoeker 
van nu een duidelijk beeld krijgt van (een deel van) de oorspronkelijke vestingvorm. 

 

Norg  

Norg is een esdorp in het noorden van de provincie Drenthe, ongeveer 25 kilometer van de 
stad Groningen en 12 kilometer van de Drentse hoofdstad Assen. Norg telt 3.631 inwoners.  

  

 

  

Norg heeft net als vele andere esdorpen in Drenthe een lange geschiedenis. Al in het begin van 
de middeleeuwen duikt Nurch of Norche op in oorkondes. De oudste essen zijn op 650-750 na 

Christus gedateerd. Het nabijgelegen Norgerholt is een heel oud bos en dateert vermoedelijk 
uit de 9e eeuw. Na de komst van het christendom behoorde Drenthe tot het bezit van de 
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bisschop van Utrecht, die de rechten en plichten van de inwoners van Drenthe voor het eerst 
bij het landrecht van 1412 erkende.  

Het belangrijkste monument in Norg is de, in het midden van de dertiende eeuw gebouwde, 
romanogotische Sint-Margaretakerk met een zadeldaktoren. Deze, thans protestantse kerk, 
werd gewijd aan de martelares Margaretha van Antiochie. De wijwaterbak en het doopvont 
van de kerk dateren van voor de bouw, respectievelijk uit het midden van de twaalfde eeuw 
en het begin van de dertiende eeuw. In Norg zelf ligt geen hunebed, maar wel in het dichtbij 
gelegen Westervelde en, iets verder weg, bij Zeije, de hunebedden. Op het oude kerkhof rond 
de kerk liggen een paar grote stenen die waarschijnlijk afkomstig zijn van een verwoest 
hunebed. In Norg staan twee oude windmolens. De ene, Noordenveld geheten, is een 
korenmolen die sinds 1878 bestaat. De andere molen in het dorp is de korenmolen De 
Hoop die als enige molen in Nederland is uitgerust met Bilauwieken. Het dorp Norg telt vijf 
brinken. Deze zijn allemaal in het centrum van het dorp gelegen. Ze zijn in de negentiende 
eeuw aangelegd voor de grote paardenmarkten. Deze markten worden nu nog steeds vier keer 
per jaar georganiseerd, vaak in combinatie met een goederenmarkt of een ander evenement. 

De Zwartendijksterschans is een uit de zestiende eeuw daterend verdedigingsbolwerk in het 
nabijgelegen dorp Een, dat weerstand moest bieden tegen de Bisschop van Munster. Hij ligt 
aan de Schansweg. Deze weg heet de Schansweg, maar stond vroeger bekend als 
de Zwartendijk en was de belangrijkste verbinding van Friesland met Drenthe. Ter 
bescherming van deze weg is hier in de zestiende eeuw een schans gebouwd. 
Deze Zwartendijksterschans is in 1980 prachtig gerestaureerd. 

Aan de noordzijde van het dorp liggen drie aaneengesloten bosgebieden: de Molenduinen, de 
Langeloerduinen en de Oosterduinen . In de omgeving van Norg bevinden zich de 
natuurgebieden Norgerholt en het Fochteloerveen.   
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Roden 

Roden is een esdorp in het noorden van de provincie Drenthe, ongeveer vijftien kilometer van 
de stad Groningen. Roden heeft een belangrijke centrumfunctie, met een groot aantal winkels. 
Het dorp heeft 14.500 inwoners. 

 

 

  

Hoewel Roden vanouds een echt Drents brinkdorp is, is er van de oude brink weinig meer 
over. Voornamelijk bestraat wordt het omzoomd door kenmerkende gebouwen waarvan de 
kerk de meest dominerende is. Deze brink is de plaats waar meerdere keren per jaar een 
kermis wordt gehouden. Op de brink staat een standbeeld van Ot en Sien. 

Aan de zuidoostkant van het oude dorpscentrum bevindt zich havezateMensinge met 
omringende grachten en weilanden. Het huis met landgoed is zo'n 5,5 hectare groot en sinds 
1985 niet meer in particulier bezit maar eigendom van de gemeente. Het werd gesticht in 
1381 en de voorname eigenaren ervan hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis 
van Roden en omstreken. Tegenwoordig is het deels museum en deels in gebruik als 
huisvesting van enkele bedrijven. Ook is op het landgoed in de voormalige boerderij 
'Winsinghhof' een cultureel centrum gevestigd. Aan het landgoed grenst het 
natuurgebied Mensinge met vrij toegankelijke uitgestrekte bossen. 

Al rond het jaar 800 waren rondtrekkende monniken bezig met de verspreiding van het geloof 
in Drenthe. In Vries stond in 775 al een kapel. In 1139 was er in Roden een dochterkerk van 
de Bonifatiuskerk van Vries. Het aangezicht van de Roder Brink wordt bepaald door de in de 
13e eeuw gebouwde Catharinakerk, die gewijd werd aan de heilige Catharina. Het oudste deel 
van de kerk is het schip, dat uit de dertiende eeuw dateert. Het koor zelf stamt uit de vijftiende 
eeuw. 
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Een-West 

Een-West een dorp in de provincie Drenthe. Het dorp ligt vlak bij het drie-provinciën-punt van 
de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.  

 

 

 De grens van Drenthe heeft hier een wat merkwaardige hoek. Hij loopt namelijk ongeveer 2 
kilometer (nagenoeg) naar het westen, dan ongeveer 1½ km naar het zuiden (langs de 
Landweer ) en dan weer 4 km naar het oosten. 

De grens is in 1717 als compromis ontstaan als gevolg van een grensconflict tussen de 
bewoners van Een en Leek. Het dorp Een liet zijn vee namelijk ver in het veengebied ten westen 
van het dorp, tot in het Groningse gebied, weiden. Men meende daarom, toen het economisch 
interessant werd vanwege de verveningen, het recht te hebben op het gebied (het huidige 
Breemen ) – hoewel het altijd als Gronings bekendstond. Ter compensatie werd een deel(tje) 
aan Een toegewezen, het huidige Een-West. 
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Aan de weg van Een naar Een-West ligt de Zwartendijksterschans. 

 

 

Bakkeveen 

 

(Fries: Bakkefean) is een dorp in de provincie Friesland . Bakkeveen ligt op korte afstand van 

Drachten, en telt 1925 inwoners. Het dorp werd het eerst genoemd als de plaats waar in 
1231 de Friezen en Drenten een veldslag uitgevochten. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd 
het dorp door de Spanjaarden verwoest. Het huidige Bakkeveen is ontstaan tijdens de 
veenontginning in 1660. 
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Bakkeveen ligt te midden van een bosrijk gebied met heide- en zandvlakten dat is gelegen op 
de grens met Gronigen en Drenthe. Er wordt wel gezegd dat Bakkeveen het enige brinkdorp in 
Friesland is, hoewel het niet duidelijk is of deze brink dezelfde oorsprong heeft als die van 
dorpen in Drenthe .  

Daarnaast zijn er in de nabije omgeving de Bakkeveense Duinen, een heide- en bosgebied dat 
onaangeroerd is door de veenontginning in de negentiende eeuw, en dat een voorbeeld is van 
hoe heel zuid-oost Friesland er twee eeuwen geleden uitzag. 

Bij Bakkeveen staat aan de rand van de bossen het historische landhuis Slotplaats. Het is in 
gebruik als theehuis en als startpunt voor excursies van Natuurmonumenten. Achter de 
Slotplaats staat het oude koetshuis dat na renovatie in gebruik is genomen als toeristisch 
informatie punt.  

In het Slotplaatsbos ligt de Sterrenschans, een zeshoekig verdedigingswerk. De schans ligt 
langs de eeuwenoude Beakendyk; in vroegere tijden een van de weinige hoger gelegen 
doorgangen op de moerassige route van de Friese steden naar Drenthe.  

Bakkeveen ligt in een recreatiegebied met attractie- en vakantieparken. Er is een 
openluchtzwembad en het grootste doolhofpark van Noord-Nederland. Ook is er een speciaal 
bospad voor rolstoelers. Dit pad is ongeveer 1,5 km lang en begint en eindigt bij de uitkijktoren 
nabij het zwembad Dundelle. Bij de Sterrenschans ligt een groot, ondiep ven. 

 

 

 

Adrianus Christiaan Koppe, bedelaar 

 

Adrianus Christiaan Koppe werkte als wijkmeester in de vrije kolonien van juni 1820 tot en 
met oktober 1837. Hij was het onderwerp van een petitie in 1821 van bewoners van 
Willemsoord, onder aanvoering van Nicolaas Verhulst, die toen wilden voorkomen dat hij 
ontslagen zou worden.  
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Adrianus Christiaan Koppe wordt 11 januari 1840 de Ommerschans binnengebracht vanuit 
Nieuw Leusen. Dat duidt erop – zie de redenatie in De bedelaarskolonie blz 132, 201 en 228 

over opnames uit de directe omgeving – dat hij vrijwillig naar de schans getrokken is en zich 
vrijwillig heeft aangemeld voor een verblijf aldaar. Hij krijgt in het boek gemerkt I (Drents 
Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en 
Ommerschans, invnr 428) het bedelaarsnummer 627. Hij is geboren in 1787 te Den Haag en 

is lidmaat van de gereformeerde kerk. Adrianus Christiaan Koppe is 1.72 lang, heeft een ovaal 
gezicht, grijs haar en blauwe ogen, een spitse neus, kleine mond, ronde kin en geen bijzondere 
kenmerken. Adrianus Christiaan Koppe wordt 4 april 1843 ontslagen. Maar volgens de index 
op de inschrijvingen komt hij later verschillende keren terug en krijgt hij de 
bedelaarsnummers L3411, L 2991 en R 5167. 

Adrianus Christiaan Koppe overlijdt in 1855 te Ommerschans. Na zijn dood komt ook zijn 
zoon op de Ommerschans terecht. Gerrit  Hermanus Koppe wordt 1863 binnengebracht 
vanuit Zwolle. Hij krijgt in het boek gemerkt W (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van 
de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 441) het bedelaarsnummer 

2351. Hij is geboren op 23 februari 1818 te Brielle, zijn geloofsovertuiging is gereformeerd en 
zijn beroep is kuiper. Er is bijgeschreven dat er over hem is gecorrespondeerd, ‘missive van 
den 7 oktober 1863 N 3495’. 

 

Overlijden (overlijden) op 4 april 1850 te Veenhuizen Norg 

Vader NN 

Moeder Berendje Heenhuis 

 

Overledene (mannelijk) 

• Paulus Heenhuis, geboren op 20 augustus 1849 te Ommerschans (Overijssel), 7 
maanden oud, zonder beroep 

 

Opmerking 

voormalig. woonplaats Ommerschans 

 
Drents Archief te Assen, BS Overlijden 
Norg, archief 167.016, inventarisnummer 1850, 05-04-1850, aktenummer 62 
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Van verdedigingsschans tot 
bedelaarskolonie 
 

 

De ontwikkelingsgeschiedenis van Ommerschans is zo uniek dat de Koloniën van 
Weldadigheid op de voorlopige lijst is komen te staan voor Werelderfgoed. 

Onder voorzitterschap van de provincie Drenthe werken Kempens Landschap, de gemeenten 
Hardenberg, Hoogstraten, Merksplas, Noordenveld, Ommen, Steenwijk, Weststellingwerf, de 
provincies Antwerpen, Friesland en Overijssel, Onroerend erfgoed, Agentschap voor Natuur 
en Bos, Vlaamse Landmaatschappij met steun van de Vlaamse Overheid aan de nominatie. 

Voor de Noordelijke Nederlanden is de Tachtigjarige Oorlog van belang als uiteindelijk in 1594 
de stad Groningen en Ommelanden als volwaardig lid worden opgenomen in de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden. 

In 1596 nemen de Groningers het besluit om de grenzen van het gewest beter te gaan 
beschermen. Coevorden, Bourtange en Bellingwolde worden gefortificeerd. De zuidgrens 
tussen Coevorden en Meppel blijft grotendeels onbeschermd, maar dat was gezien de 
natuurlijke gesteldheid van het terrein (een groot moerassig veengebied) te begrijpen. 

In 1625 lijdt het platteland van Overijssel sterk onder de plundertochten van de Spanjaarden. 
De angst bestaat dat zij naar het noorden gaan oprukken en daarbij gebruik gaat maken van 
de zomerweg die door de venen van het Overijsselse Ommen naar het Drentse Zuidwolde loopt. 

Op kosten van Groningen en Friesland wordt daarom langs deze weg een nieuwe schans 
gebouwd. De nieuw gebouwde schans beslaat een vierkant met aan de kant van Ommen drie 
punten (bastions) en daarvoor een wal. 

Rond 1670 wordt zij verder versterkt met het oog op de hachelijke situatie waarin de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden begint te verkeren. Na de val van Deventer in juni 1672 
trekt een groot gedeelte van de troepen van de bisschop van Munster naar Ommen en bezet 
van daaruit de schans. Lang duurt de bezetting niet; aan het einde van het jaar wordt de 
bisschop gedwongen onze gewesten te verlaten. 

Vanaf dat moment, de Republiek heeft inmiddels met de diverse tegenstanders vrede gesloten, 
neemt de militaire betekenis van de schans af. Er blijft een bezettingsmacht aanwezig, maar 
die heeft meer te stellen met de plaatselijke bevolking dan met militaire opponenten. 

In 1740 komt de schans weer in militaire handen. Dan wordt zij vergroot volgens het Nieuw-
Nederlands Stelsel met vier bastions, vier ravelijnen, een dubbele gracht en een bedekte weg. 
Het is dan echter geen verdedigingsschans meer, maar een van de grote 
munitieopslagplaatsen van Nederland: 's Lands Magazijnen. 

Deze worden op 12 juni 1787 overvallen door de burgermilities van Zwolle, Kampen en 
Vollenhove, die er de wapens komen 'halen', die zij nodig hebben voor hun strijd tegen de 
regenten. De schans is daarna nog bijna acht jaar bezet geweest tot aan het begin van de 
Franse tijd; de Bataafse Republiek. 

In 1819 wordt het terrein in bruikleen gegeven aan de Maatschappij van Weldadigheid. In de 
periode van 1818 tot 1825 heeft de Maatschappij van Weldadigheid in het Verenigd Koninkrijk 
der Nederlanden in vijf aaneengesloten gebieden de Koloniën van Weldadigheid gesticht. 

Het doel achter deze koloniën was een integrale oplossing bieden voor het armenvraagstuk in 
de stedelijke gebieden, door landontginning en te werkstelling van de armen te combineren. 
In zeven jaar tijd werden door stedelijke armen op deze manier woeste grond ontgonnen en 
omgezet in landbouwkoloniën. 
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Op deze manier ontstonden herkenbare landschappelijke eenheden: Een ruimtelijke 
structuur die geheel was toegesneden op de organisatorische opzet; een sterk orthogonaal en 
hiërarchisch landschap van orde en tucht dat een scherp contrast vormt met het omliggende 
landschap. 

Het als eerst ontwikkelde gebied (1818) bestond uit meerdere aaneengeschakelde vrije 
koloniën in Frederiksoord en omstreken. In 1819 is Ommerschans gesticht, in 1822 Wortel, 
in 1823 Veenhuizen en Merksplas in 1825. 

In 1830 viel het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden uiteen. De koloniën waren niet allemaal 
(financieel) even succesvol. Dit leidde ertoe dat (delen) van de koloniën in de particuliere 
verkoop gingen of later door de staat werden opgekocht. 

In met name Frederiksoord en omstreken en Ommerschans is het particuliere bezit groot, 
lees: de invloed van de staat beperkt gebleven. In Veenhuizen en Merksplas is de invloed van 
het Rijk juist groot. De aanwezigheid van gevangenissen met alle bijbehorende voorzieningen 
voor het personeel en werkplaatsen voor de gevangen weerspiegelen dit. 

 

 
 

In amper zeven jaar tijd, tussen 1818 en 1825, werden er zeven Koloniën opgericht onder de 
vleugels van de toen opgerichte 'Maatschappij van Weldadigheid'. Vijf koloniën bevinden zich 
in het noordoosten van het huidige Nederland: Frederiksoord, Willemsoord, Wilhelminaoord, 
Ommerschans en Veenhuizen. Twee koloniën liggen in België: Wortel en Merksplas. 
Ommerschans was één van de vijf plaatsen in Nederland en België waar deze voormalige 
bedelaarskolonie nog zichtbaar is.  

De kolonisten vormden maar liefst 80 km² landschap eigenhandig om tot landbouwgrond met 
kaarsrechte lanen of dreven en keurige gebouwen. In het landschap is nu nog te zien hoe de 
koloniën zijn ontgonnen uit woeste grond. De rechthoekige wegen en lanen, karakteristieke 
koloniehuisjes en boerderijen en voor Ommerschans de indrukwekkende begraafplaats zijn 
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van grote historische waarde en een levend monument van een belangrijke fase in de 
geschiedenis.  

 

 
 

Wegens zijn unieke cultuurhistorische waarde zijn de Koloniën van Weldadigheid voordragen 
om op de Werelderfgoedlijst van Unesco te worden geplaatst. Sinds 2012 is er door maar liefst 
veertien partners uit Nederland en Vlaanderen, waaronder provincies, gemeenten, 
belanghebbenden en experts, samengewerkt aan het opbouwen van het nominatiedossier van 
de Koloniën van Weldadigheid. Beide overheden hebben samen opgetrokken, omdat de 
koloniën werden gevormd in de tijd dat Nederland en België één land waren. 
 
Op 20 januari 2017 hebben de initiatiefnemers de voordracht in Parijs overhandigd aan het 
Werelderfgoedcomité. Internationale experts buigen zich de komende anderhalf jaar over het 
dossier. In de zomer van 2018 wordt bekendgemaakt of de Koloniën van Weldadigheid 
toegevoegd worden aan de Werelderfgoedlijst. Een symbolisch moment want dit is exact 200 
jaar na de oprichting van de eerste Kolonie in Nederland en 25 jaar na de afschaffing van de 
wet op de landloperij in België. Bron: historische vereniging Ommerschans. 
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Gevangenis  

 
 

 

 
 

Gevangenis is de samenvattende benaming voor de instellingen waar verdachten worden 
opgesloten gedurende het vooronderzoek en veroordeelden zijn gehuisvest om hun straf uit te 
zitten. 

Vóór 1600 was de enige gevangenis die in het kasteel te Coevorden. In 1609 werd een pand, 
behorend bij de gouvernementsgebouwen in Assen aan de huidige Kloosterstraat, als 
gevangenis in gebruik voor zwervers en landlopers. Ongetwijfeld zullen hokken in de 
kerktorens van een aantal Drentse dorpen dienst gedaan hebben als tijdelijke opsluiting van 
verdachten. 
 
Onder de Franse wetgeving werd het gevangeniswezen in 1811 een rijkstaak, hetgeen in 1821 
door de Nederlandse wetgever werd gehandhaafd. Er kwamen verschillende soorten 
gevangenissen, die nauw samenhingen met de rechterlijke indeling die de Franse Code Pénal 
voorschreef: Huizen van Arrest en van Justitie (voor de bewaring van degenen die voor 
misdrijven en wanbedrijven waren veroordeeld), Provoosthuizen (voor veroordeelde militairen) 
en Huizen van Bewaring. De reorganisatie van 1821 gaf voorschriften voor voeding, kleding, 
verzorging en productieve arbeid van de gevangenen. Een College van Regenten onder 
voorzitterschap van de plaatselijke burgemeester zag toe op de uitvoering van deze regels. In 
Assen, waar de arrondissementsrechtbank gevestigd was, was sinds 1844 een Huis van Arrest 
en Justitie dat tevens Huis van Bewaring was, in Borger, Coevorden, Dieverbrug, Emmen, 
Hoogeveen en Meppel stonden huizen van bewaring. Weliswaar wijzigden de namen van de 
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verschillende soorten gevangenissen zich regelmatig, maar het principe bleef ongewijzigd tot 
1886, toen de Code Pénal eindelijk werd vervangen door een Nederlands Wetboek van 
Strafrecht en een Wet op het gevangeniswezen. 

Deze wet onderscheidde Huizen van Bewaring, strafgevangenissen en passantenhuizen, 
daarmee aansluitend op de indeling van straffen in hechtenis en gevangenisstraf. Assen 
behield zijn Huis van Bewaring. Naast gevangenissen kwamen de Rijkswerkinrichtingen voor 
bedelaars, landlopers en souteneurs nu ook in de wet. 

 Al in 1827 waren Veenhuizen en Ommerschans de officiële bedelaarsgestichten voor 
noordelijk Nederland geworden. In 1859 had het rijk deze gestichten in Veenhuizen en 
Ommerschans overgenomen van de Maatschappij van Weldadigheid. Het beheer van de 
strafinstellingen kwam te liggen bij nieuwe colleges van regenten, waarvan de leden door de 
Koning werden benoemd. In Veenhuizen waren drie gestichten. Veenhuizen I was een 
bedelaarsgesticht, maar is in de loop der jaren ook gebruikt voor de opvang van Belgische 
vluchtelingen, de insluiting van smokkelaars, dienstweigeraars en vluchtelingen. Het oude 
Eerste Gesticht werd in de jaren 1901-1906 afgebroken en ongeveer op dezelfde plaats 
vervangen door een nieuw gebouw. In en bij het Eerste Gesticht kwam een 'openlucht 
gevangenis', waarvoor selectie werd toegepast. De gedetineerden van deze groep werkten in 
boerenbedrijven en op het land. Hun aantal bleef beperkt tot 120. Ook dienstweigeraars 
werden na 1936 in Veenhuizen opgenomen voor de executie van hun straf. Sinds 1949 heet 
het gesticht Norgerhaven en is het gevangenis en rijkswerkinrichting. Veenhuizen II was de 
inrichting voor bedelaars en landlopers, maar bood later ook onderdak aan souteneurs en 
andere wetsovertreders. In de jaren 1895-1900 werd nabij het oude Tweede Gesticht met 
behulp van de verpleegden een nieuw tweede gesticht neergezet van hetzelfde model als het 
oude tweede gesticht. In 1949 werd het gevangenis en rijkswerkinrichting onder de naam 
Esserheem. Veenhuizen III (Bergveen) was eveneens een bedelaarsgesticht, maar is in 1925 
afgebroken. Een oorspronkelijk barakkenkamp, in 1947 gebouwd voor Indië-deserteurs, is 
sinds 1961 gevangenis en rijkswerkinrichting voor overtreders van de wegenverkeerswet en 
draagt de naam Bankenbosch. De kortgestraften gaan via Bankenbosch naar de inrichting 
'Nieuw Bergveen'. Daarnaast is er de halfopen inrichting 'De Fleddervoort', waar gedetineerden 
de laatste 2 á 3 maanden van hun detentie doorbrengen. De inrichtingen Bankenbosch, Nieuw 
Bergveen en De Fleddervoort, alle drie gekenmerkt door minimale beveiliging, vormen samen 
de inrichting 'Groot Bankenbosch'. Het in Overijssel gelegen Ommerschans was tot 1889 in 
gebruik als bedelaarsgesticht. Bron: www.hetgeheugenvandrenthe. 
 
 
 

Allemaal familie 
 

In 1818 stichtte generaal J. van den Bosch de Maatschappij van Weldadigheid, die tot 
oogmerk had arme stedelingen in de landbouw een nieuw bestaan te geven. Een belangrijke 
doelgroep vormden daarnaast de bedelaars en landlopers. Door het verblijf in een 
landbouwkolonie moesten zij worden opgevoed tot arbeidzaamheid. 
Van het Rijk kreeg de Maatschappij in 1819 de Ommerschans en in 1822 werd te Veenhuizen 
3000 hectare woeste grond verworven, waarop enkele jaren later de zogeheten gestichten 
verrezen. Veenhuizen ligt in het zuidwestelijke deel van de Drenthse gemeente Norg, tegen de 
Friese grens aan. 

Tegelijkertijd werden contracten gesloten met de regering, die de opname van 9200 personen 
garandeerde, onder wie 2700 bedelaars, 4000 wezen, vondelingen en verlaten kinderen en 
500 huisgezinnen van vijf personen. Omdat de regering het beloofde quotum niet leverde en 
bovendien nogal wat invaliden opzond, dreigde de Maatschappij failliet te gaan. Na enkele 
nieuwe overeenkomsten te hebben uitgeprobeerd, nam het rijk in 1858 het beheer van 
Veenhuizen en Ommerschans volledig over. De kolonies bestonden inmiddels uit een gesticht 
in Ommerschans en drie in Veenhuizen, vijf kerken, scholen, vijftien fabrieken en 
werkplaatsen, eeneenveertig grote boerderijen, een korenmolen, veertig ambtenarenwoningen 
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en bijgebouwen, zevenenveertig veldwachterswoningen en een kleine tweehonderd schuren en 
dergelijke. 

Het moge duidelijk zijn dat er vanaf de opening behalve ‘de lieden zonder eergevoel' ook 
personeel vrijwillig naar de Maatschappij van Weldadigheid trokken, met z'n 
heropvoedingkolonie in Ommerschans en strafkolonie Veenhuizen. Zo kwam Henricus 
Beuming, zwager van Joannes Weilers getrouwd met Marie Beuming, rond 1850 als 
zaalopziener in Ommerschans terecht. De jaren rond 1850 behoorden tot de slechtste hier ten 
lande ooit gekend. Mensen, dieren en gewassen kregen veel te verduren door ziekten. De 
hongersnood ten gevolge van de aardappelziekte verdreef veel mensen van huis en haard. In 
Overijssel ging driekwart van de aardappeloogst, ruim 5550 bunder, verloren, zo vermeldt de 
Zwolsche Courant. Onder het vee brak de veepest uit en de bevolking kreeg te lijden van een 
cholera-epidemie. Wellicht de reden voor Henricus om hier werk aan te nemen, verzekerd van 
onderdak en eten! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Henricus was geboren op zaterdag 5 november 1803 in Haarlem, als middelste zoon van Mr. 
Kleermaker Hendrik en Petronella Aarts. Het Katholieke ouderlijk gezin had ruim tien jaar in 
Haarlem gewoond en verhuisde vervolgens naar Den Bosch. Zijn broers en enige zuster 
woonden in Nijmegen en Amsterdam. Hij was getrouwd met Margarita Bel en had minstens 
drie kinderen, geboren tussen 1830 en 1836 in Amsterdam, alwaar hij de kost verdiende als 
pijpenmaker. 
 
Zoals gezegd vestigde het volledige gezin zich rond 1850 in Ommerschans, alwaar zij als vrij 
gezin ondergebracht werden in een van de opzichtershuisjes met een groentetuintje aan de 
rand van het complex. De woning besloeg 20 vierkante meter, twee bedsteden en één extra 
slaapkamertje en een houten achterhuis dat als stal en schuur kon worden gebruikt. 

Naast het grote gebouw kende 'de schans' ook andere gebouwen daarbuiten, zoals een school, 
een katholieke en een hervormde kerk, een gevangenis, een ziekenhuis en een eigen 
begraafplaats. Aan onderwijs heeft de Maatschappij vanaf het begin veel aandacht besteed. Al 
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in december 1818 waren er twee klassen met leerlingen vanwege de grote animo. Met name 
de avondschool werd druk bezocht. Door inzet van schoolmeester Wolda steeg de 
‘kolonieschool' tot grote hoogte. Dat leidde niet alleen tot applaus maar ook tot kritiek. 
Immers: worden mensen die bestemd zijn achter de ploeg te lopen niet ontevreden met hun 
lot als ze veel leren?  
Kinderen van 5 tot 12 jaar volgden verplicht 5 dagen per week onderwijs. Hierbij zaten 
kinderen van het personeel tussen die van de gedwongen 'verpleegden'. Boven de 12 jaar was 
men verplicht respectievelijk drie- of tweemaal per week de avondschool te bezoeken. Het 
aantal scholen in de koloniën groeide snel. Zo werd er o.a. een brei- en naaischool ingericht, 
maar ook een tekenschool, kookschool, een opleiding tot drukker of administratief 
medewerker. 

Bij Koninklijk Besluit werden in 1859 Veenhuizen en Ommerschans aangewezen om ook 
krachtens het wetboek van strafrecht veroordeelde bedelaars en landlopers te detineren. Voor 
armen bleef het zoals voorheen mogelijk om op eigen verzoek te worden opgenomen. 

Voor Henricus betekende dit dat hij als 'opzigter', Rijksambtenaar was geworden. Niet dat hij 
daar financieel veel wijzer van werd, maar het had voor zijn zoon voordelen. Dochter Marie 
trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 15 september 1857 in Ommen Stad met Hendrik Cortz, die 
als werkman in 't gesticht Ommerschans werkte. Dochter Margaretha trouwde, 24 jaar oud, 
op woensdag 8 september 1858 in Avereest, een paar kilometer noordelijker gelegen, met 
arbeider Carel Pronk. Enige zoon Robert zou evenals vader werk vinden in de Maatschappij 
van Weldadigheid. Vader Henricus zou rond 1874 met z'n vrouw verhuizen naar Arnhem, 
alwaar hij stierf op vijfentachtig jarige leeftijd. 

Robertus Cornelis Johannes Beuming bracht een deel van zijn kinderjaren door in de 
Ommerschans en had als opzichterszoon dankbaar gebruik van de onderwijsfaciliteiten 
aldaar. Hij werd boekhouder. Hij trouwde op 25 jarige leeftijd, op woensdag 4 september 1861 
in Ommen Stad met de 26 jarige opzichtersdochter Elisabeth Emerentiana Suring. Zij is 
geboren op zaterdag 7 februari 1835 in Batavia Nederlands Indië.  

 

 

 

Het jonge stel vertrok daarna naar Veenhuizen, waar Robert als boekhouder bij de 
strafinrichting was benoemd. Een functie met enige status. Zij kregen in het bijbehorende 
personeelswoninkje [foto] een zoon, vernoemd naar vader en een tweeling, die nog op hun 
geboortedag stierf. 
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Rond 1866 kon Robert zich verbeteren en zich los maken van de toen al als berucht staande 
‘Maatschappij' en zou boekhouder worden bij een scheepswerf in het Groningse Foxhol. Hij 
woonde met zijn gezin te Foxholsterbosch, gemeente Hoogezand. Hier zagen nog een levenloos 
kindje en twee dochters het levenslicht. In 1870 vinden we het gezin terug in Groningen, waar 
ze hun jongste zoontje, nog geen week oud, moesten begraven en later ook nog hun 14 jarige 
dochter. Vader Robert werkte hier als kantoorbediende en zou er in 1896, zestig jaar oud, 
overlijden. Zeven jaar eerder, in 1889, was de Ommerschans opgeheven en verdwenen de 
laatste bewoners naar Veenhuizen. 

Simon Bouweriks wordt geboren als jongste van dertien kinderen, op zaterdag 29 februari 
1868, in de Achterhasselaarsteeg 99 te Amsterdam. Zoon van Gerrit Hendrik, van beroep 
kuiper, en Maria Elisabeth Kaaijmoolen. Hij is bijna zeven jaar oud als zijn moeder overlijdt. 
Vader hertrouwt binnen vijf maanden met de weduwe Dorothea Oormans. Simon brengt zijn 
kinderjaren op straat door in de benauwde steegjes rond de Nieuwendijk en Prins 
Hendrikkade. 

 

Met het begin van de industrialisatie, in dezelfde tijd, ontstond er in Amsterdam een periode 
van expansie. Vernieuwing van de handel, nieuwe industrie, nieuwe vormen van bedrijvigheid 
leidden tot een bevolkingsexplosie. De stad was daar niet op berekend en de vele 
toegestroomde arbeiders woonden in krotten, kelderwoningen en omgebouwde schuurtjes. 
Kortom, de leefomstandigheden van de arbeiders waren bar en boos en vol verleidingen voor 
opgroeiende kwajongens. 

Simon gaat zoals zo veel kinderen in die tijd op veertienjarige leeftijd aan het werk en wordt 
loodgieter. In 1888 was Simon voor de dienstplicht milicien bij de Artillerie van de Vesting 
Naarden. In 1893 wordt hij tot tweemaal toe voor de krijgsraad veroordeeld, evenals zijn 
oudere broer Hendrik in 1887. Beiden werden veroordeeld voor desertie ofwel het niet tijdig 
terug in de kazerne zijn voor appèl. Simon's verweer: "Ik wilde in Amsterdam zijn voor de 
verjaardag van mijn kind". [Dit kind is nooit getraceert, hij was immers ongehuwd]. Terwijl 
zijn zes in leven gebleven broers en zussen trouwen, krijgt Simon zijn leven niet meer op de 
rit. In 1896 is hij al tweemaal opgepakt voor opzettelijke landloperij en bedelen. In de zomer 
wordt hij veroordeeld voor landloperij in 's Hertogenbosch en naar Veenhuizen gestuurd. Het 
transport ging in een groep per trein, op de stations aangestaard door het publiek en vanaf 
Assen op een schip van de Drentse Stoombootmaatschappij. Aldaar ingeschreven op 12 
september 1896 en 'verpleegd' c.q. opgesloten. 
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De signalementkaart van verpleegde 2148 [Simon] vermeldt allerlei metingen zoals zijn lengte 
1.68, rugwelving 0, hij heeft dus geen bochel. Men noemt ook de lengte en breedte van hoofd, 
neus, pink, onderarm, voet etc. De meetsessie volgens methode Bertillon nam een uur in 
beslag. Vervolgens werd 2148 gefotografeerd, zijaanzicht, vooraanzicht, zijn nummer in beeld. 
Vervolgens werd er gebaad, geknipt en ontluisd en Simon werd ondergebracht in Gesticht 2. 

Daar krijgt hij een nummer, 2148, en een uniform, bestaande uit een pet, twee bruine buizen 
met een groene kraag, twee bruine broeken, twee katoenen of halflinnen onderbroeken, twee 
katoenen halsdoeken, twee katoenen zakdoeken, drie paar wollen kousen, een paar klompen 
en een paar draagbroekbanden. 

 

De meetsessie waaraan Simon was onderworpen, de Bertillonage, was slechts een paar 
maanden eerder in Nederland geïntroduceerd. Vanaf dat moment moest iedereen die was 
veroordeeld voor een ernstig vergrijp [waarop meer dan 6 maanden celstraf stond] zijn 
persoonsdetails laten registreren. De gevangenissen, de grote politiebureaus en de 
rijkswerkinrichtingen ontvingen een instructieaffiche met plaatjes. Het was de bedoeling om 
zo recidivisten te kunnen traceren, veelplegers en draaideurcriminelen in de taal van vandaag. 
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Berillonage is een systeem ter identificatie van justitieel verdachten. De bertillonage, genoemd 
naar Alphonse Bertillon (1853 — 1914), Frans politiedeskundige en eerste directeur van de 
Parijse politie-identificatiedienst, is een methode voor het herkennen van misdadigers door 
middel van systematisch vastgelegde lichaamsmaten en lichaamskenmerken. De bertillonage 
berust op de antropometrie en het feit, dat bij volwassenen de maten van het beendergestel 
lange tijd niet veranderen. 

In een kaartsysteem worden signalementen opgenomen, bestaande uit een formule, waarin 
een groot aantal lichaamsmaten zijn vermeld, politiefoto’s (en face en en profil) en een 
beschrijving van de bijzondere kenmerken (het gesproken portret). Door de opkomst van de 
dactyloscopie is de bertillonage als belangrijkste identificatiemiddel verdrongen. De politiële 
herkenningsdienst gebruikt echter nog vele uit de bertillonage afkomstige technieken. 

Op 30 oktober 1900 blijkt Simon, ontslagen maar alweer opgepakt en veroordeeld voor 
diefstal. Zijn celstraf zit hij uit in Rotterdam, waar hij op 9 september 1902 wordt vrijgelaten. 

  

Op 4 mei 1904 wordt zijn signalement verspreidt in het Politieblad, weer vanwege diefstal. 
Op dit formulier treffen we ook een foto en bijzonderheden als littekens. Zo zit er een 
verzwering op zijn rechter onderarm en een fors litteken van een snijwond bij zijn linkeroog. 
Of hij opgepakt wordt en waar hij z'n straf uitzit is onbekend. 

Pas op 14 november 1922 keert Simon terug naar Amsterdam. Hij kan voorlopigt terecht bij 
zijn zus Elisabeth en zwager Strunk, wonende aan de Oude Looiersgracht 64 / 2 hoog. Hij 
werkt dan als voerman. Op 16 mei 1923 wordt hij alweer ‘ingeschreven' in het gesticht 
Klarendal te Arnhem. Na twee maanden is hij terug in Amsterdam en trekt opnieuw in bij zus 
Elisabeth. Wederom verdient hij de kost als voerman tot  het in juni 1926 opnieuw mis gaat 
en hij afgevoerd wordt naar de Rijkswerkinrichting in Norg, lees Veenhuizen. 
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Een jaar later is hij weer vrij en heeft dan werk als koetsier. Echter na drie maanden 
verdwijnt hij wederom in het Gesticht. Op 9 januari 1928 uit de bak en aan de slag als los 
werkman, binnen één week zat hij weer in het Gesticht in Norg, ditmaal voor vier jaar. Tussen 
8 juni en 10 oktober 1932 in Amsterdam en voor de zoveelste keer afgevoerd naar Veenhuizen. 
Vervolgens wordt hij dan overgenomen van het gesticht door het Gemeentelijk 
Verzorgingstehuis voor Oude van Dagen in de Roeterstraat, alwaar hij op 66-jarige leeftijd 
overlijdt. Was Simon werkelijk een luie en eerloze figuur, een crimineel, of had hij gewoon de 
pech een verwaarloosde halfverweesde kwajongen van zijn tijd te zijn? 

Tot 1854 was het brandmerken nog in zwang  Een waterdicht systeem, dat wel, maar dat was 
men onmenselijk gaan vinden. Een vervangende methode ontbrak; criminelen konden zich 
eenvoudig achter een andere naam verschuilen en telkens opnieuw toeslaan. En dat terwijl 
juist die onverbeterlijke lieden, veelal rondzwervend volk, de meeste ellende veroorzaakten. ‘In 
sommige streken wordt de bevolking als het ware gebrandschat door doortrekkende 
vagebonden' alarmeerde de Nederlandse Juristen Vereniging. Ambulante werklozen en losse 
werklieden, marskramers, straatventers en andere leurders, orgeldraaiers en andere 
straatmuzikanten, dak- en thuislozen onttrokken zich door hun mobiliteit aan de sociale 
controle van buren en familie, maar ook aan de controle van plaatselijke besturen, politie en 
justitie. Van oudsher waren zij bij voorbaat verdacht. Het criminaliseren van bedelaars en 
landlopers dateert al zeker uit de eerste helft van de zestiende eeuw. Overigens wordt die 
ongrijpbare onderlaag in sommige kringen nog steeds beschouwd als bedreiging voor de orde 
en rust in de samenleving. 

Onder invloed van Darwins evolutietheorie veranderde de houding van de wetenschap in de 
negentiende eeuw ten opzichte van het stadsproletariaat. Diverse geleerden stortten zich op 
hen, als een interessant studie object. Zoals Lombroso, de grondlegger van de criminele 
antropologie. Deze dacht zelfs aan schedelmetingen te kunnen aflezen wie een misdadiger 
was, of zou worden. In 1901 werd het de methode Bertillon ingehaald door de dactyloscopie; 
vingerafdrukken bleken een veel betrouwbaarder identificatiemiddel. 



52 

 

Op 15 juni 1902 verscheen in het weekblad ‘De Amsterdammer' een felle aanklacht tegen de 
aftredend minister van Binnenlandse Zaken. Het ging erom dat hij niets had gedaan aan ‘den 
in alle opzichten ellendige toestand, waarin zij zich bevinden, die te Veenhuizen worden 
gedetineerd'. Iedereen wist immers ‘dat daar de toestand zoo rot is dat de hoofddirecteur zelf 
verklaarde: wie eenmaal het gesticht binnentreedt is onherroepelijk verloren'. De 
verontwaardigde toon van ‘de Amsterdammer' was tekenend voor die tijd. Het was al tientallen 
jaren bekend dat het heropvoedingsideaal van Veenhuizen geen vruchten afwierp. Duizenden 
zaten er al jaren te verpieteren. Maar in de nieuwe eeuw wond men zich er ineens over op, 
zozeer dat koningin Wilhelmina in 1903 een staatscommissie benoemde, die op zoek moest 
naar een oplossing. 

Toen dat bekend werd, greep een pas ontslagen verpleegde zijn kans. Om te voorkomen dat 
de commissie zich een rad voor ogen zouden laten draaien, zette hij zijn eigen, 
ongecensureerde bevindingen op papier. Het was voor het eerst dat er een geschrift naar 
buiten kwam over het leven in de gestichten. Hij deed dit onder het pseudoniem ‘de Verlorene' 
om zichzelf maar ook zijn familie te beschermen tegen de schande van Veenhuizen. 

Deze verlorene zat in dezelfde periode als Simon en Jacob de Vink in Veenhuizen. Dat de 
schande zeer goed verborgen werd gehouden getuigt het simpele feit dat er in beider families 
niemand, ook van de oudere generaties weet had van hun ‘opname' of zwegen zij? 

Frederik Jacob de Vink wordt geboren als vijfde kind in een rij van zes op dinsdag 20 februari 
1855 in Leiden. Hij is de, zoon van Jacob Jonas, winkelier in Manufacturen en Huisverver 
van beroep, en Geertrui Maria Koelhof. Zijn broertjes en zusje overlijden allemaal jong en ook 
vader en moeder sterven als hij nog geen vier jaar oud is. Kleine Freek wordt dan 
ondergebracht in een  particulier weeshuis aan de Waardgracht, bij juffrouw Johanna Bonnet. 
Vervolgens vinden we hem terug op de Middelste Gragt 644. In 1874 woont hij in de 
Korenbrugsteeg, een kosthuis en wordt daar opgeleid tot timmerman. Op 14 december 1877 
vertrekt hij naar Den Haag. 
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Na zijn jaren als dienstplichtig milicien meldt hij zich in 1879 vrijwillig voor tien jaar bij het 
Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger [KNIL]. Dit was het Nederlandse koloniale leger dat 
officieel werd opgericht in 1830 in Nederlands-Indië.   

  

Wanneer Freek terugkeert naar Nederland is niet bekend evenals over zijn leven in de 
tussenliggende jaren tot 1898. De dan 43-jarige Freek wordt vanwege landloperij, 
geconstateerd in Den Haag, veroordeeld en op 11 maart gedeporteerd naar de Strafinrichting 
in Veenhuizen. 

Bedelen en landlopen waren volgens het wetboek van strafrecht geen misdrijven, maar 
overtredingen. Daarom werd de werkloze vagebond gezien als een zieke, iemand die moest 
worden genezen van zijn luiheid. 
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Uiteraard doorloopt Freek dezelfde procedure als Simon. Hij kwam echter in Gesticht 1 
terecht. De signalementkaart van verpleegde 5953 [Frederik] vermeldt allerlei metingen zoals 
zijn lengte 1.68, rugwelving 0, men noemt ook de lengte en breedte van hoofd, neus, pink, 
onderarm, voet etc. Vervolgens werd No.5953 gefotografeerd, zijaanzicht, vooraanzicht, zijn 
nummer steeds in beeld. Vervolgens werd er gebaad, geknipt en ontluisd. 

De vervallen gebouwen van de rijkswerkinrichting Veenhuizen werden tussen 1885 en 1906 
vernieuwd en vergroot. De werkzaamheden werden uitgevoerd door de gedetineerden. Er 
kwam een kazerne met officierswoningen, het hospitaal ‘Vertrouw op God' [door de 
gedetineerden Gauw bij God genoemd], een school en verschillende bedrijfsruimtes. 
De verblijfszalen, 11.80 x 12.25 meter groot, waren op de parterre en bestemd voor elk veertig 
personen. Daarboven waren de slaapzolders met slaapzalen. 
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Uit vrees voor homoseksualiteit, in die tijd als onzedelijk beschouwd, kregen rond 1900 de 
nieuwe slaapzalen afzonderlijke alkoven, die bovendien het strafkarakter van de opsluiting 
benadrukten. Elke slaapzaal had honderdtwintig van zulke plaatijzeren kooien van gevlochten 
bandstaal met deuren die in het slot vielen. Zo'n kooi was 1,85 x 90 cm groot. Om 5.00 uur 
's morgens werd de 'verpleegde' ontsloten. 

Daags na aankomst werd de opgezondene bij een van de arbeidsdiensten ingedeeld. 
Heropvoeding was immers het credo. In 1896 werkten er te Veenhuizen 1546 mannen op het 
land of in een van de fabrieken. Van hen hadden er 308 geen beroep, waren er 293 arbeider, 
kruier of sjouwer, 182 timmerman, 36 schipper, matroos of zeeman, enzovoorts. De landbouw 
vergde de meeste arbeidskrachten. Doel was het voeden van de bevolking van Veenhuizen. De 
voornaamste producten waren rogge, haver, aardappelen, mangelwortelen, melk en groenten. 

Sinds de arbeidsverkorting van 1897 was de maximale werkdag 11 uur, maar in de maanden 
november tot en met februari werd er slechts 7 uur gewerkt, omdat de vroeg invallende 
duisternis de ontvluchtingsmogelijkheden in de hand werkte. Er was emplooi op zeventien 
boerderijen, in de bosbouw en het hoeden van de schapen. De werkkolonie had twee 
smederijen, waar drinkketels, turfbakken, ketels, mestvorken, boombijlen, troffels, hamers en 
schoppen werden gemaakt en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. De kuiperij maakte 
poeptonnen, de klompenmakerij leverde jaarlijks 20.000 klompen. Verder waren er een 
manden-, bezem-,wagen- en meubelmakerij. 

In de huisdienst werkten lokaalopzichters, aardappelschillers, keukenknechten, bakkers, 
slagers, bureel- en medicijnlopers en kamerwachten. De laatsten assisteerden de 
zaalopzieners, lazen gebeden voor bij de maaltijden en beslisten wie er meer of minder eten 
op zijn bord kreeg. Het loon bedroeg 6 tot 18 cent per dag. Er werd stukloon betaald, zodat 
het ziekteverzuim laag was en de harde werkers 30 à 40 cent per dag konden verdienen. Luie 
en onwillige verpleegden kregen slechts 4 cent per dag. 

Tussen de middag werd er warm gegeten: op zondag, dinsdag en donderdag aardappels met 
groenten, op maandag groene erwtensoep, op woensdag en zaterdag gortsoep en op vrijdag 
stijve gort met stroop. Er kwam geen vlees op tafel. De gehate gortsoep smaakte nog viezer, 
als met het leegeten van het bord de tekst 'Teveel is ongezond' verscheen. Het zakgeld kon 
worden gespendeerd in een kantine, die drie maal per week geopend was. Vooral zout, boter, 
spek, roggebrood en grof tarwebrood werden verkocht, maar er waren ook tabak en 
pijpendoppen verkrijgbaar. 

De vrijetijdsbesteding gaf enige lering en weinig vermaak. De zondagse kerkdienst was 
verplicht. Gedetineerden tot veertig jaar  (maar tweederde van de bevolking was ouder) konden 
lager onderwijs volgen en er was een welvoorziene bibliotheek met veel stichtelijke lectuur. 
Kaartspel was verboden. Bezoek was weliswaar mogelijk, maar voor de toegestane vijftien 
minuten ondernam vrijwel niemand de lange reis naar het afgelegen Veenhuizen, terwijl veel 
zwervers geen familie meer hadden. Ook naar buiten kijken was moeilijk, want de 
verblijfszalen hadden grote ramen met manshoog matglas. In de winters was het er erg 
onaangenaam door de stank van de turfkachels. 

De periode rond 1900 was de drukste tijd voor de werkkolonie. In 1895 woonden er 2882 
verpleegden, in 1902, 3826. Nadat de eerder genoemde staatscommissie (1903-1907) rapport 
had uitgebracht, kreeg de rechterlijke macht de instructie om minder snel tot opzending over 
te gaan en werd de tucht weer strenger, wat tegen 1930 resulteerde in een halvering van de 
populatie. Het grote nadeel van het totale regime van wonen en werken was het verlies van 
identiteit. Het leidde tot hospitalisering. Terugkeer op de arbeidsmarkt werd niet voorbereid 
en was überhaupt moeilijk door de hoge gemiddelde leeftijd van de verpleegden, vergeleken 
met die van gevangenen. Pas in 1911 kwam er een reclasseringsraad. 

In 1896 kwam er een wetsvoorstel om het militaire pensioen van de veteranen, dus ook dat 
van Freek, tijdens hun detentie niet door te betalen, want na ontslag uit de inrichting zouden 
zij het gespaarde pensioen maar liederlijk verbrassen.. Wellicht mede daardoor werd ook Freek 
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‘een verlorene' . Hij overleed ongetrouwd op zaterdag 2 maart 1929 in Assen, 74 jaar oud. 
Maar zeg eens zelf, zijn kansen waren van jongs af aan toch wel erg klein... 

Momenteel is in het complex o.a. het Gevangenismuseum gevestigd en is het zelfs een door 
reisbureaus aangeboden uitstapje, compleet met rondrit per 'boevenbus'. Ze adverteren 
met: "Veenhuizen, je moet er eens geweest zijn".. Bron: Allemaal familie.nl 

 

 

Bedelaarskolonie 
 
  

 
In de negentiende eeuw krijgt de Ommerschans , die voor die tijd een fortificatie ter 
bescherming van de zuidgrenzen van Groningen, Friesland en Drente is geweest, een nieuwe 
bestemming. In 1818 is op initiatief van Johannes van den Bosch de Maatschappij van 
Weldadigheid opgericht met als doel om het groeiende aantal paupers, bedelaars, landlopers, 
vondelingen, wezen, op te voeden tot zedelijkheid en een bestaan te laten opbouwen in 
zogenaamde landbouwkolonies. 
 
Met subsidie van Koning Willem I worden de eerste kolonies gesticht op de woeste gronden in 
Zuid-Oost Friesland, Zuid-West Drenthe en het noorden van Overijssel. Daar ontstaan de 
kolonies Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord. Kenmerk van deze drie kolonies is 
dat men daar -weliswaar onder toezicht-, in betrekkelijke vrijheid zelfstandig kleinschalige 
landbouw kan uitoefenen. De kolonies krijgen echter ook te maken met lieden die niet willen 
of kunnen werken. Voor hen bedenkt men een veel strengere kolonievorm, namelijk een 
waarin men niet vrij is en onder dwang arbeid moet verrichten.  
 
Er wordt wel eens anders beweerd, maar de Ommerschans is de eerste en in het begin de 
grootste dwangkolonie van de Maatschappij. In 1824 komt in Merksplas (toen de Zuidelijke 
Nederlanden) een veel groter bedelaarsgesticht gereed van de Zuidelijke Maatschappij van 
Weldadigheid, deze staat onder hetzelfde bestuur als de Noordelijke 
Maatschappij. Veenhuizen (in 1823 klaar) is gebouwd als wezengesticht, nadat de 
Maatschappij met de regering zgn. wezencontracten heeft afgesloten. Als de drie gestichten 
voor wezen niet vol komen, bestemt men een gesticht tot bedelaarsverblijf. Het 
bedelaarsgesticht Ommerschans komt in 1820 gereed. Centraal staat het hoofdgebouw, een 
twee verdiepingen tellend kloosterachtig vierkant gebouw met een grote binnenplaats en met 
blinde buitenmuren van 100/120 meter elk. Op de hoeken bevinden zich de verblijven van de 
zaalbeheerders, deze hebben wel ramen. Het hoofdgebouw is bedoeld voor 1200-1500 
bedelaars, die in dertig zalen van 40 á 50 personen zijn ondergebracht, naar sekse gescheiden. 
Over de binnenplaats is een houten hek aangebracht, waarlangs wachters patrouilleren. Op 
de binnenplaats, maar ook in een reeks van bijgebouwen, zijn werkplaatsen ingericht waarin 
de arbeid moet worden verricht. Het gaat daarbij om spinnen, naaien, weven, breien en 
verstellen voor vrouwen en om klompen, schoenen en kleren te maken voor mannen. Ook is 
er een smederij, een touwslagerij, een spijkermakerij en een timmerwerkplaats. Er is een grote 
juteweverij met 100 weefgetouwen voor het vervaardigen van koffiebalen. Vanwege het 
ontsnappingsgevaar is het complex met een gracht omgeven. Buiten de gracht liggen 
boerderijen (uiteindelijk 21) waar men, onder geleide van soldaten, landarbeid verricht.  
 
De beloning voor arbeid is nominaal fl. 1.50 per week. Daarvan wordt fl. 1,- ingehouden voor 
kost en werkkleding. De overige 50 cent wordt uitbetaald in bonnen (later OS geld), die buiten 
het gesticht geen waarde hebben en dus alleen te besteden zijn in de winkel van het gesticht. 
Hiervan moet men ook een extra maaltijd kopen, naast de ene warme (slechte) maaltijd per 
dag die iedereen krijgt. Wie niet in staat is om te werken, wordt gekort op zijn uitkering; wie 
extra werk kan verzetten, heeft de mogelijkheid om meer dan fl. 1.50 te verdienen. Wie op 
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deze wijze meer dan fl. 25,- heeft weten te sparen kan in aanmerking komen om ontslagen te 
worden uit het gesticht.  
 
Ofschoon de kolonies opgericht zijn ter verheffing en beschaving van arme lieden, heeft ze 
deze pretentie maar zeer gedeeltelijk kunnen waarmaken. Zo ook in de Ommerschans, er is 
een schooltje annex onderwijzerswoning op het terrein, maar omdat ook kinderen (vanaf 8 
jaar) geacht worden geld te verdienen en dus te werken, komt er van schoolgaan niet veel. 
Ook met de beoogde zedelijke verheffing is het droevig gesteld: het aangebrachte hek tussen 
de mannen- en vrouwenverblijven, ook echtparen zijn van elkaar gescheiden, heeft geen enkel 
effect, volgens bezoekers van het gesticht zijn de meeste meisjes en vrouwen zwanger (zie 
voetreizen van Van Lennep en Van Hoogendorp). 
 
Aangezien het aantal overplaatsingen uit de “vrije” kolonies en opsturing uit de steden 
achterblijft bij de prognoses, wordt al snel een actiever beleid gevoerd om bedelaars naar de 
Ommerschans te krijgen. In 1823 looft de overheid een premie van fl. 40,- uit voor iedere 
“bedelaar” die naar de schans wordt gezonden. Vanaf die tijd zit het gesticht tjokvol, meer dan 
2000 mensen verblijven er dan. Inmiddels zijn de wezengestichten in Veenhuizen klaar en 
men ziet zich genoodzaakt om 1 gesticht te bestemmen voor bedelaars, zodat de 
Ommerschans meer "lucht" krijgt. 
 
Financieel blijken de kolonies van de Maatschappij van Weldadigheid niet op eigen benen te 
kunnen staan. Nadat Koning Willem I persoonlijk meerdere keren donaties heeft gegeven 
(overigens uit de schatkist), wordt in 1859 het beheer van Veenhuizen en Ommerschans door 
de regering overgenomen. Dit zijn dan officieel 's Rijks Bedelaarsgestichten. In 1890 wordt de 
Ommerschans opgeheven, vanaf 1870 verblijven er al geen vrouwen en meisjes meer. De 
gebouwen worden voor afbraak verkocht. Sommige boerderijen worden verkocht aan de 
bewoners, andere worden, samen met grote stukken grond, enige tijd later gevoegd bij 
‘Veldzicht', een opvoedingsgesticht voor jongens dat in 1894 is opgericht.  
 
In 1822 begint de Maatschappij van Weldadigheid met de opvang van bedelaars op de verlaten 
vesting de Ommerschans in de buurt van Ommen. In het voorjaar en de zomer wordt een 
groot gesticht gebouwd voor 1.000 à 1.200 bedelaars en vanaf september 1822 wordt het 
gebouw in gebruik genomen. 

Op 25 augustus 1822 heeft Johannes van den Bosch klaar het 'Reglement voor de 
Komptabiliteit van het Bedelaars Etablissement, zoo in als buiten de Ommerschans',  

In dat reglement beschrijft hij de organisatie van de arbeid en de betaling ervoor. Artikel 5 
luidt: 'Alle betaling geschiedt in lootjes van vijf, van één en van halve centen.' 

Die lootjes moeten aan het eind van de week door de bedelaars worden ingeleverd en artikel 
8 bepaalt dat een deel van wat zij meer verdienen dan ze kosten, wordt uitbetaald in 'kaartjes, 
gangbaar bij den winkelier tot de aankoop van brood, boter &c'. Artikel 14 geeft wat nadere 
bijzonderheden over die kaartjes: 'Alle de kaartjes, gangbaar bij den winkelier, zullen door 
denzelven geteekend worden; een bepaald getal zal daarvan aan ieder officier worden ter hand 
gesteld; en van tijd tot tijd zal de onder-direkteur de bij de onder-officier overgeblevene, en de 
blijkens de weekstaten uitgegevene kaartjes, met dat getal vergelijken.' Met 
officier/onderofficier bedoelt hij zaalopzieners. 

Al met al is daarmee contant geld geheel uit het bedelaarsetablissement verdwenen. Dat krijgt 
de bedelaar pas weer te zien als hij vertrekt en een deel van zijn oververdienste meekrijgt als 
startkapitaal in de gewone maatschappij 

Volgens J. Schulman, Handboek van de Nederlandse munten van 1795 tot 1975. (Amsterdam 
1975) zijn het eenzijdige blikken munten met alleen een waarde aanduiding en soms OS er 
op. Bij Schulman hebben ze de nummers S 383 tot en met S 388. 
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In 1819 kreeg de pas opgerichte Maatschappij van Weldadigheid het terrein in bruikleen van 
de Nederlandse regering. De maatschappij werd het jaar daarvoor opgericht met het doel de 
verpaupering van de steden tegen te gaan. Na de Franse periode zorgden onder andere 
teruggekeerde soldaten uit het legioen van Napoleon voor veel overlast in het land. Ze konden 
moeilijk of geen werk krijgen en trokken bedelend door de dorpen en de steden. Ook de armoe 
in de steden was te groot voor de toen bestaande armenzorg. De Maatschappij van 
Weldadigheid meende deze mensen te kunnen helpen door hen grote stukken woeste grond 
te laten ontginnen en het laten maken van goederen, die tegen vastgestelde prijzen verkocht 
zouden worden. Zo begon de Maatschappij met de stichting van de zogenaamde Vrije Kolonie 
Frederiksoord in de zuid-westhoek van Drenthe. Later gevolgd door Willemsoord 
en Wilhelminaoord. De koloniën werden respectievelijk vernoemd naar Prins Frederik, de 
beschermheer van de Maatschappij, Koning Willem en Prinses Wilhelmina. 

In 1820 bleek er naast de vrije kolonie ook behoefte te bestaan aan koloniën die bestemd 
konden worden voor het opnemen van personen van 'minder zedelijk en goed gedrag'. 
Daarmee bedoelde men bedelaars en vagebonden in het hele land, maar ook gezinnen die niet 
bedelden, maar ook niet meer waren op te leiden tot een zelfstandig bestaan. Voor deze 
categorie behoeftigen was immers geen plaats in de vrije koloniën. Voor het onderbrengen van 
deze mensen en van vondelingen en weeskinderen, sloot de Nederlandse regering een contract 
met de Maatschappij van Weldadigheid. Met het oog hierop bouwde de Maatschappij in 1820 
in het verlaten fort de Ommerschans een van de grootste gebouwen van het toenmalige 
Nederland. Het gebouw van zeker 100 bij 100 meter telde twee verdiepingen met een 
binnenplaats met om het gebouw een smalle gracht en een wal. Delen van de schans werden 
geslecht en geëgaliseerd zodat er meer ruimte voor gebouwen was. In de Ommerschans 
werden eerst de kolonisten ondergebracht die zich schuldig maakten aan 'zeedeloosheid', 
luiheid of brutaliteit, en vervolgens - na een landelijk bedelverbod - grote groepen bedelaars 
uit alle provincies. 

Vanaf 1820 tot 1823 liep het niet zo hard met de vestiging van bedelaars in de onvrije kolonie. 
Totdat in 1823 een premie op het hoofd van iedere opgepakte "bedelaar" werd gezet. De kolonie 
vulde zich hierna snel totdat er zich op een bepaald moment ongeveer 2.000 bedelaars in de 
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schans bevonden. De druk werd zo groot dat ook in Veenhuizen een gebouw tot 
bedelaarsgesticht werd ingericht. De mannen en vrouwen waren in de onvrije kolonie strikt 
gescheiden, zelfs wanneer men getrouwd was. Dat de scheiding toch weer niet al te strikt was, 
mag men afleiden uit het feit dat in de periode dat hier mannen en vrouwen samen verbleven 
er in totaal vijfhonderdvijftig kinderen werden geboren. De bedelaars op de Ommerschans 
moesten hard werken, onder andere op de in totaal  eenentwintig ontginningsboerderijen in 
de omgeving. De kolonisten die hier boerden hadden eerder in de vrije kolonie al bewezen dat 
ze een boerderij aankonden. Een gebied van vier bij twee en halve kilometer werd zo door de 
bedelaars ontgonnen. In de wintermaanden werkte men in de werkplaatsen in de schans zelf. 
Wie niet werkte kreeg praktisch geen geld en moest maar zien hoe hij aan extra eten kwam. 
Naast het grote hoofdgebouw kende de Ommerschans daarbuiten ook andere gebouwen zoals 
een katholieke en een hervormde kerk, een school, gevangenis, ziekenhuisje en een 
eigen begraafplaats met lijkenhuisje. In 1859 werd de kolonie overgenomen door de regering 
wegens financiële problemen. In 1893 werd de kolonie opgeheven en verdwenen de laatste 
bewoners naar Veenhuizen. In 1870 waren de vrouwen en kinderen reeds overgeplaatst.  

In 1821 stierven de eerste bedelaars in de kolonie en was er dus een begraafplaats nodig. De 
ruimte voor de begraafplaats werd gevonden op de oude verdedigingswal van de zuidelijke 
omgrachting van de schans. Deze plek, hoger gelegen dan de omgeving was daarvoor 
uitermate geschikt. Het langwerpige stuk grond dat nog enigszins de knik van de stervorm 
van de schans volgt, werd door een lang pad in twee helften gedeeld. 

 

 

 

Een andere verdeling werd ook gemaakt: in het voorste gedeelte werden overleden beambten 
van de schans, eerst die van de Maatschappij van Weldadigheid en daarna rijksambtenaren, 
begraven. In een ruim gedeelte daarachter werden de bedelaars. Gezien de hoge sterftegetallen 
zullen niet alle overledenen een eigen graf hebben gekregen. Waarschijnlijk was er sprake van 
grote open graven waarin tientallen bedelaars tegelijk konden worden begraven, zonder 
vermelding of grafsteen. In totaal werden hier 5448 mannen, vrouwen en kinderen begraven. 
Van deze graven is in het geheel niets meer te zien. Staatsbosbeheer heeft hier 
berkenboompjes aangeplant die de grafvelden aan het oog onttrekken. Vaag is tussen het 
opschot nog een pad te zien. 
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Het voorste gedeelte van de begraafplaats is nog redelijk intact en hier vinden we een aantal 
grafmonumenten van personeel, maar ook van de dertienjarig Sientje Hoogenberk, een meisje 
dat door een bedelaar werd vermoord. De grafmonumenten liggen in het gras en hebben een 
grote variëteit. Bij dit gedeelte is het middenpad, afgezet met een beukenhaag, nog 
herkenbaar. De witte kruizen daarachter zijn geplaatst op de graven van overleden patiënten 
van Veldzicht. Dat was de naam van het opvoedingsgesticht dat rond 1892 ten noorden van 
de schans werd gebouwd. Vanaf 1933 diende het als Rijksasiel voor psychopaten. Het 
Rijksasiel heeft nog tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw incidenteel gebruik gemaakt 
van de begraafplaats. 
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Helemaal achteraan op de begraafplaats ligt de gerestaureerde grafsteen van de familie Moll. 
Petrus Moll was fabrieksbaas op de Ommerschans en hier liggen onder andere zijn vrouw en 
vier van zijn kinderen begraven. Waarom Petrus hier zelf niet is begraven, is niet duidelijk. De 
reden waarom een van de werknemers van de kolonie op deze plek terecht is gekomen heeft 
wellicht te maken met het feit dat de familie katholiek kan zijn geweest. 

 

 

 

in 2007 startte op initiatief van Staatsbosbeheer, die eigenaar is van de oude schans, en de 
speciaal daartoe opgerichte vereniging De Ommerschans een traject waarbij onder meer de 
begraafplaats onder handen genomen zou worden. Een aantal ingrepen werden concreet 
gedefineerd, zoals het terugbrengen van de oorspronkelijke padenstructuur, herstel van het 
lijkenhuisje, opknappen grafmonument familie Moll, het afsluiten van de begraafplaats met 
een hek en het beter zichtbaar maken van de bedelaarsgraven. Er werd een tuin- en 
landschapsarchitect in de hand genomen die de ingrepen concreet uitwerkte. In 2011 en 2012 
maakte de begraafplaats een ware transformatie door. Langs de straat waaraan de 
begraafplaats ligt, werd een ijzeren spijlenhek geplaatst met bij de ingang een dubbel hekwerk 
tussen zware bakstenen pijlers. De pijlers zijn heel toepasselijk afgedekt met hardstenen 
blokken in een neo-classicistische stijl met links de tekst "OMMER" en rechts "SCHANS". De 
afdekkingen komen van een oude ingang tot de schans. Er is vooral veel groen weggehaald 
zodat de begraafplaats beter zichtbaar is geworden vanaf de weg. Het berkenbos achterin is 
flink uitgedund waardoor er meer licht kan toetreden. Achteraan is een kleine brug 
aangebracht over de gracht zodat men ook van de noordzijde de begraafplaats kan betreden. 
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Niet geheel onbelangrijk was ook het renoveren van enkele grafmonumenten die gebroken 
waren. Het grafmonument van de familie Moll werd eveneens hersteld. Wie nu de 
begraafplaats bezoekt krijgt al direct bij de ingang de nodige informatie over de begraafplaats 
die hier echter onterecht kerkhof wordt genoemd. Het gerenoveerde lijkenhuisje doet nu 
dienst als een overdekte informatieruimte. Er staat een bank waar men droog kan zitten en 
aan de wanden hangt veel informatie over de geschiedenis van de begraafplaats. Al met al is 
de begraafplaats hiermee klaar voor de herdenking van het tweehonderdjarige bestaan van 
deze bijzondere plek. Bron: wwwdodenakkers.nl 

  

 
 
 

Met Jacob van Lennep (1823) naar 
Ommerschans met Rob Vellekoop (2018) op 
zoek naar het gesticht 
 
 
‘Ik ben vandaag onderweg naar de Ommerschans, ooit een beruchte bedelaarskolonie gesticht 
door de Maatschappij van Weldadigheid. Jacob van Lennep heeft me op dit idee gebracht, 
doordat hij als jonge student in de zomer van 1823 ook naar deze plek te voet op reis gaat. 
Misschien kom ik hem onderweg nog tegen’. Een reisverslag naar de uitersten van de 
‘Hollandse weldadigheid’. 
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Voorkant Ommerschans 
 
 
 
 
‘We vertrekken beiden vanuit Zwolle, hij doet er drie uur over met de koets tot aan de 
buitenplaats van Van Dedem (naar wie de vaart is vernoemd die daar loopt). Daarna is het 
voor Van Lennep nog twee uur wandelen. Ik ga met de trein tot aan Ommen en daarna twee 
uur te voet verder, het eerste gedeelte via de Vecht, het tweede deel langs landerijen met mais 
en weilanden afgewisseld met bos. Het is warm, zelfs dertig graden. In Ommen spelen 
kinderen op de Vecht met bootjes. Er zijn veel dagjesmensen onderweg. Het is een vrolijke 
boel. Enigszins hierdoor wat opgevrolijkt, stap ik op mijn doel af. 
 
Jacob van Lennep moet entree betalen als hij de Ommerschans binnen wil komen. Hier 
worden hij en zijn wandelvriend Van Hogendorp rondgeleid. Hij treft er veel ellende aan. 
Ommerschans is een onvrije kolonie, hier worden paupers, bedelaars, landlopers, vondelingen 
en wezen uit de grote steden opgesloten, ook invalide mensen en veel ouderen. Dit met als 
doel ze op te voeden tot ‘zedelijkheid’ en een bestaan te laten opbouwen in zogenaamde 
landbouwkolonies, die in Overijssel en Drenthe worden gesticht op de afgegraven 
veengronden’. 
 
Jacob beschrijft dat de binnenplaats heel groot is en door een hek in tweeën gedeeld. Dit hek 
scheidt de verblijven van de mannen en vrouwen. Het interessante van de dagboek 
aantekeningen van Van Lennep is dat hij onthult op welke manier de ‘kolonisten’ van 
Ommerschans leven en vooral moeten zien te overleven. 
 
 
Rob Vellekoop wandelt in de richting van het plaatsje Balkbrug. De Ommerschans schijnt iets 
onder Balkbrug te liggen. Op de weg daarnaartoe denkt hij nog wat gedenktekens en dergelijke 
te vinden. Het enige dat hij echter na twee uur wandelen ontdekt als overblijfsel van de 
Ommerschans, honderd vijf en negentig jaar later, is de begraafplaats. Terwijl het 
hoofdgebouw toch honderd bij honderd meter groot moet zijn geweest. 
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Begraafplaats Balkerweg, foto R. Vellekoop 
 
 
 
De Ommerschans heeft tot eind 1800 dienst gedaan als gesticht en in deze periode sterven er 
5448 mannen, vrouwen en kinderen. Op het kerkhof zijn niet meer dan dertig houten kruisen 
en wat gedenkstenen, die laatste zijn gemaakt voor personeelsleden van de schans. Voor de 
meeste landlopers en bedelaars is dus nooit een kruis of steen ter nagedachtenis opgericht. 
Zij worden met de nek aangekeken, ze zijn in de ogen van de welgestelden niets en keren na 
hun dood tot niets terug. 
 
Sporen van het enorme complex van het bedelaarsgesticht zijn vakkundig verwijderd. Het 
enige wat er nog is, is de gracht. Voor de rest staan er alleen bomen en manshoge brandnetels, 
die het hier uitstekend doen. 
 
Vanaf 1809 is landloperij opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. In 2000 is de 
Landloperswet opgeheven. Rondzwerven zonder aantoonbare middelen van bestaan is 
strafbaar. De mensen die zich hieraan schuldig maken worden opgepakt en op transport gezet 
naar een van de strafkoloniën, waaronder de Ommerschans. In 1823 telt Nederland twee 
miljoen inwoners, waarvan meer dan 200.000 een armoedig bestaan lijdt. Vaak gaan deze 
mensen op zoek naar werk in andere dan hun eigen woonplaats en worden vervolgens 
opgepakt als landloper. Met name in de steden heerst erg veel armoede. 
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Terrein Ommerschans, foto R. Vellekoop 
 
 
 
Van Lennep is destijds onderweg met graaf Van Hogendorp. Diens vader haalt Willem I uit 
Engeland en Willem wordt koning van Nederland. De twee vrienden wandelen rond, waarbij 
ze regelmatig de trekschuit of de diligence nemen op hun maandenlange tocht door Nederland 
in de zomer van 1823. Zij bezoeken allerlei plaatsen waar ze zichzelf uitnodigen bij de 
plaatselijke elite die hen meestal fêteert op eten en drinken en soms ook onderdak. Jacob 
heeft van zijn vader geld meegekregen in waarde vergelijkbaar met 5000 euro. Met dit geld op 
zak zal hij zeker niet als landloper worden gearresteerd. 
 
 
Jacob van Lennep doet uitgebreid verslag van de Ommerschans. Hij vertelt hoe het er in het 
opvoedingsgesticht aan toe gaat. Hij spreekt daarin over ‘kolonisten’. De algemene stelregel in 
de kolonie is dat ‘wie niet werkt, ook niet zal eten’. Dus wie helemaal niet werkt, krijgt niets. 
 
 
Elke kolonist moet f 1,50 (30 stuivers) verdienen. Hiervan is f 1,- bestemd voor het middageten 
en de kleding. Voor de resterende 50 cent krijgt hij of zij bonnen waarmee in de koloniewinkel 
ochtend- of avondeten kan worden gekocht. Om meer te verdienen moet de gestrafte dus meer 
dan 1 gulden verdienen, dit kan alleen met zwaar werk. Echter van hun extra verdiensten 
krijgen ze een derde deel in contanten, een derde deel blijft voor de maatschappij en een derde 
deel gaat in een bijzondere spaarpot. 
 
Als een gevangene vijfentwintig gulden in zijn spaarpot heeft kan hij voorgedragen worden 
voor vrijstelling, maar dit is afhankelijk van een beslissing van het hoofdbestuur 
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Van Lennep vertelt dat hun voeding (bruine bonen) niet geschikt is om daarmee zwaar werk 
te verrichten. Iemand die zwak en ziekelijk is kan dus geen ander voedsel verdienen en krijgt 
het dus ook niet. Hierdoor wordt hij steeds minder geschikt om te werken en krijgt dus minder 
te eten en ‘teert langzamerhand meer en meer uit’. Van Lennep treft kinderen aan die letterlijk 
kermen van de honger omdat zij structureel te weinig eten krijgen. Tot overmaat van ramp 
vertelt de kapitein van het gesticht dat er regelmatig mensen worden opgesloten op de 
Ommerschans zonder rechterlijk vonnis, gewoon om het gesticht vol te krijgen. Het is gebouwd 
voor 1000 mensen, terwijl op zeker moment er 2000 in opgesloten zitten. 
 
 
 

 
 
Achterkant Ommerschans 
 
 
De Ommerschans, tussen Ommen en Balkbrug, is tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) 
aangelegd als verdedigingsschans. De omgeving van de Ommerschans was vroeger een woest 
en drassig gebied met daartussen een wat hogere zandrug. De schans is vanwege zijn ligging 
‘De Ommerschans’ gaan heten, het was een verdedigingswerk in de linie van de Eems. De 
Maatschappij van Weldadigheid neemt in 1819 het fort Ommerschans van de overheid over. 
 
De kolonie heeft een heel slechte naam en aan het einde van de negentiende eeuw wordt alles 
tot de grond toe afgebroken. De stenen worden hergebruikt bij onder meer de bouw van 
Veldzicht, de huidige tbs-kliniek in Balkbrug. 
 
De Maatschappij van Weldadigheid is op 1 april 1818 op initiatief van Johannes van den 
Bosch opgericht met het doel paupers, bedelaars, landlopers, vondelingen en wezen op te 
voeden tot “zedelijkheid en eerlijk zelfbestaan”, door hen onder te brengen in landbouwkolo-
nies op te ontginnen gronden, meestal heide- en veengronden. In 1821 zijn er op drie plaatsen 
kolonies met zo’n vierhonderd kolonistenwoningen: Frederiksoord, Willemsoord en 
Wilhelminaoord. Naast deze vrije kolonies zijn er twee onvrije, de Ommerschans en 
Veenhuizen in Drenthe. Uiteindelijk is het project van Van den Bosch, die in 1844 overlijdt, 
geen succes. Om een faillissement te voorkomen gaan de dwangkoloniën in 1859 over naar 
de overheid. 
 
De Maatschappij wilde armoedebestrijding koppelen aan tewerkstelling in het kader van grote 
publieke werken. Dat idee (armen als reserve arbeidsleger) is sindsdien niet meer uit het 
overheidsbeleid weg te denken. Tot op de dag van vandaag worden mensen met een 
bijstandsuitkering in de Participatiewet gedwongen een (extra) tegenprestatie te leveren voor 
hun uitkering. 
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Mensen kunnen tegenwoordig niet meer worden vastgezet omdat zij geen vaste woon- of 
verblijfplaats hebben zoals in de negentiende eeuw. Deze situatie is sinds het jaar 2000 een 
feit. 
 
Aanvankelijk wilde Rob een leuk reisverslag maken door een van de etappes uit het dagboek 
van Jacob van Lennep te volgen. Al lezende kwam hij er echter achter dat de armen en 
behoeftigen die in bedelaarsplaatsen in Hoorn, Veenhuizen en Ommerschans werden 
opgesloten, een uiterst ellendig bestaan kregen van de overheid uit die dagen. Een opsluiting 
die zelfs regelmatig tot hun dood leidde. ‘Pas wanneer ik op de begraafplaats van de 
Ommerschans rondloop, dringt het in zijn ware monsterachtige proporties tot mij door. Geen 
spoor van de arme zielen is overgebleven, enkel nog wat archieven’. Bron: Rob Vellekoop. 

 

Bakkerij op de Ommerschans 

 

 

 
 

 

Wil Schackmann deelt verhalen, anekdotes en wetenswaardigheden  

over de Koloniën van Weldadigheid. Aanleiding is het project 'Post van Weldadigheid', een  

crowdsourcingproject waarbij de brieven van de Maatschappij van Weldadigheid  

doorzoekbaar worden gemaakt.  

  

Johannes Hermanus de Bruijn is tweeenveertig aar en heeft in het verleden gewerkt als 
broodbakker Hij wordt in maart 1824 vanuit Middelburg geplaatst in de vrije kolonie 
Wilhelminaoord. Echtgenote is Clasina Landsdouw, uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. 
Adriana Johanna is de oudste, zij is geboren in 1809. Dan volgen een dochter en een zoon en 
dan speciale aandacht voor zoon Martinus Johannes, bij aankomst op de kolonie nog geen 
vijf jaar oud. Hij zal later in het verhaal een belangrijke rol gaan spelen. En tenslotte is er nog 
een dochtertje dat bij aankomst drie jaar oud is. 

De oudste dochter Adriana Johanna krijgt in de loop van 1827 verkering met Arie Groen. Hij 
is een zoon van de Vlaardingse koloniste Cornelia Cordia, weduwe van Cors Groen. Cors Groen 
is in 1814 als zeeman uitgevaren en als zovele zeelui nooit weerom gekomen. Arie is een paar 
jaar terug, in 1825, op 20-jarige leeftijd van de kolonie ontslagen. Bij die gelegenheid schrijft 
de directie over hem: 'Deeze jongeling is gezond, sterk en zeer goed bekwaam om door eigen 
handen arbeid zich een bestaan te verschaffen.' 
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Maar hij blijft wel in de buurt, blijkbaar bezoekt hij regelmatig zijn moeder in Wilhelminaoord. 
Want een half jaar na zijn ontslag probeert een andere kolonieweduwe, Grietje Klaas Jongens, 
de weduwe van Muis, de kolonie te ontvluchten. De reden is dat zij 'eene te gemeenzame 
verkering had gehouden met Arie Groen, waarvan wellicht het gevolg kon zijn, dat zij zwanger 
was'. Ze verklaart dat zij, om aan straf te ontkomen, zich op de avond van 21 februari 1826 
'met hare kinderen had begeven naar Steenwijk en den volgenden dag naar Zwartsluis, ten 
einde met eenen veerman over te varen; doch ongelukkiglijk in laatstgemelde plaats door de 
policie gevat en vervolgens naar de kolonie getransporteerd was geworden'. 

Omdat Arie niet meer tot de kolonie behoort, kan hij hier niet voor gestraft worden. De weduwe 
Muis wel, ze wordt met haar kinderen verbannen naar de strafkolonie op de Ommerschans. 
Daar baart zij acht maanden later een zoon en die ze Arie noemt. 

Vervolgens is daar een paar jaar later Adriana Johanna de Bruijn en haar trouwplannen met 
Arie Groen. 'Haar vader had reeds eene keet met eenig land voor haar gekocht, dat zij zouden 
betrekken, zoodra zij haar ontslag van de kolonie zoude bekomen hebben.' Maar als op 5 
januari 1828 de moeder van Adriana Johanna aan de Maatschappij het ontslag voor haar 
dochter aanvraagt, krijgt ze dat niet. Want men vertrouwt het niet.  

Inderdaad geeft Adriana Johanna een maand later toe dat ze zwanger is. Arie Groen vervult 
inmiddels zijn militaire dienstplicht en is dus nog steeds ongrijpbaar voor de koloniale 
tuchtrechtspraak. Adriana Johanna wordt wel gestraft, ze wordt verbannen naar de 
strafkolonie op de Ommerschans. Daar baart zij vijf maanden later een zoon en die ze Arie 
noemt. 

Maar ze zit niet alleen op de Ommerschans. Want al heel kort na haar verbanning gaat het 
hele gezin De Bruijn ernaartoe. Vader Johannes Hermanus heeft in juni 1828 de functie van 
'bakkersbaas' voor de schans geaccepteerd. Vanaf dan bakt hij elke dag (aardappel)brood voor 
de hele populatie en dat is niet niks: per 1 juli 1828 bijvoorbeeld zo'n 900 bedelaars, 100 
strafkolonisten, 100 bewoners van de grote erven op het land rond de schans en zo'n 100 
leden van ambtenarengezinnen. Dat zijn heel wat broden! Volgens mij doet hij het goed, want 
terwijl er vanuit Veenhuizen af en toe klachten komen over niet helemaal gaargebakken brood, 
heb ik die geluiden vanuit de Ommerschans nooit gehoord. 

Dochter Adriana Johanna mag na een jaar weg uit de schans en dan is Arie Groen blijkbaar 
klaar met zijn militaire dienst, want ze trouwen in 1829, zie ook de genealogische kaart van 
Arie Groen op bonmama. Ze blijven in de buurt wonen en er worden zoons geboren ze naar 
hun respectieve vaders noemen. 

Maar we verlaten Adriana Johanna en keren terug naar het broodbakken. Het verhaal gaat 
verder in het najaar van 1846. Vader Johannes Hermanus de Bruijn is inmiddels 64 jaar en 
het gaat allemaal niet zo vlot meer. Directeur Jan van Konijnenburg noemt het op 25 
september 1846 'ontwijfelbaar, dat de oude man niet meer in staat is, om het opzigt der 
broodbakkerij te houden'. Volgens hem is Johannes Hermanus 'sterk aamborstig' zodat hij '’s 
winters vooral, maanden achtereen het huis niet kan verlaten'. Het broodbakken voor de 
Ommerschans gebeurt dan 'meerendeels, zoo niet eeniglijk, door zijnen zoon Martinus 
Johannes oud 27 jaren'. 

Die zoon verlangt nu 'ook in naam baas te mogen worden'. Martinus Johannes wil aan zijn 
eigen toekomst bouwen, hij wil trouwen en de bakkerij overnemen. Volgens Van Konijnenburg 
zou dat best kunnen, hij meldt dat Martinus Johannes 'zijne zaak best verstaat en 
uitmuntend waarneemt'. 

Maar wat moeten vader, zijn echtgenote en twee nog thuis wonende dochters dan? Vader 
Johannes Hermanus pakt de pen om te protesteren dat hij 'daar door buijten bestaan zou 
komen het welk mijn Groote Zielsmart zou veroorzaken Ja zelf mijne gezondheijd zou 
ondermeijnnen en mijne levensdagen zou verkorten'. 
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Nederland in den goeden ouden tijd 
 
 
 
 
‘Een reiziger uit het buitenland komt 's avonds in een dorp aan. Omdat hij in de herberg geen 
onderdak kon krijgen, gaat hij naar de schout. Die had een fles teveel gedronken en scheldt 
hem voor landloper uit. De reiziger laat zijn pas zien, die, zoals men weet, in het Frans 
opgesteld is. De schout kent de taal niet en antwoordt hem: ,,Wat heb ik te maken met je oude 
ontslag uit de Franse dienst?' Hij laat de man oppakken en naar de Ommerschans brengen. 
De kapitein ziet bij aankomst zijn pas en maakt een rapport, maar de arme reiziger is nog 
steeds niet vrij.' 
 
Dit is een passage uit het dagboek dat Jacob van Lennep maakte tijdens zijn voetreis door 
Nederland. Op 15 juli 1823 bezocht hij de verschrikkelijke kolonie in Ommerschans. Een 
kolonie voor bedelaars, opgezet volgens het motto wie niet werkt zal ook niet eten. Het loon 
voor het zware werk was precies hoog genoeg om met hard werken wat eten te verdienen, 
maar ook zo laag dat het altijd te weinig was om de vrijheid te kunnen kopen. Hun gezondheid 
is toevertrouwd aan een kwakzalver. ,,Hij is uit Duitsland verbannen en woont in een hol bij 
de vaart. De president van het geneeskundig toezicht in Zwolle heeft hem voor schut gezet en 
hem laten bekennen dat hij van alle kruiden in zijn recepten alleen de kropsla kende. Ook 
hoorde ik dat de gouverneur van Overijssel klachten over hem heeft ingediend. Ondertussen 
sterven de kolonisten onder zijn handen. Toen Kruizinga laatst een zaal binnenging, vond hij 
er een dood tegen de deur liggen. 
 
Van Lennep was 21 en zijn medestudent Van Hogendorp 25 toen ze hun voetreis maakten. 
Beiden waren aan het eind van hun studie, en burgers van hun stand maakten in die fase 
een reis door Europa om de wereld te leren kennen en contacten op te doen. Maar zij besloten 
in plaats van het buitenland het eigen land te bezoeken. Hun onderneming is een uiting van 
romantisch nationalisme. Ze begonnen op 23 mei in Amsterdam, liepen door Noord-Holland, 
lieten zich met een schip overzetten naar Urk en Lemmer, bezochten Friesland, Groningen, 
Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, en waren op 2 september 
weer thuis. 
 
Het bezoek aan de bedelaarskolonie maakte indruk, maar staat in het dagboek toch vrij 
neutraal tussen de andere belevenissen. Het zijn jonge heren van stand, op inspectie door 
Nederland, en ze gedragen zich als mensen met vanzelfsprekend gezag. Dat komt door de hoge 
positie van Van Hogendorps vader, de man die de Nederlandse staat had ingericht na het 
vertrek van de Fransen. Aan het begin van hun wandeling kunnen de jongens op Marken nog 
de indruk wekken van het hof te komen ('Kaik, dat is nou Zen Hooghait'), maar gaandeweg 
beginnen ze op landlopers te lijken. Wordt hun stand niet herkend en worden ze niet 
onmiddellijk onthaald als belangrijke gasten, dan laten ze zich wat grote namen uit hun 
kennissenkring ontvallen en iedereen rent voor ze. Hoewel ze in de hertaling - een woord dat 
toch maar moeilijk went - met een rugzak lopen, moet de lezer zich niet voorstellen dat ze als 
in onze tijd ook een tent en een slaapzak meevoeren. De rugzak is eigenlijk een ransel met 
wat leeftocht - de grote bagage laten ze zich van herberg tot herberg nasturen. Niettemin was 
een wandeling in de zomer van 1823 een soort survivaltocht. Want het regende en stormde 
dikwijls hevig, terwijl er nog nauwelijks verharde wegen waren. 
 
1942, Jacob van Lennep 

Zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van 
Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provintiën in den 
jare 1823 

Dinsdag 15 July 
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Te acht ure verlieten wij het eerste fatsoenlijke logement dat wij tot nog toe gehad hadden en 
stapten volgens afspraak naar het stadhuis, waar ons de Heer Tobias, die met den bode eene 
schouw moest gaan doen, met een kapwagen afwachtte. Zijne goede harddravers brachten 
ons met spoed over den Zandweg heen door de groote landerijen, waar de arme lieden uit de 
stad hun beesten voor een geringe som laten weiden. Wij zagen de plaats waar men den 
nieuwen weg naar Meppelmaken wil en kwamen drie uren van Zwol aan de plaats van den 
Heer Van Dedem, aanlegger van het beroemde kanaal dat zijn naam draagt. 
Daar wij gemelden Heer een bezoek wilden doen, stapten wij af en bedankten den Heer 
TOBIAS voor al zijne beleefdheden. Die gedienstige man herinnerde mij in houding, gestalte, 
gelaatstrekken, spraak, omgang en vooral zijne vriendelijke en inneemende handelwijze mijn' 
overleden' Oom den Heer Sylvius van Lennep. De oude plaats van den Heer Van Dedem 
doorgewandeld zijnde kwamen wij aan de nieuw aangelegde. Waar vóór twee jaren alleen barre 
heide was, staat nu reeds welig hout en koren, zijn bloemperken en vruchtboomgaarden 
aangelegd en prijkt het heerlijk huis, dat, van Vollenhove derwaarts gevoerd is, en aangenaam 
over de vaart hangt. De vaart is zeer breed en genoegzaam diep, zoodat mijn reisgenoot in 
1819, toen de Smilder en Hogeveensche vaarten onbevaarbaar waren wegens het lage water 
op deze vaart eene vloot van niet minder dan zeventig turfschepen zeilen zag. Met gunstigen 
wind kunnen de schepen van de Ommerveenen in een dag te Amsterdam zijn, daar zij uit de 
Pekel Colonies komende acht dagen werk hebben, wegens de menigten van sluizen. 
Desniettegenstaande spreekt bijna ieder ten nadeele over de vaart van den Heer VAN DEDEM, 
meest uit onkunde of ijverzucht. Het speet ons zeer, dat wij hem niet buiten vonden, daar hij 
ons zeker veel konde verhalen en ten eten zou gehouden hebben. Van zijne buitenplaats 
wandelden wij twee uren de vaart op en kwamen zoo aan de herberg van Kruizinga, nabij 
de Ommerschans gelegen. Deze KRUIZINGA is de rechterhand van den Heer VAN DEDEM, hij 

heeft hem veel geholpen in aanleggen der vaart: ook was hij het die voor ƒ 55.000 het gansche 
gebouw der Ommerschans aannam en in orde bracht. Toen wij bij hem kwamen was hij niet 
tehuis. Zijne vrouw, ons voor landloopers aanziende, weigerde ons logies. VAN HOGENDORP 
bestelde dus koffi en liet zich als ontvallen dat het hem speet den Heer VAN DEDEM niet 
tehuisgevonden te hebben: nu zette men groote oogen op: doch toen de Kastelein zelve tehuis 
kwam, maakte zich mijn reisgenoot aan hem bekend voor denzelfden, wien hij in 1819 de 
veenen had rondgereën. Dadelijk keerde het blaadje om. De knecht haastte zich ons de eerste 
te dienen: de meid ging onze bedden gereed maken: de zuster zette de stoelen, en de vrouw 
maakte duizend verontschuldigingen dat zij ons niet naar waarde ontfangen had. Wij dronken 
dus koffi en hoorden KRUIZINGA over de Ommerschans uit. 
Zeer aangenaam en onderhoudend was zijn gesprek. Hij is een fraai, vrij gezet man, wiens 
spreekende oogen en gelaatstrekken eene meer dan gewoone kunde, een vlug en schrander 
oordeel, eene spoedig gevatte slimheid, ja zelfs een ongemeen genie aantoonen. 

Daar zijn huis te klein is, laat hij aan de overzijde der vaart een tweede gebouw oprichten. 
Ingelicht omtrent hetgeen wij weten wilden, trokken wij te twee ure naar de Ommerschans. 
Eerst liepen wij tien minuten door heerlijke rogge en genaakten zoo het gesticht, dat een vrij 
aangenaam voorkomen heeft, zijnde met boomen hier en daar overschaduwd, en op een oude 
Schans nog met grachten omringd, opgebouwd. Aan de hoofdpoort zaten eenige soldaten van 
de bezetting, bestaande uit een luitenant met vijf en twintig man. 
Aan de deur werden ons vijf en halve stuiver entree gevraagd: voor het daarvan komende geld, 

worden spiegeltjes en dergelijke meubelen gekocht. Op aanraden van KRUIZINGA, en ook na 
ons eigen voornemen, vroegen wij naar geen' directeur, maar namen een' colonist om ons rond 
te leiden. Deze colonist was een Belg. Zijne geschiedenis zal nader plaats vinden.  

 
De binnenplaats is zeer groot en door een hek verdeeld. Dit hek scheidt de wooningen der 
mannen en vrouwen. Na de timmerplaats gezien te hebben kwamen wij op groote ruime 
bovenkamers, waar verscheidene vrouwen zaten te breien of te spinnen. VAN HOGENDORP 
ondervroeg er eene, en hoorde dat zij te Delft gewoond had, waar zij met naaien en breiden de 
kost verdiende, doch dat zij had moeten bedelen omdat haar kind ziek was; en zij het niet op 
de schoot houden kon, terwijl zij werkte. Terwijl zij dit verhaalt plaatst zich een onderdirecteur 
achter ons en ziet haar strak in 't gezicht. VAN HOGENDORP, verontwaardigd dat zijne vragen 
beluisterd worden, wil beproeven of de vrouw hem zal durven antwoorden en vraagt haar waar 
zij liever was, te Delft of aan de Ommerschans. – De vrouw ziet den Onderdirecteur bedeesd 
aan, slaat de oogen neder en zwijgt. VAN HOGENDORP dringt aan op een antwoord, waarop 
zij alleen zegt dat het brave lieden zijn die men over haar gesteld heeft. – Doch nu stuift de 
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opzienster der zaal, mede eene Coloniste naar ons toe en roept uit, ik wou dat je 't mij vroeg, 
‘ik zou wel durven antwoorden’, Welnu, ‘waar waart gij liever?’ – Wel daar ik vandaan kom, 
liever dan ‘in dit vervloekt gebouw dat ik in de Noordzee wou zien’. Dit gezegde eener vrouw, 
die in een betere post geplaatst, dien lichtelijk door zulke onvoorzichtige woorden verliezen 
kon, verbaasde en trof ons. – Nu liet de Onderdirecteur, wiens kamer naast deze zaal was ons 
eenige lijsten zien van hetgeen de menschen verdienden. Hierover zal ik tot beter verstand van 
hetgeen volgen moet, het een en ander tusschen in voegen. De algemeene grondregel, welke 
aan de Ommerschans in acht genomen wordt, is deze: die niet werkt zal niet eten. 

 
Dus de Colonist die slechts half werkt, krijgt slechts halve portie, en die in 't geheel niet werkt 
geene. Elke Colonist boven de 16 jaren moet in de week 30 st verdienen. Een gulden hiervan 
wordt voor zijn middagmaal gebruikt, en voor zijne kleeding, uit een zwart grijs buis met 
groene opslagen, met witte knoopen bestaande. De overige 10 st worden hem betaald in 
kaartjens van 2 st waarvoor hij in de winkel der Colonie zijn ochtend- en avondeten koopt. 
Deze kaartjens hebben buiten de Colonie geen debiet, omdat men aan geen Colonist sterken 
drank zoude geven, doch de onderdirecteurs zelve maken hier een schandelijk misbruik van, 
daar deze de kaartjens onder de waarde opkoopen, den Colonist gereed geld verschaffen en 
zich zelve met dien woeker verrijken. Volgens de inrichting echter der Maatschappij kan geen 
Colonist met gewoonen veldarbeid meer dan één gulden verdienen, en moet dus om meer te 
hebben, anderen zwaarderen arbeid verrichten. Zoo werken er sommige in de veenen, waar 
zij tot negen gulden toe in de week verdienen. – Van hunne overdiensten wordt hun een derde 
in gereed geld betaald, een derde blijft aan de maatschappij en het laatste derde gaat in hun 
bijzondere spaarpot. Die ƒ 25 heeft, kan door den kapitein, niet vrijgesteld, maar ter 
vrijstelling voorgedragen worden, dit hangt nog van de beslissing des hoofdbestuur af. Echter 
krijgt hijzelve geen inzage van zijne verdiensten en kan dus nergens rekening opmaken. – 
Dan, wat gebeurde er? De voeding bestaat grootendeels uit paardeboonen en is dus weinig 
geschikt voor iemand die zwaren arbeid verrichten moet. Hij nu die met een luttel gelds in de 
Colonie aankomt, kan zich daarvoor beter voedsel verschaffen, en, is hij daarenboven gezond 
en sterk, in staat door buitengewonen arbeid zich staande te houden. Doch iemand die zwak 
en ziekelijk aan de Ommerschans gebracht wordt, en geen geld heeft, kan geen ander voedsel 
erlangen, wordt dus hoe langer hoe minder geschikt tot werken, krijgt diensvolgens hoe langer 
hoe minder eten en teert gestadig meer achter uit. Is hij zoo ziek dat hij heel niet werken kan, 
of verstaat hij den arbeid niet, dan moet hij dit wederom inwinnen, en het gevolg daarvan is 
dat hij nooit op gelijken voet kan komen. 
 
De vrouw welke wij spraken mag met breien niet meer dan 30 st verdienen, omdat al wat 

binnen het gebouw gemaakt wordt, binnen het gebouw verbruikt moet kunnen worden en zij 
anders licht te veel zoude breien: dus zij zit voor haar leven in de Ommerschans, daar zij nooit 
oververdienen kan. Dit zelfde heeft plaats met die spinnen, hun verdiensten zijn niet 
geëvenredigd naar den tijd dien zij besteeden moeten. – Kinderen van twaalf tot zestien jaren 
moeten drie vierde en van acht tot twaalf de geheele voeding verdienen: dit laatste is volstrekt 
onmogelijk. – Ook zagen wij het gevolg hiervan in de school, waar van de drie honderd kinders 
slechts een dertigtal aanwezig was, omdat de andere arbeiden moesten. Ook de avondschool 
wordt niet bezocht, doordien de kinderen van den arbeid tehuis komend door vermoeienis niet 
tot leeren gestemd zijn.  
 
Uit de school kwamen wij in eene benedenzaal, waar eene vrouw die zich op het veld overwerkt 
had, zat te kermen van pijn en het gesticht te vervloeken. Naast haar was een akelig uitziend, 
uitgeteerd mannetje. Deze ongelukkige was oppasser in eene der kamers: zijne voeten 
bevroren door den harden winter en zijne toonen, hem met nijptangen afgedraaid, waren nog 
niet genezen, waardoor hij voor zijn' post ongeschikt zijnde dien verlooren had, niet meer 
werken kon, en ex conseqgeen eten meer kreeg. – Van daar bezochten wij eene andere zaal en 

vonden er eenige vrouwen en kinderen. Eene der vrouwen toonde ons het ochtend en 
avondeten der kinderen. Hetzelve bestaat uit een half kommiesbrood, niet veel grooter dan 
twee kadetjens: op hetzelve moesten hare twee spruiten een' ganschen week teeren, en 
kermden ook van den honger. – 

Vervolgens bezochten wij de kinderkamer, waar zeven of acht kleinen onder de zeven 
jaren zaten te spinnen. Een welgedane, knappe vrouw paste hen als kindermoeder op en tobde 
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met een klein kind op den arm, zoodat zij zelve niet werken kon. Nu sprak VAN HOGENDORP 
een jongetje van zeven jaren aan: 

VAN HOGENDORP: ‘Hoe komt gij hier, jongetje?’ 
Het kind zucht, antwoordt niet en knipt een traantje weg. 

VAN HOGENDORP: ‘Antwoord vrij, waar komt gij vandaan?’ 
HET KIND: ‘Uit Rotterdam, mijnheer.’ 
VAN HOGENDORP: ‘En wat had je gedaan dat je hier gebracht werd?’ 
HET KIND: ‘Ik had iets gevraagd mijnheer, en toen pakten de dienders mij op en brachten 

mij in de gevangenis, en daar heb ik acht weken ingezeeten, en toen hebben zij mij hier 
naartoegebracht.’ 

VAN HOGENDORP: ‘En wisten je ouders dat je bedeldet?’ 
HET KIND: ‘Ja mijnheer mijn vader had het mij gelast.’ 
VAN HOGENDORP: ‘Wat deden uwe ouders?’ 
HET KIND: ‘Mijn vader was lam en mijne moeder werkte voor de lui: maar in de 

gevangenis heb ik mijne ouders dikwijls gezien. Sints heb ik niets van ze gehoord.’ 
VAN HOGENDORP tegen een ander kind: ‘En jij jongetje, waar ben jij vandaan?’ 

HET TWEEDE KIND: ‘Van Amsterdam, mijnheer.’ 
VAN HOGENDORP: ‘En hoe kom jij hier, hebt jij gebedeld?’ 
HET KIND: ‘Neen mijnheer. Mijn vader werkte aan de landswerf 

en had mij aan 't werkhuis aangegeven, en vandaar ben ik hier naartoe gevoerd.’ 
VAN HOGENDORP: ‘En weet je vader dat?’ 
HET KIND: ‘Neen mijnheer. Ik heb nooit iets van hem gehoord.’ 
VAN HOGENDORP, zich tot de vrouw wendende: ‘En jij, vrouw, heb jij gebedeld?’ 
DE VROUW: ‘Zoo waar God leeft, neen Mijn Heer. Ik woonde in met een Sergeant, dien 

ik om de wet over het trouwen van militairen niet trouwen mocht, maar ik werd wegens mijn 

goed gedrag als zijne echte vrouw beschouwd en zelfs in deze papieren erkend (zij toonde ons 
die). Ik was waschvrouw bij het bataillon. Eens ging ik naar Den Haag bij mijne zuster, die 
armoedig was, om haar wat geld te brengen. Met haar wandelend ging ik eens een winkel in. 
Toen werd zij omdat zij bedelde opgepakt. Bij haar keerende en haar voorspraak willende zijn, 
nam men mij ook mede. Men stuurde ons naar het Bedelaars Huis te Hoorn: ik bleef er negen 
maanden, werd toen herwaarts gezonden en ben hier al acht maanden. God is een 
rechtvaardig rechter en straft maar eens, doch ik wordt tweemalen gestraft om eene misdaad 
die ik niet begaan heb.’ 

VAN HOGENDORP: ‘En hoe maakt gij het hier. Kunt gij hier iets verdienen?’ 
DE VROUW: ‘Neen mijnheer. Ik werd door den kapitein als kindermoeder aangesteld en 

heb het dus beter als anderen, daar ik 30 st. weekelijks ontfang: doch gij begrijpt dat ik met 
dit kleintje op den arm en de zorg voor die andere niet werken en dus niets over verdienen 
kan.’ 

VAN HOGENDORP: ‘En hoe maakt gij het met het voedsel van de kinderen?’ 
DE VROUW, de schouders ophalende: ‘Ja mijnheer! zij krijten van den honger: enz. enz.’ 

– Uit deze kamer kwamen wij in de klompenfabriek, waar een jongetje N.B. in een gesticht tot 
weering der bedelarij met een klomp in de hand bij ons bedelde. In eene bovenslaapzaal 
komende, waar eenige Colonisten zaten, vroegen wij of het hier de ziekekamer was; zoo 
ellendig zagen al de bewooners er uit. Een jongen, achttien jaren oud, trad binnen. VAN 
HOGENDORP sprak hem aan. 

VAN HOGENDORP: ‘Hoe komt gij hier jongen? Wat hebt gij gedaan?’ 
DE JONGEN: ‘Ik ben uit Frederiksoord weggeloopen, achterhaald en hier gebracht.’ 

VAN HOGENDORP: ‘Zoo! gedeserteerd? en waarom?’ 
DE JONGEN: ‘Omdat ik door mijn weesvader mishandeld werd.’ 
VAN HOGENDORP: ‘Zoo? en waar zijt gij liever, hier of te Fredriksoord?’ 
DE JONGEN ziet rond en zwijgt. 

VAN HOGENDORP: ‘Welnu, waar zijt gij liever, spreek vrij!’ 
DE JONGEN: ‘Hier mijnheer.’ – 

Wat verder zat een ziekelijke man op een bank neer. Deze was een kameraad van onzen 
geleider en had 19 jaren als sergeant bij de compagnie gediend waar deze 17 jaren soldaat 
was geweest. Beide woonden bij Brussel, alwaar men hun diets maakte dat zij aan de 
Ommerschans eene hoeve zouden krijgen en een goed bestaan. Onder dit voorwendsel bracht 
men hen derwaarts. De Sergeant verhaalde ons met een bittere lach dat zijne vrouw eene week 
te voren van wanhoop was omgekomen. Ook toonde hij ons het vleesch, dat de Colonisten 
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driemalen 's weeks krijgen, een stukje niet grooter dan zijne pink. – Op de plaats ontmoette 
ons bij 't keeren een lange kerel. Deze was de kwakzalver aan welke de negenhonderd zes en 
negentig zielen die in de Ommerschans woonen, toevertrouwd zijn. Hij is uit Duitschland 
gebannen en woont bij de vaart in een hol. De president van het geneeskundig toeverzicht te 
Zwol, heeft hem beschaamd gemaakt en doen bekennen dat hij van al de kruiden in zijne 
recepten alleen de kropsalade kende. Ook hoor ik dat de Gouverneur van Overijssel klachten 
over hem heeft ingeleverd. Intusschen sterven de Colonisten onder zijne handen. 
KRUIZINGA, laatst een zaal binnentredende, vond een' hunner dood tegen de deur liggen. 
Met de Godsdienstoefeningen is het elendig gesteld. De Predikant die twee uren van de Schans 
afwoont komt 's winters niet wegens de slechte wegen en was nu uitlandig zoodat er geen 
dienst was. 's Winters is er dus ook geene cathechisatie, voor 't algemeen zijn de kinderen te 

vermoeid van 't werken om dezelve bij te woonen. De Roomschen hebben in 't geheel geen 
dienst omdat er nog geen gewijde grond is: en de pastoor staat alleen de stervenden bij. 
Stilzwijgend zagen wij ons bij 't uittreden aan en knipten eene traan uit de oogen weg. 
 
Mijn gemoed was vol: dan na een wijl voortgegaan te zijn zeide ik: ‘Zullen wij nu nog naar den 
kapitein gaan?’ – ‘Voor zeker’ – zeide VAN HOGENDORP ‘doch wachten wij ons, afkeuring te 
laten blij- 
ken’ – ‘Ja,’ hernam ik, ‘den beker tot den droesem leeggedronken!’ 
Wij kwamen dus bij den kapitein, een klein man, met een vriendelijk doch eenigzins 
weemoedig gelaat en Hoogduitsche uitspraak. Hij ontving ons aan de deur en begon met deze 
woorden: ‘Gij hebt het gesticht gezien? Welnu gij zult er voorzeker vele abuizen gevonden 
hebben?’ Dit begin trof ons, en deed ons openhartig met hem omgaan. – Hij bood ons pijpen 
en zijne vrouw schonk ons thee. – Wij spraken over al de ongelukkigen die buiten hun schuld 
in de Ommerschans zaten. Nu verhaalde hij ons de volgende gebeurtenissen. 
Eenige Groningsche huisgezinnen hadden zich voor de vrije Colonie van Veenhuizen 

aangegeven en reisvaardig gemaakt. Door het schandelijkst bedrog voerde men hen naar de 
Ommerschans; de kapitein maakte hiervan zijn rapport bij de Maatschappij, doch de 
ongelukkigen deelen intusschen in de elende daar heerschende. 
 
Een reiziger zich buiten 's lands begevende komt 's avonds in een dorp aan: in de herberg 
geen logies kunnende krijgen vervoegt hij zich bij den Schout. Deze eene flesch te veel 
gedronken hebbende, scheldt hem voor een landlooper uit. De reiziger toont zijn pas, zoo men 
weet, in 't Fransch gesteld. De schout, die taal niet machtig antwoordt hem: ‘Wat heb ik met 
je oude congé uit Franschen dienst te doen.’ Hij laat den man vatten en naar de Ommerschans 
voeren. De kapitein ziet bij de aankomst zijn pas en maakt zijn rapport, doch de arme reiziger 
is nog niet vrij. 
Eene vrouw van over de zeventig jaren had bij hare dochter een' zak aardappelen gehaald en 
bracht dien tehuis. De veldwachter pakt haar op en zendt haar naar de Ommerschans. Een 
arbeider bij Brugge werd van 't werk keerende door geeuwhonger overvallen. Eene vrouw staat 
hem bij, doch de marechaussée vat hem als landlooper en zendt hem naar de Ommerschans, 
buiten weten zijner elendige vrouw en kinderen die van gebrek kwijnen en van de hulp des 
huisvaders verstoken zijn. 
Wat de misdaden van diefstal en dergelijke in den Ommerschans nu en dan gepleegd, aangaat, 
dezelve worden aan den gewoonen rechter niet overgegeven; doch in de Schans zelve wordt de 
misdadiger ondervraagd, gevonnisd en gestraft. Een rechtbank van zeven personen, met den 
kapitein aan't hoofd doet uitspraak; deze laatste beschouwt elk wanbedrijf als gepleegd door 
een' der leden van een groot huisgezin. Dit doet hij om de ongelukkigen die zich licht  door 
elende of hongersnood gedreven aan eens anders goed vergrijpen zoude voor schande of 
zwaardere straf vrij te waren. Ook gaf hij deze reden van zijn gedrag toen hij een' jongling die 
bij hem aan huis diende en huiswerk verrichte wegens den diefstal van een gouden horologie 
had laten afstraffen, daar hem de directeur aanklaagde als hebbende een daad van willekeur 
gepleegd, terwijl zijne handeling uit een edel grondbeginsel voortkwam. 
De mannen en vrouwen zijn als ik zeide gescheiden en de gehuwden woonen niet bijeen. 
Echter heerscht de Republiek van Plato en Jan van Leiden, anders gezegd de Vaga Venus hier 

in den volstrekten zin, zoodat de meeste meisjens zwanger zijn. De jonge lieden van beide 
kunne gaan gezamenlijk naar het werk, een soldaat moet op vijfentwintig paren passen en er 
kan licht iets geschieden dat zijn oog ontglipt, wijl verhinderde begeerte te lichter wordt 
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aangeprikkeld. Nadat de kapitein ons deze en veele andere zaken verhaald had, bracht hij ons 
de velden rond, die de Colonie omringen. 

I 
In dezelve staan zes' boerenwooningen, bewoond door die huisgezinnen welke in Fredriksoord 
zich het beste gedragen hebben. Elk hunner heeft veertig morgen lands, acht koeien en de 
noodige paarden, varkens en schapen. Met de mest van deze dieren en van veertig 
Schanscolonisten maakt hij zijne akkers vruchtbaar. De rogge en garst stonden hier nog beter 
dan in Fredriksoord 't geen ik voornamenlijk aan het aanbelendende Dedemsche kanaal 
toeschrijf. 
Nadat wij eene der boerderijen, die groot en ruim zijn, bezichtigd hadden, nam de kapitein 
afscheid van ons en verzocht VAN HOGENDORP zijn' invloed, zoo hij er eenige had, in 't werk 
te stellen ter verbetering van het gesticht en verlichting van den last die zijne schouderen 
drukte: dat hij ten minsten niemand dan door een rechterlijk vonnis op de Ommerschans 
krijgen mocht. Dit alles zeide de brave man met de tranen in de oogen. Zeer geroerd namen 
wij ons afscheid van hem na drie en een half uur in en om het gebouw doorgebracht te hebben. 
Deze uren heb ik zeker onder de pijnlijkste die ik immer heb doorgebracht: echter dank ik 
God, dat ik in de gelegenheid geweest ben deze inrichting zoo naauwkeurig te bezien en zooveel 
te leeren kennen: O! dat onze zwakke pogingen het lot dier rampzaligen mochten verzachten 
en den blinddoek afrukken van de oogen diergenen die met vooringenomenheid oordeelen.  
 
In de herberg gekeerd, vonden wij alles in beweging om ons gemak en gerief te bezorgen. Spoedig 
werd er opgedischt en wij aten met smaak gedurig nog over het geziene sprekende. Na den eten 
verzocht ons KRUIZINGA met hem in zijne kireboe een toertjen te doen. Wij beklommen die, en twee 
fraaie ketjens brachten ons langs de vaart naar een' molen hem toebehoorende, welken wij 
beklommen, en van waar wij een uitgestrekt gezicht hadden op de omliggende veenderijen. 
Deze hebben hier een geheel dorp doen ontstaan; waar vóór zes jaren geene woning stond, vinden 
thands menigten van bakkers, slagers, timmerlieden, smids, enz. enz. een ruim bestaan. Ontelbaar 
zijn de turfhoopen, in veel grooter aantal dan elders hier in 't rond staande. 
Nu reden wij naar de nieuw gebouwde Roomsche kerk, door den koning geschonken. Dezelve is 
zeer net, als ook de Pastorie, doch waarschijnlijk een werk van aanneming, want in twee kamers 
van het huis zijn de vloerplanken reeds verrot. Te acht ure kwamen wij terug, ik sliep goed, VAN 
HOGENDORP niet. Bron: DBNL.   
 

 

Oorlog om het kerkje op de Ommerschans 

 

De Maatschappij van Weldadigheid wilde de armen ‘opbeuren’ uit de ‘zedelijke verbastering’ 
waar zij door hun jarenlange armoede in terecht gekomen waren. Zij stichtte van 1818 tot 
1825 de koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord, Ommerschans 
en Veenhuizen. Wil Schackmann schreef over die koloniën van weldadigheid vier boeken: De 
proefkolonie, De bedelaarskolonie, De kinderkolonie en De strafkolonie. Dertien weken lang 
publiceert hij op deze plek Verhalen uit de koloniën, afkomstig uit die boeken en uit het 
restmateriaal. 
 
Als het bedelaarsgesticht op de Ommerschans in september 1822 in gebruik wordt genomen, 
wordt er schoolgehouden in een van de zalen van het gebouw. Maar binnen een jaar is de 
toeloop van bedelaars zo groot dat die zaal voor bewoning gebruikt moet worden. In mei 1823 
komt er nieuwbouw gereed, een multifunctioneel gebouwtje op de zuidwal van de schans. Het 
dient doordeweeks als school en als ruimte waar catechisatie gegeven wordt, en op zondag is 
het ‘ten gebruike der gereformeerde en roomsch katholieke gemeente’. Om en om, de 
katholieken eerst tot half elf, dan de protestanten, dan de katholieken weer tot half drie en 
dan de protestanten. Zondag 1 februari 1835 loopt dat helemaal fout. 
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De voorzitter van ‘de Kerkenraad der Protestantsche Gemeente te Ommerschans’, die tevens 
directeur van het gesticht is, schrijft aan de landelijke leiding van de koloniën dat de gemeente 
zich die ochtend ‘te 10 1/2 uur, na dat vooraf de bel geluid heeft, naar de kerk heeft begeven’. 
Maar daar is de katholieke mis nog bezig, en nadat de protestantse bevolking ‘ruim 1/4 uur 
in koude en guur weder buiten de kerk had gestaan’, keert ze onverrichter zake en heel boos 
terug naar het gesticht. Volgens de kerkenraad zijn de katholieken tot wel tien minuten voor 
elf doorgegaan. 

 

 

Dat wordt bestreden door de andere kant. De parochie Sint Vincentius a Paulo, vernoemd 
naar de heilige die over de armen en zieken waakt, doet het tijdelijk zonder pastoor en wordt 
waargenomen door een kapelaan als ‘deservitor’, plaatsvervanger. Hij laat de volgende dag 
weten dat de directie van de schans zich regelmatig ‘hatelijk of onverdraagzaam omtrent de 
R.K. Godsdienst’ gedraagt. Neem nu het ‘ergerlijk toneel’ van ‘gisteren, zondag den 1 februarij’. 
Toen liet de directie de klok luiden ‘meer dan twintig minuten vroeger dan half elf uur’. 

Het had de kapelaan overvallen. ‘Ik was juist bezig de communie toe te dienen, toen de 
protestantsche bevolking aanrukte.’ Niet alleen ‘moeste ik de preek overslaan’, maar de ‘dienst 
der misse was nog in geenen deelen ten einde’. Hij beschouwt het als zijn plicht om, dan maar 
zonder preek, de dienst af te raffelen, en toen hij dat gedaan had, ‘was het nog tien minuten 
voor half elf uur’. 

Als hij merkt dat de protestanten dan alweer weggegaan zijn, is hij eerst verbaasd en dan 
verontrust. Hij maakt zich zorgen hoe door zo’n gebeurtenis ‘de gemoederen der Protestanten 
en Roomsch Katholijken tegen elkanderen verbitterd moeten worden’. Hij vreest ‘onderlinge 
verwijdering’ en een einde aan de ‘verdraagzamheid, welke alhier onder de bevolking 
geheerscht heeft’ en hij vraagt de leiding te zorgen dat zo’n ‘ergerlijk, hatelijk en schandalig 
voorval’ niet meer plaatsvindt. 



76 

 

De directeur vindt het nodig om een paar dagen later een briefje aan de kapelaan te schrijven 
waarin hij in venijnige bewoordingen zijn kijk op de kwestie uiteenzet. Dat leidt bij de kapelaan 
tot een driftcollaps. 
De beschuldiging ‘dat ik vorigen zondag de godsdienstoefening te laat heb laten uitgaan’, 
noemt hij een aantijging ‘welke niet gering mag beschouwd worden’ en waarover hij ‘zeer 
beleedigd’ is en die hij verlangt ‘bewezen te hebben’. Zolang die bewijzen er niet zijn beschouwt 
hij de directeur als ‘eene laaghartige ziel en lasteraar’. Om tot slot in juridische termen te 
dreigen met gerechtelijke stappen. 

Nu is het oorlog op de schans. Dit komt niet meer goed. De kapelaan laat de landelijke 
‘Directeur Generaal voor de zaken van de Roomsch Katholijke Eeredienst’ weten hoe 
verschrikkelijk er hier met katholieken wordt omgegaan. Die directeur-generaal schrijft een 
beschuldigende brief aan de landelijke leiding en die – allemaal protestanten – reageert dat 
het uitsluitend de schuld van de kapelaan is. De gezindten hebben de hakken in het zand 
gezet. En daarom zullen we nooit te weten komen of die zondag in februari de protestanten te 
vroeg kwamen of de katholieken te laat ophielden. Door: Wil Schackmann in Historiek.  

 

Gesticht  
 

In 1820 werd in de Ommerschans een bedelaarskolonie gesticht door de Maatschappij van 
Weldadigheid. Deze maatschappij probeerde de verpaupering van Nederland te stoppen door 
bedelaars en zwervers onder dwang landarbeid te laten verrichten. In 1889 werd de kolonie 
opgeheven. Op de begraafplaats aan de Balkerweg werden bijna 5.500 inwoners van de kolonie 
begraven. De werken van de Maatschappij van Weldadigheid, en daarmee ook de 
Ommerschans, staan op de nominatielijst van de Unesco voor de status van Werelderfgoed. 

De Ommerschans is een buurtschap en een (voormalig) vestingwerk in het noorden van de 
gemeente Ommen  De restanten van de vesting liggen ongeveer twee kilometer ten zuiden 
van Balkbrug. De buurtschap telde in 2015 145 inwoners. 

 

De schans maakte deel uit van een hele linie van verdedigingswerken, zoals De 
Lichtmis, Coevorden, Bourtange en Bellingwolde. Deze laatste drie werden gebouwd 
door Groningen, als verdedigingswerken in het oosten van het land. De Ommerschans werd 
omstreeks 1625 gebouwd op kosten van Groningen en Friesland om de weg, die door het 
ontoegankelijke veen van Ommen naar Zuidwolde liep, te verdedigen tegen de Spaanse 
troepen. De angst bestond dat zij vanuit het zuiden naar het noorden zouden oprukken. Rond 
1670 werd zij verder versterkt. Na de val van Deventer in juni 1672 trekt een groot gedeelte 
van de troepen van Bernhard van Galen, de bisschop van Münster, naar Ommen en bezet van 
daaruit de schans. Dat gebeurt zonder slag of stoot, de verdediging vlucht bij het zien van de 
vijand naar het noorden. 

Vanaf dat moment neemt de militaire betekenis van de schans af. Er blijft een bezettingsmacht 
aanwezig, maar die heeft meer te stellen met de plaatselijke bevolking dan met vijandige 
militairen. Aan de inwoners van het stadje Ommen zijn namelijk diverse beperkingen opgelegd 
aangaande het gebruik van grond in de nabijheid van de Ommerschans. In 1715 besluit de 
Raad van State de Ommerschans te ontruimen. De commandant bleef er wonen en behield 
het vruchtgebruik van de tuinen en weiden bij de schans. De burgerij van Ommen accepteerde 
dit niet en verjoeg de commandant. 

In 1740 komt de schans weer in militaire handen. Zij wordt vergroot en krijgt dan o.a. 
vier bastions, vier ravelijnen en een dubbele gracht. Het terrein wordt ingericht tot een van de 
grote munitieopslagplaatsen van Nederland: 's Lands Magazijnen. Haar militaire betekenis 
neemt rond 1800 steeds meer af. 
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In 1819 wordt het terrein in bruikleen gegeven aan de Maatschappij van Weldadigheid, die er 
een bedelaarskolonie stichtte. Deze kolonie en de wantoestanden die daar heersten worden 
uitgebreid beschreven in het dagboek van Jacob van Lennep, die er in 1823 tijdens zijn 
voettocht door Nederland samen met studievriend Dirk van Hogendorp op bezoek ging. In 
1890 werd de bedelaarskolonie opgeheven. Vanaf 1894 werden de landerijen gebruikt door 
het iets noordelijker gelegen opvoedingsgesticht voor jongeren, Veldzicht, te Balkbrug. 
Tegenwoordig staat er in Balkbrug op de plaats van het opvoedingsgesticht het Centrum voor 
Transculturele Psychiatrie Veldzicht. 

Van de oorspronkelijke Ommerschans is weinig meer overgebleven dan een deel van de 
omgrachting. 

“Eerst liepen wij tien minuten door heerlijke rogge en genaakten zoo het gesticht, dat een vrij 
aangenaam voorkomen heeft, zijnde met boomen hier en daar overschaduwd en op een oude 
Schans nog met grachten omringd, opgebouwd", schreef de jurist Jacob van Lennep in 1823 
over zijn bezoek aan de bedelaarskolonie in de Ommerschans. Op het eerste gezicht leek de 
landbouwkolonie aan de verwachtingen te voldoen: bedelaars en landlopers uit heel het land 
verdienden hier een eerlijke boterham door de wildernis te ontginnen en tot goudgele akkers 
om te vormen. De noeste arbeid bracht de armoedige lieden beschaving bij. Maar de schijn 
bedroog. Eenmaal binnen de muren van het gesticht troffen Van Lennep (1802-1868) en zijn 
vriend Dirk van Hogendorp (1797-1845) een bedroevende situatie aan vol honger, ziekte en 
onrecht. 

Bedelaarskolonie de Ommerschans kwam voort uit een initiatief van generaal Johannes van 
den Bosch (1780-1844). Hij richtte in 1818 de Maatschappij van Weldadigheid op, om de 
armoedige volksklasse van Nederland te helpen door "arbeid, onderwijs en onderhoud te 
verstrekken en hen tot hogere beschaving, verlichting en weldadigheid op te heffen". Hij 
stichtte landbouwkoloniën in afgelegen gebieden in Oost-Nederland om armen te werk te 
stellen. Voor de probleemgevallen afkomstig uit de zogenoemde vrije kolonies richtte de 

Maatschappij in 1819 een strafkolonie in bij de voormalige Ommerschans, in 1822 gevolgd 
door Veenhuizen. Daarnaast werd in de Ommerschans in 1820 een bedelaarsgesticht geopend 
in de vorm van een kazerne van 120 bij 120 meter. Het immense gebouw bood plaats aan 
duizend kolonisten, waarbij (al dan niet getrouwde) mannen en vrouwen strikt van elkaar 
gescheiden werden. Later breidde de Ommerschans uit tot 2.000 bewoners. De paupers 
konden door hard te werken hun vrijheid terugverdienen. Ze ontgonnen het land, dat 
vervolgens aan succesvolle kolonisten uit de vrije koloniën in pacht werd gegeven. Zo kwamen 
er zeventien boerenbedrijven in de omgeving tot stand. Naast ontginningswerkzaamheden was 
er fabrieksarbeid te verrichten. De Ommerschans telde onder meer een spinnerij, 
kleermakerij, schoenmakerij, touwslagerij en manden- en klompenmakerij. 

In de praktijk bleek het stelsel moeizaam te functioneren. Eenmaal in de kolonie was de weg 
terug naar de maatschappij voor velen een hopeloze onderneming. Het werk was loodzwaar, 
de verdiensten minimaal, het rantsoen gebrekkig en de medische situatie uiterst belabberd. 
Het basisprincipe "wie niet werkt, zal niet eten" werd tamelijk letterlijk nagevolgd. Zieken en 
zwakken moesten het stellen met één warme maaltijd per dag. Het sterftecijfer op de schans 
bedroeg meer dan 50 op de duizend inwoners. Tientallen mensen zaten onschuldig in de 
kolonie gevangen, omdat ze ten onrechte voor bedelaar waren aangezien. Pas vanaf 1843 was 
een rechterlijke veroordeling voor verwijzing naar de bedelaarskolonie noodzakelijk. 
 
De erbarmelijke situatie was de Maatschappij van Weldadigheid slechts ten dele aan te 

rekenen. Lokale overheden en regionale tuchthuizen stuurden massaal invalide bewoners 
naar Ommen, die niet in staat waren te werken. Vanaf 1827 gold de Ommerschans formeel 
ook als verpleeginstelling. Meer dan 60% van de populatie was (gedeeltelijk) 
arbeidsongeschikt. De Ommerschans werd een vergaarbak voor iedereen die in de 
samenleving niet kon meekomen. Voor de vrijgelaten bewoners was er intussen weinig 
perspectief op werk en inkomen, zodat velen na verloop van tijd terugkeerden. Uiteindelijk 
nam het Rijk in 1859, na aanhoudende financiële problemen, het beheer van de Maatschappij 
van Weldadigheid over. De kolonie werd in 1890 definitief ontmanteld. Aan de rand van het 
gebied ging men met een opvoedingsgesticht voor ontspoorde jongens verder, een voorloper 
van de huidige TBS-instelling Veldzicht in Balkbrug. Ironisch genoeg is het kerkhof vrijwel 
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het enige wat van de Ommerschans resteert. Hier liggen ruim 5.400 kolonisten onder 
vermelding van hun registratienummer begraven. De dodenakker vormt het tastbare bewijs 
dat de experimentele bedelaarskolonie een mislukking was gebleken. Bron: Canon van 
Ommen. 

 

De verdedigingsschans 

 

Voor de Noordelijke Nederlanden is 1591 een belangrijk jaar in de Tachtigjarige Oorlog als 
Zutphen, Deventer, Delfzijl, Hulst, Nijmegen, Steenwijk, Coevorden en Geertruidenberg op de 
Spanjaarden wordt heroverd, uiteindelijk valt in 1594 ook de stad Groningen. Stad en 
Ommelanden worden daarop als volwaardig lid opgenomen in de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden. In 1596 nemen de Groningers het besluit om de grenzen van het 
gewest beter te gaan beschermen. Coevorden, Boertange en Bellingwolde worden 
gefortificeerd. De zuidgrens tussen Coevorden en Meppel blijft grotendeels onbeschermd, 
maar dat was gezien de natuurlijke gesteldheid van het terrein (een groot moerassig 
veengebied) te begrijpen. Wel wordt rond 1600 bij een passage in het veen het Nieuwe 
Retranchement van Over-Reest gebouwd.  

In 1625 lijdt het platteland van Overijssel sterk onder de plundertochten van graaf Hendrik 
van den Bergh, legeraanvoerder in Spaanse dienst. De angst bestaat dat hij naar het noorden 
zal oprukken en daarbij gebruik gaat maken van de zomerweg die door de venen van het 
Overijsselse Ommen naar het Drentse Zuidwolde loopt. Op kosten van Groningen en Friesland 
wordt daarom langs deze weg een nieuwe schans gebouwd, waarmee men denkt het Noorden 
voldoende beschermd te hebben. Het even noordelijker gelegen retranchement van Avereest 
wordt gaandeweg verlaten. De nieuw gebouwde schans beslaat een vierkant met aan de 
Ommense kant drie punten (bastions) en daarvoor een wal. Rond 1670 wordt zij verder 
versterkt met het oog op de hachelijke situatie waarin de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden begint te verkeren. Het mag echter alles niet baten: na de val van Deventer in 
juni 1672 trekt een groot gedeelte van de troepen van Bernard van Galen, de bisschop van 
Munster, naar Ommen en bezet vandaaruit de schans. Dat gebeurt zonder slag of stoot, de 
verdediging, die bestaat uit 146 musketiers en 55 piekdragers, vlucht bij het zien van de 
vijand naar het noorden. Lang duurt de bezetting niet; aan het einde van het jaar wordt Van 
Galen gedwongen onze gewesten te verlaten. 

Vanaf dat moment, nadat de Republiek met de diverse tegenstanders vrede heeft gesloten, 
neemt de militaire betekenis van de schans af. Er blijft een bezettingsmacht aanwezig, maar 
die heeft meer te stellen met de plaatselijke bevolking dan met militaire opponenten. Zo is het 
bijvoorbeeld de inwoners van Ommen niet toegestaan om in de omgeving van de vestingwerken 
het veen te bewerken of boekweit te zaaien; hetgeen de gemoederen in Ommen hoog doet 
oplaaien. In 1679 komt het tot een opstand, ze halen tijdelijk hun recht, maar als vanaf 1686 
leidijken worden aangelegd, die men op zoveel passen afstand niet eens mag benaderen, is de 
maat vol. Pas in 1715 zien ze de kans schoon om verhaal te halen. In dat jaar heeft de Raad 
van State namelijk besloten om de Ommerschans te ontruimen. Commandant Majoor 
Moespas is het echter toegestaan om er te blijven wonen, waarbij hij tevens het vruchtgebruik 
zal blijven genieten van de tuinen en weiden die bij de schans behoren. Dat pikken de 
Ommenaren niet: de burgerij wordt bijeengeroepen en de commandant wordt (tijdelijk) 
verjaagd.  
 
Pas in 1740 komt de schans weer in militaire handen, dan wordt zij vergroot volgens het 
Nieuw-Nederlands Stelsel met vier bastions, vier ravelijnen, een dubbele gracht en een 
bedekte weg.  Het is dan echter geen verdedigingsschans meer, maar een van de grote 
munitieopslagplaatsen van Nederland: 's Lands Magazijnen. Deze worden op 12 juni 1787 
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overvallen door de burgermilities van Zwolle, Kampen en Vollehove, die er de wapens komen 
“halen”, die zij nodig hebben voor hun strijd tegen de regenten. Commandant Gerard Prins 
houdt dapper stand, maar na een dag moet hij de sleutel van de magazijnen afgeven, de 
overvallers hebben maar liefst een week nodig en veertig karren om hun buit naar Ommen te 
vervoeren, waar het verscheept wordt voor de tocht naar de respectievelijke thuishavens. De 
schans is daarna nog bijna acht jaar bezet geweest tot aan het begin van de Franse tijd; de 
Bataafse Republiek. In 1819 wordt het terrein in bruikleen gegeven aan de Maatschappij van 
Weldadigheid, die er de bedelaarskolonie Ommerschans (700-900 ha.) vestigt. Bron: 
Historische Vereniging Ommerschans 

 

De bewoners van de kolonie Ommerschans 

 
In de Nederlandse archieven liggen veel gegevens met betrekking tot de 
bewoningsgeschiedenis van de Ommerschans vanaf 1818. Zo bevindt zich in het Drents 
Archief de complete administratie van de Maatschappij van Weldadigheid. Maar ook in het 
gemeente archief van Ommen liggen de nodige bronnen (ondermeer Bevolkingsregisters en 
Burgerlijke Stand). In het Historisch Centrum Overijssel liggen de kadaster archieven, de 
notariële archieven en diverse kleinere bronnen met betrekking tot de Ommerschans, zoals 
het archief van de Nederlands Hervormde Kerk te Ommerschans en idem van de Rooms 
Katholieke parochie. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag beheert de grote verzameling 
dag- en weekbladen waarin ook veel informatie over de Schans te vinden is. Ons doel is om 
zoveel mogelijk bronnen online toegankelijk te maken om daarmee de bewoningsgeschiedenis 
van de Ommerschans zo compleet en overzichtelijk mogelijk beschikbaar te stellen aan een 
breed publiek. 

Het Drents Archief beschikt over een ontsluiting van de bedelaars inschrijvingsregister op 
naam, waarbij wordt verwezen naar het Hoofdelijk Nummer en het eerste deel waarin deze 
persoon onder dit nummer voor komt (ca. 86.000 namen). 
 
Dit betreffen de registers onder toegang 0137.01 (Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen en 
Ommerschans) inv.nrs. 422 t/m 464. 

Het project begon met 52 proefkolonisten die arriveerden van 29 september tot 5 december 
1818. Afkomstig uit 46 plaatsen, gezonden door 47 subcommissies. 

De proefkolonisten staan hieronder gesorteerd op alfabetische volgorde. 

- Alblas, Martinus 
- Arends, Pieter 
- Baade, Jacob 
- Berends, Jan 
- Biemans, Leonardus 
- Bodenstaf, Johannes 
- Bosch, Johannes 
- Brandsma, Gerben Scheltes 
- Breukel, Jan 
- Bult, Jan 
- Burks, Jan 
- Cohen, Samson Abraham 
- Dikkeboom, Dirk 
- Gerards, Anthonie 
- Gerrits, Hendrik 
- Gerritsma, Tjalling Gerrit 
- Haan, Thijs Douwes de 
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- Haften, Walraven van 
- Harmeling, Bernardus 
- Heijde, Johannes van der 
- Hogenbrink, Gerrit 
- Hoofien, Jacob David 
- Houtman, Dirk 
- Jansen, Lubbert 
- Klaver, Dirk 
- Koppejan, Abraham 
- Krabshuis, Hendrikus 
- Kranendonk, Adrianus Pieter 
- Kruif, Franciscus de 
- Lucassen, Lucas 
- Meeder, Dominicus 
- Metz, Hendrik 
- Molenaar, Johannes 
- Molewijk, Johannes 
- Muller, Matthijs 
- Nak, Frans 
- Ommen, Hendrik van 
- Rausch, Frederik 
- Rhee, Sarus van 
- Richmond, Catharina Glas weduwe 
- Rigagneau, Hendrik 
- Ruiter, Hubrecht de 
- Stellinga, Jacob Ruurt 
- Tersmetten, Johannes 
- Tijmes, Klaas 
- Vergeer, Hendrika van de Valk weduwe 
- Visser, Klaas 
- Vos, Hendrik 
- Vries, Dirk Klaasjen de 
- Wals, Jacobus de 
- Weender, Johan 
- Westerveld, Jan Cornelis 

Achtereenvolgens de 53e kolonist, personeelsleden, de eerste opvolgers van vertrokken 
kolonisten en actieve mensen uit de omgeving van de proefkolonie. 
- Joseph Baij, tijdelijke 53e kolonist 

PERSONEELSLEDEN: 
- van den Bosch, Benjamin, 1e directeur. 
- Visser, Wouter, 2e directeur. 

- Drijber, Sikke Berends, onderdirecteur. 
- Faken, Hendrik, onderdirecteur. 

- Wijsman, David, 1e spinbaas. 
- Gunther, Arnout, 2e spinbaas. 
- Brouwer, Anthonie, 3e spinbaas. 
- Rieken, kok. 

- Koster, opzichter. 
- Schnatz, Johann Franz Philip, opzichter. 
- Schweitzer, J., opzichter. 
- Seijl, Ignatius, opzichter. 
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- Van Wolda, Jan Hessels, onderwijzer. 
- Mulder, Kornelis, opgeleid tot ‘instituteur’ van het landbouwinstituut in Wateren 
EERSTE OPVOLGENDE KOLONISTEN 
- Dijkshoorn, Pieter. Uit Delft, opvolger van Rigagneau uit Amsterdam. 
- Hopman, Hendrik. Uit Amersfoort, opvolger van Metz. 
- Jansz, Sietsen. Uit Steenwijk, opvolger van Dikkeboom. 
- Luijpen, Jacob van. Uit Maassluis, opvolger van Breukel. 
- Os, Cornelis van, uit Buren (Gelderland), opvolger van Vos. 
- Smit, Abraham, huisverzorger uit Groningen, komt in hoeve van Bosch (staat op 
www.schackmann.nl). 
- Vermeij, Jan, uit Gouda, opvolger van de weduwe Vergeer. 
- Van Ooijen, Cornelis, uit Wijk bij Duurstede, opvolger van Saris van Rhee 
ACTIEVE MENSEN UIT DE OMGEVING 
- Oosterlo, aannemer, bouwer van de eerste kolonistenwoningen. 
- Schuurman, dokter uit Steenwijk. 
- Tuttel, een van de burgemeesters van Steenwijk 
- Zomer, ook burgemeester van Steenwijk. 
 

 

De laatste commandant van de 
Ommerschans 

 

In de depots van het Drents Archief ligt een enorme schat: het archief van de Maatschappij 
van Weldadigheid. 

In 1818 opgericht door Johannes van den Bosch met een geniaal business model: De 
welgestelden van Nederland betalen een dubbeltje per week en in ruil daarvoor houden we de 
armoedzaaiers en bedelaars uit de buurt en proberen we hen te heropvoeden. In 1818 werd 
als proef bij het Drentse Vledder de kolonie Frederiksoord gesticht en al snel werd de formule 
uitgerold over een groot gebied op de grens van Overijssel, Friesland en Drenthe, tussen 
Steenwijk en Appelscha. Hier verrezen honderden karakteristieke woninkjes waarin meest 
gezinnen werden geplaatst uit het gehele Koninkrijk. Ze kregen een lapje grond en een kleine 
veestapel en een duidelijke doel: leer jezelf te bedruipen en te gedragen. 

Al snel ontstond de behoefte om naast deze vrije koloniën ook gestichten op te richten waarin 
bedelaars en wezen konden worden ondergebracht. De eerste lokatie die hiertoe werd 
aangewezen was de vervallen Ommerschans, aan de weg van Ommen naar Hoogeveen, even 
ten zuiden van de nieuwe vaart van de heer van Dedem, die daar acht jaar eerder was 
aangelegd en waardoor nu dagelijks scheepsladingen turf -het zwarte goud- werden afgevoerd 
naar de Zuiderzee. 

Die Ommerschans was een zeventiende eeuws verdedigingswerk, als zodanig nimmer 
succesvol, dat in 1742 was omgebouwd tot een fraaie vesting die dienst deed als opslagplaats 
voor munitie, 's Lands Magazijn. Als zodanig was het in gebruik tot het einde van de Franse 
bezetting. Daarna werden er met enige regelmaat militaire oefeningen gehouden en in 1819 
kreeg het een nieuwe bestemming, waarmee haar naam in Nederland een begrip zou worden. 
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De ligging van de vrije koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid 
  

Auteur Wil Schackmann heeft inmiddels drie boeiende boeken over de Maatschappij van 
Weldadigheid op zijn naam staan. Ze geven een prachtig inkijkje in de organisatie van de 
Maatschappij en het wel en wee in de kolonieën en gestichten. In de boeken figureren de 
bewoners, sommige in een enkele zin, andere een hoofdstuk lang, enkele met naam en 
toenaam en velen zonder naam. De stijl van Schackmann nodigt uit om met het boek in de 
hand de archieven in te duiken en de verhalen verder uit te bouwen. 

In het tweede boek, "de bedelaarskolonie" uit 2013, beschrijft Schackmann de eerste jaren 
van de Ommerschans. Zo maakt Johannes van den Bosch na zijn eerste bezoek aan de Schans 
melding van “mejuffrouw de weduwe van den Bergh wiens man jaren lang het commando op 
de schans gevoert heeft en welke weduwe thans noch aldaar woonachtig is”. Schackmann 
meldt een hoofdstuk later dat hij van de weduwe niets meer heeft gehoord. 

Deze mededeling zag ik als een impliciete uitnodiging aan de lezer om “mejuffrouw de weduwe” 
op te sporen. En dat bleek niet zo moeilijk! 

Eerst even een aanwijzing aan de lezers van dit verhaal: op tal van plaatsen is de tekst 
onderstreept. Door hier te klikken springt U direct naar een bron op Internet waar U nadere 
informatie over dit punt vindt. Op deze wijze maakt U kennis met de enorme schat aan 
informatie op Internet. Om terug te keren naar dit verhaal gebruikt U de navigatieknop 
(meestal een pijl naar links) in de navigatiebalk van uw internet browser. Een aantal links 
verwijzen naar de website Familysearch.org in Salt Lake City, waar de scans van nagenoeg 
alle aktes uit de Burgerlijke Stand in Nederland te raadplegen zijn. U zult dan éénmalig de 
vraag krijgen akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van deze site. 

Eerst iets over de laatste jaren van de Ommerschans als militair object. Aan het begin van de 
negentiende eeuw vond er nog regelmatig onderhoud plaats aan de Schans, zo lezen we in de 
kranten van die tijd. 
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Zo vond er in 1796 een aanbesteding plaats van uitgebreide herstellingen aan de Schans, 
zoals het “opmaaken van diverse Batterijen, verdiepen van  Gragten en het op nieuws bevloeren 
van een der Pulver magazynen”. Hieruit kunnen we opmaken dat er in die tijd buskruit was 

opgeslagen in de Schans. 

 

 
Groninger Courant 21 juni 1796   bron: www.depher.nl 

 

de Ommerschans omstreeks 1750 

Detail uit een kaart van 1750. Nummer D is het arsenaal. Dit is vermoedelijk het pulvermagazijn. 
In groen aangegeven het stuk vesting wal dat in 2015 is hersteld. Nummer A is de woning van 
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de Commandant, waar mejuffrouw de weduwe van den Bergh waarschijnlijk gewoond heeft. 
bron: bibliotheek Universiteit van Utrecht, inv.nr.652 

In 1800 zien we de aanbesteding van het zesjarig onderhoud der Aardewerken van de 
Ommerschans. 

 
Ommelander Courant 24 -10-1800    bron: www.delpher.nl 

In 1808 zien we de aanbesteding van het leggen van een aarden dam in de buitengracht van 
de Ommerschans, ter vervanging van de oude en af te breken brug. 

 
Groninger Courant 29 juli 1808    bron: www.delpher.nl 

 

De laatste aanbesteding komt uit 1809, van het zesjarig onderhoud van de Rijks Brandspuit 
in de Ommerschans. 

Ommelander Courant 21 juli 1809    bron: www.delpher.nl 

Waarschijnlijk heeft de Ommerschans omstreeks 1810 haar functie als “Lands Magazijn” 
verloren. 

In het Historisch Centrum Overijssel is “het dossier Piel” (toegang 0522). Een niet ontsloten 
stuk archief zonder enige toelichting. Zou het om Albert Piel gaan, de veldwachter uit Balkbrug 
die na zijn pensionering veel onderzoek in de archieven heeft gedaan en daaruit het nodige op 
schrift heeft gesteld. Het bleek niet veel materiaal te zijn, maar wel groot van formaat. Het 
waren een aantal kadastrale kaarten en een paar getekende kaarten van de Ommerschans. 
En het meest opmerkelijke is dat de getekende kaarten niet van Albert Piel zijn, maar van zijn 
opvolger in geschiedschrijving, Jacob Drent. In zijn boek “bijdrage tot de geschiedenis van de 
gemeente Avereest” heeft Drent een fraaie tekening van de Ommerschans omstreeks 1850 

geplaatst. Het origineel van deze tekening is in dit dossier. En een soortgelijke tekening van 
de Ommerschans, getekend door Drent naar een kadasterkaart uit 1815. En hierop is de 
vergelijking met de kaart uit 1750 opmerkelijk groot. 
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Kaart Ommerschans door Jacob Drent (plm 1970) naar kadasterkaart 1815  bron: HCO 
toegang 0522 
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Op deze kaart ligt Balkbrug links en Ommen rechts. In groen zijn de twee aarden wallen 
aangegeven die in 2015 zijn hersteld. De plattegrond van gebouwen is exact gelijk aan die van 
1750. Aan de grillige vorm van de binnengracht en buitengracht herken je dat de Schans haar 
functie als verdedigingswerk al lang heeft verloren. Deze kaart geeft goed de situatie weer hoe 
de Schans er bij lag toen in 1820 de eerste bedelaars arriveerden. 

In 1811 is in een aantal Overijsselse gemeenten een heel gedetailleerde volkstelling uitgevoerd. 
Zo ook in de gemeente Ommen, onder leiding van maire (burgemeester) Johannes Amama 
Chevallerau. Enige tijd geleden is dit register voor de buurtschap Avereest al online gezet op 
www.bonmama.nl. Gelukkig staan de transcripties van de overige wijken ook op internet, op 
de website van Joke Koot uit Ommen. Daar staat vermeld de huishouding van Jacobus van 
der Berg, commies van ’s Rijks Magazijn op de Ommerschans. Het bijzondere van deze 
volkstelling is dat bij elke persoon de namen van zijn of haar ouders is weergegeven en ook 
waar deze wonen of woonden en of ze nog in leven zijn. Hieronder de afbeelding van de 
betreffende bladzijde uit de volkstelling. Van den Berg woont daar met een omvangrijke 
huishouding op adres Stad Ommen nummer 86. Hij is volgens deze registratie 62 jaar oud en 
geboren op 5 mei 1749. Zijn ouders zijn Matthijs van den Berg en Maria Jordaan en beide zijn 
overleden te Haarlem. Zijn vader was blikslager van beroep. 

 

Volkstelling schoutambt Ommen 1811 

 

Volkstelling 1811 Stad Ommen, Historisch Centrum Overijssel toegang 0022.1 inv.nr.192 

Matthijs is gehuwd met Johanna Pijper. Zij is geboren in 1784 en met haar 27 lentes maar 
liefst 35 jaar jonger dan haar echtgenoot! Ze hebben samen twee jonge kinderen. Maar er 
woont ook een oudere dochter van Jacobus –Maria- uit een eerder huwelijk met een zekere 
Lena Piters. Maria is geboren in 1778 en dus 6 jaar ouder dan haar stiefmoeder! We lezen in 
dit blad dat Maria weduwe is van Hendrik Jansen, van wie ze zes kinderen heeft, waarvan de 
jongste nog geen jaar oud is. Hendrik moet dus nog niet lang overleden zijn. 

Tot slot zien we Hendrik Pijper, de vader van Johanna Pijper, die drie jaar jonger is dan zijn 
schoonzoon. En dan woont er nog Helena van den Berg, buitenechtelijke dochter van een 
Maria van den Berg die overleden is. 
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Maar hoe zit het dan met “mejuffrouw de weduwe van den Berg”? Is dat Johanna Pijper? Is 
Jacobus van den Berg overleden tussen 1811 en 1819? 
Jawel, dat is hij. We vinden zijn overlijden in Ommen op 18 november 1812 op de locatie 
Ommerschans nr 86; hetzelfde huisnummer als in de volkstelling een jaar eerder. Hij is dan 
“gepensioneerd Garde Magazijn”, zoon van Matthijs van den Bergh. 

Met een beetje speurwerk is de doop van Jacobus van den Berg in Haarlem te vinden. 

 

Doopboek Gereformeerde kerk Haarlem 1749-1775 pag. 11 met doop Jacobus van den 
Berg   bron: zoekakten.nl. 

 

Verder vinden we in Amsterdam zijn ondertrouw met Lena Pieters op 10 juni 1873. Hij komt 
uit Haarlem en zij komt uit Swartsluijs. 

 

Ondertrouw Jacobus van den Berg    bron: DTB Amsterdam 618 pag. 399   zoekakten.nl. 
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Dochter Maria is gedoopt te Amsterdam op 19 maart 1775, dus drie jaar eerder dan 
aangegeven in de volkstelling. Andere kinderen zijn niet gevonden. Ook het overlijden van 
Lena Pieters niet. Wel is bekend wanneer Jacobus van den Berg naar de Ommerschans kwam. 
Hij is als lidmaat ingeschreven bij de N.H. kerk van Oud Avereest op 10 juli 1798, komende 
uit Haarlem. De naam van zijn vrouw staat er niet bij en dus was hij vrijwel zeker weduwnaar 
toen hij op de Schans zijn intrek nam. 

 

 

Lidmatenboek Oud Avereest     bron: HCO toegang 0199.1 inv.nr.16 

 

Het jaar ervoor, op 1 december 1797, is zijn dochter Maria in Amsterdam in ondertrouw 
gegaan met Hendrik Jansen. Het opmerkelijke in de acte is dat beide aankomende echtelieden 
verklaren dat hun beider ouders overleden zijn. Dit is een vreemde vergissing, want als ze op 
20 januari 1799 in de Westerkerk in Amsterdam hun eerste zoon Jacobus Johannis laten 
dopen, is vader Jacobus van den Berg getuige. Hij komt dan dus speciaal voor de doop van 
de Ommerschans naar Amsterdam. 

Niet lang daarna zijn dochter en schoonzoon naar de Ommerschans gekomen, want daar 
worden vier van vijf resterende kinderen geboren. Eén wordt er in 1806 op Rabberinge 
geboren. Ze worden allemaal gedoopt in de N.H. kerk te Oud Avereest. 

In de volkstelling van 1811 zijn alle kinderen opgeschreven, maar Maria van den Berg is dan 
weduwe. Het overlijden van haar man Hendrik Jansen staat in het register van aangegeven 
lijken te Stad Ommen op 15 October 1810. 

De weduwnaar Jacobus van den Berg trouwt op 21 mei 1806 voor het stadsgerecht van 
Ommen met Johanna Pijpers. Zij is afkomstig uit Dalen en woont in 1806 op de Belt onder 
Uelsen in de graafschap Bentheim, waar haar huwelijk ook wordt afgekondigd. 
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Huwelijk Ommen 1806   bron HCO Zwolle toegang 0124 Inv. Nr. 459 
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Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren die alle drie gedoopt worden in de kerk te Oud 
Avereest. De oudste, zoon Hendrik, wordt 20 februari 1807 gedoopt, precies negen maanden 
na de sluiting van hun huwelijk. 

In de volkstelling van 1811 ontbreekt deze Hendrik. Vrijwel zeker is hij voordien overleden. In 
het begraafregister is hij niet te vinden, hoewel dat vanaf 1806 ogenschijnlijk strikt werd 
bijgehouden. 

We zien in de volkstelling dat Johanna’s vader ook bij hen in huis woont. Hij heet Hendrik 
Pijpers, zoon van Berend Pijpers en Grietje Hof. Hij is vijfenzestig aar oud en daarmee is de 
schoonvader van Jacobus van den Berg slechts drie jaar ouder dan hemzelf. 

En dan zitten we nog met Helena van den Berg, geboren op 29 september 1799, volgens de 
volkstelling een dochter van een Maria van den Berg die voor 1811 overleden is. Wat is haar 
relatie met Jacobus? 

Helena wordt volwassen en ze trouwt op 19 juli 1821 in Ambt Ommen met Hendrik Harms. 
Om te trouwen moet ze een geboortebewijs overleggen en dat kan ze niet, want haar geboorte 
is niet in een doopboek te vinden. Toch is ze in de gemeenschap van Avereest bekend en 
daarom wordt een zevental getuigen opgetrommeld om te verschijnen voor de vrederechter te 
Ommen, Jozephus Petrus Johannes de Quaij. Het zijn zeven landbouwers die allen al lang 
wonen in de Veldhoek. Onder hen bekende namen als Jan Andries Takke en Frens Roelofs. 
Zij verklaren dat zij Helena van den Berg, dienstmaagd, woonachtig in de Veldhoek, allen zeer 
goed kennen en wel weten dat zij voor circa twee en twintig jaren op de Ommerschans 
gemeente Stad Ommen geboren is “en dat zij de natuurlijke dochter is van een zekere Dina 
van den Berg die dadelijk na de geboorte van haar kind stil is weg gegaan zonder dat men 
weet waar heen en zonder dat men immer weder iets van haar gehoord heeft”. 

De verklaring roept de nodige vragen op. Waarom is zij niet gedoopt? Er zijn in die jaren wel 
degelijk buitenechtelijke kinderen gedoopt. En waarom draagt ze de naam van den Berg? Toen 
ze ter wereld kwam op de Ommerschans was Jacobus van den Berg, weduwnaar, een jaar in 
dienst. Was moeder Dina van den Berg een dochter van Jacobus? In dat geval had het kind 
toch gewoon gedoopt kunnen worden? En waarom heet die Dina van den Berg in 1811 bij de 
volkstelling nog Maria van den Berg? Toch ligt het voor de hand dat de kleine Helena een 
kleindochter van Jacobus is, want zijn eerste echtgenote heette immers ook Helena. Dan is 
het kind keurig naar haar grootmoeder genoemd. 

Hendrik Harms en Helena van den Berg wonen tot ca 1832 in de nieuwe veenkolonie die later 
de naam Dedemsvaart krijgt. Ze krijgen daar vijf kinderen waarvan er twee jong overlijden. 
Daarna vertrekken ze naar Zuidwolde, waar Helena in 1838 overlijdt kort na de geboorte van 
een zoon. 

Terug naar mejuffrouw de weduwe van den Berg, zoals ze in 1819 door graaf Johannes van 
den Bosch wordt beschreven. Zij blijft in 1812 na het overlijden van Jacobus van den Berg 
achter met twee kleine kinderen. En zo wonen er twee weduwen met samen 8 kinderen in het 
voormalige commandeurshuis op de schans. De twee vrouwen zijn stiefmoeder en stiefdochter 
en de stiefdochter is negen jaar ouder dan haar stiefmoeder... 

Maar de situatie is nog niet bizar genoeg! In het voorjaar van 1814 kondigt zich 
gezinsuitbreiding aan. De stiefdochter, Maria van den Berg, is zwanger. En de vader is bekend, 
want op 8 november 1814 sloft de 70-jarige Hendrik Berends, arbeider, woonachtig op de 
Ommerschans, naar het stadhuis in Ommen om de geboorte aan te geven van een jongen, die 
de naam Berend krijgt. Hendrik verklaart dat hij de vader is en dat hij het kind heeft 
ontvangen van Mietje van den Berg, weduwe van Hendrik Jansen. Wel bijzonder is dat de 
geboorte 2 maand eerder, op 8 september, heeft plaats gevonden. Kennelijk heeft Hendrik de 
nodige moed moeten verzamelen om de gang naar Ommen te maken. 



91 

 

Maar wie is dan deze Hendrik Berends? We komen hem weer tegen als zijn zoon, Berend, in 
1836 in Ruinen trouwt met Hillichjen Hendriks Bloemberg. In de huwelijks-bijlagen vinden 
we een verklaring, ook nu weer gedaan ten overstaan van de vrederechter te Ommen, waarin 
een aantal notabele inwoners van Ommen verklaren dat zij deze Hendrik Berends zeer wel 
gekend hebben en dat hij omtrent 20 jaren geleden overleden en begraven is op de 
Ommerschans, maar dat men indertijd verzuimd heeft daarvan aantekening te maken in de 
registers der Burgerlijke Stand. 

Moeten we dat echt geloven? Was het dan echt zo’n ongeregeld zooitje op de Schans? 

Ik heb alle registers van de volkstelling 1811 nageplozen op de aanwezigheid van een Hendrik 
Berends. Een alledaagse naam zou je denken. Maar ik vind er niet één in Ommen. Vervolgens 
heb ik alle Hendriken één voor één bekeken en gecontroleerd of ze een vader hebben die de 
voornaam Berend heeft. En jawel, Eén bingo. Het is Hendrik Pijpers die op de Ommerschans 
woont, huis nummer 68, zoon van Berend Pijpers. Hij woont in 1814 onder één dak met Maria 
van der Berg. Sterker nog; hij is haar stief-opa. Hij is overleden op 29 maart 1815, een kleine 
zes maanden nadat de kleine Berend geboren is. Is dit een zeker bewijs? Neen. Maar wel een 
heel sterke aanwijzing. Ik zou er wel een DNA-testje onder de wederzijdse nazaten aan durven 
wagen. 

 

 

Handtekening Hendrik Berends in de geboorteacte van zijn zoon Berend, Ommen 8 november 
1814 (acte nr. 71)    bron: www.familysearch.nl 

Trouwens, in de overlijdensacte van Hendrik Berends Pijper valt wel iets op! Daar heet hij 
helemaal niet Hendrik Pijpers, maar Gerrit Pijpers. Maar hoe weten we dan zeker dat dit 
dezelfde persoon is? 

Welnu, een maand later, op 27 april 1815, hertrouwt zijn dochter Johanna Pijpers, 
mejuffrouw de weduwe van den Berg, met Lambert van Blanken, een veen arbeider afkomstig 
uit Wanneperveen. Uit de huwelijksbijlagen blijkt duidelijk dat Johanna geboren is te Dalen, 
waar ze gedoopt is op 29 februari 1784, dochter van Gerrijd Pijpers en Grietje Hindriks. 

 

 

 

Doop van Janna Pijpers 29 februari 1784   bron: Drents Archief, doopboek Dalen DTB 31 pag. 
72 



92 

 

Janna of Johanna Pijpers die in 1815 de dochter is van Gerrijd Pijpers en Grietje Hindriks, 
verklaart vier jaar eerder bij de volkstelling de dochter te zijn van Hendrik Pijpers en 
Margaretha Pijpers. 

Lambert van Blanken maakt deel uit van de eerste lichting veenarbeiders die vanuit 
Noordwest Overijssel en Zuidwest Friesland naar de nieuwe veenkolonie aan de Vaart van 
Van Dedem trekt. Hij strijkt neer op de Schans. Een maand voor zijn huwelijk is hij getuige 
bij de aangifte van het overlijden van zijn aanstaande schoonvader. Hij is dan al minimaal 4 
maanden in de buurt, want op 24 augustus 1815 wordt hun eerste kind, dochter Margje, op 
de Ommerschans geboren. Op 16 augustus 1819 komt op de Schans dochter Geertje ter 
wereld, een paar dagen voordat Koning Willem I aan de Maatschappij van Weldadigheid het 
vruchtgebruik van de Schans geeft. 

Het is wel bijzonder dat Johannes van den Bosch een beeld achterlaat van een oude weduwe, 
terwijl het in werkelijkheid om een vijfendertigjarige getrouwde vrouw met vier jonge kinderen 
gaat. Sterker nog, als in 1822 het nieuwe grote bedelaarsgesticht op de Ommerschans 
gebouwd wordt door aannemer Eltje Nuis, worden er drie wijkmeesters aangesteld, die 
toezicht moeten houden op de veldarbeid door de bedelaars op de hoeves rond de Schans. 
Lammert van Blanken is één van hen en hij oefent deze functie uit tot 1838. Ze wonen in die 
tijd op het terrein van de Ommerschans en daar wordt in 1824 hun derde dochter geboren. 
Daarna verhuist hij met zijn vrouw naar “Dedemsvaart in de gemeente Ambt Hardenberg”. 
Dat is de streek tussen Sluis VII en Lutten. Alle drie dochters worden volwassen, trouwen en 
krijgen samen vijftien kleinkinderen. Uiteindelijk verhuizen Lammert en zijn vrouw 
naar  Hasselt, waar Janna Pijpers in 1856 overlijdt, tweeenzeventig jaar oud. Mejuffrouw de 
weduwe van den Berg overleeft Generaal Johannes van den Bosch ruim twaalf jaar. Haar 
tweede echtgenoot Lammert van Blanken overlijdt in 1876 in Zwartsluis op de gezegende 
leeftijd van eenennegentig jaar. 

Als we Helena van den Berg meerekenen dan tellen we vierentwintig kleinkinderen bij Jacobus 
van den Berg, “de laatste commandant” op de Ommerschans . Er wandelen op onze planeet 
honderden nakomelingen, en zeker niet alleen in de buurt van de Schans. 

We hebben de kinderen van dochters Maria van den Berg en Helena van den Berg al genoemd. 
Maria is al in 1824 overleden en Helena in 1838. 

Uit het huwelijk met tweede vrouw Janna Pijpers had Jacobus twee kinderen, die we al 
aantroffen in de volkstelling van 1811. Dochter Maria Margreta van den Berg trouwt in 1830 
in Avereest met Christian Friedrich Winter. Ze krijgen drie kinderen waarvan er twee op jonge 
leeftijd overlijden. Maria overlijdt in Avereest in 1837 en het jaar erop hertrouwt Christiaan 
Winter met Jentien Alteveer. Die krijgen samen in Avereest nog zeven kinderen. In 1853 is 
Christiaan Winter opgepakt op verdenking van brandstichting in zijn eigen woning. Het jaar 
erop is het gezin vertrokken naar Hellendoorn. 

Het andere kind van Jacobus van den Berg is zoon Matthijs. Op de Schans geboren in 1808. 
Hij groeit op in het gezin van zijn stiefvader Lammert van Blanken. In 1837 trouwt hij met 
Femmegien Wijkstra, dochter van Alle Jans Wijkstra, die onderdirecteur op de Ommerschans 
is. Als zijn stiefvader het jaar erop vertrekt van de Ommerschans, krijgt de dan dertigjarige 
Matthijs de functie van wijkmeester. 
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Register van ambtenaren op de Ommerschans 1840, met gezin Matthijs van den Berg.  bron: 
archief bestuursdienst Ommen-Hardenberg, toegang 501, inv. nr. 180. 

  

Korte tijd later wordt hij boer en in de jaren erna wisselt hij een paar keer tussen die functies. 
Ze krijgen negen kinderen, waarvan de eerste drie in de gemeente Stad Ommen worden 
geboren, de volgende drie in Ambt Ommen, de zevende in Stad Ommen en de twee laatsten in 
Avereest, in Hoeve nummer 1, die tot 1854 bewoond is door wijkmeester Meine van der Heide. 
Het gezin van der Berg is dus meerdere malen verhuisd, maar altijd binnen de kolonie 
Ommerschans, die verspreid is over drie gemeentes. 
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De kolonie Ommerschans, verdeeld over drie gemeentes. Zie ook de bronnenpagina 
Ommerschans 
 
Vijf kinderen van Matthijs van den Berg en Femmegien Wijkstra trouwen en krijgen samen 
tenminste zevenentwintig kinderen. Dochter Aaltje trouwt met Harm Wieten. Zij vertrekken 
omstreeks 1880 met hun acht kinderen voorgoed naar Michigan in de Verenigde Staten. 

 

Grafsteen Harm Wieten en Aaltje van den Berg, Borculo Cemetry, Ottawa County, Michigan 
USA. Bron: www.findagrave.com 
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Jacobus Mathijssen van den Berg, de laatste commandant, of "Garde Magasin" op de 
Ommerschans, had als belangrijkste taak het kruit droog te houden. Maar ook in figuurlijke 
zin heeft hij zijn kruit niet verschoten. Zijn DNA leeft tot op de dag van vandaag in ruime mate 
voort. Zijn genealogische kaart op bonmama.nl laat zijn relaties en kinderen zien, evenals een 
achttal links naar bronnen waarin zijn naam voor komt.  

Jacobus van den Berg kon op zijn sterfbed in 1812 niet bevroeden wat zich op de tachtig 
daaropvolgende jaren op zijn Ommerschans zou afspelen. Hij stierf met de gedachte dat het 
gedaan zou zijn met de Schans. 

In dit verhaal kun je lezen hoeveel gegevens we al kunnen vinden over één familie. Wat staat 
ons dan te wachten onder de vele duizenden bewoners van de Schans die na Jacobus kwamen 
en gingen? Er zijn meerdere initiatieven en projecten om de archieven van de Maatschappij 
van Weldadigheid te ontsluiten.  

De basis van dit verhaal is eerder gepubliceerd in "de Kroniek", het tijdschrift van de 
Historische Vereniging Avereest. 
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Het gezicht van Ommerschans 
  
 

 
 
 
In 1890 zijn de verpleegden van de Rijkswerkinrichting Ommerschans overgebracht naar 
Veenhuizen, waarna de inrichting gesloten is. Zes jaar later is men in Veenhuizen begonnen 
om signalementskaarten te maken van alle verpleegden. Deze kaarten bevatten uitgebreide 
informatie van elke verpleegde, inclusief twee foto's. In 1902 is men gestopt met deze aanpak, 
maar in de tussenliggende periode zijn bijna 5.600 verpleegden op deze wijze geregistreerd. 
Die kaarten zijn bewaard in het Drents Archief. Ik vroeg me af of er verpleegden tussen zitten 
die ook op Ommerschans hebben verbleven.  
Het Drents Archief stelde de database op de signalementskaarten, online te raadplegen op 
alledrenten.nl, beschikbaar aan de Vereniging Ommerschans. Daardoor konden 5.596 
verpleegden gesorteerd worden op geboortedatum, er van uit gaanden dat bij de oudsten de 
grootste kans was dat ze voor 1890 in Ommerschans hebben verbleven. Daarom is in de eerste 
instantie beperkt tot de personen die voor 1860 geboren zijn. Van deze personen is nagegaan 
of ze te vinden waren in de toegangen op de inschrijvingsregisters van Ommerschans en 
Veenhuizen. Zo ja, dan zijn in de registers gekeken of ze daadwerkelijk in Ommerschans 
hebben verbleven. Ommerschans en Veenhuizen hebben namelijk een gezamenlijke 
boekhouding, maar in bijna alle inschrijvingen is het duidelijk waar de kolonist  -later 
verpleegde- verbleef. 

Op deze wijze zijn honderdacht personen gevonden die in Ommerschans hebben verbleven, 
sommige enkele dagen en andere vele jaren. Ongetwijfeld zijn er veel meer dan deze 
honderdacht. 
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 Gerardus August Weijdens 
 
In zijn signalement staat onder het kopje karakteriestieke trekken: Verdrietig Uitzicht, zwaar 

gerimpeld. 

Op zijn genealogische kaart zien we dat de Rotterdammer Weijdens niet in de goot is gestart. 
Hij is opgeleid als horlogemaker en in 1841gehuwd. Negen maanden later bevalt zijn vrouw 
van een zoon. Op 23 januari 1844 is dit kind overleden en daarna moet Weijdens ontspoort 
zijn. Want als zijn vrouw 14 jaar later toestemming krijgt om het huwelijk te laten ontbinden, 
blijkt dat haar man in augustus 1844 met de noorderzon is vertrokken. 
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Nieuwe Rotterdamsche Courant 15 september 1857    
 

 
 
Dat de autoriteiten in Nederland geen idee hebben waar Weijdens in de tussentijd is gebleven, 
is enigszins vreemd, want in de inschrijfregisters van de Maatschappij van Weldadigheid komt 
hij veelvuldig voor. Door de systematische wijze waarop die registers thans worden ontsloten 
en gekoppeld aan een centraal persoonsbestand laat zich de "timeline" van Weijdens 
eenvoudig lezen.   
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bonmama.nl - Gegealogische kaart HBSN 105612 Gerardus August Weijdens 
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We zien hier dat hij al op 4 juni 1845 voor de eerste maal te Ommerschans is ingeschreven 
en dat hij enkele maanden na zijn derde inschrijving in 1853 heeft ingestemd met een militaire 
carriere in de Oost. Als we in 1857 in de krant lezen dat zijn echtgenote ook in Oost verblijft, 
dan hebben de twee wellicht tegelijkertijd in de Gordel van Smaragd verbleven. Het militaire 
stamboek met de vermelding van Weijdens is nog niet gevonden, maar het is duidelijk dat hij 
in 1859 weer terug is in Nederland, als hij voor de vierde keer wordt ingeschreven. Er 
zullen nog vele inschrijvingen volgen. Op zijn signalementskaart van 1896 lezen we dat hij 
inmiddels eenentwintig veroordelingen heeft gekregen. Of dat aantal helemaal klopt is de 
vraag. Zo staat er bij de huwelijkse staat dat hij weduwnaar is, hetgeen echt onjuist is: hij is 
gescheiden. 
 
Het algemene beeld is dat er in de rijkswerkinrichtingen te Ommerschans en Veenhuizen 
vooral ongehuwde oude mannen en losgeslagen weduwnaars verbleven. Zodra we de feiten 
rond deze honderdacht mannen compleet krijgen, kunnen we dat beeld verhelderen. Met de 
verzamelde gegevens is het al mogelijk een klein beetje statistiek te bedrijven.  

Vierenzestig mannen (59%) staan in de signalementsregisters geregistreerd als ongehuwd. Het 
moet nog blijken of dat getal juist is, want er zijn al twee mannen gevonden die wel degelijk 
gehuwd waren, maar die kennelijk bij de inschrijving vertelden ongehuwd te zijn. Abraham 
Crama bijvoorbeeld was voor de tweede keer gehuwd en uit zijn eerste huwelijk heeft hij 
kinderen en kleinkinderen. Verder zijn er drieentwintig gehuwd (21%) en de rest is gescheiden 
of weduwnaar.  

Weliswaar is de gemiddelde leeftijd van deze mannen negenenvijftig jaar in 1896. Maar hun 
gemiddelde leeftijd bij hun eerste inschrijving is negenentwintig jaar. Ze hebben er dus 
gemiddeld al dertig jaar ervaring in de gestichten op zitten! De jongste inschrijver is Arnoldus 
Leonardus van Veen, die in 1845 op vierjarige leeftijd te Ommerschans is ingeschreven met 
zijn ouders en die in de loop van zijn leven regelmatig in de gestichten opdook.  De vroegste 
inschrijving onder deze groep is van Willem Frederik van Wagtendonk, die in 1842 op 
zevenjarige leeftijd in Ommerschans werd ingeschreven met zijn ouders, broertjes en zusjes. 
Hij zal zich van dat verblijf weinig hebben herinnerd, want na twee dagen werd het gezin 
overgebracht naar Veenhuizen, waar ze na een jaar werden ontslagen. In tegenstelling tot zijn 
tijdgenoot Nol van Veen blijft Willem van Wagtendonk nagenoeg zijn hele leven buiten de 
gestichten. Hij gaat in Amsterdam als schoenmaker aan de slag, trouwt in 1865 en krijgt 
tenminste zeven kinderen die volwassen worden en trouwen. Waarom hij in 1896 in 
Veenhuizen zit (met nul eerdere veroordelingen) en terwijl zijn oudste zoon hoofdagent van 
politie is, dat moet in de toekomst duidelijk worden. Na zijn vrijlating in Veenhuizen zet hij in 
Amsterdam zijn leven als schoenmaker voort. Deze voorbeelden laten weer zien dat er niet 
zomaar een etiket kan worden geplakt op de kolonisten/verpleegden van Ommerschans en 
Veenhuizen. Hun verhalen zijn divers en lopen door de gehele Nederlandse samenleving. Bron: 
Helmuth Rijnhart. 
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Ommerschans een kweekvijver van 
onzedelijkheid  
 
 

 
 
 
Zielzorger in bedelaarskolonie de Ommerschans, een lastiger missie kon je als katholieke 
geestelijke in de negentiende eeuw niet vervullen. ‘Over het algemeen hebben de pogingen tot 
zedelijke verbetering op deze ruwe, bedorvene en diep gezonken mensen weinig of geen 
invloed’, schreef kapelaan Tempelman in 1829. ‘Velen zinken van dag tot dag dieper en dieper 
als in een draaikolk van bedorvenheid.’ Herontdekte kerkverslagen geven een onthutsend 
beeld van het leven in de bedelaarskolonie. 

Pastoor Herman Maas betrad de Ommerschans op 1 september 1835 ‘met enige huivering’. 
De bedelaarskolonie bij Ommen stond bekend als verzamelplaats van het uitschot van de 
Nederlandse samenleving. De pastoor was daarom opgelucht dat hij nog enige kolonisten trof 
met godsdienstige gevoelens die de mis ‘godsvrugtelijk’ bijwoonden. Maar de meerderheid 
moest niets van de kerk weten. Geen wonder, aldus Maas, want hun zedeloosheid had de 
bedelaars tot ‘nuttelozen leden in de maatschappij gemaakt’. 

Aan de kerk de ondankbare taak enige beschaving op de Ommerschans te brengen. De 
Maatschappij van Weldadigheid betaalde mee aan de kosten van zowel de pastoor als de 
hervormde predikant. De katholieken op de Ommerschans vormden een eigen parochie, 
vernoemd naar de beschermheilige van de armen, Sint Vincentius a Paulo. De parochie telde 
enkele honderden leden. Ze kerkten samen met de protestanten in het schoolgebouw van de 
kolonie. 
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De enige bekende foto van het oude bedelaarsgesticht in Ommerschans. 
foto omstreeks 1895 (Historische Vereniging Avereest) 

 

Elk jaar moesten de pastoors een verslag van de zedelijke en godsdienstige staat van de 
Ommerschans uitbrengen. De verslagen zijn goeddeels in het Historisch Centrum Overijssel 
bewaard gebleven. Ze zijn weinig opbeurend van toon. De opeenvolgende pastoors beklagen 
zich over de goddeloze toestand op de schans. ‘Men staat ’s morgens vloekend en 
Godslasterend op en gaat 10 uur ’s avonds aldus weder naar bed’, klinkt het. Alle uiterlijk 
godsdienstig vertoon wordt ‘op de lompste wijze met spot en hoon en smaad overladen’. Het 
zedenbederf blijkt voldoende uit de vele kinderen ‘die buiten den echt geboren worden’. 

Veel begrip voor de schrijnende en uitzichtloze situatie van de kolonisten klinkt er in de 
verslagen niet door. De pastoors beschrijven de situatie vanuit een zeer moralistisch 
perspectief. Het begint erop te lijken, aldus een wanhoopskreet, ‘dat een zedelijke verbetering 
alhier wel nooit tot stand gebracht zal worden’. 

 
De bedelaars waren verplicht om zondags naar de kerk te gaan. Bij verzuim volgde twee 
stuivers boete, maar streng gehandhaafd werd er niet. ‘Een koloniegebod duurt slechts 
veertien dagen’, luidde het spreekwoord. Het krappe schoolgebouw was verre van ideaal om 
kerkdiensten te houden. De bezoekers moesten plaatsnemen in de schoolbanken. 
Gelegenheid om te knielen was er niet. Na de eredienst werd een voorhangsel voor het altaar 
gehangen en maakte de pastoor plaats voor de dominee. 

Bepaald behulpzaam richting de kerk was de Maatschappij van Weldadigheid niet. De 
opzieners in de Ommerschans waren geselecteerd op hun vermogen om orde te houden, niet 
vanwege hun voorbeeldig karakter. In de verslagen regent het klachten over wantoestanden. 
Men liet de bedelaars regelmatig op zondag werken, een straf uitzitten of naar de collega 
instelling in Veenhuizen verhuizen. Kritisch merkt het verslag van 1839 op dat de 
Maatschappij ‘de middelen ter zedelijke verbetering maar ten halve, of zeer gebrekkig kan, wil 
of weet ten uitvoer te leggen’. 
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Het godsdienstonderwijs aan de jeugd was volgens de pastoors een ‘allermoeilijkste en 
allerverdrietigste zaak’. De kinderen konden alleen ’s avonds les krijgen als ze van hun 
veldarbeid thuiskwamen, maar waren dan erg vermoeid. Hoewel er koloniescholen waren, kon 
een groot deel van de kinderen niet lezen. Ook stonden ze aan de ‘onzedelijke invloed’ van 
volwassenen in hun omgeving bloot. 

 
 
Klaslokaal in Rijksopvoedingsgesticht Veldzicht te Balkbrug, foto rond 1900 (Vereniging de 
Ommerschans) 
 

In 1859 ging de Ommerschans over in handen van het Rijk. De Maatschappij van 
Weldadigheid was praktisch failliet. Vijf jaar later maakte pastoor Wilhelmus Veeling Smale 
zijn entree binnen het Rijksbedelaarsgesticht. De mannelijke verpleegden bestonden volgens 
hem grotendeels uit alcoholisten. Sommige opzieners dreven tot zijn ontzetting zelfs 
clandestien een slijterij. Voor de ‘vrouwelijke verpleegden’ had de pastoor helemaal geen goed 
woord over. Hun ‘minnerijen zijn de hoofdoorzaken van de meeste hier bestaande ondeugden 
van onzedelijkheid, afzetterij, klederen vervreemding, schulden maken en desertie’. 

Mannen en vrouwen waren op de Ommerschans gescheiden gehuisvest. Ook de kinderen 
verbleven op aparte zalen. Deze scheiding was een bron van kritiek. De protestantse politicus 
Groen van Prinsterer vergeleek de omgangsregeling tussen echtgenoten met de manier 
‘waarop men handelt bij de veefokkerij’. Veeling Smale pleitte ook voor scherper toezicht. De 
stellen ontzagen ‘zich vaak niet om in tegenwoordigheid der kinderen aan de lusten des 
huwelijks over te geven. Het maakt dit gesticht voor de kinderen en ongehuwde vrouwen een 
kweekschool van onzedelijkheid.’   

De pastoor werd op zijn wenken bediend. In 1870 werden alle vrouwen en kinderen naar 
Veenhuizen overgeplaatst en de mannelijke bedelaars op de Ommerschans geconcentreerd. 
Het Rijksgesticht is daardoor ‘geheel van zedelijke gedaante’ veranderd. Wel bleef de pastoor 
zich ergeren aan homoseksuele ‘schanddaden’, met name op de protestantse zalen. Ook werd 
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bij deze reorganisatie paal en perk gesteld aan de verblijfsduur in de bedelaarsgestichten als 
‘gemakkelijkste kostwoning voor dronkaards en luiaards’. 
 
Herhaalde keren beklaagden de pastoors zich over de voorkeursbehandeling van de 
protestanten. Die hadden al in 1850 een eigen kerkgebouw gekregen. De katholieken moesten 
wachten totdat het gesticht in handen van het rijk was overgegaan. In 1869 kregen zij 
toestemming voor de bouw van een neogotische kerk ten zuiden van de schans. Er waren 
gescheiden zitplaatsen voor opzieners en kolonisten. Maar of er een zegen op het gebouw 
rustte? In 1884 sloeg bij een zwaar onweer de bliksem het kruis van de kerk ‘zonder verders 
brand of schade te veroorzaken’. 
 

 
 
Pastorie van de rooms-katholieke kerk, foto rond 1913 (Vereniging de Ommerschans) 

De godsdienstigheid holde intussen verder achteruit. ‘De afschaffing van het verplichte 
kerkgaan is voor de kolonie een ware ramp en maakt haar tot een toevluchtsoord van ongeloof 
en zedenbederf’, meldt het verslag van 1885. Onder de kerkdiensten hielden sommige mensen 
zich zelfs ledig met het braden van honden en katten! ‘Zolang die toestand voortduurt blijft de 
kolonie een kweekschaal van luiaards en ontuchtigen, die door den Staat voortreffelijk 
lichamelijk verzorgd worden, maar wat de ziel betreft worden zij alleen gelaten.’ 
Na sluiting van het bedelaarsgesticht is de rooms-katholieke kerk in 1900 afgebroken. De 
eerste steen gelegd door pastoor Veeling Smale is alles wat er nog van over is. De steen is 
ingemetseld in de toegangspoort van het huis aan de Balkerweg waar de kerk heeft gestaan . 
Ertegenover ligt de begraafplaats van de Ommerschans. Op dit bosrijke terrein zijn naar 
schatting meer dan vijfduizend bedelaars anoniem begraven. De protestanten rechts, de 
katholieken links. Achteraan ligt een grafzerk van de familie Moll. Petrus Moll was 
fabrieksbaas van het bedelaarsgesticht en lid van de katholieke kerk. Zijn vrouw en vier 
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kinderen liggen hier ‘in afwachting des blijde herrijzenis’. Blijkbaar heeft de katholieke missie 
op de Ommerschans tenminste nog enkele zielen kunnen redden. Het grafschrift besluit met 
de woorden: ‘Dat zij rusten in vrede. Amen.’ Bron: Ewout van der Horst. 

 
 

Schansgrond goede grond 
 

 
 
Het is een opvallende boerderij aan de weg van Ommen naar Balkbrug. No 4 staat er op de 
topgevel van het voorhuis geschilderd. Het is één van de laatste boerderijen van de 
oorspronkelijke eenentwintig boerderijen van de Maatschappij van Weldadigheid op de 
Ommerschans. Bezoekers kunnen er terecht voor informatie over de voormalige 
landbouwkolonie. 

De familie Hiemstra heeft hier een biologisch melkveebedrijf. De moderne boerderij telt ruim 
honderdtien melkkoeien en twee melkrobots. Het bedrijf ligt op steenworp afstand van de 
Ommerschans, een militair bolwerk dat tweehonderd jaar geleden door de Maatschappij van 
Weldadigheid is bestemd tot opvangplaats voor bedelaars uit het hele land. 

Oprichter Johannes van den Bosch liet de paupers de wildernis rondom de schans ontginnen, 
zodat ze in hun eigen levensonderhoud konden voorzien. ‘Van den Bosch heeft een goede plek 
uitgekozen voor zijn kolonie’, meent Henk Hiemstra. ‘De veengronden hier zijn uitstekend 
ontgonnen.’ De kolonisten hebben blokken van 350 bij 350 meter gemaakt, met sloten en 
lanen ertussen. De waterhuishouding is na al die jaren nog steeds op orde. Onder boeren in 
de omgeving luidt het gezegde: ‘Schansgrond is goede grond.’ 

In het ontgonnen gebied zijn eenentwintig boerderijen gebouwd. De bedrijven waren in gebruik 
door boeren die goed hadden gepresteerd op hun proefbedrijfjes in de vrije kolonies. Overdag 
moesten de bedelaars die op de Ommerschans zaten opgesloten verplicht op het land van de 
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boeren werken. Femmie Hiemstra denk nog regelmatig aan die ‘arme stakkers’ als ze over de 
landerijen uitkijkt. 

 
 
Kolonisten schillen aardappels bij Veldzicht, foto rond 1900 (Vereniging de Ommerschans) 
 

Johannes van den Bosch wilde door werkverschaffing in zijn landbouwkolonies in Overijssel 
en Drenthe zoveel mogelijk mensen uit de armoede halen en tot fatsoenlijke burgers 
omvormen. De kolonisten moesten via verbouw van graan en aardappelen letterlijk hun eigen 
kost zien te verdienen. In plaats van paarden voor de ploeg zette de Maatschappij kolonisten 
aan de schop.  

Door de nadruk op akkerbouw en een minimale veebezetting was er een groot tekort aan hooi 
en mest. De kolonisten werden aangemoedigd zelf de nodige meststoffen bij te dragen. De 
Maatschappij berekende dat de secreetmest van tien personen gelijkstond aan een rund, ‘niet 
in volume maar in kracht’. Toch moest voor kapitalen aan mest en hooi worden 
aangekocht. Een bezoeker aan de Ommerschans dichtte: 

O edele Maatschappij! 
Gij weerde bedelarij, 
God geeft U Zijnen zegen 
En schenk U een strontregen. 

Ondanks adviezen van landbouwdeskundigen om meer dieren aan te houden, hield Van den 
Bosch vast aan zijn nadruk op akkerbouw. Hij experimenteerde met bremstruiken als 
groenbemesting, maar dat putte de grond op langere termijn alleen maar meer uit. Door grote 
exploitatietekorten ging de Ommerschans uiteindelijk in handen van het Rijk over.  
 
In 1890 is de bedelaarskolonie omgezet in rijksopvoedingsgesticht Veldzicht. Hoeve 4 werd 
door Veldzicht in gebruik genomen als zuivelhoeve. ‘Hier werkte veertig man in de 
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zuivelverwerking’, weet Henk Hiemstra. ‘Achter stonden de koeien en in het voorhuis werd de 
melk verwerkt, ook van andere boerderijen.’ Femmie wijst op een tegelwand van de voormalige 
koelkamer, die ze bij verbouwing van hun woonkamer aantroffen. In de kelder toont ze de 
planken waarop de kazen lagen te rijpen. Aan de andere kant van de boerderij werd boter 
bereid. 

In 1937 kon opa Hiemstra de zuivelhoeve van Veldzicht huren. Er zat toen vijfentwintig 
hectare grond bij de boerderij. Henk en Femmie hebben het bedrijf in 1978 van vader Hiemstra 
overgenomen. ‘Een jaar later hebben we een ligboxenstal gebouwd en zijn op een moderne 
manier gaan boeren.’ Naast twintig hectare rijksgronden in pacht heeft de familie 
tegenwoordig dertig hectare in eigendom. Inmiddels werken hun beide zonen ook parttime op 
het bedrijf. 
 
 

 
 
Hoeve nummer 4 in de Veldzichtperiode, omstreeks 1900 (Vereniging de Ommerschans) 
 

Het melkveebedrijf van de familie Hiemstra ligt pal tegen natuurgebied de Ommerschans aan. 
‘Toen ik bij ons trouwen hier kwam, keken we nog uit op de begraafplaats van de 
Ommerschans’, vertelt Femmie. ‘Je zag daar al die kruizen schots en scheef staan. Ik vroeg 
mij af welk verhaal daarachter schuilgaat. Zo ben ik mij in de geschiedenis van de schans 
gaan verdiepen. Wij zijn verplicht om zuinig te zijn op het landschap dat ze tweehonderd jaar 
geleden hebben vorm gegeven.’ 

Kenmerkend voor het ontginningslandschap van de Ommerschans zijn de strakke lijnen met 
zijn sloten en singels. ‘Natuurlijk hebben wij in onze bedrijfsvoering wel wat last van de 
schaduwwerking van de bomen’, stelt Henk, ‘maar ze horen erbij. Het geeft kleur aan het 
landschap.’ Hiemstra heeft het beheer van de singels om de boerderij van Staatsbosbeheer 
overgenomen. ‘De gaten in de lanen hebben we opgevuld met nieuwe aanplant. Ook hebben 
we wandelpaden aangelegd, waarvoor we een onderhoudspremie krijgen.’  
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Luchtfoto van de schans, jaren veertig (Vereniging de Ommerschans) 
 

 

Sinds 1999 hebben Henk en Femmie een gedeelte van de historische boerderij ingericht als 
vergaderruimte.  Via hun betrokkenheid bij vereniging de Ommerschans kregen ze steeds 
vaker bezoekers met historische interesse over de vloer. Femmie: ‘Bezoekers zijn vaak heel 
verbaasd over de geschiedenis van de Ommerschans, vooral over de bedelaars die uit het hele 
land kwamen en hier een tweede kans kregen. De opzet van de kolonie was geweldig, in de 
praktijk werkte het niet zo goed. Toch was het een vroege vorm van sociale voorziening. Dat 
verhaal willen we graag met de mensen delen.’ Bron: Ewout van der Horst 
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Hoeve nummer 4 bij de Ommerschans, foto op 16 januari 2011 (Vereniging de Ommerschans) 
 
 
 
 
 

De onvrije kolonie Willemsoord 
 
 
 
‘Een losbandig en ontuchtig levensgedrag en daaruit voortgevloeide zwangerheid!’ Voor deze 
aanklacht moest de eenentwintig jarige Johanna Godel in 1825 verschijnen op een zitting van 
de Raad van Tucht in de vrije kolonie Willemsoord. Godel bekende zwanger te zijn, maar vroeg 
de Raad om hierover ook te spreken met ‘den jongen kolonist Jan Snoek, die haar tot deze 
misdaad verleid heeft’. Vanaf dat moment ontspint zich een ware kolonieklucht. 

Toen Snoek twee weken later voor de Raad verscheen bleek namelijk dat hij ‘een meerlijke 
verkering’ gehouden zou hebben met zowel Johanna Godel als met Johanna Grollee, dochter 
van kolonist Antonie Grollee. De gezinnen Snoek en Grollee woonden in Willemsoord tegenover 
elkaar op de boerderijen 53 en 54, de huidige Koningin Wilhelminalaan 32 en 21. De zeventien 
jarige Johanna Grollee verklaarde dat Snoek ‘onderscheidene malen, op ene geweldige wijze 
getracht heeft, haar tot oneerbaarheid en ontucht over te halen’, en dat hij haar zelfs een keer 
‘enen daalder in den schoot had geworpen’, maar dat zij ‘door het aanwenden harer krachten, 
steeds hare eer bewaard had gehouden’. 
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Omstreeks dezelfde tijd had Snoek zijn oog ook laten vallen op Johanna Godel, die even 
verderop op hoeve 60 (Kon. Wilhelminalaan 24) woonde. De huismoeder van Godel verklaarde 
aan de Raad dat Snoek met Godel op ‘verscheidene zondagavonden op ene buitengewone wijze 
had gespeeld en gestoeid’. Met als resultaat de genoemde zwangerschap. Snoek zelf ontkende 
ooit met Godel ‘verkering gehad te hebben, op welke verklaring hij zelfs gereed is, eden te 
doen’. Met Grollee daarentegen gaf hij toe ‘oneerbaar geleefd te hebben’. Het zou hem zelfs 
niet verwonderen ‘wanneer deze zwanger van hem was geworden’. Een ogenschijnlijk slimme 
uitleg, want het was juist Johanna Godel die in verwachting was en niet Johanna Grollee. 

De leden van de Raad van Tucht geloofden niks van Snoeks verhaal. Zij waren ervoor 
aangesteld de ‘zedeloosheid en ontucht’ zoveel mogelijk uit de koloniën te weren. Een strenge 
straf kon daarom niet uitblijven. Zowel Snoek als Godel werden ‘uit hoofde hunner begane 
ontucht en hare zwangerheid’ per direct veroordeeld naar strafkolonie de Ommerschans. 
Omdat alleen Grollee ‘hare eer’ had weten te bewaren, kwam zij er van af met de ernstige 
vermaning dat ‘ze zich voortaan niet meer met zodanige jongens’ op moest houden.  
 
De zaak van Snoek, Godel en Grollee is een goed voorbeeld van de gevolgen van de 
kadaverdiscipline die de Maatschappij van Weldadigheid van haar kolonisten eiste. 
Willemsoord heette dan wel een vrije kolonie, maar die benaming kwam alleen voort uit het 
feit dat armoedige gezinnen en wezen zich 'vrijwillig' in de kolonie lieten opnemen. De term 
betekende zeker niet dat de bewoners konden doen en laten wat ze wilden. De omvorming van 
een ‘ontzenuwd en verbasterd menschengeslacht’ tot ‘goede, ijverige en brave ingezetenen’ 
ging nu eenmaal niet vanzelf. 
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Koningin Wilhelminalaan 21 (rechts) en 32, waar de gezinnen Grollee en Snoek woonden. 
(foto: Martin van der Linde) 
 

Integendeel, de Maatschappij had een uitgebreid arsenaal aan regels opgesteld voor het leven 
in de kolonie. Zo mochten de kolonisten het gebied niet zonder toestemming van de directeur 
verlaten, was hard werken en zondagse kerkgang verplicht, en verklaarde de Maatschappij de 
kroeg tot verboden gebied. Overtredingen werden streng bestraft door de speciaal ingestelde 
Raad van Tucht. De consequentie was dat wie eenmaal in het systeem van de Koloniën van 
Weldadigheid zat er maar moeilijk weer uit kon komen.   

De zestien jarige Sophia Walraven bijvoorbeeld had haar moeder in Rotterdam al drie en half 
jaar niet gezien. Om haar te bezoeken en wat reisgeld te bemachtigen verkocht Sophia stiekem 
‘haar gezangboek voor 25 centen’. Ze was ook voornemens ‘haar bijbel en boezelaar te 
verkopen’, maar haar reisplannen kwamen aan het licht. Zonder verlof was het verlaten van 
de kolonie ten strengste verboden. De Raad van Tucht stuurden Sophia in plaats van naar 
haar moeder in Rotterdam, met onmiddellijke ingang naar de strafkolonie Ommerschans. 
Walraven zou haar moeder nooit meer zien. In 1829 keerde ze terug in de kolonie Willemsoord, 
maar na opnieuw een vluchtpoging en straf in de Ommerschans overleed Walraven in 1846 
op vijfendertig jarige leeftijd in bedelaarsgesticht Veenhuizen. 
 
Iemand die ook in het systeem van de Maatschappij van Weldadigheid verstrikt leek te raken 
was kolonist Jacob Walbroek en zijn huisgezin. Walbroek was door ‘de waakzaamheid der 
politie te Blokzijl’ aangehouden toen hij zich wilde inschepen ‘om zonder ontslag of verlof de 
kolonie Willemsoord te verlaten, om naar Holland te vertrekken’. Als reden voor zijn vertrek 
verklaarde Walbroek dat hij van een mede-kolonist had gehoord dat ‘alle zwakke 
huisgezinnen, welke hunne voeding en kleding niet konden verdienen, overgeplaatst zouden 
worden naar ene der etablissementen te Veenhuizen’. Walbroek, ‘zwak van lichaam zijnde’ 
was bang dat hij hiervoor in aanmerking zou komen, ondanks het feit dat hij 'gedurende zijn 
vijfjarig verblijf alhier, veel genoegen en een behoorlijk bestaan had gehad’. 
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De kolonie Willemsoord te zien van het Steenwijker Woud. Prent door Dirk Sluyter, 1820 
(Gemeentearchief Steenwijkerland) 
 

De Raad van Tucht oordeelde dat hoewel op Walbroeks gedrag ‘op zich niets viel aan te 
merken’ en hij zich in de kolonie ‘braaf heeft gedragen, waardoor hij de achting van velen heeft 
gewonnen’, de wetten en reglementen van de Maatschappij gehandhaafd moesten worden. 
Desertie moest worden tegengegaan. De familie, die tot dan toe goed bekend stond, raakte zo 
van de regen in de drup en moest alsnog naar de gevreesde strafkolonie toe. Niet bepaald een 
aantrekkelijk vooruitzicht, zo dacht ook Walbroek, want negen dagen later deed hij opnieuw 
een poging om de kolonie te ontvluchten. Deze keer met succes. De familie keerde naar hun 
thuisstad Rotterdam terug. 
 

Voor wie eenmaal in het systeem zat, bleek vertrek uit de kolonie dus geen eenvoudige zaak. 
De enige officiële terugkeermogelijkheid naar de gewone maatschappij, was ontslag vanwege 
goed gedrag. Van Snoek, Grollee en Godel zou alleen laatstgenoemde uiteindelijk deze weg 
bewandelen. Snoek koos drie maanden na zijn veroordeling al het hazenpad. Hij ontvluchtte 
de Ommerschans en verdween voorgoed. Grollee woonde tot haar dood in 1888 in de kolonie 
Willemsoord. Godel schonk in de Ommerschans het leven aan een dochtertje, dat kort daarop 
al overleed. In 1828 kreeg ze voor onbepaalde tijd verlof om elders als dienstmeid te gaan 
werken. Een jaar later verleende de Permanente Commissie haar definitief ontslag uit de 
kolonie. Ze zou trouwen met een 'landman die een behoorlijk bestaan heeft'. Missie geslaagd, 
zou Johannes van den Bosch zeggen. Bron: Martin van der Linde 
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De taal van de kolonietoeften uit 
Willemsoord 
 

 
 
‘Ze noemden ons vroeger de kelonietoeften’, glimlacht Corrie Kaastra als ze terugdenkt aan 
haar jeugd in Willemsoord. ‘Omdat we thuis Hollands spraken, werden we weleens voor 
eigenwijs uitgemaakt. De mensen aan de Paasloregel werden aangeduid als de 
Paasloregelbende en de Noordwoldigers als bekkesnieders. Die sneden anderen bij ruzies over 
hun gezicht.’ 

Kaastra woont al vanaf haar geboorte, in 1930, in Willemsoord. Haar grootvader was 
schoenmaker in de kolonie, maar haar vader zag meer in het boerenbedrijf. Hij ging naar de 
landbouwwinterschool aan de Ronde Blesse en slaagde daar ‘met veel vrucht’. In 1930 liet hij 
een boerderij bouwen aan de Koningin Wilhelminalaan. Vader en moeder Kaastra voedden 
hun kinderen niet kerkelijk op. ‘Mijn vader nam ons ’s zondagsmorgens mee de natuur in’, 
vertelt Corrie. ‘Hij ging niet naar de kerk. Ik zoek God in de natuur en de mooie schepping, 
zei hij altijd.’ Dezelfde liefde voor het buitenleven vond Corrie bij haar latere echtgenoot. Ze 
trouwde met Pieter Klarenberg, bosbaas bij de vereniging Het Heideveld. Corrie ging tot haar 
vijftiende naar de basisschool in Willemsoord. Daar moesten de kinderen vroeger zuiver 
Nederlands spreken. Veel kinderen, van de Paasloregel bijvoorbeeld, spraken streektaal, de 
taal van de omgeving. Maar in huize Kaastra klonk het Hollands. Of eigenlijk het ‘kolonisch’, 
die beschaafde melodieuze kolonietaal van vroeger. Het klonk als Nederlands, maar toch weer 
een beetje anders. 

Er zijn nog maar een paar mensen uit Willemsoord die die taal van vroeger nog spreken. Eén 
van hen is Vroukje de Jong-de Vries (1932), in Willemsoord beter bekend als Zus de Vries. Ze 
is een echte kelonietoefte. Vroukje ging vroeger niet naar de basisschool in Willemsoord, maar 
naar de ‘Baarsiger school’, omdat ze op De Pol woonde. Op de school in De Baars spraken de 
meeste kinderen plat. Maar de koloniefamilies op De Pol, waartoe zij behoorde, praatten 
Nederlands. ‘Als er iemand bij ons thuis kwam die plat praatte, praatte ik het zo mee’, aldus 
De Vries. ‘Maar thuis in het gezin was het Nederlands. Mijn vader, Jan de Vries, was aannemer 
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op De Pol. Hij zei altijd: “Willemsoord heeft De Pol niks in tel.” De Willemsoorders zeiden tegen 
hem: je hoort eigenlijk niet in De Pol te wonen. De Pol was wat minder. Vroukjes moeder kwam 
uit Nijensleek. Zij sprak Drents. Haar vader sprak echt kolonisch. “Ik noemde mijn vader 
pappe, en mijn moeder moe. Dat is heel raar, of niet?” Misschien spreekt ze door die 
gemengdtalige omgeving een ‘mengelmoesie’, zoals ze zelf zegt.  

 
 

 
 
Schoolkinderen kijken toe bij het dorpsfeest in Willemsoord, jaren zestig. (collectie Jannes 
Herskamp) 
 

Ook bij Jaap Veenman (1930) werd vroeger thuis kolonisch gesproken. Veenman is geboren 
aan de Leemweg in Steggerda, in de boerderij van zijn opa van moeders kant. Toen hij vier 
was verhuisden zijn ouders naar De Pol. Hij werd met z’n drie broers en zussen door de bakker 
in de bakkersmand naar De Pol gebracht. Omdat het winter was, lag er een deken in tegen de 
kou. ‘Mijn vader, Willem Veenman, was een echte kolonieman. Hij is geboren aan de Koningin 
Wilhelminalaan. Het koloniehuis staat er nog, een eindje van de weg af. Mijn overgrootvader 
en grootvader hebben er gewoond, en later mijn oom. Alle drie heetten ze Luc Veenman. 
Grootvader en later ome Luc reden altijd met de lijkwagen.’ 
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Jaap ging net als Vroukje naar school in De Baars. Volgens hem spraken de kinderen daar 
onderling allemaal dezelfde taal als hij. Maar Jaap was eigenlijk liever niet op school. ‘Ik ging 
’s morgens wel met mijn broers en zusjes mee, maar dan ging ik vaak “de bos in”. Ik was altijd 
in de natuur. Een keer ben ik vier weken lang niet op school geweest.’ Jaap herinnert zich dat 
zijn tante, een echte kolonievrouw, tegen zijn oom zei: ‘Ach Luc, dat heb ik je gisteren nog 
gezeid!’ Dat ‘gezeid’, dat was echt kolonisch, vertelt hij. ‘Mijn zuster van 89, die nu in Havelte 
woont, praat nog altijd Hollands, die praat niet plat.’ Zelf heeft hij overal gewerkt, in Drenthe 
op het platteland, in de bouw in Steenwijk. ’Ik spreke de goeie taal nie meer’, aldus Jaap. 
 
Zoals Vroukje de Vries en Jaap Veenman zelf aangeven, spreken zij de kolonietaal van vroeger 
niet goed meer. Die taal is in Willemsoord min of meer verdwenen, maar zou je nog wel horen 
in Noordwolde en Vledderveen. Daar wonen mensen die oorspronkelijk uit de kolonie komen, 
maar ooit daaruit zijn vertrokken of ‘gedeserteerd’, zoals dat in het jargon van de Maatschappij 
van Weldadigheid heette. Ze hadden zich gevestigd op de heide nabij Willemsoord in wat wel 
desperado-koloniën worden genoemd. Kennelijk hebben ze de kolonietaal meegenomen naar 
hun nieuwe woonomgeving en zijn ze die daar onderling steeds blijven spreken. Vormden de 
desperado’s dan een meer gesloten gemeenschap dan de gemeenschap van het dorp 
Willemsoord? Vanaf het begin van de 20e eeuw zou dat weleens het geval kunnen zijn geweest. 
Immers: sinds 1900 werden twee grote boerderijen in Willemsoord al verhuurd aan Zeeuwse 
boeren, en vanaf 1923 werden de bezittingen van de Maatschappij van Weldadigheid in het 
dorp verkocht aan vrijboeren of aan mensen van buiten. De vermenging van de bevolking nam 
hierdoor toe en het kolonisch verdween geleidelijk. 

Dat er sowieso aan het begin van de twintigste eeuw al talige beïnvloeding vanuit de (naaste) 
omgeving moet zijn geweest, blijkt onder meer uit de herkomst van de moeders van de drie 
Willemsoorders. Hun vaders waren echte koloniemannen, maar alle drie getrouwd met een 
vrouw die oorspronkelijk van elders kwam: uit Duitsland, Nijensleek en Friesland. 
 
Historica Cecilia Kloosterhuis (1909-1979), zelf geboren en getogen in Willemsoord, schreef in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw een lijvig boek over de vrije koloniën van de Maatschappij 
van Weldadigheid. Daarin zegt ze over de taal die in de vrije kolonies werd gesproken: 

Op de scholen werd “algemeen beschaafd Nederlands” aangeleerd, maar in het dagelijks leven 
ontwikkelde zich in de loop der jaren een zeer specifieke omgangstaal […], aangeduid als 
kolonietaal. Het specifieke kenmerk daarvan is het niet uitspreken van de “n ” aan het eind van 
een woord en heel veel “kolonietaal woorden” , zoals gemorke, gebrocht, geloje, sloje, in de leite, 
meissie, plaassie, laarsies e.d. Dit alles gesproken op een beschaafde, melodieuze toon. 

Opmerkelijk is dat de geïnterviewde Willemsoorders de -n aan het eind van een 
woord wel uitspreken. Sterker nog: twee van de drie “slikken de -e aan het eind van een woord 
in”. Dat wil zeggen: bij hen hoor je de -e in bijv. laten en bouwen niet, maar de -n des te 
nadrukkelijker. Deze woorden klinken als laatn en bouwn of (met assimilatie): bouwm. En dat 
“inslikken van de -en” is iets wat de Stellingwerfstaligen uit aangrenzende dorpen als Wolvega 

en De Blesse ook doen. Zie voor meer voorbeelden de zinnetjes in de tabel; in de eerste kolom 
staan zinnetjes uit de kolonietaal van een oud-inwoonster van Vledderveen; daar wordt de -
n dus niet uitgesproken. Hoe is de taal van de oudere Willemsoorders dan te karakteriseren, 

als het geen kolonietaal meer is? In de tabel zien we in de zinnetjes veel Hollands/Nederlandse 
klinkers: de ij in wij, zijn, altijd, lijkwaagng, de ui in huis, de aa van gespaard, laatn, waarn, 
waagng, de oo in hoor, en ook het voorvoegsel ge- in gespaard, gebleven, gereedn komt niet 

uit de streektaal, maar uit het Nederlands. Het Willemsoords is dus nog steeds Nederlands, 
maar wel met een regionaal tintje. Dat regionale accent is niet alleen te horen aan het 
uitspreken van de slot -n, maar het voert te ver om hier een opsomming van de regionale 

kenmerken te geven. Bron:  Philomène Bloemhoff-de Bruijn. 
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Petroleumventer Lucas Veenman, grootvader van geïnterviewde Jaap Veenman, met 
hondenkar om petroleum te venten, omstreeks 1900. (gemeente Steenwijkerland) 
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Kolonietaal 
Vledderveen (vr. 

spreker *1936) 

Willemsoord (vr. 

spreker *1930) 

  

Willemsoord (vr. 

spreker *1932) 

  

Willemsoord (m. spreker *1930) 

  

        
Daar kon ie op 
thuisblijve de leste 
jare. 

  

Wij zijn ook niet 
gespaard gebleven 

  

De Joodnhoek zeidn 
wij altijd 

  

De lijkwaagng het ie gereedn
altijd 

  

Ga nou mar eve zitte. 

  

Ik ken alle mensen 
hier lang niet, hoor 

  

Die heeft dat huis 
laatn bouwn 

  

Toen waarn d’r al vier kindern 

  

Een heel klein stukkie, 
hoor! 

Die wordn d’r mal 
van. 

  

Mijn vader en moeder 
waarn eem weg 

  

Die huizn die daar achter 
gestaan hebm die heb ik zelf 
allemaal helpm bouwm 

  
    
    
 
 
 
 
 
 
 

Naastenliefde en volksopvoeding  
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De Napoleontische oorlogen (1799-1815) hadden in Europa voor veel ellende gezorgd. De 
invoering van militaire dienstplicht had de bevolking voor het eerst op systematische wijze 
een oorlog in gesleept. In elke wijk of buurschap viel wel een dienstplichtig medebewoner te 
betreuren en in brede familiekring was verdriet om gesneuvelde verwanten. Door Europa ging 
dan ook een zucht van verlichting toen Napoleon Bonaparte in 1815 definitief verslagen was. 
Op het Congres van Wenen tekenden de grote mogendheden de landkaart van Europa 
opnieuw in. Een krachtige staat aan de noordkant van Frankrijk, zo was het idee, zou Franse 
macho’s als Napoleon voortaan de pas afsnijden als die de stoute schoenen aantrokken en in 
noordelijke richting opmarcheerden. Met grote blijdschap gaven de congresgangers daarom 
kennis van de geboorte van het Koninkrijk der Nederlanden, met de ambitieuze Oranjevorst 
Willem I aan het hoofd. 
 
De Nederlanden – sinds de scheiding in de Tachtigjarige Oorlog voor het eerst weer bij elkaar 
– vormden een berooid nieuw koninkrijk. De nieuwe staat kampte met een enorm 
armoedeprobleem. Een ongekend aantal inwoners, vooral in de steden, lukte het niet meer de 
eindjes aan elkaar te knopen. Om wat aan hun miserabele omstandigheden te doen lanceerde 
generaal Johannes van den Bosch een plan om armen uit hun uitzichtloze situatie te laten 
ontsnappen. Door hun een huisje met lapje grond beschikbaar te stellen en werk te bieden 
moesten ze zichzelf tot een zelfstandig bestaan kunnen opwerken. Behoeftige stedelingen 
zouden in de gecontroleerde omgeving van landbouwkolonies boeren worden. Bijkomend 
voordeel was dat woeste gronden in cultuur werden gebracht. 

Bestaanszekerheid mét zedelijke opvoeding en elementair onderwijs gingen paupers 
omvormen tot oppassende burgers van de maatschappij. Kerkgang was voor kolonisten 
daarom verplicht en kinderen (van 5 tot 12 jaar) moesten naar school – hiermee liep men 
tweeentachtig jaar voor op de nationale leerplicht. Het was revolutionair om het nationale 
armoedeprobleem op deze manier aan te pakken. Om dit uit te voeren richtte Van den Bosch 
in 1818 een Maatschappij van Weldadigheid met leden op. In de Maatschappij werden 
christelijke naastenliefde en Verlichtingsoptimisme  praktisch gecombineerd. Van den Bosch 
wist prins Frederik, de broer van de koning, te strikken voor de Commissie van Weldadigheid, 

het hoofdbestuur in Den Haag. Hij werd daarmee voorzitter van de Maatschappij. 

De inzet en contacten van de prins – vergezeld van een uitgekiende informatiecampagne onder 
mogelijke weldoeners – zorgden in korte tijd voor een toestroom van leden, alleen in Overijssel 
al 874. De leden betaalden wekelijks een stuiver contributie aan de Maatschappij. Uit de 
contributies werd de plaatsing van paupers in de kolonie betaald. De gebouwen, de 
ambtenaren in dienst van de Maatschappij en overige kosten moesten worden gefinancierd 
uit giften en de verkoopopbrengst van linnen. Dit linnen werd door de vrouwen en kinderen 
van kolonisten in fabrieken op het terrein  geproduceerd. Ervaring met spinnen en weven 
strekte dan ook tot aanbeveling bij hun voordracht tot opname in de kolonie. Van de mannen 
en jongens werd verwacht dat zij veldarbeid konden doen. 
 
De leden van de Maatschappij organiseerden zich in lokale commissies, dorpscommissies 
geheten, onder de regionale paraplu van een subcommissie. Op hun beurt werden de 
subcommissies vanuit Den Haag aangestuurd door de zogeheten Permanente Commissie (in 

de stukken meestal  afgekort tot PC). Daarnaast bestond nog een controleorgaan, 
de Commissie van Toevoorzigt in Amsterdam, onder leiding van prins Willem, de latere koning 
Willem II. De strakke hiërarchische organisatie van de Maatschappij weerspiegelde de 
militaire discipline die initiatiefnemer generaal Van den Bosch met zich meenam. Deze 
militaire inslag werd gecombineerd met de gelaagde overheidsadministratie die de Fransen in 
het overheidsapparaat hadden geïntroduceerd. 

Na de aankoop in 1818 van landgoed Westerbeeksloot in Vledder in Zuidwest-Drenthe – 600 
ha voor 57.000 gulden – kon een proefkolonie worden opgezet, de ‘Volksplanting 
Westerbeeksloot’. Algauw zou deze naam worden omgedoopt tot Frederiksoord als hommage 
aan de prins. De Steenwijkse burgemeester en notaris Jacobus Hilbrand Tuttel en dokter Jan 
Bloemert Schuurman hadden bemiddeld voor de aankoop van het landgoed. Huis Westerbeek 
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kreeg de bestemming als woonhuis van Van den Bosch en werd het ‘hoofdkwartier’ van de 
Maatschappij ter plekke. De keuze van Van den Bosch om zijn plannen te verwezenlijken in 
het grensgebied van Drenthe en Overijssel maakte deze stad, als enige in de buurt, tot 
natuurlijke uitvalbasis voor de kolonie. 

Steenwijk voorzag de kolonie van de benodigde materialen en goederen, leverde allerlei 
diensten en via deze stad verliep het transport en de doorvoer van kolonisten. Tuttel zorgde 
ervoor dat dit allemaal goed reilde en zeilde. Vrachtschepen voerden Amsterdams straatvuil 
aan om de schrale grond van de kolonie te bemesten. Twee maal per week voer een beurtschip 
met brieven, pakketten en personen op Amsterdam. Ook de verbindingen met Friesland waren 
goed. Tot de aanleg van de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden in 1868 zou het beurtschip het 
aangewezen vervoermiddel blijven voor de Drents-Overijsselse koloniën. Steenwijk was voor 
de duizenden arme sloebers ‘de poort’ naar het beter bestaan dat generaal Van den Bosch 
hun had toebereid.  

Steenwijk was vanaf het begin dus nauw betrokken bij het werk van de Maatschappij. Een 
personage, dat ‘het Steenwijks orakel’ werd genoemd, zou waardevolle inlichtingen hebben 
gegeven bij de zoektocht naar geschikte terreinen voor gebiedsuitbreiding van de 
Maatschappij.  De bijzondere positie van Steenwijk verklaart ook waarom de commissie aldaar 
de status van subcommissie kreeg. Eigenlijk ging dit in tegen de richtlijn van de Maatschappij 
die zo’n ‘koepelcommissie’ voorbehield aan steden met een rechtbank van eerste aanleg (later 
arrondissementsrechtbank). In Overijssel bestonden zes subcommissies. Aanvankelijk waren 
het er vijf geweest. Hardenberg kwam er in 1819 bij, maar ‘flopte’. De ondergeschikte 
dorpscommissies moesten het contact met het hoofdbestuur in Den Haag via hun regionale 
subcommissie laten verlopen. 

Steenwijk had zes van zulke dorpscommissies onder zich: Giethoorn, Blankenham met 
Kuinre, Oldemarkt, Steenwijkerwold en Stad en Ambt Vollenhove met Blokzijl. Aanvankelijk 
opereerden deze commissies onder de vleugels van Zwolle. Zo hoorde het ook, maar Zwolle 
had toestemming gekregen om onderhorige commissies af te splitsen naar Steenwijk. Het lijkt 
erop dat Stad en Ambt Vollenhove met Blokzijl en ook Steenwijkerwold niet veel zin hebben 
gehad in deze herindeling. Er moest lichte druk van de gouverneur van Overijssel aan te pas 
komen om het voor elkaar te maken. Vreemd genoeg bleven de dorpscommissies van 
Wanneperveen en Zwartsluis onder Zwolle ressorteren.  
 
De Steenwijkse commissie van de Maatschappij was op 25 augustus 1818 in het raadhuis op 
uitnodiging van het stadsbestuur opgericht. Uit het notabele gezelschap dat aanwezig was 
werd meteen een bestuur gekozen. President-burgemeester Jan Zomer werd voorzitter, de 
voorganger van de Doopsgezinde gemeente Koenraad Hovens Greve secretaris en 
burgemeester en notaris J.H. Tuttel kreeg de functie van thesaurier. De overige plaatsen in 
het bestuur werden bezet door de twee predikanten van de hervormde kerk Anthonie 
Middendorp en Jan Wilbrink, stadsdokter J.B. Schuurman en aannemer-timmerman Pieter 
Oosterlo. 

Het was denkelijk niet louter liefdewerk dat hen bewoog tot het bestuur toe te treden. Allemaal 
hadden ze ambtshalve een betrokkenheid of zelfs een professioneel belang bij de 
kolonieplannen. Zo bouwde aannemer Oosterlo alle kolonistenhuisjes in de proefkolonie. Op 
16 augustus was voor deze bouw de eerste steen gelegd. Zes jaar lang bezorgde de 
Maatschappij monsteropdrachten aan Oosterlo. Dokter Schuurman kreeg als geneesheer de 
medische zorg voor de kolonisten in Frederiksoord opgedragen. Hij zou in 1824 terugtreden 
na een kritisch verslag van de Raad van Toevoorzigt in De Star, het maandblad van de 

Maatschappij. 
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Johannes van den Bosch (1780-1844), Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, minister 
van koloniën, Cornelis Kruseman, 1829. 
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De kolonie Frederiksoord, prent door Dirk Sluyter, tussen 1820 en 1852. (Maatschappij van 
Weldadigheid) 
 

Het bestuur van de Steenwijkse commissie kreeg het er druk mee. Het was de bedoeling om 
elke laatste dinsdag van de maand ’s ochtends vanaf 11 uur in vergadering bij elkaar te 
komen. De vergaderfrequentie liep in het eerste half jaar echter al snel op tot elke week of nog 
vaker. Wie te laat kwam moest een boete betalen van twee stuiver en wie zonder geldige reden 
helemaal niet kwam opdagen kreeg zes stuiver boete. Vooral in de laatste drie maanden van 
het oprichtingsjaar zat men geregeld bij elkaar op het stadhuis, meestal om een 
kolonistengezin dat op weg was naar de proefkolonie op te vangen en door te sturen. 

In Steenwijk controleerde de commissie of de informatie over de samenstelling van het gezin 
in de meegegeven papieren klopte en vergezeld ging van een aanbevelingsbrief voor de 
directeur. De inspanningen van Zomer, Tuttel en Schuurman bij het opzetten van de eerste 
vrije kolonie in Frederiksoord werden zo gewaardeerd dat zij in 1819 een benoeming kregen 
tot honoraire leden van de Maatschappij. 
 
De meeste kolonisten hadden bij aankomst in Steenwijk een bootreis over de Zuiderzee achter 
de rug. Zij kwamen vanuit Amsterdam met het beurtschip van Jacob Brink in Blokzijl aan. 
Via de schutsluis in de havenkolk voeren ze dan over het Noorder- en Steenwijkerdiep verder 
naar Steenwijk. Voor kolonisten die bij avond aankwamen en de eindbestemming 
Frederiksoord niet konden halen was er de mogelijkheid om in Steenwijk te overnachten. 
Daarvoor waren vier adressen geregeld: bij ene Meyer en bij de weduwen van H. Everts, van 
Klaas Meyer en van  J.G. van der Veen. De weduwe Meyer bood met twaalf bedden de meeste 
plaats. Bij de anderen konden zes personen terecht. Men mocht er niet alleen slapen, maar 
kreeg er ook te eten. De dagtarieven bedroegen tien stuiver voor minderjarigen en veertien 
stuiver voor volwassenen. Een enkele keer arriveerden kolonisten zo laat in Blokzijl dat ze in 
het veerschip van Brink de nacht doorbrachten. Het laatste stukje tussen Steenwijk en 
Frederiksoord werd per schuit, met de wagen of te voet afgelegd. 
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Gezicht op de Markt van Steenwijk, met rechts het stadhuis. Hier vergaderde de subcommissie 
van Steenwijk. Het vergaderplaats illustreert de nauwe band die er tussen de commissie en 
het stadsbestuur bestond. (Foto omstreeks 1900, particuliere collectie) 
 

Soms ging het mis. Op 31 oktober 1818 zat het bestuur in het stadhuis de hele avond 
tevergeefs klaar om enkele gezinnen uit Zwolle te verwelkomen. Men wachtte klokslag 
middernacht af en besloot toen naar huis te gaan. Ook ‘de baas’ zelf, Johannes van den Bosch, 
reisde per boot heen en weer tussen Frederiksoord en Holland, zij het met meer comfort en 
hij volgde ook een andere route. Hij voer met een zeiljacht van de marine naar Zwartsluis. 
Daar stond een koets voor hem klaar die hem naar Frederiksoord bracht. 
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Het beginpunt van het Steenwijkerdiep. Hier legde het beurtschip van Jan Brink aan. De 
meeste kolonisten kwamen vanuit Amsterdam, over de Zuiderzee, met dit schip aan en 
maakten dan hun opwachting bij de commissie van Steenwijk. Die controleerde hun papieren 
voordat ze doorreisden naar de kolonie. (Foto omstreeks 1900, particuliere collectie) 
 

De ledenwerving in Steenwijk verliep ondertussen voorspoedig. In 1818 telde de commissie in 
Steenwijk honderdveertien leden, de subcommissie in haar geheel, dat wil zeggen met de leden 
uit de verbonden plaatselijke commissies erbij,  Dat was voor de Steenwijkse commissie 
tegelijk het hoogtepunt. Dankzij de aanwas van leden in de dorpscommissies groeide het 
aantal leden van de subcommissie het volgende jaar nog wel naar 190, maar daarna daalde 
het ledental gestaag. Vanaf 1821 stonden veel contributies als ‘dubieus’ vermeld in de 
jaarlijkse afrekening aan de PC. 

Overal in het land selecteerden en droegen subcommissies arme gezinnen voor aan de PC om 
uit hun contributies geplaatst te worden in de proefkolonie. De Steenwijkse commissie zag 
‘van elders aankomende volksplanters met blijdschap naar Fredriksoord […] henen trekken’ 
en popelde zelf ook een gezin in de proefkolonie te plaatsen. Dat bleek niet zo een-twee-drie 
te vinden, al ging de commissie voortvarend van start.  

In dezelfde brief als waarin de commissie gewag maakte van haar oprichting, berichtte ze 
verheugd aan de PC een gezin voor plaatsing in de kolonie te kunnen leveren. Het zou gaan 
om een weduwe met vier eigen kinderen en twee aangehuwde kinderen. Het kolonistengezin 
in spe wist zelf nog van niets. In de vergadering op de ochtend van 23 oktober kon de voorzitter 
met voldoening melden dat Den Haag het voorgedragen gezin had geaccepteerd, met 
uitzondering van de twee aangehuwde kinderen. Dat was pijnlijk, want intussen was duidelijk 
geworden dat de commissie een fout had gemaakt: de twee aangehuwde kinderen bleken eigen 
kinderen van de weduwe te zijn! Slordig, maar die fout was eenvoudig te herstellen – gewoon 
het formulier anders invullen. Niet makkelijk te verhelpen was dat de weduwe, toen die 
geïnformeerd werd over de plannen, aangaf helemaal niet naar de kolonie te willen vertrekken. 

Men besloot op zoek te gaan naar een nieuw gezin. Dominee Wilbrink kreeg opdracht een lijst 
op te stellen van personen die steun van de kerk genoten. De voorzitter schorste de 
vergadering tot de avond om hem hiervoor tijd te geven. Uit de lijst die Wilbrink bij hervatting 
van de vergadering voorlegde kon helaas geen keuze worden gemaakt. Maar de commissie was 
niet voor een gat te vangen; als ze de blik eens verruimde en ging zoeken onder stadgenoten 
die kans liepen om bedeeld te worden? Raak! Dirk Dikkeboom was dan een geschikt 
‘voorwerp’. Dominee Wilbrink zou hem vragen of hij met zijn gezin bereid was naar de kolonie 
af te reizen. 

Wat weten we van de achtergronden van de familie Dikkeboom? Zoekend naar gegevens over 
Dirk Dikkeboom en zijn familie is de oogst in eerste instantie nogal mager. Totdat duidelijk 
wordt dat we op meerdere varianten van de familienaam moeten zoeken. Dé bron voor 
het vastleggen van familienamen is het zogenoemde Register van Naamsaanneming uit 1812. 
Dirk neemt volgens dit register niet de familienaam Dikkeboom aan, maar Dikkerboom en 
ondertekent de bewuste akte vervolgens eigenhandig met Dikkelboom. 
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Ledenlijst van de subcommissie Steenwijk, 1830. 
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Hoewel in dit artikel steeds de naam Dikkeboom wordt gehanteerd, zouden we volgens de 
officiële vastlegging van de familienaam in 1812 moeten schrijven: Dikkerboom. We hebben 
dus te maken met drie naamvarianten die in zwang waren. De laatste variant blijkt eenmalig 
gebruikt, de andere twee worden in de bronnen afwisselend gebruikt. Het intikken van de drie 
varianten in digitale zoekmogelijkheden levert veel meer gegevens op. 

Volgens het Registre Civique (RC), de lijst van kiesgerechtigde mannelijke staatsburgers uit 
1811, zou Dirk geboren zijn op 20 november 1773. Over de geboorteplaats spreken de bronnen 
elkaar tegen. Het RC noemt Steenwijk, maar zijn huwelijksinschrijving geeft aan dat hij 
afkomstig is uit Heerenveen. In Steenwijk is de geboorte of doop niet aangetroffen. Nog een 
andere merkwaardigheid uit het RC is de vermelding van Dirks beroep als ‘bankier’, terwijl hij 
in de geboorteakten van zijn kinderen in 1812, 1814 en 1817 als zilversmid staat aangegeven. 
Omdat het ruwe materiaal van een zilversmid bestond uit baar geld, zou hij een rol als bankier 
vervuld kunnen hebben. Hoe dat zij, deze ambachtelijke achtergrond maakt Dirk zeker niet 
tot de doorsnee gezinshoofden die als paupers voor de proefkolonie werden geselecteerd. 
Bijgevolg dient zich de vraag aan wat de beoefenaar van zo’n specialistisch beroep in armoede 
gestort kan hebben? Vooralsnog kennen we het antwoord hierop niet. 

Dirks echtgenote Gezina was Steenwijkse van geboorte. Door uitlatingen van de commissie 
weten we dat zij niet uit de plaatselijke onderklasse kwam. We treffen haar doopaangifte aan 
op 1 juni 1777. Net als haar man behoorde zij tot de Nederlandse Hervormde Kerk. Haar 
ouders waren Roelof Roelofsen en Hendrika Geerts Henniks. Haar familie heeft in 1812 de 
familienaam (Van) Erkelens aangenomen. Dit is ook de naam waaronder we haar meestal 
aantreffen. 

Uit Gezina’s huwelijk met Dirk in Steenwijk op 19 mei 1805 werden zes kinderen geboren, 
twee zonen en vier dochters: Hendrika Catharina (1805-1818), Catharina Hendrika (1807-
1888), Ernestus Roelof (1809-1827), Antje (1812-n.b.), Roelofje (1814-1818) en Heere Freriks 
(1817-1817). Twee dochters, Catharina Hendrika en Antje, bereikten de volwassen leeftijd en 
zouden allebei in Steenwijk trouwen met een Harm Keizer. De ene was kleermaker van beroep, 
de andere landbouwer. 

Drie kinderen overleden tussen juni 1817 en oktober 1818. Het verlies van de kinderen tekent 
de treurige omstandigheden waarin het gezin van Dirk en Gezina terecht was gekomen. Twee-
en-een-halve week voordat het gezin door de Steenwijkse commissie werd benaderd voor 
uitzending naar de proefkolonie was Hendrika Catharina overleden, bijna dertien jaar oud. Er 
kwamen hierna geen kinderen meer bij. 
 
In de eerstvolgende vergadering, twee dagen later, vertelde Wilbrink dat hij met Dirk 
Dikkeboom had gesproken. Dirk was niet ongenegen als kolonist te worden uitgezonden, maar 
had wel aangegeven meer informatie te willen hebben. Overigens moest hij alles nog met zijn 
vrouw  bespreken. Men besloot er geen gras over te laten groeien en Dirk in de vergadering te 
roepen. Daar kreeg hij de bepalingen voor kolonisten voorgelezen. Dirk kon zich in de 
kolonieregels vinden en als zijn vrouw ook geen bezwaren had ging hij akkoord. 

Eén hindernis moest nog wel worden opgeruimd. Want stel, zo bracht hij naar voren, dat het 
kolonistenleven hem niet beviel, wat dan, mocht hij de kolonie weer verlaten? Bestuurslid 
Schuurman kon hem geruststellen. Hij had van generaal Van den Bosch persoonlijk de 
verzekering gekregen dat aan kolonisten drie of zes maanden, desnoods een heel jaar, 
proefneming kon worden toegestaan. Natuurlijk moesten wel de gemaakte kosten worden 
terugbetaald, maar dan was de kolonist van alle verplichtingen ontslagen en vrij om te 
vertrekken. 

Dirk werd naar huis gestuurd om zijn vrouw te halen, zodat de commissie nog dezelfde avond 
een besluit kon nemen. Dat ging voor de Dikkebooms toch net iets te snel. Toen Dirk en zijn 
vrouw Gezina samen voor de commissie stonden en de verzekering kregen op een jaar 
proeftijd te mogen rekenen, vroegen ze het ‘Reglement en voorwaarden’ mee naar huis omdat 
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ze het in alle rust nog eens goed wilden lezen. Het echtpaar beloofde de volgende dag zijn 
definitieve besluit aan de president kenbaar te maken. Het getalm zal bij de commissie wat 
wrevel hebben gewekt, toch willigde ze het verzoek in. 

Twee dagen later, op 27 oktober, was de kogel door de kerk. De Dikkebooms waren eindelijk 
zover om naar de kolonie te gaan, op voorwaarde dat de proefneming tot 1 mei 1819 zou 
duren. Na afloop van die termijn mochten ze kiezen om te blijven of te vertrekken tegen 
vergoeding  van de gemaakte kosten. De commissie moest het gezin op de valreep nog wel een 
voorstel doen: zouden Dirk en zijn vrouw het goedvinden twee extra kinderen onder hun hoede 
te nemen? Het ging om de weeskinderen Geert en Klaasje Winters. Vrouw Dikkeboom – haar 
man was afwezig – werd in de vergadering geroepen om te horen wat ze hiervan vond. Gezina 
wees het verzoek niet van de hand, maar verzocht wel een week bedenktijd om dit met haar 
man te overleggen. 

Blijkbaar had Dirk geen bezwaar gezien en was inmiddels ook van de directie van de 
kolonie groen licht gekomen, want secretaris Tuttel berichtte in de vergadering van 16 
november dat het kolonistengezin twee dagen later in de kolonie werd verwacht. De 
Dikkebooms en de twee bestedelingen dienden zich voor vertrek gereed te maken en op die 
woensdag om 11 uur stipt in de vergadering te verschijnen. De ‘koloniale famielje’ bestond uit 
zeven personen: vader Dirk Dikkeboom (44 jaar), zijn vrouw Gezina Jacobs Erkelens (38 jaar) 
en hun drie kinderen Catharina Hendrika (13 jaar), Ernestus (11 jaar) en Antje (6 jaar), en de 
toegevoegde kinderen Geertje (16 jaar) en Klaasje Winters (14 jaar). 

Op de bewuste ochtend werd het hele gezin in de vergadering ontvangen. Dirk en Gezina 
kregen een aanbevelingsbrief mee voor de directeur van de kolonie. Na een ‘aanmanende 
toespraak tot betrachting van hunnen pligt’ werd het zevental met zegenwens weggezonden. 
De subcommissie zal een borrel gedronken hebben op de goede afloop. Na een valse start was 
het uiteindelijk toch gelukt, en nog betrekkelijk snel ook, een gezin te vinden voor de 
proefkolonie. Tuttel stuurde een opgetogen bericht over de verzending van ‘onze Steenwijkse 
famielje naar de kolonie’ naar de Zwolsche en Haagsche Courant. 

 
De vreugde was van korte duur. Negen dagen na het vertrek van de Dikkebooms kwam een 
klacht binnen van vrouw Dikkeboom: door het toevoegen van twee vreemde kinderen was er 
geen kleding voor haar eigen jongste kind, want de kolonie voorzag slechts in kleding voor zes 
personen. De commissie zag de redelijkheid van deze klacht in. Het probleem werd snel en 
praktisch opgelost doordat de Hervormde diaconie in Steenwijk met kleding bijsprong. Het 
bleek echter de opmaat naar meer trammelant met de Dikkebooms over de twee bestedelingen. 

Op 18 december kwam de commissie in buitengewone vergadering bijeen om opnieuw een 
klacht van vrouw Dikkeboom aan te horen. Ze zou van de aangenomen kinderen meer last 
hebben dan voordeel en wilde daarom van hen af! De commissie voelde blijkbaar nattigheid, 
want ook Geert en Klaasje waren uitgenodigd hun verhaal te doen. Ze werden afzonderlijk 
gehoord. Beide kinderen schetsten een onthutsend beeld: vrouw Dikkeboom gaf hun te weinig 
eten en waste hun kleren  niet. Klaasje zei dat ze al drie weken in hetzelfde hemd rondliep. 
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Titelblad van het reglement van de Maatschappij van Weldadigheid, 1818. 
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Voor de commissie was duidelijk dat vrouw Dikkeboom op schandelijke wijze in de zorgplicht 
tegenover Geert en Klaasje tekortschoot. De commissie vermaande haar voortaan goed voor 
Geert en Klaasje te zorgen. Zo niet, dan hing haar uitzetting uit de kolonie boven het hoofd. 
Om te voorkomen dat de aangenomen kinderen te weinig eten kregen mocht Gezina niet meer 
zelf koken, maar moest het gezin het eten bij de gaarkeuken – ménagerie – gaan halen, zodat 

er zicht op was dat niemand tekort kwam. 

 
 
Gezicht op de kolonie Frederiksoord, prent omstreeks 1819-1821. (Rijksmuseum Amsterdam) 
 

De strengheid waarmee de commissie vrouw Dikkeboom had toegesproken had weinig effect. 
Klachten van Geert en Klaasje bleven binnenkomen. De kinderen hadden sinds het verblijf in 
de kolonie zowat geen vlees geproefd en bleven dagelijks met rammelende magen lopen. Vrouw 
Dikkeboom had de dwingende opdracht van de commissie in de wind geslagen en was toch 
zelf blijven koken. Misschien uit voorzorg en tot geluk van haar eigen kinderen? We weten van 
anderen dat de kok, tot kort voor de komst van de Dikkebooms naar de kolonie, het eten 
herhaaldelijk had laten aanbranden. In juli zou de centrale keuken helemaal worden 
opgeheven. De moestuintjes bij de boerderijen leverden voor de bewoners voldoende groenten 
op. 

Het was niet alleen mis met het eten. Vrouw Dikkeboom vertikte het nog steeds het linnengoed 
van Geert en Klaasje te wassen. De commissie in Steenwijk kon op afstand niet veel meer 
doen dan de directeur van de kolonie vragen scherp te letten op vrouw Dikkeboom in haar 
behandeling van de beide kinderen. De ongezeglijkheid van de vrouw zette het succes van 
Steenwijks eerste kolonistenproef op het spel. Dit was niet wat de commissie zich ervan had 
voorgesteld. 

De toestand werd onhoudbaar toen ander wangedrag van Gezina aan het licht kwam. Het was 
de druppel die de emmer deed overlopen. Op 13 januari 1819 nam de PC het rigoureuze 
besluit de familie Dikkeboom uit de kolonie te sturen en stelde de Steenwijkse subcommissie 
hiervan per brief op de hoogte. ‘Eene smartelijke teleurstelling is ook voor ons de terugkomst 
van het gezin van Dikkeboom uit de kolonie’, schreef de secretaris namens de commissie 
terug. ‘Smartelijk omdat wij onze goede bedoeling tot gelukbevordering eener verarmden en 
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gebrek lijdende familie zoo jammerlijk zien mislukken, en dubbel grievend door de 
schandelijke oorzaak die hare welverdiende beroving van de voorregten der kolonie bewerkt’. 

Het was niet alleen de verwaarlozing van de toevertrouwde kinderen die de PC tot het 
uitzettingsbesluit had aangezet. Het bleek dat de Dikkebooms het ook niet zo nauw namen 
met de verplichte kerkgang. Maar helemaal onvergeeflijk was het dat Gezina Dikkeboom de 
Maatschappij in diskrediet had gebracht door klaagbrieven te schrijven voor haar buren. Toen 
deze buren, een kolonistengezin uit Goes,  hiervoor ter verantwoording waren geroepen en 
hun naar de klachten was gevraagd, hadden ze verbaasd opgekeken. Zulke klachten hadden 
zij helemaal niet aan vrouw Dikkeboom gedicteerd! Omdat ze zelf niet konden schrijven was 
de buurvrouw zo vriendelijk geweest de brieven te schrijven. Blijkbaar had Gezina de boel nog 
iets aangedikt en er zelfs nog wat grieven bij gepend. 

De buren kwamen er genadig af, maar voor Gezina Dikkeboom was de maat vol. Hoewel zij op 
slag haar houding veranderde: nederig, vol berouw en in tranen, het mocht haar niet meer 
baten. De directeur van de kolonie kreeg van de PC opdracht de Dikkebooms direct uit de 
kolonie te zetten. Van de proeftijd die zij hadden bedongen was toen krap twee maand 
verstreken. 

De commissie zat een beetje met de situatie in de maag. Want in hoeverre straalde dit debacle 
op haar af? Ze schreef aan de PC: ‘Wij verzekeren het karakter van vrouw Dikkeboom niet van 
deze kant gekend te hebben, veeleer hadden wij om den stand waarin zij weleer in de 
maatschappij leefde, van deze familie gunstiger gevoelens’ en voegde eraan toe dat het onbillijk 
zou zijn de commissie het ongeluk met deze familie aan te rekenen. Blijkbaar viel dat mee, 
want de PC nodigde de commissie gelijk uit een ander gezin in de kolonie te plaatsen. 

 
 
Ligging van kolonistenwoningen in Frederiksoord, tekening door Willem Bal. (Rijksmuseum 
Amsterdam) 
 

 
Alle idealen en goede bedoelingen ten spijt, kolonisten waren niet allemaal lieverdjes. Wat dit 
betreft had de Steenwijkse commissie door zijn ervaring met de familie Dikkeboom snel 
leergeld betaald. In juni 1819 kwam bij een inspectie van de kolonistenwoningen aan het licht 
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dat bij nogal wat gezinnen het beddengoed of andere inventaris ontbrak. Het bleek dat 
kolonisten dit huisraad naar de Bank van Lening in Steenwijk hadden gebracht of vermaakt 
tot kleding. Misschien viel de directie deze noodgreep, ingegeven door gebrek, deels zelf te 
verwijten. Hoe dan ook, af en toe was het nodig om corrigerend op te treden. 

Door schade en schande wijs geworden, moest de leiding zijn aanvankelijke aarzelingen tegen 
dwang- en strafmaatregelen laten varen. Eigen rechtspraak in de kolonie wilde men niet 
toestaan. De directie was daarom aangewezen op de jurisdictie van het kantongerecht 
Steenwijk en van de schouten in Vledder en Steenwijkerwold. 

Om de directie van de koloniën assistentie te kunnen verlenen bij de ordehandhaving werd in 
1821 de Raad van Policie der Koloniën opgericht. Hierin namen een burgemeester en de 

stadssecretaris van Steenwijk zitting en verder de rechter van het kantongerecht in deze 
plaats, alsook de beide genoemde schouten. De schout van Vledder werd voorzitter en zijn 
collega van Steenwijkerwold secretaris. In deze samenstelling zou de raad tot 1825 
functioneren. 

Overtreders moesten voor de raad verschijnen op het stadhuis in Steenwijk. Berisping was de 
mildste straf die een kolonist kon oplopen. Zwaardere vormen van bestraffing waren opsluiting 
in de kolonieprovoost (gevangenis) of verwijzing naar de strafkolonie Ommerschans, die sinds 

twee jaar bestond. De raad was trouwens niet het exclusieve verlengstuk van de directie om 
wangedrag van kolonisten te corrigeren. Kolonisten konden met klachten over hun 
behandeling eveneens bij de raad terecht. 

 

 
 
Het Algemene Bureau van de Maatschappij van Weldadigheid aan de Wilhelminalaan in 
Frederiksoord, uitgegeven door Wed. J. Bult, 1910. (Drents Archief) 
 

De Steenwijkse commissie had de ongemakkelijke primeur gekregen van een gezin dat de 
kolonie werd uitgezet. Men voelde zich bedrogen door de ‘laster, twiststokerij en 
onbescheidenheid’ van de Dikkebooms. Omdat zij bij terugkeer in Steenwijk niet meer op 
weldadigheid van stadgenoten hoefden te rekenen, was te voorzien dat het gezin moest gaan 
bedelen om aan de kost te komen. De commissie zou daarom het liefste zien dat de 
Dikkebooms opgenomen werden in het bedelaarsgesticht in Hoorn. Bij kolonisten mocht 
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immers niet de gedachte opkomen dat zij de kolonie zomaar konden verlaten en zich aan 
bedelarij overgeven. De subcommissie vroeg hierbij om medewerking van de gouverneur van 
Overijssel en ze hoopte ook op steun van de PC. 

Ondertussen ging de Steenwijkse commissie verder met haar werk. Op 26 januari kon ze de 
PC een ander gezin voor plaatsing in de kolonie voorstellen: Sietse Jans, zijn vrouw Annegien 
Beuten en hun drie kinderen. Deze plaatsing pakte gelukkig goed uit. 
 
Naspeuringen in de burgerlijke stand van Hoorn levert niks op. Blijkbaar is de poging om het 
gezin daar in het bedelaarsgesticht onder te brengen gestrand. In 1827 overleed Ernestus, bijna 
18 jaar oud. Dirks overlijden treffen we aan in Schoterland in 1828. Hij werkte daar als 
‘krammer’ en woonde in het Meer. Gezina woonde en werkte op dat moment als dienstmeid in 
Amsterdam. Ze is daar mogelijk ook overleden. Blijkbaar zijn vader en moeder Dikkeboom na 
hun vertrek uit de kolonie op een zeker moment elk een kant uitgegaan om aan de kost te 
kunnen komen. Hun avontuur als koloniepioniers was op een mislukking uitgelopen. 

Toch is de band van het gezin Dikkeboom met de kolonie niet definitief verbroken. Anderhalf 
jaar na hun uitzetting werden twee kinderen uit dit gezin, Ernestus en Antje, op verzoek van de 
subcommissie wederom in de kolonie van Frederiksoord opgenomen. Nu als bestedelingen bij 
de gastouders Hendrik Bartelds de Vos en Geesje Nijland. Ze bleven daar bijna vijf jaar, totdat 
de subcommissie op 21 april 1826 de PC verzocht om hun ontslag. Het verblijf in 
Frederiksoord was niet meer nodig. 

Ernestus kon buiten de kolonie een goede baan krijgen en hun moeder Gezina stond op het punt 
naar Amsterdam te vertrekken en wilde Antje daar mee naartoe nemen. Iets van het opstandige 
karakter van vrouw Dikkeboom was blijkbaar op de kinderen overgegaan, want zij wachtten 
de toestemming die van bovenaf moest komen niet af. Kort voor de vastgestelde datum van 
vertrek deserteerden Ernestus en Antje uit de kolonie. 

 
 
Kolonistenwoning te Frederiksoord, foto door Hendrik Cordes, omstreeks 1885-1886. 
(Gemeentearchief Steenwijkerland) 
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Vanaf 1820 volgden andere plaatsingen van kolonisten vanuit Steenwijk. Door betaling van 
bedragen die daaraan verbonden waren kwam de subcommissie in het bezit van het 
eeuwigdurend plaatsingsrecht op een of meerdere boerderijen, elk met gebruik van het 
bijbehorende koloniehuisje en ongeveer drie hectare land. De subcommissie Steenwijk heeft 
bestaan tot 1860. In dat jaar werden alle subcommissies opgeheven en omgevormd tot 
afdelingen met leden. 

De Steenwijkse afdeling ging met vernieuwd elan aan de slag. Ze slaagde erin het ledental in 
korte tijd meer dan te verdubbelen. Uit bezorgdheid dat de Maatschappij nieuwe stijl de 
afdeling niet serieus nam brak burgemeester Jan Meesters een lans voor de plaatselijke 
afdeling bij de Overijsselse gouverneur Cornelis Backer. Meesters wees erop dat de belangen 
van de Maatschappij het beste door deze afdeling behartigd konden worden en dat het 
‘lobbywerk’ niet via het stadsbestuur moest lopen. De afdeling stond op dat moment onder 
leiding van kantonrechter Petrus Meinard Schuurman als voorzitter en Salco Tromp Meesters 
als secretaris. 
 

De continuïteit en onderlinge banden waren groot en hecht: Schuurman was een zoon van 
oud-bestuurslid en stadsdokter Schuurman, en Salco was een neef van burgemeester 
Meesters en kleinzoon van oud-voorzitter Zomer. Precies een eeuw later, in 1960, werd de 
Maatschappij omgezet in een stichting. Daarmee viel na bijna honderdvijftig jaar het doek 
voor de plaatselijke vertegenwoordiging van de Maatschappij in Steenwijk. De Steenwijkse 
notabelen hadden in al deze jaren, eerst als commissie en daarna als afdeling, enkele 
tientallen paupers een plaats bezorgd in de koloniën, in de oprechte overtuiging hun zo een 
beter bestaan te geven. Bron: Jos Mooijweer.    

 

 

Toegang tot historische bronnen 
bedelaarskolonie Ommerschans  
 
 
In 2018 bestond de Maatschappij van Weldadigheid tweehonderd jaar. In de golf van media-
aandacht, werden en worden veel Nederlanders zich er van bewust dat ze mogelijk voorouders 
hebben die kortstondig of levenslang met deze instelling te maken hebben gehad. Maar hoe 
vind je deze voorouders? Het Drents Archief suggereert dat je via hun websites snel toegang 
krijgt tot die geschiedenis. Maar de resultaten vallen dikwijls tegen. En dat is niet vreemd, 
want slechts het topje van de ijsberg is nog maar zichtbaar. Daarom heeft ook de Vereniging 
Ommerschans haar tanden gezet in het ontsluiten van de bronnen rond de 
Ommerschans. Deze bronnen worden in samenwerking met het Drents Archief, het Historisch 
Centrum Overijssel en het archief van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg voorzien van 
meta-data en vervolgens toegankelijk gemaakt via de websites van de Vereniging 
Ommerschans en de Historische Vereniging Avereest. Tevens wordt de meta-data beschikbaar 
gesteld aan de archief-instellingen waar de bronnen berusten. Er is inmiddels een flink begin 
gemaakt. Daarover dit verhaal. 
 

De gemeente Ommen, in 1811 voortgekomen uit het schoutambt Ommen en Den Ham, is eind 
1818 opgesplitst in drie gemeenten: Stad Ommen, Ambt Ommen en Avereest. De schans zelf 
ligt binnen de gemeente Stad Ommen. De landbouwkolonie rond de Schans ligt gedeeltelijk 
ook binnen de gemeenten Avereest en Ambt Ommen. En om het nog iets gecompliceerder te 
maken: per 1 januari 1837 is een deel van de gemeente Ambt Ommen bij Avereest gevoegd en 
daarmee kwam ook het oostelijk deel van de kolonie binnen Avereest te liggen. 
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De runderen geven de plaats van de eenentwintig boerderijen weer. De agenten staan op de 
locaties van de limiethuisjes, waar de veldwachters werden gehuisvest. 
 



136 

 

 
 
De oudste aangifte van een geboorte in de bedelaarskolonie Ommerschans, Stad Ommen 22 
november 1820 (acte 20), archief bestuursdienst Ommen-Hardenberg, toegang 501, inv.nr.5. 

Voor het onderzoek naar bewoners van de Ommerschans betekent dit praktisch dat geboortes 
en overlijdens van bedelaars eigenlijk altijd binnen Stad Ommen worden gevonden. Boeren, 
veldwachters en hun gezinsleden echter vind je ook regelmatig in de burgerlijke stand van 
Ambt Ommen en Avereest. 

De eerste aangifte van een geboorte in de kolonie Ommerschans op 20 november 1820 betreft 
een zoon van Johannes Bernardus Greven, de boekhouder op de kolonie. Hoe omvangrijk de 
carrière van Greven op de Schans is geweest is niet bekend, maar Hij staat vermeld in de 
periode 1820-1822. 

Het eerste kind op de Schans, Hendrikus Gerardus Greven, is volwassen geworden en een 
gezin heeft gesticht. Hij werkte als portier bij de staatsspoorwegen in Tilburg. Na zijn 
werkzaam leven overleed hij aldaar in 1895. Dat was vijf jaar nadat de Schans zijn functie 
verloren had. 

Het aantal geboortes in Ommerschans "explodeerde" in 1823, enkele maanden nadat het 
nieuwe "etablissement" in gebruik was genomen. 
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Burgerlijke Stand Geboortes Stad Ommen (totaal) en Ommerschans 

 

De oudste aangifte van een geboorte van een kolonistenkind in de bedelaarskolonie 
Ommerschans, Stad Ommen 4 april 1823 (acte 8), archief bestuursdienst Ommen-
Hardenberg, toegang 501, inv.nr.5.  
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Bijzonder in deze akte is dat de vader, kolonist Wilhelmus Louwes, zelf aangifte mocht doen 
in Ommen, natuurlijk wel onder toezicht van opziener Jacobus de Roij. Het kind, Elisabeth 
Lowes of Louwes, overleed op 26 augustus van hetzelfde jaar op de Ommerschans. Een teken 
aan de wand. Veel op de Schans geboren kolonistenkinderen zou hetzelfde lot te wachten 
staan. 
 
Nadat rond 1870 de laatste vrouwelijke bedelaars van de Schans verwijderd werden, kwamen 
er alleen nog kinderen van beambten ter wereld. In de periode 1820-1870 werden 1.217 te 
Ommerschans geboren kinderen aangegeven. Hiervan zijn er 832 (68%) kind van een kolonist 
en van deze groep is 60% buiten het huwelijk geboren. Het percentage lag in de beginjaren 
rond de 90%. In de latere decennia zakte dit percentage geleidelijk tot 40%. 

Het tweede kind, Sophia Gerardina Molewijk, onecht kind van kolonistendochter Antje 
Molewijk, geboren op de schans op 20 juni 1823, wordt wel oud. Op de website van het Drents 
Archief is te lezen dat Sophia aanvankelijk bij haar grootouders in Frederiksoord woont en 
dat ze daarna op een schier eindeloze rij adressen in Frederiksoord wordt ingedeeld, totdat ze 
kort voor haar huwelijk in 1848 ontslag krijgt. Ze heeft 25 jaar opvoeding binnen de 
Maatschappij van Weldadigheid in haar bagage. Ze trouwt met de Dordtenaar Jacobus Havers 
en ze vestigen zich in zijn geboortestad, waar ze een zoon krijgen die na drie weken overlijdt. 
In mei 1849 overlijdt Jacobus Havers en als Sophia maart 1850 opnieuw het leven schenkt 
aan een zoon, rekent de ambtenaar van de Burgerlijke Stand uit dat dit een buitenechtelijk 
kind moet zijn. Ook dit kind overlijdt na korte tijd. Sophia komt nog voor in het 
bevolkingsregister van Dordrecht van 1860 en daar loopt "online" op dit moment het spoor 
dood. 

Sophia Molewijk is ook het eerste buiten het huwelijk geboren kind op de Schans. In het begin 
ligt het percentage onechte kinderen boven de 80%. Dat getal neemt af tot 40% in de periode 
1861-1870, maar het blijft ver boven het landelijk gemiddelde liggen. Een van de redenen 
hiervoor is dat ongehuwde zwangeren in de Maatschappij van Weldadigheid structureel naar 
de Ommerschans worden gezonden om daar te bevallen. 

In de periode 1820-1870 werden er in totaal 3.288 geboortes aangegeven op het gemeentehuis 
van Stad Ommen. Het aandeel kinderen op de Schans bedroeg daarmee 37%. Aanzienlijk, 
maar niet overheersend. Hoe anders ligt dat met de sterfgevallen. 

 

Burgerlijke Stand sterfgevallen Stad Ommen (totaal) en Ommerschans 
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Het eerste overlijden op de Ommerschans wordt aangegeven op 13 oktober 1821. Het zijn 
sergeant Ignatius Seijl en Hendrik Lodewijk Rieken, de kok op de Schans, die samen de acht 
en een halve kilometer afleggen naar het gemeentehuis van Ommen. De kleine Barend 
Dumersie, ruim achttien maanden oud, is de ochtend ervoor overleden. Zijn vader, Jacobus 
Dumersie, is volgens de acte veldarbeider. Vrijwel zeker is hij kolonist, maar die term komen 
we in 1821 nog niet tegen in de Burgerlijke Stand. De aanduiding veldwerker is wel 
veelzeggend: hij wordt ongetwijfeld ingezet in de ontginning van wat de trots van 
Ommerschans moet worden: de moderne landbouwkolonie. Jacobus overlijdt zelf ook op de 
Ommerschans, op 29 januari 1823. Dan vermeldt de actie inderdaad dat de overledene 
kolonist is. 

 

 

De oudste aangifte van het overlijden van een kolonistenkind in de bedelaarskolonie 
Ommerschans, Stad Ommen 13 oktober 1821 (acte 9), archief bestuursdienst Ommen-
Hardenberg, toegang 501, inv.nr.27.  

 

De kok die op de Schans woonde, Hendrik Lodewijk Rieken, wordt twee keer vermeld. In het 
boek De Bedelaarskolonie vertelt Wil Schackmann dat er kort na de aankomst van adjunct 
directeur Wouter Visser nog drie employes op de Schans verschijnen: Een boekhouder, een 
kok en een opzichter. De laatste twee staan op deze overlijdensacte, terwijl de boekhouder de 
vader was van de eerste geborene in de Kolonie. De kok is in 1822 omgeschoold  tot metselaar. 

In 1821 zijn er vijftien aangiftes van Overlijden in Stad Ommen. In 1826 waren dat er 270, 
waarvan 250 op de Ommerschans; een kwart van de capaciteit van het gesticht. Dat enorme 
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aantal zal ongetwijfeld van grote invloed zijn geweest op de reputatie van het bedelaarsgesticht 
in de omgeving. Na 1850 zakte het aantal overledenen van de Ommerschans enigszins, maar 
tot 1890 was meer dan 50% van de aangegeven overlijdens gerelateerd aan de Schans. 
 
Een eerste uitsplitsing naar leeftijd van de overledenen laat een verdeling zien die 
waarschijnlijk niet sterk afwijkt van de landelijke cijfers. Wat vooral opvalt, is dat er ook 
stokoude mensen op de Schans overlijden. Hierin spant Maria Theresia Catharina 
Lauterbach de kroon met haar leeftijd van honderd-en-één jaar. 

 

 

Overlijdensaangifte van Maria Theresia Catharina Lauterbach, Stad Ommen 31 maart 1828 
(acte 75), archief bestuursdienst Ommen-Hardenberg, toegang 501, inv.nr.29.  

 
 
De twee beambten in deze acte, de zaalopzieners Johann Wilhelm Muller en Martinus 
Mensink hebben hun sporen al verdiend op de Schans. Ze zijn in september 1822 samen 
vanuit Gent naar de Ommerschans gekomen. Op hun genealogische kaarten  zijn ze niet van 
oorsprong afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden. Muller komt uit de omgeving van 
Frankfurt en Mensink is afkomstig uit Deventer. 

Mensink werkt tot 1844 op de Schans. Muller is volgens de gegevens van Wil Schackmann op 
25 juni 1851 ontslagen uit de dienst der Maatschappij. In 1855 is hij overleden in zijn 
geboorteplaats Deventer. In de registratie van de Maatschappij van Weldadigheid op 
alledrenten.nl zien we dat Muller op 25 juni 1851 is aangekomen in kolonie I (Frederiksoord), 
waar hij woont bij kolonist M.J. Favier. Martinus Johannes Favie is de schoonzoon van Muller, 
die met zijn gezin in 1851 vanuit Avereest naar Frederiksoord kwam. Vrijwel zeker komt 



141 

 

schoonvader Muller - inmiddels 75 jaar oud - met het gezin mee. Hij overlijdt daar in 1852, 
terwijl het gezin op 19 juli 1853 terugkeert naar de Ommerschans. Favier is aangesteld als 
boer op Hoeve nummer 16, gelegen in de gemeente Avereest. We zien dan ook op genealogische 
kaart van Martinus Johannes Favie dat er in Avereest nog vier kinderen geboren worden. Op 
deze kaart zien we ook dat het gezin in het bevolkingsregister van 1850 voorkomt op het adres 
wijk I nummer 60. Hier zien we het vertrek van het gezin op 24 juni 1851 naar Vledder. 
 
De kolonistendatabase op alledrenten.nl. is een reconstructie, gemaakt op basis van de 
enorme hoeveelheid bronnen die binnen de Maatschappij van Weldadigheid bewaard zijn 
gebleven. De eerste die met deze bronnen aan de slag ging was Ir Cecilia Alberta 
Kloosterhuis (1909-1979), die de laatste tien jaar van haar leven volledig wijdde aan het 
toegankelijk maken van deze informatie. En dat in een tijdperk waarin de computer nog niet 
werd gebruikt door particulieren.  Zij liet niet alleen een lijvig boek na maar ook een enorme 
kaartenbak met gegevens van kolonistengezinnen. Leo van der Linden van de Nederlandse 
Genealogische Vereniging was in de jaren negentig al actief met deze gegevens. 
Mede dankzij het werk van Wil Schackmann is de aandacht voor het werk van de 
Maatschappij van Weldadigheid de laatste jaren gegroeid. In het Drents Archief is er nu veel 
aandacht voor het ontsluiten van de bronnen.  

Voor zover de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid betrekking hebben op de 
Ommerschans, is de ambitie van de Vereniging Ommerschans en Bonmama om actief een 
steentje bij te dragen tot het toegankelijk maken en online beschikbaar maken van deze 
bronnen. 

 

 
In het Drents Archief ligt de nagenoeg complete bevolkingsadministratie van de 
bedelaarsgestichten. Sterker nog, er ligt een dubbele boekhouding. De twee zijn verschillend 
van opzet. Daarmee zijn ze soms aanvullend en soms tegenstrijding. Dat kan frustrerend zijn, 
maar het helpt te beseffen dat de registers niet alleen maar feitelijke waarheden bevatten. 
In 1822 werd het gesticht in de Ommerschans gebouwd door meester timmerman en 
aannemer Eltje Nuis, die zich het jaar ervoor vanuit Smilde in de nieuwe veenkolonie van Van 
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Dedem had gevestigd. Op 8 september 1822 - het gebouw was nog niet eens opgeleverd - 
werden de eerste bedelaars ingeschreven in de twee registers. 

 
 

Omslag van het eerste bedelaarsregister Ommerschans 1822-1825, Drents Archief, toegang 
186 (Maatschappij van Weldadigheid), inv.nr.1443. 

 
In dit register, dat vermoedelijk bij het dagelijks bestuur van de Maatschappij van 
Weldadigheid - de Permanente Commissie - in Den Haag werd bijgehouden, bevat vijftien 
regels per bladzijde (in latere delen meer) met summiere gegevens per persoon. In elk geval 
een geboortedatum, datum van inschrijving, plaats van herkomst en - als daar sprake van is 
- datum en reden van uitschrijving. 
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De eerste bladzijde van het eerste bedelaarsregister Ommerschans 1822-1825, Drents 
Archief, toegang 186 (Maatschappij van Weldadigheid), inv.nr.1443.  

De bedelaars kregen een eigen Hoofdelijk Nummer in volgorde van binnenkomst. En toen men 
bij nummer 1252 was aangekomen, besloot men om de inmiddels vervallen nummers van 
ontslagen, overleden of gedeserteerde bedelaars te hergebruiken. Vanaf dat moment wordt het 
register onoverzichtelijk; de inschrijvingen staan niet meer op volgorde in het register. 
Sommige nummers zijn drie keer hergebruikt. In 1825 besloot men met een schone lei te 
beginnen en werd een nieuw register aangelegd. 

In de Ommerschans zelf lag het inschrijvingsregister. Hierin staan dezelfde personen met 
dezelfde hoofdelijke nummers, maar hier zijn de inschrijvingen voorzien van een signalement. 
Deze methode was letterlijk overgenomen van de militaire stamboeken. De inschrijfregisters 
zijn veel dikker, omdat er slecht een beperkt aantal signalementen op een bladzijde passen. 

 
 
De eerste bladzijde van het eerste bedelaarsregister Ommerschans 1822-1825, Drents Archief, 
toegang 137.01(Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen/Ommerschans), inv.nr.422.  

De Ommerschans was het eerste gesticht dat is gebouwd door de Maatschappij van 
Weldadigheid. Niet lang daarna werden in Veenhuizen nog drie gestichten gebouwd van 
ongeveer dezelfde afmeting. Deze drie gestichten waren bedoeld als gestichten voor wezen. 
Toen bleek dat er niet voldoende wezen naar Veenhuizen kwamen om drie gestichten te vullen, 
en tegelijkertijd de Ommerschans tot de nok gevuld was met bedelaars, werd gesticht nummer 
2 in Veenhuizen - nu in gebruik als gevangenismuseum - herbestemd als bedelaarsgesticht. 
Vanaf juni 1824 zijn groepen bedelaars van de Ommerschans overgebracht naar Veenhuizen. 
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Vanaf dat moment is het in de registers niet altijd duidelijk of een bedelaar in Ommerschans 
of Veenhuizen verblijft.  

In het boek "de Bedelaarskolonie" lezen we dat kolonist Johannes Molenaar op 15 juli 1822 
met zijn gezin van de vrije kolonie Frederiksoord verliet om de eerste nieuwgebouwde hoeve 
bij de Ommerschans te betrekken. In het eerste Hoevenaarsregister van Ommerschans, 1822-
1825, zien we inderdaad de inschrijving op 15 juli 1822 van Johannes Molenaar op Hoeve 
nummer 5. 

 

De oudste inschrijving van een boerengezin op de Ommerschans op 15 juli 1822, Drents 
Archief, toegang 186 (Maatschappij van Weldadigheid), inv.nr.1579.  

 

Bladerend door registers valt op dat veel nageslacht van boeren zijn blijven wonen in de 
omgeving. In het register bij hoeve nummer 2,  staat waar Klaas Tiemes met zijn gezin op 11 
november 1822 zijn intrek nam. 
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De genealogische kaart van Klaas Alberts Tijmes op bonmama.nl, met in de kop zijn relatie 
tot voorouders, partners en kinderen en daaronder de vele links naar de bronnen waarin Klaas 
inmiddels is gevonden. Kijk hoe vaak zijn naam anders is geschreven. 

 
Op hoeve nummer 7 woonde het gezin van Antonius Geraets, geboren in Melik  (L). Hij woonde 
met zijn gezin in Dordrecht, Delfshaven en Rotterdam voor hij via Frederiksoord naar de 
Ommerschans kwam. Ook hij heeft een omvangrijk nageslacht. 
 
Een boer die in dit overzicht zeker niet mag ontbreken is de eerste bewoner van hoeve nummer 
15, Gabriel Wibier. Alle in Nederland woonachtige Wibiers stammen van hem af. In 1823 
kwam hij met zijn gezin uit Mons in de Zuidelijke Nederlanden naar Frederiksoord. In 1825 
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werd hij bevorderd tot boer aan de Ommerschans. In 1830 keerde hij terug naar 
Frederiksoord, maar zijn zoon Gabriel bleef in Dedemsvaart wonen en is stamvader van een 
groot geslacht. Aan het begin van de twintigste eeuw waren in Dedemsvaart de Dolf Wibiers 
niet uit elkaar te houden en daarom kregen ze bijnamen: Dolf van Gabriel, Linkse Dolf, Dikke 
Dolf en Paraplue-Dolf. 

Tegelijk met Gabriel Wibier vestigde zich op hoeve nummer 19 Jacobus Omvlee uit Leiden met 
zijn gezin en zes kinderen.  Zijn vrouw Elisabeth Kerkvliet overleed daar op 26 juni 1826. Vijf 
maanden later, op 7 december van hetzelfde jaar, hertrouwde Jacobus met Jeltje Jans 
Oostenbrink, die ook Scholten genoemd werd. Zij kregen samen nog vijf kinderen. Al met al 
heeft Jacobus ook een omvangrijk nageslacht, dat voor een groot deel in Dedemsvaart bleef 
wonen. Jacobus verliet de Schans in 1836 en vestigde zich als hovenier te Dedemsvaart.  

 

 

De locatie in Dedemsvaart waar Jacobus Omvlee woonde van 1839 tot 1866. 

Omvlee komt met zijn gezin voor op de lijst van inwoners van het deel van de gemeente Ambt 
Ommen, dat per 1 januari 1837 bij Avereest is gevoegd. In later jaren komen we Jacobus 
tegen als palingvisser. Zijn zoon Jan zette dat beroep voort en diens zonen Jacobus en Hendrik 
daarna. Ook hun kinderen waren palingvissers. De oude Jacobus vertrok in 1866, 77 jaar 
oud, terug naar zijn geboortestad Leiden. Twee jaar later stierf hij.  

Een kanshebber in de competitie voor hoeveelheid nageslacht vinden we op hoeve nummer 
18. Het is Antonie van Osta, geboren in Woensdrecht. Hij woont in 1825 in Frederiksoord met 
zijn vrouw en zijn twee jongste kinderen. In 1833 overlijdt hij in de kolonie. Hij is dan 
grootvader van vijf kinderen. Dat worden er uiteindelijk zesentwintig en zij zorgen voor een 
groot nageslacht.  

De nieuwe bewoner van hoeve nummer 13 is Hermannus Haverhorst, Onder die naam is hij 
ingeschreven in het hoevenaarsregister. Zijn talrijke nazaten in mannelijke lijn dragen echter 
allemaal de naam Haverkort. 
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De inschrijving van het gezin Haverhorst in het Hoevenaarsregister Ommerschans, Drents 
Archief, toegang 186 (Maatschappij van Weldadigheid), inv.nr.1579.  

In de Hoevenaarsregisters komen vele tientallen families voor. Er is er één die in dit verhaal 
nog even beschreven wordt. Het is de vlasbaas Hermannus Jurgens, die in 1834 met zijn gezin 
wordt ingeschreven in het Hoevenaarsregister. Hij is in 1804 te Schiedam "onegt" geboren uit 
de relatie tussen Hermannus Jurgens en Maria van der Most. Als zijn moeder in 1807 
overlijdt, neemt zijn vader de zorg op zich en Hermannus draagt dan ook de naam Jurgens. 
Als zijn vader in 1817 ook overlijdt neemt de Stads Armenkamer van Schiedam de jongen 
onder hun hoede. In 1820 sluiten ze een contract met de Maatschappij van Weldadigheid voor 
de verzorging van Hermannus. Zo komt hij in kolonie III (Willemsoord) terecht, waar hij wordt 
geplaatst in huis nummer 17 bij Koenraad Fernouw. Voor zijn huwelijk in 1830 met 
kolonistendochter Johanna Franken wordt hij ontslagen uit de Maatschappij. Hij treedt niet 
veel later in dienst bij het Landbouwinstituur te Wateren. Daar krijgen talentvolle jonge 
kolonisten een middelbare school opleiding. Als bij zijn huwelijk uit zijn doopacte blijkt dat 
hij buiten echt geboren is, wordt als familienaam formeel vastgelegd: van der Most. In Wateren 
worden de eerste twee kinderen geboren, die - net als alle volgende - de naam van der Most 
krijgen. Maar in de registers van de Maatschappij van Weldadigheid zal het gezin altijd onder 
de naam Jurgens worden geregistreerd. Hermanus van der Most en Johanna Franken krijgen 
elf kinderen, en een groot nageslacht. 

De gestichten nummer 1 en 3 - net als Ommerschans al lang afgebroken - waren in gebruik 
als wezengestichten. Over de geschiedenis van deze gestichten is een boek van Wil 
Schackmann verschenen, "De kinderkolonie". In relatie tot Ommerschans is er een naam die 
vaak voorkomt bij Ommerschans. Het is de naam van Reinier van Nispen. Hij kwam als wees 
van Den Haag naar Veenhuizen. Hij kreeg de kans zich te ontwikkelen op het instituut te 
Wateren en kwam daarna naar de Ommerschans waar hij uiteindelijk een aanstelling kreeg 
als onderdirecteur van de landbouw. Hij trouwde in 1848 in Ommen en kreeg acht kinderen 
in de kolonie Ommerschans. Hij bleef tot 1890, het einde van de Schans, Hij had de opdracht 
de ontmanteling te coordineren. 
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Provinciale Drentsche en Asser Courant 14 mei 1890. Bron: Delpher.nl 
Van Nispen schreef zijn levensverhaal in een dagboek en dit verhaal is prachtig door het boek 
"De kinderkolonie" verweven. 

 
De archieven van de Maatschappij van Weldadigheid bevatten niet alleen de "administratieve" 
stukken met betrekking tot de bewoners. Er zijn ook talloze persoonlijke documenten zoals 
brieven aan de Permanente Commissie. Specifiek met betrekking tot de Ommerschans is er 
in elk geval één bron die we zeker moeten ontsluiten. Dat zijn de notulen van de Raad van 
Tucht. Deze interne rechtbank is in 1829 in de Ommerschans opgericht en van alle zittingen 
zijn gedetailleerde notulen gemaakt. Op de website van Wil Schackmann staat een transcriptie 
van het Reglement van Tucht uit 1829. Uit de notulen van de Raad is er een goede indruk te 
krijgen over wat zich op de Schans afspeelde aan onregelmatigheden. En omdat bedelaars (en 
regelmatig ook geëmployeerden) met naam en toenaam worden genoemd zullen ook veel 
mensen hier iets persoonlijks over een voorvader kunnen vinden.  
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Voorblad notulen Raad van Tucht Ommerschans, Drents Archief toegang 186 (Maatschappij 
van Weldadigheid), inv.nr. 1623.  

 

Eerste uitspraak Raad van Tucht Ommerschans 13 mei 1829, Drents Archief toegang 186 
(Maatschappij van Weldadigheid), inv.nr. 1623.  

 

De eerste uitspraak betreft Gerrit Burger, opzichter, door Onderscheidene Personen 
beklaagd, zou met woorden als daden zijne meede kolonisten te hebben beleedigd, en onder 
zware verdenking leggende van zeedelooze omgang, is ingevolge Art 16 & 17 van het Reglement 
van Tucht gedurende den tijd van zes weken als opzichter gesuspendeert. 
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Tweede uitspraak Raad van Tucht Ommerschans 13 mei 1829, Drents Archief toegang 186 
(Maatschappij van Weldadigheid), inv.nr. 1623.  

 
De tweede uitspraak betreft Pieter Barends. Die heeft zich schuldig gemaakt aan desertie. 
Voor de eerste keer zal ingevolge Art. 11 met vijf dagen opsluiting met Boeijen gestraft worden, 
en geordonneerd tot het dragen van het distinctief Pak. 

De inschrijving van Pieter Barends is beschreven in register F.  De inschrijving van Pieter 
Barends is te vinden onder Hoofdelijk Nummer 1123. Hier lezen we ook dat hij is overleden te 
Veenhuizen op 27 maart 1832. Op Alledrenten.nl is zijn overlijdensacte te vinden. 

Aagje Margje Meidema zich schuldig gemaakt hebbende aan het verkoopen van een laken en 
een kussen sloop de maatschappij toebehorende zal ingevolge Art 13 van bovengemeld 
Reglement met drie Nagten opsluiting gestraft worden, en het door haar verkochte voor haare 
rekening worden aangekocht. Maria Catharina Andree meede pligtig in de verkoop van 
bovengemeld laken en kussen sloop gemaakt hebbende zal ingevolge Art 13 van bovengemeld 
Reglement met drie Nagten opsluiting gestraft worden. 
Kempe Ouwes Streekstra, zich schuldig gemaakt hebben aan de bepalingen, bij Art. 9 van 
bovengemeld Reglement vervat, zal met zes nagten opsluiting gestraft worden. Gedaan en 
Gevonnisd in den Raad als boven, en door deszelven leeden onderteekend. 

Aagje Margje Meidema is vrijwel zeker Aagje Meinderts Miedema. Zij wordt ingeschreven te 
Ommerschans op 8 mei 1828, komend vanuit het Friese Baarderadeel, in register deel F onder 
hoofdelijk nummer 230. Hier lezen we dat zij op 9 september 1828 is gedeserteerd. Daarna is 
ze op 6 januari 1829 weer terug gebracht en ingeschreven onder nummer 329 in hetzelfde 
register. We lezen daar verder dat ze op 1 april 1830 (dus nadat ze haar straf in Ommerschans 
heeft gekregen) naar Veenhuizen is overgebracht, waar ze op 29 juli 1831 opnieuw 
gedeserteerd is. Op 17 september van dat jaar was ze weer terug.  
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Laatste uitspraak Raad van Tucht Ommerschans op de eerste zittingsdag, 13 mei 1829, 
Drents Archief toegang 186 (Maatschappij van Weldadigheid), inv.nr. 1623.  

 

Maria Catharina Andree is op 27 juli 1827 ingeschreven in de Ommerschans, komende van 
het werkhuis te Hoorn. Toen zij werd ingeschreven nam men de moeite om in het signalement 
de namen van haar ouders te vermelden, Dat is in latere registers helaas niet meer gedaan. 
 
Kempe Ouwes Streekstra is in register F ingeschreven. Hij is overleden te Ommerschans op 
28 maart 1830. In zijn overlijdensacte lezen we dat "verdere renseignementen onbekend zijn". 
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Zouden zijn weduwe en vijf kinderen dan geen bericht van zijn overleden hebben gekregen? 
 
In 1992 startte een werkgroep van de Historische Vereniging Avereest met de inventarisatie 
van de oudste begraafplaats van Dedemsvaart in de Mulderij, gesticht in 1833. 
 
Deze begraafplaats bestaat uit vier blokken, met in het midden het graf van Willem Jan baron 
Van Dedem, de stichter der Dedemsvaart. Zonder zijn initiatief zou de bedelaarskolonie 
Ommerschans er vrijwel zeker nooit gekomen zijn. Alle grafstenen op dit oude deel van de 
begraafplaats bevinden zich in één van de drie blokken: vak A, met koopgraven "met 
eeuwigdurend recht". Hier liggen de stichters van Dedemsvaart. Echter, in vak C, is één steen 
bewaard gebleven van opmerkelijk goede kwaliteit.  

 

Grafsteen van Antje Molenbroek, begraafplaats Mulderij Dedemsvaart    

ONDER DEZEN STEEN 
        RUST 
ANTJE MOLENBROEK 
geboren te BEEMSTER 
den 5 November 1814 
overleden te Ommerschans 
den 13 Januarij 1869 

Jarenlang was er haar overlijdensactie uit 1869, maar Antje staat in de notulen van de Raad 
van Tucht, op de zitting van 30 mei 1834.  

De Raad heeft eerder tijdens die zitting uitvoerig gesproken over de diefstal en heling van den 
roode rok, de Maatschappij toebehoorende.. Als laatste staat de zaak van Antje op de rol: 
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Eindelijk ten derde is door den opziener der Wal- of Strafkolonie ingediend een Proces-Verbaal 
vermeldende dat zeker Antje Molenbroek, dochter van de Strafkoloniste Niesje Blokker, wed. 
Molenbroek, aan hem te kennen heeft gegeven, dat zij eenigen tijd, zonder dat het verwijd heeft 
kunnen maaken, met een particulier persoon verkering heeft gehad, welke verkering vervolgens 
in een onzedelijke omgang is overgegaan, zodat gemelde Antje Molenaar zedert January J.L. in 
eene Zwangere staat verkeert. 

De President laat Antje Molenbroek ontbieden, verschijnend voor den Raad en bekent het 
voorgevallene. 
De president geeft haar te kennen, dat dergelijke vergaande onzedigheden, eenen nadeeligen 
invloed voor haar zelve, en voor andere kolonisten en schadelijke gevolgen voor de Maatschappij 
moeten hebben, en dien ten gevolge zou streng mogelijk gestraft diende te worden. 
Men doet haar aftreeden. 

De President vraagt de gevoelens der leden. Allen stemmen over in haar voor onbepaalden tijd 
een der Dicipline Zalen te Veenhuizen 2e Gesticht over te plaatsen dewijl men haar Verblijf hier 
niet dienstig acht. 

Gezien Art. 22 van het Reglement van Tucht, luidende dat gemeld Reglement ook op de 
kolonisten van de Strafkolonie te Ommerschans van toepassing is. 
En zien Art. 16 van gemeld Reglement uit hiervoren omschreven, 
Onzedelijk gedrag enz.: 

De beklaagde wordt binnen gelaten en den Secretaris laat leest haar haar vonnis voor waarna 
zij wederom aftreedt. 

Aldus gedaan op dato als boven 

getekend: 

 
A. de Geus (Adjunct Directeur van Ommerschans en President van de Raad van Tucht) 
H. Hoogstra (schoolonderwijzer te Ommerschans en lid van de Raad van Tucht) 
J.F. Krieger (onderdirecteur binnen te Ommerschans en lid van de Raad van Tucht) 
H. Steenbeek (onderdirecteur buiten te Ommerschans en lid van de Raad van Tucht) 
A.D. Oterbein (zaalopziener te Ommerschans en lid van de Raad van Tucht) 
Müller (sergeant-veldwachter te Ommerschans en lid van de Raad van Tucht) 
A. Bak (zaalopziener te Ommerschans en lid van de Raad van Tucht) 
Stous (boekhouder te Ommerschans en notulist van de Raad van Tucht) 

 
 

Om de inhoud van deze notulen te kunnen begrijpen, moet u weten dat er op de Ommerschans 
in feite 3 koloniën gevestigd waren: Het bedelaarsgesticht, ook Kolonie IV genoemd (koloniën 
1, 2 en 3 stonden in Veenhuizen), De strafkolonie, ook walkolonie genoemd, omdat deze was 
gelokaliseerd op de zuidwal van de Ommerschans, en de landbouwkolonie, ook Kolonie V 
genoemd. De strafkolonie werd, zoals de naam aangeeft, gebruikt voor kolonisten uit de 
bedelaarskolonies Ommerschans en Veenhuizen. En ook voor kolonisten uit de vrije koloniën 
rond Frederiksoord, die daartoe werden veroordeeld. Deze strafkolonie is reeds in 1819 
gestart, terwijl de bedelaarskolonie en de landbouwkolonie pas in 1822 zijn gestart. 
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Zicht op de Zuidwal van de Ommerschans in 1828, met links het gebouw van de Straf- of 
Walkolonie en links op de achtergrond het bedelaarsgesticht.  bron: Maatschappij van 
Weldadigheid maandblad Vriend des Vaderlands, jaargang 1828, oktober, Bibliotheek 
Rijksuniversiteit Groningen. 

Met enig nader speurwerk vormt zich het verhaal van Antje Molenbroek, geboren te Beemster 
op 3 november 1814. Ze was vier weken oud toen haar vader overleed. In 1820 sloot de 
Algemene Armendirectie van Beemster een contract met de Maatschappij van Weldadigheid 
voor een bedrag van zestig gulden per jaar om het gezin op te nemen in een vrije kolonie. En 
zo verhuisde Antje - 6 jaar oud - met haar moeder, zus Grietje en broek Fredrik naar 
Willemsoord. Op 9 mei 1829 werd het gezin overgeplaatst naar de strafkolonie Ommerschans. 
Uit de transcriptie van de Raad van Policie over de Vrije Kolonien van 18 april 1829 blijkt dat 
het gezin naar de Ommerschans werd overgeplaatst. 

Bij den raad zijn ingekomen en gelezen: 

a  Het proces verbaal van den raad van toezigt van kol No 1, van den 20 Maart JL, houdende 
beschuldiging tegen Johanna Margaretha de Rijck, huisvrouw van den kolonist Hertzkamp van 
kol 1, die voornemens zoude geweest zijn 13 oude ponden gehekeld vlas, toebehorende aan de 
Maatschappij van Weldadigheid, buiten de kolonien te verzetten of te verkoopen, doch onderweg 
ontdekt en dit voornemen verhinderd door den Onderdirekteur van kol No 2. 
b  Het proces verbaal van den raad van toezigt van kol No 3, in dato 18 dezer, houdende stellige 
verzekering, ook volgens hare eigene verklaring, dat de wed. Molenbroek, huisverzorgster over 
hare eigene kinderen in kol No 3, zwanger zoude zijn, - en wel van eenen jongen gehuwden 
kolonist, Abraham van Aken, te voren bij haar als kind  ingedeeld geweest, die zulks echter 
voor gemelde raad stellig ontkend had. 
Deze beschuldigde vrouwen opgeroepen en één voor één voor dezen raad verschenen zijnde, 
hebben dezelve op de haar door den Heer President gedane vragen geantwoord hetgene volgt: 
1 Vrouw Hertzkamp had de 13/2 Nederl. ?? gehekeld vlas niet van het vlas afgehouden, dat zij 
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werkelijk in huis had gehad om te hekelen, maar bij het verbranden van haar huis den 23 
Januarij LL, en uitgehaald en geborgen, en op den 15 Maart daaraanvolgende, had zij hetzelve 
niet willen verkoopen, maar aan eenen boer, voor 14 dagen, in bewaring willen geven, die haar 
biezen zoude gedaan hebben voor harer man, om stoelen te matten. 
2 de wed, Molenbroek was zwanger, verzoekende dat hare kinderen, welke zulks insgelijks 
verlangden, met haar naar de Ommerschans mogten verplaatst worden. 
Nadat deze vrouwen zich wederom verwijderd hadden en er bij den raad in overweging was 
genomen: 
a Het besluit van de Permanente Kommissie van den 29 Mei 1821, waarbij het bij herhaling 
verkoopen of verpanden de hun toevertrouwde goederen, als mede het zedelooze gedrag 
waaruit zoodanige bezwangering voortkomt, op straf van veroordeeld te worden naar de 
Ommerschans, te regt verboden is; 

b De verklaring van den Onderdirekteur Bosma, hierbij overlegd; 

c Dat het den raad waarschijnlijk voorkomt, dat het afbranden van Hertzkamps woning, 
grotendeels aan de onvoorzigtigheid en slordigheid der bewoners is toe te schrijven, daar 
dezelve ook in de voorwinter, door het vuurtjes stoken der kinderen, alrede op het punt heeft 
gestaan van af te branden, doch toen nog door tijdige hulp is gebluscht geworden; 

d Dat er tusschen het afbranden van het huis en het wegbrengen van het vlas van vrouw 
Hertzkamp zoo veel tijd is verloopen, dat zij zich vooraf genoegzaam heeft kunnen bedenken, 
waardoor deze zaak, naar het oordeel van den raad, strafwaardiger is geworden. 
Is bevonden dat de gevoelens der leden van den raad genoegzaam overeenstemden, en dien 
ten gevolge eindelijk besloten: 

De huisgezinnen Hertzkamp van Kol1. en van de wed. Molenbroek van kol 3, onder nadere 
approbatie van de Permanente Kommissie te veroordeelen naar de Strafkolonie te 
Ommerschans. 
Er zal bij afschrift dezes, hiervan worden kennis gegeven aan de Permanente Kommissie van 
Weldadigheid.  

 
Voor Extract conform, 
De Direkteur der Kolonien 

Visser 

Goedgekeurd door de Permanente Kommissie 
En mitsdien last gegeven tot de overplaatsing van beide huisgezinnen. 
den 7 Mei 1829. 

Broer Frederik Meulenbroek verbleef niet lang in de Strafkolonie op de Schans. Hij nam in 
1830 vrijwillig dienst en in die rol nam hij ondermeer deel aan de tiendaagse veldtocht, 
waarvoor hij onderscheiden werd met het erekruis. Moeder Neesje Blokker bracht op 28 juli 
1829 op de Schans een zoon ter wereld, die ze noemde naar de vermeende vader, Abraham. 
Dit kind overleed op de Schans in 1832. Zus Grietje trouwde op 14 februari 1833 te Avereest 
met Hendrik Johan Holleman. Ze kregen een talrijk nageslacht. En Antje was begin 1834 
zwanger. Ze werd voor straf naar Veenhuizen gebracht, waar ze op 28 oktober beviel van een 
dochter, die op 15 december overleed. 
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De huishouding van predikant Andries Campagne in 1840     bron: bestuurdienst Ommen-
Hardenberg toegang 501 inv.nr.61. 

 
Antje kwam terug in Ommerschans, waar we haar in 1840 terug vinden als huishoudster bij 
predikant Andries Campagne. Zij bleef bij hem tot aan haar dood op 13 januari 1869. Vrijwel 
zeker heeft Andries Campagne er voor gezorgd dat Antje niet op de begraafplaats van 
Ommerschans werd begraven, maar op in de Mulderij. 

Broer Fredrik overleed in 1855 ongehuwd te Breda. Hij was daar blazer bij het tweede 
regiment vesting artillerie. Bijzonder is dat hij tenminste twee zoons heeft, geboren in 
Middelburg in 1851 en 1854, die door hem erkend zijn. Ze kregen daardoor ook de naam 
Meulenbroek. 
Zus Grietje overleed in 1866 te Avereest, bij de Mulderij. 

Op de zitting van 10 april 1833, onder Presidentschap van adjuct-directeur Kornelis Mulder, 
komt een ernstig vergrijp aan de orde. Het gaat om de openbare dronkenschap van drie 
kolonisten. Het drietal: de apotheker Cornelis van der Hoeff, G. Zondervan, portier van het 
hospitaal en Geertje van der Pol, ziekenmoeder in het hospitaal. Ze zijn op Paasmaandag naar 
de Vaart geweest en hebben alcohol gedronken. 
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De notulen van de Raad van Tucht van 10 april 1833.  bron: Drents Archief toegang 0186, 
inv.nr. 1623. 
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Eerste bladzijde van het Proces Verbaal van 24 februari 1832.  bron: Drents Archief toegang 
0186, inv.nr. 1623. 
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De beklaagden voeren ter verdediging aan dat zij van de geneesheer een verlofpas hadden 
gekregen om naar de Vaart te gaan. In het beraad van de Raad van Tucht is men van mening 
dat doctor Anderegg buiten zijn boekje is gegaan en dus zelf de oorzaak is van de ellende. 
Toch lijkt dit uiteindelijk geen wezenlijke invloed te hebben op de strafmaat. Ze worden alle 
drie uit hun positie in het hospitaal gezet en krijgen vierentwintig uur opsluiting. 
In deze zaak zien we dat kolonisten speciale baantjes, "betrekkingen", konden krijgen. Er zijn 
geen aanwijzingen dat ze hiermee een hogere verdienste kregen, maar ze hadden 
waarschijnlijk een gemakkelijker leven. Dokter Anderegg werkte niet lang op de Schans. Hij 
was in functie sinds 1 juni 1832 en is ontslagen per 1 oktober 1833. 

We komen de combinatie van drank en privileges vaker tegen bij de raad van tucht. Op 4 juni 
1834 staat kolonist A. Eshuis, die voerman is bij de bouwboer Antonie Geraets, voor de Raad. 
Hij werd stomdronken aangetroffen toen hij een vracht mest moest halen van een schip in de 
Vaart. Naar zijn zeggen had de schipper hem de sterke drank gegeven. Voor de Raad is dat 
geen verzachtende omstandigheid. Eshuis verliest zijn baantje als voerman en wordt acht 
dagen opgesloten, ‘om den anderen dag in de boeijen’. 

Goed beschouwd zijn de hier boven genoemde zaken de lichte vergrijpen. Er zijn andere 
gevallen waar de strafmaat hoog is zoals dertig stokslagen, veertien dagen opsluiting, om de 
andere dag in de boeien met water en brood. 

De Amsterdammer Cornelis Kammeijer verbleef al in 1824 op de Schans. In datzelfde jaar is 
hij gedeserteerd, en kennelijk later weer binnen gebracht. 

Op vrijdagavond 24 februari 1832 rond 7 uur 's avonds klimt Kammeijer over de hekken die 
midden over de binnenplaats van het bedelaarsgesticht de afscheiding vormen tussen het 
mannen- en het vrouwendeel. Hij loopt vervolgens de trap op naar zaal 35 waar hij op de 
koloniste Alida Ontrap afstapt en haar "gedugte slagen toebrengt". 
De hoogste in rang op de schans, adjunct directeur Mulder, is die dag afwezig en dus gaat 
directeur-binnen, Cornelius Wilhelmus Rensing op het tumelt af, vergezeld door de 
veldwachters Blatter en Thijssen. Ze treffen Kammeijer niet aan in zaal 35. Daarop geeft 
Rensing opdracht aan de veldwachters om Kammeijer, die terug is in zijn eigen zaal nummer 
4, gevangen te nemen. 

Daar aangekomen blaast Kammeijer de lamp uit, zodat men niets kan zien. Vervolgens geeft 
hij Thijssen een klap met een houten schop, waardoor Thijssen "geheel bebloed wierd". 
Rensing en de veldwachters trekken zich terug om een uur later, nadat de laatste bel 
geklonken heeft, opnieuw naar de zaal te gaan. Dan merken ze dat de deur gebarricadeerd is. 
Als ze proberen de deur te forceren, horen ze tumult in de bovenliggende zaal 3 en daar klinkt 
een stem "als gij daar onder niet weg gaat dan zullen wij een afkomen". Vervolgens wordt het 
rumoerig in het gehele mannenverblijf. Daarop trekt Rensing zich wederom terug. De volgende 
ochtend wordt Kammeijer gevangen genomen, evenals de kolonist Ruis, die is herkend als de 
persoon uit zaal 3. Hij heeft dreigende taal gesproken. In allerijl wordt de Raad van Tucht 
bijeen geroepen. 

Kammeijer verklaart voor de Raad "dat hij verkeering heeft met Alida Ontrap, die zich met een 
ander persoon zoude afgegeven hebben, waarover hij was gebelgt geworden en zijn drift niet 
had kunnen overwinnen". 

Kammeijer werd gestraft met ‘dertig stokslagen, veertien dagen opsluiting in eene der kelders 
im het Gesticht aanwezig, om den anderen dag in de boeijen aan de 1e schakel en om den 
anderen dag te water en brood’. 

De Kolonist Ruisch weigerde desgevraagd te verklaren wie zijn mede-oproerkraaiers waren. 
Hij werd daarop in gijzeling gezet, opdat men alsnog de namen te weten zou komen. We zien 
in een latere zitting dat Ruisch zijn kaken stijf op elkaar heeft gehouden. 
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Het meest voorkomend vergrijp, in de zeventig tot nu toe ontsloten bladzijden, is desertie, 
ontvluchten van de Ommerschans. De standaard strafmaat? Zes dagen in de strafkamer, 
waarvan een aantal dagen in de boeien. Op die dagen is het menu: water en brood. Daarnaast 
zal de deserteur het distinctief pak dragen. Dat is een tenue waarmee een ieder herkent wat 
deze man of vrouw op zijn kerfstok heeft. In één geval, de veroordeling van Jantje Barends 
Groeneveld, staat gedicteerd dat dat pak gedurende vier maanden moet worden gedragen. 
 
Af en toe komen er hardnekkige recidivisten voorbij, zoals op 1 september 1833, als de 
kolonisten Sickelaar, Kloot en Wackee. Zij zijn voor de tweede keer gedeserteerd. Bij zijn 
aanhouding heeft Wackee een veldwachter in het water geduwd. De Raad van Tucht stelt aan 
de Permanente Commissie voor om deze deserteurs een houten blok aan het been te ketenen, 
zodanig dat ontvluchten niet meer mogelijk is, maar dat het werken op het land wel toestaat. 

De Permanente Commissie heeft die toestemming kennelijk niet gegeven, want Wackie gaat 
er andermaal vandoor en wordt opnieuw aangehouden en opgepakt. Hij staat op 10 maart 
1834 opnieuw voor de Raad van Tucht. Die verzucht dat dat blok aan het been de betere 
oplossing zou zijn geweest, maar in de wetenschap dat dat niet wordt toegestaan, wordt de 
zwaarst mogelijke straf gegeven: veertig rietjes slagen en opsluiting gedurende veertien dagen, 
de drie eerste en de drie laatste te water en brood. 

In het Drents Archief liggen duizenden documenten uit de ingekomen Post van Weldadigheid 
over de periode 1819-1859. De documenten uit de periode 1819-1842 zijn enkele jaren 
geleden gedigitaliseerd en online gezet. In 2016 zijn de persoonsnamen in deze documenten 
in een database gezet in een vele handen project. Via de website alledrenten.nl zijn deze 
namen doorzoekbaar over de periode 1819-1832, waarbij direct naar de scan van de 
betreffende documenten kan worden gesprongen. 
 
Op bonmama wordt een verzameling krantenknipsels over de Ommerschans aangelegd. Het 
merendeel van de tot nu toe verzamelde berichten is afkomstig van Delpher.nl, de website van 
de Koninklijke Bibliotheek. Er zijn meer dan tienduizend berichten. Dat zoekresultaat lijkt 
indrukwekkend, maar ben er altijd van bewust dat dit het topje van de ijsberg is! De 
ingescande kranten door middel van OCR voorzien van metadata. In die metadata zitten heel 
veel fouten en dus mist u per definitie veel resultaten. Daarnaast is het altijd goed om op 
spellingsvarianten te letten. Zo wordt Ommerschans in Delpher ook geschreven 
als Ommerfschans en onder die zoekterm zijn een paar heel oude berichten gevonden. De 
oudste zelfs uit 1673, het jaar nadat de troepen van Munster onder leiding van Bommen 
Berend de Schans veroverde. 
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La Gazette d-Amsterdam 28 december 1873 - www.Delper.nl. 
 
 

In de eerste zin van dat artikel staat dat de Bisschop van Munster de Ommerschans heeft 
vernietigd. Als we zo door de verzamelde knipsels bladeren dan is te lezen dat in 1741 de 
aanbesteding plaats vond van de grote verbouwing van de vervallen schans tot 's Lands 
Magazijn, een versterkte opslagplaats van met name munitie. En verder zien we rond de 
eeuwwisseling - in de tijd van de Bataafsche Republiek - tal van aanbestedingen voor 
onderhoud en aanpassingen op de Schans. Een bewijs dat de Schans in die jaren nog steeds 
in gebruik was. De laatste commandant van de Ommerschans, Jacobus Mathijssen van den 
Berg, had veel kinderen. Zijn zoon werkte jarenlang in de bedelaarskolonie, ondermeer als 
wijkmeester. 
 
Dan zien we vanaf 1819 de krantenberichten over de bedelaarskolonie, te beginnen bij het 
bericht dat Z.M. de koning aan de Maatschappij van Weldadig het vruchtgebruik over de 
Ommerschans heeft gegeven. Tussen de reeds verzamelde berichten zien we ook waarom de 
signalementen in de registers van inschrijving zo handig zijn. Als kolonisten weggingen - dit 
werd desertie genoemd - dan werd een oproep in diverse kranten geplaatst waarbij het 
signalement werd geplaatst. Provinciale Overijsselsche Courant 27 mei 1823 - bron: 
Delpher.nl 
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Ook deze krantenartikelen worden voorzien van metadata en zo worden de persoonsnamen 
uit de artikelen gekoppeld aan de genealogische database. De eerste persoon, Alexander 
Kruid, is voorzien van zijn Historisch Burger Service Nummer 89475. kijken we naar zijn 
genealogische kaart, dan zien we dat we (nog) niets weten van voorouders, relaties of 
nageslacht, maar we zien wel dat hij veelvuldig voorkomt in de administratie van de 
Maatschappij. Wil Schachmann schrijft dat er aanwijzingen zijn dat Alexander Kruid gestraft 
is voor zijn vergrijp van desertie. Daar werd in 1823 nog geen verslag van gemaakt, dat werd 
anders in 1829. Bron: Helmuth Rijnhart. 
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 Het spook van Ommerschans 
 

 
 
 
Vanaf het prille begin van de bedelaarskolonie, in 1823, doen er gruwelijke spookverhalen de 
ronde over Ommerschans. Na de sluiting van het gesticht in 1890 zakte de werkelijkheid naar 
de achtergrond en bleven de verhalen over. Tot op de dag van vandaag praten we elkaar na. 
Dat het daar onmogelijk was om je vrijheid te verdienen. Dat je er geen eten kreeg als je niet 
werkte. Dat de doden in massagraven werden gedumpt. Of schrijver Geert Mak in 2000: "Dit 
was echt een hongerkamp, een concentratiekamp, een schande". Hoog tijd voor nuancering! 
Wat is er waar en wat is er niet waar? 

Dat het sociaal experiment van Johannes van den Bosch en zijn Maatschappij van 
Weldadigheid kritisch zou worden gevolgd in de samenleving, was onontkoombaar. Daarvoor 
was de aanpak te vernieuwend en te groot. 

1823: Van Lennep en Van Hogendorp 
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In de zomer van 1823 maken twee Leidse studievrienden, de eenentwintigjarige Jacob van 
Lennep (1802-1868) en de vijfentwintigjarige Dirk van Hogendorp (1797-1845),  een voetreis 
door Nederland. Zij houden beiden een dagboek bij. Het dagboek van Van Lennep is 
honderdtwintig jaar later, in 1942, gepubliceerd. In alle verhalen die daarna over 
Ommerschans zijn geschreven, is veelvuldig uit dit dagboek geciteerd en meestal is daarbij de 
inhoud voor waarheid aangenomen.  
 
Kanaal van den heer van Dedem 
de Ommerschans 
 
Dingsdag 15 July Te acht ure verlieten wij het eerste fatsoenlijke logement dat wij tot nog toe 
gehad hadden (te Zwolle) en stapten volgens afspraak naar het stadhuis, waar ons de Heer 
Tobias, die met den bode eene schouw moest gaan doen met een kapwagen afwachtte. Zijne 
goede harddravers brachten ons met spoed over den Zandweg heen door de groote landerijen, 
waar de arme lieden uit de stad hun beesten voor eene geringe som laten weiden. Wij zagen de 
plaats waar men den nieuwen weg naar Meppelt maken wil en kwamen drie uren van Zwol 
aan de plaats van den heer Van Dedem, aanlegger van het beroemde kanaal dat zijn' naam 
draagt. Daar wij gemelden Heer een bezoek wilden doen, stapten wij af en bedankten den Heer 
Tobias voor al zijne beleefdheden. Die gedienstige man herinnerde mij in houding, gestalte, 
gelaatstrekken, spraak, omgang en vooral zijne vriendelijke en inneemende handelwijze mijn 
overleden' Oom den Heer Sylvius Van Lennep. De oude plaats van den Heer Van Dedem 
doorgewandeld zijnde, kwamen wij aan de nieuw aangelegde. Waar voor twee jaren alleen 
barre heide was, staat nu reeds welig hout en koren, zijn bloemperken en vruchtboomgaarden 
aangelegd en prijkt het heerlijk huis, dat, van Vollenhove derwaarts gevoerd, en aangenaam 
over de vaart hangt. 
 

 
 
beeldbank Avereest - huize Rollecate aan de Dedemsvaart bij Den Hulst 
 

Deze vaart is zeer breed en genoegzaam diep, zoodat mijn reisgenoot in 1819, toen de Smilder 
en Hogeveensche vaarten onbevaarbaar waren wegens het lage water op deze vaart eene vloot 
van niet minder dan zeventig turfschepen zeilen zag. Met gunstigen wind kunnen de schepen 
van de Ommerveenen in een' dag te Amsterdam zijn, daar zij uit de Pekel Colonies komende 
acht dagen werk hebben, wegens de menigten van sluizen. Desniettegenstaande spreekt bijna 
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ieder ten nadeele over de vaart van den heer Van Dedem, meest uit onkunde of ijverzucht. Het 
speet ons zeer dat wij hem niet buiten vonden, daar hij ons zeker veel had kunnen verhalen en 
ten eten zou gehouden hebben. Van zijne buitenplaats wandelden wij twee uren de vaart op en 
kwamen zoo aan de herberg van Kruizinga, nabij de Ommerschans gelegen. Deze Kruizinga is 
de rechterhand van den heer VanDedem: hij heeft hem veel geholpen in 't aanleggen der 
vaart: ook was hij het die voor f 55.000 het gansche gebouw der Ommerschans aannam en in 
orde bracht. Toen wij bij hem kwamen was hij niet te huis. Zijne vrouw, ons voor landloopers 
aanziende, weigerde ons logies. Van Hogendorp bestelde dus koffi en liet zich als ontvallen dat 
het hem speet den heer VanDedem niet tehuisgevonden te hebben: nu zette men groote oogen 
op: doch toen de kastelein zelve te huis kwam, maakte zich mijn reisgenoot aan hem bekend 
voor denzelfden, wien hij in 1819 de veenen had rondgereden. Dadelijk keerde het blaadje om. 
De knecht haastte zich ons de eerste te dienen: de meid ging onze bedden gereed maken: de 
zuster zette de stoelen, en de vrouw maakte duizend verontschuldigingen dat zij ons niet naar 
waarde ontfangen had. Wij dronken dus koffi en hoorden Kruizinga over de Ommerschans uit. 
Zeer aangenaam en onderhoudend was zijn gesprek. Hij is een fraai, vrij gezet man, wiens 
spreekende oogen en gelaatstrekken eene meer dan gewoone kunde, een vlug en schrander 
oordeel, eene spoedig gevatte slimheid, ja zelfs een ongemeen genie aantoonen. Daar zijn huis 
te klein is, laat hij aan de overzijde der vaart een tweede gebouw oprichten. 
   
 

 
 
Beeldbank Avereest - De weg van de Dedemsvaart naar Ommerschans en Ommen. Het tweede 
huis van rechts is de nieuwe herberg van Kruizinga. Na diens dood in 1837 naam de 
Maatschappij van Weldadigheid deze herberg over. 
 

Ingelicht omtrent hetgeen wij weten wilden, trokken wij te twee ure naar de Ommerschans. 
Eerst liepen wij tien minuten door heerlijke rogge en genaakten zoo het gesticht, dat een vrij 
aangenaam voorkomen heeft, zijnde met boomen hier en daar overschaduwd, en op een' ouden 
Schans nog met grachten omringd, opgebouwd. Aan de hoofdpoort zaten eenige soldaten van 
de bezetting, bestaande uit een luitenant met vijf- entwintig man. Aan de deur werden ons vijf 
en een halve stuiver entree gevraagd: voor het daarvan komende geld, worden spiegeltjens en 
dergelijke meubelen gekocht. Op aanraden van Kruizinga, en ook na ons eigen voornemen, 
vroegen wij naar geen' directeur, maar namen een' Colonist om ons rond te leiden. Deze Colonist 
was een Belg. Zijne geschiedenis zal nader plaats vinden. - De binnenplaats is zeer groot en 
door een hek verdeeld. Dit hek scheidt de wooningen der mannen en vrouwen. Na de 
timmerplaats gezien te hebben kwamen wij op groote ruime bovenkamers, waar verscheidene 
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vrouwen zaten te breien of te spinnen. Van Hogendorp ondervroeg er eene, en hoorde dat zij te 
Delft gewoond had, waar zij met naaien en breiden de kost verdiende, doch dat zij had moeten 
bedelen omdat haar kind ziek was., en zij het niet op de schoot houden kon, terwijl zij werkte. 
Terwijl zij dit verhaalt plaatst zich een Onderdirecteur achter ons en ziet haar strak in 't gezicht. 
Van Hogendorp, verontwaardigd dat zijne vragen beluisterd worden, wil beproeven of de vrouw 
hem zal durven antwoorden en vraagt haar waar zij liever was, te Delft of aan de 
Ommerschans. De vrouw ziet den Onderdirecteur bedeesd aan, slaat de oogen neder en zwijgt. 
Van Hogendorp dringt aan op een antwoord, waarop Zij alleen zegt dat het brave lieden zijn die 
men over haar gesteld heeft. - Doch nu stuift de opzienster der zaal, mede eene Coloniste naar 
ons toe en roept uit: 'ik wou dat je 't mij vroeg, ik zou wel durven antwoorden'. - 'Welnu, waar 
waart gij liever?' - Wel daar ik van daan kom, liever dan in dit vervloekt gebouw dat ik in de 
Noordzee wou zien.' Dit gezegde eener vrouw die in een' betere post geplaatst, dien lichtelijk 
door zulke onvoorzichtige woorden verliezen kon verbaasde en trof ons. - Nu liet de 
Onderdirecteur, wiens kamer naast deze zaal was ons eenige lijsten zien van hetgeen de 
menschen verdienden. Hierover zal ik tot beter verstand van hetgeen volgen moet, het een en 
ander tusschen in voegen. 
 

 
 
delpher.nl - Leeuwarder Courant 24 december 1822 
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De algemeene grondregel, welke aan de Ommerschans in acht genomen wordt, is deze: die niet 
werkt zal ook niet eten. Dus, de Colonist die slechts half werkt, krijgt slechts halve portie, en 
die in 't geheel niet werkt geene. Elke Colonist boven de 16 jaren moet in de week 30 st. 
verdienen. Een gulden hiervan wordt voor zijn middagmaal gebruikt, en voor zijne kleeding, uit 
een zwartgrijs buis met groene opslagen witte knoopen bestaande. De overige 10 st worden 
hem betaald in kaartjens van 2 st. waarvoor hij in de winkel der Colonie zijn ochtend- en 
avondeten koopt. Deze kaartjens hebben buiten de Colonie geen debiet, omdat men aan geen 
Colonist sterken drank zoude geven, doch de OnderDirecteurs zelve maken hier een schandelijk 
misbruik van, daar deze de kaartjens onder de waarde opkoopend, den Colonist gereed geld 
verschaffen en zich zelve met dien woeker verrijken - Volgens de inrichting echter der 
Maatschappij kan geen Colonist met gewoonen veldarbeid meer dan één gulden verdienen, en 
moet dus om meer te hebben anderen zwaarderen arbeid verrichten. Zoo werken er sommige in 
de veenen, waar zij tot negen gulden toe in de week verdienen. - Van hunne oververdiensten 
wordt hun een derde in gereed geld betaald, een derde blijft aan de maatschappij en het laatste 
derde gaat in hun bijzondere spaarpot: wanneer een Colonist in zijne spaarpot f 25 heeft kan 
hij door den kapitein, niet vrijgesteld, maar ter vrijstelling voorgedragen worden en hangt nog 
van de beslissing des hoofdbestuurs af. Echter krijgt hijzelve geen' inzage van zijne verdiensten 
en kan dus nergens rekening op maken. Dan, wat gebeurt er? De voeding bestaat grootendeels 
uit paardeboonen en is dus weinig geschikt voor iemand die zwaren arbeid verrichten moet. Hij 
nu die met een luttel gelds in de Colonie aankomt, kan zich daarvoor beter voedsel verschaffen, 
en, is hij daarenboven gezond en sterk, in staat zijn door buitengewoonen arbeid zich staande 
te houden. Doch iemand die zwak en ziekelijk aan de Ommerschans gebracht wordt, en geen 
geld heeft, kan geen ander voedsel erlangen, wordt dus hoe langer hoe minder geschikt tot 
werken, krijgt diensvolgens hoe langer hoe minder eten en teert gestadig meer achter uit. Is hij 
zoo ziek dat hij heel niet werken kan, of verstaat hij den arbeid niet, dan moet hij dit wederom 
inwinnen, en het gevolg daarvan is dat hij nooit op gelijken voet kan komen. 
 
 

 
 
Rijksstudio.nl - noordzijde gesticht Ommerschans (vanaf de Dedemsvaart). Zo moeten 
VanLennep en van Hogendorp het gesticht hebben gezien. 
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De vrouw welke wij spraken mag met breien niet meer dan 30 st. verdienen, omdat al wat 
binnen het gebouw gemaakt wordt binnen het gebouw verbruikt moet kunnen worden, en zij 
anders licht te veel zoude breien: dus zij zit voor haar leven in de Ommerschans, daar zij nooit 
oververdienen kan. Ditzelfde heeft plaats met die spinnen, hun verdiensten zijn niet 
geëvenredigd naar den tijd dien zij besteeden moeten. - Kinderen van twaalf tot zestien jaren 
moeten drie vierde en van acht tot twaalf halve voeding verdienen: dit laatste is volstrekt 
onmogelijk. - Ook zagen wij het gevolg hiervan in de school waar van de driehonderd 
kinders slechts een dertigtal aanwezig was, omdat de andere arbeiden moesten. Ook de 
avondschool wordt niet bezocht, doordien de kinderen van den arbeid te huis komend door 
vermoeienis niet tot leeren gestemd zijn. Uit de school kwamen wij in eene benedenzaal, waar 
eene vrouw die zich op het veld overwerkt had zat te kermen van pijn en het gesticht te 
vervloeken. Naast haar was een akelig uitziend, uitgeteerd mannetje. Deze ongelukkige was 
oppasser in eene der kamers: zijne voeten bevroren door den harden winter en zijne toonen, 
hem met nijptangen afgedraaid, waren nog niet genezen, waardoor hij voor zijn' post ongeschikt 
zijnde dien verloren had, niet meer werken kon, en ex conseq. geen eten meer kreeg. - Van daar 
bezochten wij eene andere zaal en vonden er eenige vrouwen en kinderen. Eene der vrouwen 
toonde ons het ochtend en avondeten der kinderen. Hetzelve bestaat uit een half kommiesbrood, 
niet veel grooter dan twee kadetjens: op hetzelve moesten hare twee spruiten een' ganschen 
week teeren, en kermden ook van den honger. - Vervolgens bezochten wij de kinderkamer, waar 
zeven of acht kleinen onder de zeven jaren zaten te spinnen. Eene welgedane, knappe vrouw 
paste hen als kindermoeder op en tobde met een klein kind op den arm, zoodat zij zelve niet 
werken kon. 
 
 

 
 
delpher.nl - 's Gravenhaagsche Courant 28 februari 1823 
 

Nu sprak Van Hogendorp een jongetje van zeven jaren aan: Van Hogendorp Hoe komt gij hier, 
jongetje? Het kind zucht, antwoordt niet en knipt een traantje weg. Van Hogendorp Antwoord 
vrij, waar komt gij vandaan? Het kind Uit Rotterdam, mijnheer. Van Hogendorp En wat hadt je 
gedaan dat je hier gebracht werd? Het kind Ik had iets gevraagd, mijnheer, en toen pakten de 
dienders mij op en brachten mij in de gevangenis, en daar heb ik acht weken ingezeten, en toen 
hebben zij mij hier naar toe gebracht. Van Hogendorp En wisten je ouders dat je bedeldet? Het 
kind Ja mijnheer, mijn vader had het mij belast. Van Hogendorp Wat deden uwe ouders? Het 
kind Mijn vader was lam en mijne moeder werkte voor de lui: maar in de gevangenis heb ik 
mijne ouders dikwijls gezien. Sints heb ik niets van ze gehoord. Van Hogendorp tegen een ander 
kind En jij, jongetje, waar ben jij vandaan? Het tweede kind Van Amsterdam, mijnheer. Van 
Hogendorp En hoe kom jij hier, hebt jij gebedeld? Het kind Neen mijnheer. Mijn vader werkte 
aan de landswerf en had mij aan 't werkhuis aangegeven, en vandaar ben ik hier naartoe 
gevoerd. Van Hogendorp En weet je vader dat? Het kind Neen mijnheer. Ik heb nooit iets van 
hem gehoord. 
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delpher.nl - Nederlandsche Staatscourant 23 april 1823 
 

Van Hogendorp, zich tot de vrouw wendende En jij, vrouw, hebt jij gebedeld? De vrouw Zoo 
waar God leeft, neen mijnheer. Ik woonde in met een sergeant, dien ik om de wet over het 
trouwen van militairen niet trouwen mocht, maar ik werd wegens mijn goed gedrag als zijne 
echte vrouw beschouwd, en zelfs in deze papieren erkend (zij toonde ons die). Ik was 
waschvrouw bij het bataillon. Eens ging ik naar den Haag bij mijne zuster die armoedig was 
om haar wat geld te brengen. Met haar wandelend ging ik eens een' winkel in. Toen werd zij 
omdat zij bedelde opgepakt. Bij haar keerende en haar voorspraak willende zijn, nam men mij 
ook mede. Men stuurde ons naar het Bedelaars Huis te Hoorn: ik bleef er negen maanden, werd 
toen herwaarts gezonden en ben hier al acht maanden. God is een rechtvaardig' rechter en 
straft maar eens, doch ik wordt tweemalen gestraft om eene misdaad die ik niet begaan heb. 
Van Hogendorp En hoe maakt gij het hier. Kunt gij hier iets verdienen? De vrouw Neen mijnheer. 
Ik werd door den kapitein als kindermoeder aangesteld en heb het dus beter als anderen, daar 
ik 30 st weekelijks ontfang: doch gij begrijpt dat ik met dit kleintje op den arm en de zorg voor 
die andere niet werken en dus niets oververdienen kan. Van Hogendorp En hoe maakt gij het 
met het voedsel van de kinderen? De vrouw de schouders ophalende Ja mijnheer! zij krijten van 
den honger: enz enz. 
 
Uit deze kamer kwamen wij in de klompenfabriek, waar een jongetje N.B. in een gesticht tot 
weering der Bedelarij met eene klomp in de hand bij ons bedelde. In eene bovenslaapzaal 
komende, waar eenige Colonisten zaten, vroegen wij of het hier de ziekekamer was; zoo elendig 
zagen al de bewooners er uit. Een jongen, achtien jaren oud, trad binnen. Van Hogendorp sprak 
hem aan. Van Hogendorp Hoe komt gij hier jongen? Wat hebt gij gedaan? De Jongen. Ik ben uit 
Frederiks Oord weggeloopen, achterhaald en hier gebracht. Van Hogendorp Zoo! gedeserteerd? 
en waarom? De Jongen Omdat ik door mijn weesvader mishandeld werd. Van Hogendorp Zoo? 
en waar zijt gij liever, hier of te Fredriksoord? De Jongen ziet rond en zwijgt. Van Hogendorp 
Welnu, waar zijt gij liever, spreek vrij! De Jongen Hier mijnheer. 

Wat verder zat een ziekelijk man op een bank neer. Deze was een kameraad van onzen geleider 
en had 19 jaren als sergeant bij de compagnie gediend waar deze 17 jaren soldaat was 
geweest. Beide woonden bij Brussel, alwaar men hun diets maakte dat zij aan de 
Ommerschans eene hoeve zouden krijgen en een goed bestaan. Onder dit voorwendsel bracht 
men hen derwaarts. De Sergeant verhaalde ons met een bittere lach dat zijne vrouw eene week 
te voren van wanhoop was omgekomen. Ook toonde hij ons het vleesch, dat de Colonisten 
driemalen 's weeks krijgen, een stukje niet grooter dan zijne pink. 
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delpher.nl - Groninger Courant 20 mei 1823 
 

 
Op de plaats ontmoette ons bij 't keeren een lange kerel. Deze was de kwakzalver aan welkede 
negenhonderd zes en negentig zielen die in de Ommerschans woonen, toevertrouwd zijn. Hij is 
uit Duitschland gebannen en woont bij de vaart in een hol. De president van het geneeskundig 
toeverzicht te Zwol heeft hem beschaamd gemaakt en doen bekennen dat hij van al de kruiden 
in zijne recepten alleen de kropsalade kende. Ook hoor ik dat de Gouverneur van Overijssel 
klachten over hem heeft ingeleverd. Intusschen sterven de Colonisten onder zijne handen. 
Kruizinga laatst eene zaal binnentredende, vond een' hunner dood tegen de deur liggen. 

Met de Godsdienstoefeningen is het elendig gesteld. De Predikant die twee uren van de Schans 
afwoont komt 's winters niet wegens de slechte wegen en was nu uitlandig zoodat er 
geen dienst was. 's Winters is er dus ook geene cathechesatie en over 't algemeen zijn de 
kinderen te vermoeid van 't werken om dezelve bij te woonen. De Roomschen hebben in 't geheel 
geen' dienst omdat er nog geen gewijde grond is: en de pastoor staat alleen de stervenden bij. 

Stilzwijgend zagen wij ons bij 't uittreden aan en knipten eene traan uit de oogen weg. Mijn 
gemoed was vol: dan na een wijl voortgegaan te zijn zeide ik: 'zullen wij nu nog naar den 
kapitein gaan?' - 'Voor zeker, zeide VanHogendorp 'doch wachten wij ons afkeuring te laten 
blijken - Ja, hernam ik den beker tot den droesem leeggedronken!' - Wij kwamen dus bij den 
kapitein, een klein man, met een vriendelijk doch eenigzins weemoedig gelaat en Hoogduitsche 
uitspraak. Hij ontfing ons aan de deur en begon met deze woorden: 'Gij hebt het gesticht gezien? 
welnu, gij zult er voorzeker veele abuizen gevonden hebben?' Dit begin trof ons en deed ons 
openhartig met hem omgaan. - Hij bood ons pijpen en zijne vrouw schonk ons thee. - Wij spraken 
over al de ongelukkigen die buiten hun schuld in de Ommerschans zaten. Nu verhaalde hij ons 
de volgende gebeurtenissen. 
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delpher.nl - Overijsselsche Courant 13 juni 1823 
 

 

 

delpher.nl - Groninger Courant 27 juni 1823 
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Eenige Groningsche huisgezinnen hadden zich voor de vrije Colonie van Veenhuizen 
aangegeven, en reisvaardig gemaakt. Door het schandelijkst bedrog voerde men hen naar de 
Ommerschans: de kapitein maakte hiervan zijn rapport bij de Maatschappij, doch de 
ongelukkigen deelen intusschen in de elende daar heerschende. Een reiziger zich buiten 's lands 
begevende komt 's avonds in een dorp aan: in de herberg geen logies kunnende krijgen vervoegt 
hij zich bij den Schout. Deze, eene flesch te veel gedronken hebbende scheldt hem voor een 
landlooper uit. De reiziger toont zijn' pas, zoo men weet, in 't Fransch gesteld. De schout, die 
taal niet machtig, antwoordt hem: 'wat heb ik met je oude congé uit Franschen dienst te doen.' 
Hij laat den man vatten en naar de Ommerschans voeren. De kapitein ziet bij de aankomst zijn' 
pas en maakt zijn rapport, doch de arme reiziger is nog niet vrij. Eene vrouw van over de zeventig 
jaren had bij hare dochter een' zak aardappelen gehaald en bracht dien te huis. De veldwachter 
pakt haar op en zendt haar naar de Ommerschans. Een arbeider bij Brugge, werd van 't werk 
keerende door geeuwhonger overvallen. Eene vrouw staat hem bij, doch de marechaussée vat 
hem als landlooper en zendt hem naar de Ommerschans, buiten weten zijner elendige vrouw 
en kinderen die van gebrek kwijnen en van de hulp des huisvaders verstoken zijn. 

Wat de misdaden van diefstal en dergelijke in den Ommerschans nu en dan gepleegd, aangaat, 
dezelve worden aan den gewoonen rechter niet overgegeven; doch in de Schans zelve wordt de 
misdadiger ondervraagd, gevonnist en gestraft. Een rechtbank van zeven persoonen, met den 
kapitein aan 't hoofd doet uitspraak; deze laatste beschouwt elk wanbedrijf als gepleegd door 
een der leden van een groot huisgezin, en dus alleen door het hoofd van dat huisgezin strafbaar. 
Dit doet hij om de ongelukkigen die zich licht door elende of hongersnood gedreven aan eens 
anders goed vergrijpen zoude voor schande of zwaardere straf vrij te waren. Ook gaf hij deze 
reden van zijn gedrag toen hij een' jongeling die bij hem aan huis diende en huiswerk verrichte 
wegens den diefstal van een gouden horologie had laten afstraffen, daar hem de directeur 
aanklaagde als hebbende een daad van willekeur gepleegd, terwijl zijne handeling uit een edel 
grondbeginsel voortkwam. 

 
 
delpher.nl - Middelburgsche Courant 24 juli 1823 
 

De mannen en vrouwen zijn als ik zeide gescheiden, en de gehuwden woonen niet bij een. 
Echter heerscht de republiek van Plato en Jan van Leyden, anders gezegd de Vaga Venus hier 
in den volstreksten zin, zoodat de meeste meisjens zwanger zijn. De jonge lieden van beide 
kunne gaan gezamenlijk naar het werk, een soldaat moet op vijfentwintig paren passen en er 
kan licht iets geschieden dat zijn oog ontglipt, wijl verhinderde begeerte te lichter wordt 
aangeprikkeld. 

Nadat de kapitein ons deze en veele andere zaken verhaald had, bracht hij ons de velden rond, 
die de Colonie omringen. In dezelve staan zes boerenwooningen, bewoond door die 
huisgezinnen welke in Fredriks Oord zich het beste gedragen hebben. Elk hunner heeft veertig 
morgen lands, acht koeien en de noodige paarden, varkens en schapen. Met de mest van deze 
dieren en van veertig Schanscolonisten maakt hij zijne akkers vruchtbaar. De rogge en garst 
stonden hier nog beter dan in Fredriks Oord 't geen ik voornamelijk aan het aanbelendende 
Dedemsche kanaal toeschrijf. Ook de vlas bloeide heerlijk doch staat niet op nieuwen grond als 
men ons verhaalde, maar op gewezen' weiland dat te voren aan Kruizinga had toegehoord. 
Nadat wij eene der hoeven, die groot en ruim zijn, bezichtigd hadden, nam de kapitein afscheid 
van ons en verzocht Van Hogendorp zijn' invloed, zoo hij er eenige had, in 't werk te stellen ter 
verbetering van het gesticht en verlichting van den last die zijne schouderen drukte: dat hij ten 
minsten niemand dan door een rechterlijk vonnis op de Ommerschans krijgen mocht. Dit alles 
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zeide de brave man met de tranen in de oogen. Zeer geroerd namen wij ons afscheid van hem 
na drie en een half uur in en om het gebouw doorgebracht te hebben. Deze uren heb ik zeker 
onder de pijnlijkste die ik immer heb doorgebracht: echter dank ik God, dat ik in de gelegenheid 
geweest ben deze inrichting zoo naauwkeurig te bezien en zoo wel te leeren kennen: O! dat onze 
zwakke pogingen het lot dier rampzaligen mochten verzachten en den blinddoek afrukken van 
de oogen diergenen die met vooringenomenheid oordeelen. - Wel zegt de Star in een' zijner 
nommers: Kom en zie. 

 

 
 
delpher.nl - Nederlandsche Staatscourant 12 augustus 1823 
 

 
Ook was hij het die voor f 55.000 het gehele gebouw van de Ommerschans aannam.  
Wellicht heeft Meine Jelkes Kruizinga die uitspraak gedaan, maar het is  niet waar. Het is de 
plaatselijke meester timmerman Eltje Jans Nuis die deze klus heeft aangenomen en 
uitgevoerd. Hij begon de bouw van het twee verdiepingen hoge gesticht in april 1822. Op 10 
september 1822 arriveerden de eerste bedelaar-kolonisten op Ommerschans, ruim voor de 
oplevering van het gesticht, dat pas begin 1823 helemaal voltooid werd.  

Alle bedelaar-kolonisten krijgen dagelijks minimaal één maaltijd, ongeacht de vraag of ze 
werken of niet. De maaltijd wordt bereid in de keuken van de zaalopziener. De zaalopziener 
draagt zorg voor vier zalen waarop in totaal maximaal honderdzestig kolonisten zijn 
ondergebracht. In de woning van de zaalopziener, die tussen deze zalen is, is een ruime 
keuken waar een kookvrouw met kokshulpen de maaltijd bereiden volgens de instructie van 
de Maatschappij. De kookvrouw en haar hulpen zijn bedelaar-kolonisten, voor wie dit werk 
de hoofdtaak is. Ook zij krijgen hiervoor betaald volgens de regels van de Maatschappij. Een 
kolonist die meer werk verricht dan het minimum, krijgt een zogenaamde oververdienste. Die 
oververdienste wordt in drie gelijke delen verdeeld: 1 deel gaat naar de Maatschapij; 1 deel 
gaat naar het tegoed (bij 25 gulden tegoed kom je in aanmerking voor ontslag) en het laatste 
deel wordt uitbetaald in koloniale munt (kartonnen kaartjes of metalen muntjes) waarmee je 
in de gestichtswinkel extra eten kunt kopen. Wie niet werkt, heeft geen oververdienste en kan 
dus geen extra voedsel kopen. 

Even wat statistiek voor de datum 15 juli 1823. Volgens het eerste inschrijfregister waren er 
op die dag 761 bedelaar-kolonisten binnen de poort; 311 vrouwen en 450 mannen. Van 3 
vrouwen en 4 mannen is het geboortejaar niet bekend. Van de overigen is de verdeling naar 
leeftijd hieronder weergegeven. 
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Vanaf 10 september 1822 zijn er 884 kolonisten ingeschreven. Tien maanden later zijn er 
123 niet meer op de Schans.  Er zijn er 33 overleden en 54 gedeserteerd (weggelopen). 35 
kolonisten zijn teruggestuurd naar de plaats van herkomst omdat ze (tegen de belofte in) niet 
in staat zijn te werken en één kolonist is zijn dienstplicht gaan vervullen. Geen enkele kolonist 
heeft op dat moment ontslag gekregen en dat kan volgens de regels ook niet, omdat de 
minimale verblijfsduur 1 jaar is. 

Hieronder is weergegeven  hoeveel maanden de kolonisten op 17 juli 1835 verblijven op de 
Schans. 

 

 

 
Zoals al blijkt uit de verdeling naar leeftijd, zitten er tijdens het bezoek van het tweetal hooguit 
honderd schoolgaande kinderen op de Schans. Zeker geen driehonderd. 

 

De jongen die uit Frederiksoord is weggelopen hoorde waarschijnlijk tot de bewoners van de 
Strafkolonie Ommerschans. Vanaf 1820, dus twee jaar voor de bouw van het 
bedelaarsgesticht, werden bewoners van de gewone koloniën (Frederiksoord, Wilhelminaoord 
en Willemsoord) voor onbepaalde tijd naar Ommerschans gestuurd als ze een ernstig vergrijp 
hadden verpleegd. Hierover schreef Wil Schackmann zijn vierde en laatste boek: De 
Strafkolonie. De inschrijvingsregisters van de strafkolonie Ommerschans zijn online te 
raadplegen. 
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bonmama.nl - inschrijvingsregisters Strafkolonie Ommerschans 
 

 
De overlijdens van de bewoners van kolonie Ommerschans werden aangegeven in de gemeente 
Stad Ommen. Het laatste overlijden op Ommerschans vóór 15 juli 1823 is dat van de 
twintigjarige ongehuwde koloniste Anna Maria Coenard. Zij is op 23 november 1822 met de 
eerste groep vrouwelijke bedelaars uit Brussel aangekomen op de Schans. Zij overleed op 6 
juli, dus een week voor het bezoek. Misschien was zij de verloofde van de sergeant? Als we 
verder terugbladeren in het overlijdensregister dan moeten we naar 24 juni om weer een 
vrouwelijke koloniste te vinden. Het is de negentienjarige Huigje Scheer die op 22 oktober 
1822 vanuit het werkhuis in Hoorn naar Ommerschans is gekomen. Zij zal waarschijnlijk niet 
de vrouw van de sergeant zijn. Daarvoor moeten we terug naar 1 juni voor de eenendertigjarige 
kantwerkster Therese of Marie Moermans uit Brugge. Maar ook in haar overlijdensacte staat 
dat ze ongetrouwd is. 

Tijdens het bezoek van van Lennep en van Hogendorp zijn er ongeveer honderd vrouwelijke 
kolonisten op de Schans in de leeftijd van vijftien tot dertig jaar. 

De volgende geboortes van kinderen van ongehuwde moeders zijn na 15 juli 1823 aangegeven: 

27 augustus, Jacobus, zoon van Marijtje Rooks, 28 jaar, ongehuwd, sinds 10 oktober 1822 
op de Schans, dus hier zwanger geworden. 
29 september, Anna Catharina, dochter van Anna Maria Lippolt, 20 jaar, ongehuwd. Zij is 
de dochter van "dokter" Hendrik Lippolt, over wie in het verslag ook uitvoerig gesproken 
wordt. 
24 december, Pieter, zoon van Maria Meijer, 23 jaar, ongehuwd, sinds 24 juli 1823 op de 
Schans, dus zwanger aangekomen en na het bezoek van de twee jongeheren. 
27 januari 1824, Johannes Batist, zoon van Marie Dupon, 26 jaar, ongehuwd, sinds 22 
november 1822 op de Schans, dus hier zwanger geworden. 
27 januari, Franciscus, zoon van Sophie de Gronde, 28 jaar, ongehuwd, sinds 9 november 
1822 op de Schans, dus hier zwanger geworden. 
6 februari, Karel, zoon van Petronella Jurriaans, 25 jaar, ongehuwd, sinds 12 october 1823 
op de Schans, dus na het bezoek van de twee jongeheren. 
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6 februari, Johannes Franciscus, zoon van Anna Bolde, 35 jaar, ongehuwd, sinds 13 maart 
1823 op de Schans, dus hier zwanger geworden. 
14 februari, Anna Josephina, dochter van Anna Elisabeth Maas of Moers, 37 jaar, 
ongehuwd, sinds 9 november 1822 op de Schans, dus hier zwanger geworden. 
20 februari, Dirk, zoon van Antje Blankhorst, 22 jaar, ongehuwd, sinds 12 augustus 1823 
op de schans, dus zwanger op de Schans aangekomen en na het bezoek van de twee 
jongeheren. 
23 maart, Johannes Baptist, zoon van Alexandrie Busch, 27 jaar, ongehuwd, sinds 9 
november 1822 op de Schans, dus hier zwanger geworden, maar dat kan bij het bezoek van 
de twee jongeheren nog niet bekend zijn geweest. 

Conclusie: er waren op 15 juli 1823 welgeteld vijf ongehuwde kolonistes zwanger op de Schans 
en bij de laatste twee mag je je afvragen of de zwangerschap op 15 juli 1823 al bekend was bij 
de gestichtsleiding. De leeftijd van de 5 lag tussen de 26 en 37 jaar. De aanduiding "meisjes" 
is dus bepaald door willekeur. 

Wellicht zijn er kort voor 15 juli een paar zwangerschappen ontdekt, terwijl er ook een paar 
kolonistes hoog zwanger waren. Het is van alle tijden dat dat onmiddellijk leidt tot de 
generalisatie. 

 

bonmama.nl - familysearch.org - geboortes Stad Ommen 1823 
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Geert Mak en de zomer van 1823 
In 2000 verschenen het boek en de TV serie "de zomer van 1823", waarin auteur Geert Mak 
de voetreis van Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp dunnetjes over doet. In 2018 is het 
boek in herdruk verschenen en de TV serie is online te bekijken op de website van Geert Mak. 

In aflevering 6 van de TV serie zien we Geert Mak op het terrein van Ommerschans 
commentaar leveren op het verslag van de twee. 

 
 

 geertmak.nl - de zomer van 1823 - aflevering 6, wie niet werkt, zal niet eten 
 

Als Geert Mak vertelt dat het gesticht in 1823 slechts drie jaar oud is, ziet hij over het hoofd 
dat het grootste deel van de kolonisten slechts een paar maanden binnen de poort is. 

Ik hoor Geert nergens kritische kanttekeningen plaatsen bij de waarnemingen van Van 
Lennep en van Hogendorp. Sterker nog: hij zet de waarnemingen extra aan om een beeld te 
schetsen van een gruwelijk oord. Zo zegt Geert over de begraafplaats: 

5448 paupers, naamloos in een graf gesmeten, in een jute zak, niet eens in een kist. 

De mythes zijn bekend van de massagraven en het begraven in jute zakken. Maar voor beide 
stellingen is nooit een bewijs gevonden. Als je kijkt naar de afmetingen van de begraafplaats: 
210 meter lang en 60 meter breed, dus 12.600 m2 groot, dan is er theoretisch plaats voor 
6.300 graven in één laag. Dan is het dus heel goed mogelijk om 5.800 personen (zoveel zijn er 
in de Burgerlijke Stand geteld, inclusief beambten-families) te begraven zonder dat het nodig 
is graven te ruimen. 
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Ommerschans op de topografische kaart van 2000 met in transparant oranje de 
begraafplaats. De weergegeven afbeelding is exact 1x1 km groot. 
 

 
Overigens is het helemaal niet vreemd om in een tijdsbestek van zeventig jaar wel degelijk 
graven te ruimen en de resten in verzamelgraven te herbegraven. Dat is een praktijk op de 
meeste begraafplaatsen in Nederland. De huidige wettelijke termijn voor grafrust is zelfs maar 
tien jaar! 

Je moet je realiseren dat dat een hoger sterftecijfer is dan de gemiddelde Japanse 
concentratiekampen in het voormalige Nederlands Indie. Dit was echt een hongerkamp, een 
concentratiekamp, een schande. 

Volgens Wikipedia zaten er ca 130.000 mensen in de Jappenkampen, waarvan er ca 16.000 
overleden zijn. Een percentage van 12,3% 

Om voor Ommerschans op dat percentage uit te komen, moeten er in de periode 1820-1890 
44.292 verschillende individuen hebben gezeten. Momenteel worden de inschrijvingsregisters 
van Ommerschans en Veenhuizen ontsloten in het velehandenproject familie van je? Zodra 

die klus geklaard is en de unieke personen uit dit bestand gedestilleerd zijn, dan zal het exacte 
aantal duidelijk worden. Ook zal dan duidelijk worden welk deel van deze personen (ook) in 
Ommerschans heeft verbleven. 

Maar om een voorschot op die uitkomst te nemen: een voorlopig bestand van het Drents 
Archief en dat is samengesteld op basis van een aantal oude alfabetische indexen op de 
registers, bevat meer dan 42.000 unieke namen van bedelaar-kolonisten en verpleegden, over 
de periode 1822-1876. Het aantal namen over de periode 1822-1890 zal dus groter zijn. 
Bovendien ontbreekt er naar schatting 5-10% van de kolonisten in het bestand. Daar staat 
tegen over dat een deel van deze populatie nooit in Ommerschans heeft gezeten. Voorlopige 
conclusie: De orde grootte van het sterftecijfer in Ommerschans zal niet ver van dat in de 
Jappenkampen liggen, maar zeker niet significant hoger. 
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Een volgende vraag is of je de sterfte cijfers in Ommerschans over de periode 1820-1890 mag 
vergelijken met een sterftecijfer in de periode 1942-1945, om daarmee te suggereren dat de 
organisatie rond de Ommerschans even gruwelijk uitpakte als die van de Japanse bezetter in 
Nederlands Indië. 

In de publicatie "De demografische ontwikkeling van Nederland in de eerste helft van de 
negentiende eeuw. Een historisch-demografische en sociologische studie." van E.W. Hofstee 
(1979) is te lezen dat het sterftecijfer in Nederland in de periode 1800-1875 vrij constant op 
25 personen per duizend bewoners per jaar lag. Met dat getal en op een bevolking van ca 
1.200 personen, zouden er in Ommerschans in de periode 1820-1890 ca 2.100 personen 
moeten zijn overleden. Het werkelijke getal ligt dan een factor 2,75 hoger. 
Daarbij nog een aantekening dat het "normale" getal van 25 overlijdens per duizend is 
gerelateerd aan een "normale" opbouw van de bevolking. De opbouw van de bevolking in 
Ommerschans was bepaald niet normaal; zowel in leeftijdsopbouw als in verdeling naar 
sociale klasse.In de Jappenkampen lag de werkelijke sterfte een factor 6,4 hoger dan de 
normale sterfte. De vergelijking met de gruwelijke Jappenkampen is misplaatst. 

In de dissertatie "De gezondheidszorg in de Noord-Nederlandse koloniën van de Maatschappij 
van Weldadigheid tussen 1818 en 1859" van Miek Roelfsema-van der Wissel (2006) wordt 
uitgebreid ingegaan op de oorzaak van sterfte onder de bedelaar-kolonisten in de periode 
1818-1859. Hier komt het aspect ondervoeding incidenteel voor, bijvoorbeeld als gevolg van 
de aardappelziekte in 1847. Maar het is zeker niet de prominente doodsoorzaak in de 
gestichten. Hieronder de lijst van doodsoorzaken in 1847. 
rug.nl - dissertatie Miek Roelfsema-van der Wissel (2006)   
 

 

 
Tenslotte: De recidive op de bedelaarskolonies was aanzienlijk. Het aantal gevallen van 
kolonisten die meer dan vijf keer werden ingeschreven, met slechts korte perioden van 
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vrijheid, is legio. Zodra de inschrijvingsregisters volledig zijn ontcijferd, zullen we dit helder in 
cijfers weergeven. We weten dat een aanzienlijk deel van deze recidive de vrije keus van de ex-
kolonist was. Op elk beurtschip van Amsterdam naar Zwolle zaten een aantal betalende 
passagiers, die zich na aankomst in Zwolle bewust voor bedelen lieten oppakken, opdat ze zo 
snel mogelijk terug waren in Ommerschans. Zo wordt Aaltje Kwak, voorouder van Johnny de 
Mol en Willeke Verbrugge (Alberti), op 7 juli 1863 in Zwolle veroordeeld tot een verblijf op de 
Schans. Ze maakt deel uit van een groep van meer dan dertig bedelaars die de reis naar Zwolle 
hebben gemaakt. 

 

Aaltje Kwak 

 
 
Op 13 juli 1863 wordt Aaltje Kwak ingeschreven als bedelaar-kolonist te Ommerschans. Ze is 
ongehuwd en drie maanden zwanger. Haar kind wordt levenloos geboren, maar Aaltje ontmoet 
op de Schans Jacob van Belsen, de liefde van haar leven. Twee van hun achterkleinkinderen 
zijn Kareltje Verbrugge en Johnny Musscher. Wij kenden ze als Willy Verbrugge, bijnaam 
Alberti en Johnny Jordaan. Zonder de bedelaarsgestichten hadden ze niet bestaan. 

Wie denkt aan deze muzikale neven, denkt aan de Amsterdamse volkswijk de Jordaan. Daar 
wonen de rasechte Amsterdammers, al sinds de zeventiende eeuw. 
Echter, veel van die Jordanezen hebben voorouders die zich in de n\negentiende eeuw vanuit 
de provincie, of vanuit andere steden in Amsterdam vestigden. Zo ook de hoofdpersoon in dit 
verhaal, Aaltje Kwak. Haar ouders, Arij Kwak en Leentje van Buren, komen beide van Voorne-
Putten. Hij is geboren in 1804 in Rockanje en zij in 1808 in Nieuwenhoorn.  

We zien dat Arij's vader, Jacob Kwak, zijn naam met een Q schrijft: Quak. 

Arij en Leentje krijgen samen negen kinderen, waarvan één levenloos geboren en vijf jong 
overleden. Vijf keer noemen ze hun zoon Jacob, naar grootvader Quak. Zo volhardend in het 
kiezen van de naam. Soms is er toch een bijgeloof dat je een volgende kind niet de naam van 
een eerder overleden kind moet geven. Maar de aanhouder wint en de vijfde Jakob blijft in 
leven. 

 



182 

 

 

 

 



183 

 

 
wiewaswie.nl - zoekakten.nl - familysearch.org - huwelijken Nieuwenhoorn 1833 
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bonmama.nl - genealogische kaart HBSN 100075 Arij Kwak 

 

Het eerste kind in het gezin Kwak, dat de volwassenheid zal bereiken, is de hoofdpersoon van 
dit verhaal, dochter Aaltje Kwak. Zij is in 1839 in  Brielle geboren. 

Als eerste dochter in het gezin is Aaltje volgens de regels vernoemd naar de moeder van haar 
moeder, Aaltje Krijnse - Van der Linden. 

Als Aaltje negen jaar oud is overlijdt haar moeder. Haar vader doet zelf aangifte van het 
overlijden. Hij blijft achter met drie kinderen. Aaltje is de oudste, haar broertjes Jacob en Job 
zijn zes en drie jaar oud. 

Twee jaar later, in 1851, hertrouwt Arij Kwak met Lena Breuring, de weduwe van Carel 
Boekman. Zij brengt twee kinderen mee, zoon Karel, een half jaar ouder dan Aaltje, en 
dochter Lena, drie jaar jonger. Arij en Lena krijgen samen geen kinderen, en voeden samen 
de vijf kinderen op. 
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wiewaswie.nl - zoekakten.nl - familysearch.org - geboortes Brielle 1839 

 
 
wiewaswie.nl - zoekakten.nl - familysearch.org - overlijdens Nieuwenhoorn 1849 
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 Het eerstvolgende teken van leven in dit gezin is twaalf jaar later. Op 13 juli 

1863, wordt Aaltje Kwak ingeschreven te Ommerschans, opgezonden vanuit - en dus 

veroordeeld voor bedelarij te - Zwolle. Haar naam staat in het register van de 

Arrondissementsrechtbank te Zwolle op 9 juli 1863. Ze maakt deel uit van een enorme groep 

mensen, allemaal opgepakt voor bedelarij. Hun vonnis is éénsluidend voor allen: vier dagen 

cel en aansluitend voor onbepaalde tijd naar Ommerschans. 

 

Historisch Centrum Overijssel - NL-ZlHCO_0108.1_0015 - rollijst Arrondissementsrechtbank 
Zwolle, 1863.In het algemeen wordt gesteld dat aspirant-kolonisten zelf naar Zwolle gingen 
om daar hun opname in de Schans af te dwingen. Ondersteunend voor deze bewering is 
het volgende krantenbericht van 25 mei 1863: 

Petrus Jodocus de Jong is op 12 december 1843, op zijn drieenveertigste verjaardag, voor de 
eerste keer ingeschreven te Ommerschans. Een jaar later slaagt hij er in te ontsnappen. 
In de zomer van 1848 is hij terug op de Schans. Hij wordt doorgestuurd naar Veenhuizen, 
waar hij bijna drie jaar zal verblijven. Precies vier maanden na zijn ontslag is hij op 2 
september 1852 weer op de Schans terug, opgezonden vanuit Zwolle. Hij heeft nu de snelle 
route naar de gestichten gevonden. Hij wordt opnieuw naar Veenhuizen doorgestuurd, waar 
hij pas op 18 april 1856 ontslag krijgt. Waarschijnlijk tegen zijn zin. Want je raadt het al: op 
28 augustus is hij weer terug op de Schans, veroordeeld in Zwolle. Hij gaat andermaal naar 
Veenhuizen, waar ze hem al op 8 augustus 1857 ontslaan. Deze keer doet de Jong beter zijn 
best om uit het gesticht te blijven. "Pas" op 28 oktober 1859 is hij terug in Veenhuizen; deze 
maal op basis van een veroordeling in Assen. En nu weer een goeie veroordeling: pas op 1 mei 
1863 krijgt hij weer ontslag. In Amsterdam maakt hij zijn zakgeld op en van de laatste centen 
koopt hij een kaartje voor de boot naar Zwolle. Klaar voor een volgend verblijf in een gesticht. 
Maar hij zal daar niet aankomen. Hij overlijdt op het beurtschip van Amsterdam naar Zwolle. 
delpher.nl - Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 25 mei 1863  
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Petrus Jodocus de Jongh is sinds 1844 vaste klant in Ommerschans en Veenhuizen. Op 1 
mei 1863 is hij voor de vijfde keer ontslagen te Veenhuizen en drie weken later stapt hij al 
weer aan wal in Zwolle, per beurtschip aangekomen. 

Het zou heel wel kunnen zijn dat Aaltje door haar vader naar Zwolle is gestuurd. Ze is namelijk 
drie maanden zwanger en dan kan het handig zijn om even uit de buurt te gaan. Aaltje zal 
zich hebben aangesloten bij de stroom gelijkgestemden die de weg al kennen. En zo wordt ze 
op 13 juli afgeleverd op de Schans. 

Aaltje heeft geen rustige zwangerschap gehad. In het inschrijvingsregister is te lezen dat ze op 
14 oktober 1863 voor de Regter is gebracht. Dat moet dan de kantonrechter in Ommen zijn, 

of de arrondissementsrechter in Deventer. Nog niet bekend is voor welk vergrijp ze door de 
politie is opgehaald van de Schans. We zien dat ze veertien dagen later weer terug is op de 
Schans. Ze zal zijn vrijgesproken of ze heeft een korte gevangenisstraf gehad. 

Aaltje's zwangerschap eindigt jammerlijk op 15 januari 1864 met de geboorte van een 
levenloos kind. Waarschijnlijk heeft dokter August Hamer Aaltje bijgestaan bij de bevalling. 
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bonmama.nl - familysearch.org - overlijdens Stad Ommen 1864    

 

Als Aaltje enigszins hersteld is van de bevalling, moet ze zoals alle kolonisten aan het werk op 
het land, in de spinnerij of de balenweverij of op een andere plaats in de kolonie. Zo verstrijken 
de maanden. Het wordt lente en zomer en dan breekt 22 augustus 1864 aan. Het nieuws gaat 
als een lopend vuurtje door de Schans. Van Belsen is terug uit de gevangenis. 
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bonmama.nl - NL-AsnDA_0137.01_451_0115 - inschrijfregister Ommerschans 1863 

 
 
 
 
Jacob van Belsen heeft een opvallend vergelijkbare voorgeschiedenis als Aaltje. Hij is 
afkomstig uit de Zeeuwse vissersplaats Arnemuiden op het eiland Walcheren. Daar gaan de 
sterke en moedige mannen de zee op om te vissen, en waar de rest voornamelijk als 
visleurder langs de deuren gaat om de vangst uit te venten. 
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1895, Historische Vereniging Arnemuiden - visleurder Dirk van Belzen  
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Arnemuiden is de belangrijkste vissersplaats op Walcheren, met een haven aan zee, in de 
beschutting van de landaanwinningen aan de zuid-oostzijde van het eiland. 
 

 
 
 
1810, Engelse kaart van Walcheren 
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Jacob's voorouders zijn visleurders. Marinus Jacobse van Belsen en Krina Marinusse de 
Nooijer zijn beiden geboren en getogen in Arnemuiden. Ze trouwen in 1826 en krijgen vijf 
kinderen, waarvan drie jong overlijden en één levenloos wordt geboren. Alleen de laatste, 
Jacob, blijft in leven. Maar als Jacob twee jaar oud is overlijdt zijn moeder. Zijn vader 
hertrouwt na twee jaar, in 1835, met Geertje Blaase uit Arnemuiden.  In de 
huwelijksacte staat dat Marinus op dat moment vrijwillig matroos is op het opleidingsvaartuig 
van de Nederlandse Marina, de Euridice. Dit schip speelde een voorname rol tijdens de 
Belgische Opstand in de beschieting van Antwerpen in 1830. 
 

 
 
Rijksmuseum - Rijksstudio - De beschieting van Antwerpen op 27 oktober 1830 met rechts 
de Euridice 

 
 
Marinus van Belsen en Geertje Blaase krijgen vier kinderen die alle vier jong overlijden en 
daarna overlijdt Geertje in 1844. Zo verliest Jacob van Belsen op tienjarige leeftijd opnieuw 
een moeder. Zijn vader hertrouwt drie maanden na het overlijden van Geertje met de twaalf 
jaar jongere Catharina Grootjans uit Arnemuiden. Zij krijgen vier kinderen, waarvan de eerste 
twee jong overlijden. Zo blijven er ook in dit gezin slechts drie kinderen in leven. 
In 1858 overlijdt Marinus van Belsen. Jacob is dan zesentwintig jaar oud en ongehuwd. 
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bonmama.nl - genealogische kaart HBSN 100073 Marinus van Belsen 

 
 
 
In de genealogische kaart van Marinus van Belsen is te lezen dat zijn vader, Jacob van Belsen 
Sr, op 4 december 1830 overleden is in de Drentse gemeente Norg. Jacob van Belsen Sr  is op 
2 juli 1830 ingeschreven in Ommerschans, opgezonden vanuit Middelburg. 
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bonmama.nl - NL-AsnDA_0137.01_425_0197 - inschrijfregister Ommerschans 1830   

 

 
We zien dat Jacob Van Belzen op 19 september 1830 is gedetacheerd naar Veenhuizen. Het 
is het tweede gesticht te Veenhuizen was in de termen van de Maatschappij van Weldadigheid 
de dependance van de Ommerschans. Daar is hij op 3 december van hetzelfde jaar overleden. 
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alledrenten.nl - overlijdens Norg 1830 

 
 
 
Het staat er echt: Jacob is ongehuwd. In een dorp als Arnemuiden wonen vast meerdere 
mensen met deze naam. Maar als je alle puzzelstukjes bij elkaar legt, dan blijkt dat het wel 
degelijk over Jacob Senior gaat. 

Want negen jaar later wil de weduwe van Jacob van Belsen, Jannetje Nederhand, opnieuw 
trouwen. Daarvoor moet zij een bewijs van overlijden hebben van haar eerder overleden 
echtgenoot. En zij weet heel goed waar haar man is overleden: in Veenhuizen. Daarop stuurt 
de gemeente Norg op verzoek van de gemeente Arnemuiden een extract van de 
overlijdensacte op. 
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wiewaswie.nl - zoekakten.nl - familysearch.org - huwelijksbijlagen Arnemuiden 1839 
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Sinds de bedelaarsgestichten in Ommerschans en Veenhuizen in 1859 rijksinrichtingen zijn 
geworden, worden de bedelaar-kolonisten bijna zonder uitzondering opgezonden vanuit de 
steden waar een rechtbank zetelt. Ze hebben dan een veroordeling voor een bepaalde tijd op 
zak. Het systeem van de Maatschappij van Weldadigheid, waarin de kolonist ontslag kan 
krijgen als ie vijfentwintig gulden oververdienste bijeen heeft gespaard, is verleden tijd. Zo 
wordt Jacob van Belsen Jr veroordeeld door de rechtbank in Middelburg, vermoedelijk wegens 
bedelarij of landloperij. Op 11 november 1862 wordt hij ingeschreven in de Schans.   
 
 

 
 
 
bonmama.nl - NL-AsnDA_0137.01_440_0296 - inschrijfregister Ommerschans 1863 

 
 
Volgens een nieuwsbericht van het Drents Archief uit 2008 is Catrinus Mak, betovergrootoom 
van journalist en auteur Geert Mak, in 1853 in een bedelaarsgesticht te Veenhuizen 
ingeschreven. Voor de zekerheid is dat wapenfeit even gecheckt en niet voor het eerst blijkt 
zo'n bericht onjuist te zijn. Weduwnaar Catrinus Mak zat elf maanden in sabbatical in de 
Ommerschans. Na zijn ontslag trouwde hij opnieuw en hij leefde nog lang en gelukkig.  
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Alvorens dit artikel online te plaatsen, is Geert Mak via zijn uitgever om een reactie gevraagd. 
Die reactie kwam heel snel, en heel sportief! 

Ik reageer graag op uw indrukwekkende onderzoek - plus uw, voor mij persoonlijk, interessante 
vondst over die betoveroudoom van me. 

Wat Ommerschans betreft: ik buig onmiddellijk nederig het hoofd. U weet hiervan oneindig veel 
meer. Toen de TV-mensen en ik aan de wandel gingen - alweer bijna twintig jaar geleden - 
baseerden we ons grotendeels op de beschouwingen van Van Lennep en wat algemene 
literatuur. In het kader van zo’n TV-serie zijn de mogelijkheden om uitputtend bronnenonderzoek 
te verrichten nu eenmaal zeer beperkt. Ik kan het dan ook alleen maar toejuichten dat de 
waarheden en onwaarheden rond Ommerschans nu grondig en gedegen tegen het licht worden 
gehouden. Als ik in een volgend leven nog eens met Van Lennep door Nederland mag wandelen 
zal ik uw bevindingen graag omhelzen. Aan boeken kun je in een eventuele nieuwe druk nog 
wel eens iets veranderen, ik zal uw stuk plus de inleiding bij Van Lennep daar zeker nog eens 
op nalopen. 

Wat deze oom betreft: u vraagt zich af hoe het mogelijk was dat hij na elf maanden alweer uit 
Ommerschans kon vertrekken. Net als u kan ik alleen maar gissen naar de oorzaak, hij komt, 
net als zoveel bezoekers van Ommerschans, in de familieverhalen niet voor. Ik heb wel een 
vermoeden: de Makken waren niet rijk maar behoorden, met hun zeilmakerij, soms wel tot de 
degelijke Schiedamse middenstand. Het zou me niet verbazen als familieleden tussenbeide zijn 
gekomen en hem financieel en politiek hebben geholpen. In de 20e eeuw hadden we ook een 
oom, oom Arie, die wel wat leek op zijn 19e Zeeuwse voorganger. Die werd ook keurig door de 
rest van de familie ‘gered’. 

Met veel dank voor uw zeer lezenswaardige publicatie en met een hartelijke groet, 
 
Geert Mak 

Johannes van den Bosch ging er van uit dat de mens verbeterbaar is. Dat hij zich zelfs kan 
opwerken tot een andere sociale klasse. Zijn eigen leven is daar een voorbeeld van: geboren 
als zoon van een plattelandsdokter werkte hij zich in korte tijd op tot gefortuneerd planter. 
Hij was ondernemer: wat hij bedacht moest worden uitgevoerd, meteen. 
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De Koloniën van Weldadigheid zijn niet opgezet om arme mensen te onderhouden. Het 
oorspronkelijk doel van alle Koloniën was om de bewoners te stimuleren om een stap vooruit 
te zetten. En wie daar in slaagde, werd daarvoor beloond. De voorbeelden daarvan zijn talrijk: 
trek het verleden van de beambten binnen de Maatschappij van Weldadigheid na en je zult er 
genoeg tegenkomen die kansloos aan het leven begonnen en die dankzij de omgeving van de 
Maatschappij succesvol werden. 

Daarin ziet Helmuth Rijnhart geen onderscheid tussen de gewone Koloniën (helaas heeft 
iemand daar ooit de term vrije Koloniën op geplakt: in de Maatschappij-tijd werden ze echt 
de gewone Koloniën genoemd) en de Gestichten. Voor alle Koloniën gold dat je niet vrij was 
deze te verlaten: overal heette dat desertie. Overal golden regels en als je die overtrad dan 
werd je gestraft door de Raad van Tucht. En overal kregen de kolonisten die het goed deden, 
privileges. Ze kregen baantjes, voordelen en uiteindelijk uitzicht op vrijheid. Die kant van de 
verlichting is er in de Maatschappij-tijd naar zijn mening altijd en overal geweest. 

En dat daar tussendoor veel ellende is geweest, is een feit. Doordat teveel mensen opeengepakt 
werden en de leiding niet doorgrondde tot welke rampspoed dat kon leiden, zijn veel mensen 
ziek geworden, wat leidde tot invaliditeit of de dood. En ook komen we alle slechte menselijke 
eigenschappen tegen in alle lagen van de bewoners, zowel beambten en kolonisten. Dat leidt 
dan tot incidentele ellende maar uiteindelijk grijpt de leiding in, of het nu om kolonisten gaat 
of om beambten. Daarom ia Helmuth Reinhart van mening dat het goed te verdedigen is dat 
de Maatschappij van Weldadigheid het idee van verlichting praktiseerde in elke kolonie en dat 
we de stickers "Vrij" en "Onvrij" snel moeten losweken, op weg naar een vernieuwde nominatie. 
Bron: Helmuth Rijnhart. 

In de Ommerschans verblijven mannen en vrouwen gescheiden van elkaar. Die scheiding 
geldt niet alleen op de zalen, maar ook op het grote binnenterrein. Midden over het terrein 
staan twee evenwijdige hekken waardoor de mannen en vrouwen elkander alleen van afstand 
kunnen zien. Op onderstaande kadasterkaart uit 1861 zijn de scheidingshekken gestippeld 
weergegeven. 
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Historisch Centrum Overijssel - NL-ZlHCO_145_5066 - kadaster 1861 Stad Ommen Sectie A 
blad 1 deel 1     

  

 

Nu bestaat het gesticht intussen veertig jaar en dus zijn er gewoontes ontstaan. Zo wordt het 
de kolonisten toegestaan om tweemaal per dag na afloop van de maaltijd het overgebleven 
eten naar de andere zijde te brengen, naar echtgenote of echtgenoot, kind, verloofde of kennis. 
Eind februari 1863 maakt de gestichtsleiding bekend dat deze regel wordt ingetrokken. Met 
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ingang van 2 maart blijven de hekken dicht na afloop van de maaltijden. En die maatregel 
valt helemaal verkeerd bij de kolonisten. 
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delpher.nl - Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 4 maart 1863 

 

 
 
delpher.nl - Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 6 maart 1863 en 20 maart 1863 
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 delpher.nl - Nieuwe Rotterdamsche Courant 20 mei 1863 en de Rotterdamsche Courant  21 

mei 1863 

 
 
delpher.nl - Nieuwe Rotterdamsche Courant 20 mei 1863 en  
delpher.nl - Rotterdamsche Courant 21 mei 1863 
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delpher.nl - Algemeen Handelsblad 4 juni 1863 

 
 

 
 
 
delpher.nl - Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 10 juni 1863 

 
Aan de hand van de namen in het Algemeen Handelsblad van 4 juni is getracht deze 
kolonisten op te sporen. Dat is voor elf van de veertien gelukt.  
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Wijtske Roelofs Joosten, 38 jaar (Tolbert), voor de vijfde keer ingeschreven, krijgt 1 jaar 
gevangenisstraf 
Elisabeth Bootsman, 33 jaar (Edam), voor de eerste keer ingeschreven, krijgt 1 jaar 
gevangenisstraf 
Janke Nannes de Harder, 43 jaar (Workum), voor de derde keer ingeschreven, krijgt 1 jaar 
gevangenisstraf 
Maria Rebecka Uijlings, 22 jaar (Amsterdam), voor de eerste keer ingeschreven, krijgt 1 jaar 
gevangenisstraf 
G. Steffens, nog niet gevonden, krijgt 6 maanden gevangenisstraf 
Alewijn Klokkers, 27 jaar ('s Gravenhage), voor de eerste keer ingeschreven, krijgt 6 
maanden gevangenisstraf (is na 8 maanden terug) 
C. Meijde, nog niet gevonden, krijgt 12 maanden gevangenisstraf 
Jacob van Belzen, 31 jaar (Arnemuiden), voor de eerste keer ingeschreven, krijgt 12 
maanden gevangenisstraf 
Jacobus Johannes Frijzelaar, 30 jaar (Zierikze), voor de eerste keer ingeschreven, wordt 
vrijgesproken (maar gaat wel terug naar Ommerschans) 
Willem Groenendaal, 30 jaar (Amsterdam), voor de eerste keer ingeschreven, wordt 
vrijgesproken maar gaat wel terug naar Ommerschans) 
G.J. Strifs, nog niet gevonden, wordt vrijgesproken maar gaat wel terug naar Ommerschans. 
Cornelis van der Sluis, 23 jaar (Utrecht), voor de tweede keer ingeschreven, wordt 
vrijgesproken maar gaat wel terug naar Ommerschans. 
Arie Vilders, 37 jaar (Leiden), voor de eerste keer ingeschreven, wordt vrijgesproken maar 
gaat wel terug naar Ommerschans. 
Harmen Meijer, 50 jaar (Koog aan de Zaan), voor de negende keer ingeschreven, wordt 
vrijgesproken maar gaat wel terug naar Ommerschans. 

En zo kunnen we concluderen dat Jacob van Belsen en C. Meijde als hoofdaanstichters zijn 
gestraft voor het oproer. Deze gebeurtenis kan waarschijnlijk als opmaat worden beschouwd 
voor twee maatregelen: het aanstellen van geschoolde rijksveldwachters voor het bewaken van 
Ommerschans en het verwijderen van alle vrouwen van Ommerschans (1870). 

Het kan niet anders dan dat Jacob van Belsen op 22 augustus 1864 als held is onthaald door 
zijn mede kolonisten. Aaltje Kwak heeft het afgelopen jaar de verhalen telkens opnieuw 
gehoord en vandaag ziet ze deze held voor de eerste keer. Veel tijd wordt hen samen niet 
gegund. Drie weken later wordt Aaltje naar Veenhuizen overgeplaatst en Jacob krijgt weer een 
week later ontslag. Kennelijk heeft men er op de Schans geen behoefte aan deze held binnen 
de gelederen te houden. 
 
Misschien hadden Jacob en Aaltje elkaar nooit teruggezien, als Jacob z'n lesje had geleerd. 
Maar zo ging het niet. Ruim drie maanden na zijn ontslag is Jacob al weer terug op de Schans, 
met een veroordeling in Amsterdam. Op 20 maart 1865 wordt hij doorgestuurd naar 
Veenhuizen, waar Aaltje nog steeds verblijft. Een jaar lang verblijven ze beide in Veenhuizen, 
tot aan het ontslag van Aaltje. Jacobus wordt op 1 mei 1867 ontslagen en drie weken later 
wordt hij al weer vanuit Leeuwarden naar Veenhuizen gestuurd. Aaltje komt daar op 24 april 
1868 opnieuw aan en het is zeker dat de vlam daarna definitief overslaat. Want op 27 juni 
1870 worden ze samen ontslagen, een duidelijk teken dat hun relatie voor iedereen duidelijk 
is. 
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Zes weken na hun ontslag trouwen Jacob en Aaltje in haar officiële woonplaats Brielle, alsof 
er de afgelopen zeven jaren niets gebeurd is. 

 



207 

 

 

 
 
streekarchief Voorne-Putten - huwelijken Brielle 1870 
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streekarchief Voorne-Putten - bevolkingsregister Brielle 1871 
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We zien hier dat Jacob en Aaltje op 21 april 1871 verhuizen van Brielle naar Leiden. Daar 
wordt op 16 juni van dat jaar hun eerste en enige kind geboren, dochter Alida. 

 

 
 
erfgoed leiden - geboortes Leiden 1871 

 

In deze acte staat dat het stel woonachtig is in "de kamp" te Leiden en dat de vader, Jacob 
van Belsen, tijdelijk afwezig is.Hoe lang Jacob en Aaltje in Leiden hebben gewoond is nog niet 
bekend. In 1874 duiken ze op in Delft en daar woont Jacob onafgebroken tot 1885 op dertien 
verschillende adressen. Dat lijkt een indicator voor gebrek aan welstand. 
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collectie-delft.nl - verhuisgeschiedenis Jacob van Belzen in Delft 1874-1885 

Jacob woonde op deze dertien adressen. Aaltje Kwak komt niet verder dan adres 6, de 
Paardenmarkt. 

 
 
collectie-delft.nl - bevolkingsregister Delft 1877 
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Aaltje overlijdt op 6 februari 1877. Dochter Alida is zes jaar oud. De geschiedenis wordt 
herhaald. 

 

Collectie-Delft.nl. Overlijdens Delft 1877 

 

Als je goed kijkt op de gezinskaart hierboven, dan zie je dat broer Job Adrianus Kwak op 19 
januari 1877, dus twee weken voor het overlijden van zijn zus, bij het gezin in trekt. Hij komt 
regelrecht uit de Ommerschans. Hij is op 17 mei 1862 voor de eerste keer ingeschreven op de 
Schans en zat er dus al toen Jacob van Belsen daar voor de eerste keer kwam. Job was er dus 
ook tijdens de oproer. Wellicht heeft hij een rol gespeeld als matchmaker tussen zijn zus en 
zijn latere zwager. In 1864 is Job ontslagen op de Schans en in 1873 is hij voor de tweede 
keer ingeschreven. Op 13 januari 1877 is hij ontslagen en regelrecht naar Delft gekomen. Job 
zal niet veel later naar Amsterdam trekken waar hij in 1879 trouwt. 

Op 19 november 1879 hertrouwt Jacob van Belsen met Jacoba van der Sar, weduwe van 
Maarten Post. Zij brengt drie dochters mee, waarvan de jongste even oud is als Alida. Maar 
het loopt niet lekker in het gezin, waarop Jacoba op 16 juni 1882 met haar kinderen vertrekt. 
Tot een echtscheiding komt het niet. Jacoba overlijdt op 3 augustus 1883 als echtgenote van 
Jacob van Belsen. 
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bonmama.nl - genealogische kaart HBSN 111629 Jacoba van der Sar 

 

Na 1885 verliezen we Jacob van Belsen en zijn dochter even uit het oog tot 1896. Dan blijken 
ze in Den Haag te wonen, waar Alida trouwt met Johannes Hendricus van Musscher, die 
geboren is te Haarlem. Zijn vader is fotograaf te Leiden. 
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denhaag.digitalestamboom.nl - huwelijken 's Gravenhage 1896 
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Jan van Musscher en Alida van Belzen krijgen in Den Haag zes kinderen, waaronder 
zoon Bastiaan van Musscher in 1897. Hij is de vader van Johnny Jordaan. 

 

 
 
denhaag.digitalestamboom.nl - geboortes 's Gravenhage 1897 

 

Op 23 juli 1901 wordt het gezin van Musscher ingeschreven in het bevolkingsregister van 
Amsterdam. Precies een maand later wordt daar het zevende kind geboren: dochter Sophia 
Jacoba. Zij zal in 1921 trouwen met Jacobus Wilhelm Verbrugge en is de moeder van Willy 
Alberti. 

 

zoekakten.nl - familysearch.org - geboorten Amsterdam 1901 
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Schoonvader Jacob van Belsen woont zijn laatste levensjaar in bij het gezin van zijn dochter 
in Amsterdam aan de Bilderdijkstraat. Op 6 februari 1902 overlijdt hij in het Binnengasthuis, 
zeventig jaar oud. 

 
 
zoekakten.nl - familysearch.org - overlijdens Amsterdam 1902 

De gezinskaarten op de website van het stadarchief Amsterdam zijn van een slechte kwaliteit. 
Zie hier de eerste kaart van het gezin van Musscher. Op de achterzijde staan maar liefst 
zesentwintig verschillende adressen. Verhuizen was ook in dit gezin een regelmatig 
terugkerend karwei.  
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stadsarchief Amsterdam - gezinskaarten 1920-1940 

In het gezin van Musscher worden in totaal elf kinderen geboren, waarvan er een aantal jong 
zijn overleden. De anderen hebben ongetwijfeld voor een flink nageslacht gezorgd het DNA van 
Aaltje Kwak en Jacob van Belsen.  
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Afstammelingen van Aaltje Kwak: Johnny Jordaan - Willy Verbrugge - Johnny de Mol - Willeke 
Verbrugge. 

 
bonmama.nl - genealogische kaart HBSN 100065 Alida van Belzen    
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Zolder ingestort 
3 mei 1858   

    

 

 
 

Dat een deel van het bedelaarsgesticht Ommerschans in de storm van 29 november 1836 is 

ingestort, is in het collectief geheugen bewaard gebleven. Dat heden avond de zolder van één 

der zalen naar beneden kwam, dat waren we inmiddels vergeten. Voor de verandering een 

kort verhaal. Een bericht dat in de eerste week van mei 1855 in een aantal landelijke en 

regionale kranten is geplaatst. 
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Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1855 

 

Dat de bouwkwaliteit van het bedelaarsgesticht Ommerschans niet uitmuntend was, is al 
gebleken in de namiddag van 29 november 1836, toen een viertal zalen instortten, nadat een 
kwart van de westelijke muur bezweek onder druk van een heftige storm. Bij die ramp 
kwamen twee kinderen om het leven. "Slechts" twee kinderen, schreven de kranten opgetogen, 
want de ramp had veel groter kunnen zijn. 

 
 
Bedelaarsgesticht Ommerschans omstreeks 1827 (zuid-oost hoek) 

Naar aanleiding van die ramp werd uiteindelijk besloten om het gesticht, dat in twee 
verdiepingen plus een zolder was uitgevoerd, te "onthoofden". De bovenverdieping werd 
compleet verwijderd en daarmee ging het gesticht sterk lijken op de drie gestichten in 
Veenhuizen. Om de capaciteit gelijk te houden, werd het vloeroppervlak van het gesticht 
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verdubbeld. De verbouwing werd in eigen beheer uitgevoerd en was een jaar na de ramp 
nagenoeg voltooid. 

 

 

Voormalige Gesticht Ommerschans omstreeks 1900, ingang noordkant.  

 

De verblijven van de kolonisten en de zaalopzieners waren op de begane grond. De zolders 
werden gebruikt als werkplaatsen en als opslagruimte. Zo stonden rijen weefgetouwen onder 
de kap van het gesticht. En kennelijk werden ook zware spullen op de zolder opgeslagen, zoals 
graan voor de bakkerij: het "koornmagazijn". Vermoedelijk was de zolder op zo'n last niet 
berekend. 

Misschien liet de staat van onderhoud ook wel te wensen over. De Maatschappij van 
Weldadigheid zat al jaren in zwaar weer en vier jaar later zullen de 
bedelaarskoloniën rijksgestichten worden. 

Gelukkig gaf de zolder in aanloop naar het bezwijken genoeg alarm in het gekraak van brekend 
hout en loskomend pleisterwerk, waardoor de tachtig kolonisten zich op tijd uit de voeten 
konden maken. 
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delpher.nl - Leydse Courant 21 april 1851     

 

Drents Archief - NL-AsnDA_0186_1571_0046 - Register weeskinderen Veenhuizen 
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Bij het natrekken van de kolonisten met de naam Brouwer kom ik eenduidig uit bij Daniel 
Brouwer, volgens de registers geboren te Amsterdam op 14 januari 1815. De namen van zijn 
ouders zijn onbekend -vermoedelijk is hij vondeling- en hij wordt dan ook als zodanig op 27 
april 1825 ingeschreven als wees te Veenhuizen onder hoofdelijk nummer 998.    

Dat nummer zal hij dragen tot zijn ontslag op 5 april 1836. Hij is dan 21 jaar oud. Op 8 juli 
1838 wordt Daniel te Ommerschans opnieuw ingeschreven. 

 

 

Drents Archief 

 

Het zal de eerste van vijf inschrijvingen zijn, zoals we ook op zijn genealogische kaart kunnen 
zien. 
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bonmama.nl - Genealogische Kaart HBSN 109261 Daniel Brouwer 
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Volgens de inschrijvingsregisters verblijft Daniel van 3 oktober 1846 tot aan zijn ontslag op 6 
mei 1851 in Veenhuizen. Het is dus opmerkelijk dat Brouwer in de krant wordt beschreven 
als kolonist te Ommerschans! Zitten er dan toch hiaten in de ogenschijnlijk waterdichte 
administratie van de Maatschappij van Weldadigheid? 

Ondanks de positieve aandacht die Brouwer krijgt met zijn kunstwerk, blijft hij nimmer voor 
lange tijd uit handen van de Maatschappij van Weldadigheid. Zo overlijdt hij tenslotte op 29 
april 1864 in het Eerste Gesticht, de plaats waar hij ruim 40 jaar daarvoor als knaap werd 
geplaatst. Van die tijd is hij slechts twaalf en een half jaar op vrije voeten geweest.  

 
Op de middag van dinsdag 29 november 1836 trekt een zware storm over Nederland. Op de 
kust stranden schepen en in het hele land waaien schoorstenen van daken. In Raalte stort de 
in aanbouw zijnde R.K. kerk in, waarbij twee bouwvakkers omkomen. In Veenhuizen verdrinkt 
de dochter van een veteraan-veldwachter nadat ze door de wind in het water van de 6e wijk 
terecht is gekomen. Op Ommerschans stort een deel van van het bedelaarsgesticht in. Helaas 
zijn er twee dodelijke slachtoffers. 
 
 
In de inkomende post van de Permanente Commissie, het hoogste bestuursorgaan van de 
Maatschappij van Weldadigheid met zetel in Den Haag, vinden we een aantal brieven die 
betrekking hebben op de gevolgen van de stormramp binnen de Koloniën van Weldadigheid 
en in het bijzonder voor de Ommerschans. De brieven geven niet alleen een gedetailleerd beeld 
van de schade; ze laten tussen de regels door ook zien hoe de briefschrijvers, de topmanagers 
binnen de Maatschappij, zich willen profileren ten opzichte van hun collega's. Voor een goed 
begrip laat ik daarom eerst zien hoe in 1836 de top van de organisatie in elkaar zit. 

De inspecteur der Koloniën, Wouter Visser, begon zijn carrierre binnen de Maatschappij van 
Weldadigheid in het voorjaar van 1820 op de Ommerschans, waar hij als eerste adjunct-
directeur werd aangesteld. Een jaar later werd hij benoemd tot Directeur der Koloniën met 
standplaats Frederiksoord. Zijn band met de Stichter, Johannes van den Bosch, kreeg op 28 
oktober 1823 extra glans. Die dag trouwde hij met Constantia Daniella Elizabet de Sturler. In 
dezelfde plechtigheid huwde Johannes van den Bosch met Rudolphina Wilhelmina Elizabeth 
de Sturler, de oudere zus van Constantia. In 1831 kreeg Wouter Visser op eigen verzoek 
ontslag als Directeur.   

Maar hij bleef in dienst bij de Maatschappij van Weldadigheid in de nieuwe functie van 
Inspecteur der Koloniën. In die rol reisde hij regelmatig langs de koloniën om de toestand te 
inspecteren. Met zijn elf jaar ervaring was hij als geen ander bekwaam om snel te doorgronden 
hoe de vlag er bij hing. Zijn opvolger als Directeur werd de voormalige klerk Jan van 
Konijnenburg, die deze functie tot aan zijn pensioen in 1870 zou bekleden. 
Sinds het vertrek van Wouter Visser als adjuct directeur op Ommerschans hadden al een 
aantal opvolgers de revue gepasseerd, waaronder Jacob Vertraugoth Harloff, die ook in de 
kantlijn van dit verhaal een rol speelt. Harloff nam in 1831 ontslag van de Maatschappij en 
ging als tapper verder aan de Dedemsvaart, 5 kilometer verderop. De huidige 
Adjunct, Adrianus de Geus, bekleedde voorheen dezelfde functie op één der gestichten in 
Veenhuizen. Hij kwam in 1834 op deze positie op de Ommerschans. 
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De Storm  

 
Allereerste de brief van Adrianus de Geus, gericht aan Wouter Visser, met copie aan de 
Permanente Commissie 

 
 
Post van Weldadigheid 30 november 1836     
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Ommerschans, 30 November 1836 

Ik moet UWEDG met het grootste leedwezen kennis geven dat den hevigen Storm, die gister 
namiddag van half drie tot circa Zeven Ure in deze Streken heeft plaats gehad, groote rampen 
voor de Maatschappij heeft ten gevolgen gehad. Omstreeks Vier ure zijn van het Gesticht 
ingestort vier zalen, welke gelegen zijn, tusschen den Zuidwestelijken hoek van het Gesticht en 
de Woning van den Zaalopziener Mulder, in het midden van de Westelijke zijde. Deze zalen zijn 
zoodanig ontramponeerd dat er geen denkbeeld van te maken is, dus dak, zoldering, muren, en 
alle getimmerte is gebroken, en door elkander gestort, dus ongeschikt om in dit Saison voor 
Woning bruikbaar te worden gemaakt. Misschien zoude een dier zalen, waarvan de muren en 
zolder nog toeschijnt in wezen te zijn, door een hulpdak woonbaar te kunnen worden gemaakt. 

En bij deeze ramp zijn twee kinderen omgekomen, welke onder de Puinhopen zijn weggenomen, 
terwijl Vier andere daaruit met levensgevaar zijn gered, terwijl Vier vrouwen ligt gekwetst zijn. 
Niet minder als twaalf duizend dakpannen zijn er van het Gesticht en andere gebouwen 
verbrijzeld. Een gedeelte van het dak van de Smederij is afgerukt. De hekkens tot Scheiding der 
kunnen hebben veel geleden. 
De muren van het Gesticht op onderscheidene plaatsen ontzet - de overige gebouwen binnen 
hebben geen andere Schade bekomen, als het verlies van dakpannen - dat overal groot is, In 
de buitenkolonie heeft den Storm ook aanmerkelijke Schade toegebragt, die ik zelve nog niet 
heb kunnen opnemen, en dus volgens rapporten van de Wijkmeesters hoofdzakelijk kan 
berigten. 

bij Hoeve No 1 de Hooiberg aan het dak veel geleden. 
bij Hoeve No 2 de Hooiberg en koornbulten half afgewaaid. 
bij Hoeve No 3 het dak van de hoeve voor 1/4 gedeelte afgestormd, de koornbulten geleden. 
bij Hoeve No 4 van de hooiberg het dak ingevallen, en koornbulten omvergewaaid. 
bij Hoeve No 5 een Stuk uit het dak van de hoeve, en koornbulten de kop afgestormd. 
bij Hoeve No 6 een koornmeit de kop af. 
bij Hoeve No 7 drie koornbulten en een hooimeit omgeworpen. 
bij Hoeve No 8 de hooiberg veel geleden. 
bij Hoeve No 9 de koornbulten defect. 
bij Hoeve No 10 de dorsschuur ingestort. 
bij Hoeve No 11 Een garstbult omgewaaid. 
bij Hoeve No 12 de dorsschuur omgewaaid en koornbulten geleden. 
bij Hoeve No 15 een rogge bult omgewaaid. 

Alle de genoemde rampen zullen zeker voor de Maatschappij eene inorme schade zijn - welke 
in deeze oogenblikken niet nauuwkeurig kunnen worden opgegeven, en zelfs zoude een globale 
raming daarvan zeer veel van de wezentlijke Schade kunnen verschillen, ik stel dezelve echter 
tuim zeven duizend Guldens te bedragen. 
Thans is het echter geen oogenblik om daarbij langer stil te staan, dadelijke middelen tot 
voorziening zijn, de punten, waarvoor ik UWEDG mijne gedachten zal mededeelen. De eerste 
behoefte is, om een transport van honderd Vrouwen van hier naar Veenhuizen over teplaatsen 
uithoofde er 160 Plaatsen onbruikbaar zijn geworden, en de Vrouwenzaal die nu nog ledig 
stond, en voor mannen bestemd was, door Vrouwen is ingenomen, zoo dat er  dan nog 20 
Plaatsen zoude te kort komen voor Vrouwen. Doch daaronder deze een aantal kinderen zijn, 
zoude die wel kunnen geborgen worden. Ik zal derhalve UWEDG goedkeuring omtrent een 
overplaatsingte gemoet zien, en ingeval ik een der ontramponeerde Zalen spoedig woonbaar 
zoude kunnen maken, zoude het Transport maar uit 75 hoofden behoeven te bestaan, het geen 
zich dan na gelang van zaken zoude kunnen doen wijzigen. 

Voorts is de eerste en grootste behoefte om twaalf duizend dakpannen, die men in deze Streken 
zeker niet dadelijk kan bekomen, en waarin evenwel met den meesten Spoed dienden voorzien 
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te worden, en waartoe naar mijn inzien nu het water nog open is, de beste gelegenheid bestaat, 
om eene Scheepslading die de Partij uit zal maaken, onmiddellijk nar de ommestreken van 
Woerden te ontbieden, waartoe naar mijn oordeel de Permanente Kommissie zelve in de beste 
gelegenheid is, om zoodanig eene bestelling te laten doen, om er spoedig zeker van te zijn. En 
ingeval UWEDG zoude menen, dat ik in de behoefte zelve uit deze Streken zoude moeten 
voorzien, Verwacht ik van UWEDG de nodige autorisatie, doch, vrees ik dezelve niet zullen te 
kreigen zijn, om dat ook in deze Environes de Woningen met Pannen gedekt veel geleden 
hebben. 

Gelukkig! dat de goede order in het Gesticht niet is gestoord geworden - hoezeer het verblijf in 
het Gesticht in de aller akelijkste Storm Ure, allerverschrikkelijkst geweest is, zoo dat er veele 
wanhopig rondliepen - en ik ook zelfs moest vreezen, dat de rampen nog veel groter zoude 
hebben kunnen worden. Ook het dak van mijne woning was op het Punt van in te storten, doch 
is het bij het instorten van de Schoorsteenkap aan de oostzijde gebleven, En eindelijk was het 
gelukkig dat alle de Vrouwen der beide bovenzalen die zijn ingestort, nog in de buite kolonie 
waren, door den Storm later thuis gekomen zijnde, hadden anders veele hunner het leven 
kunnen verliezen. Ook een groot aantal der kinderen uit de benede zaal in den hoek waren in 
de middag School en konde wegens de Storm niet naar het Gesticht gebragt worden, het geen 
ook toevallig heef mogen dienen, om dezelve voor hun omkomen te mogen beveiligen. 
Het noodzakelijkste van de zoo ongelukkige rampen, heb ik UWEDG zoo kort mogelijk 
beschreven, en hoop dat den onderhavigen Storm in de overige kolonien niet dergelijke 
ongelukken zal hebben veroorzaakt, en dat God, ons verder behoeden mag. Ik eindig in 
afwachtig van UWEDG antwoord, omtrent de noodzakelijkste voorzorgen. 

Eindelijk geef ik UWEDG kennis dat de twee bij den Storm opgekome kinders zijn Anna Peters, 
geboren den 7 april 1832 - kind van de strafkoloniste Trijntje Flap uit de vrije kolonien - en 
Berendina Nienhaus geboren den 5 january 1833, kind van Agnes van Gessel, bedelaars 
koloniste. 

de Adjunct Directeur 
Ads de Geus    

 

De ochtend na de storm melden zich twee mannen op het gemeentehuis van de gemeente Stad 
Ommen in de gelijknamige plaats. Het zijn sergeant Cornelis de Bruin en zaalopziener Jan 
Abraham Delfos, die aangifte komen doen van het overlijden van de twee kleuters die 
slachtoffer zijn geworden van het instorten van de zaal waar zij verbleven. 

Berendina Neienhaus is geboren te Lichtenvoorde, waar haar vader woont. Hij is daar smid. 
Waarom Berendina met haar moeder, de 33-jarige Agnes van Gessel, op de Schans terecht 
zijn gekomen is niet duidelijk.    
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bonmama.nl - familysearch.org - overlijdens Stad Ommen 1836 

 
Volgens de overlijdensaktes moet het tijdstip van overlijden op 5 uur liggen. Dat is een uur 
later dan wat de Geus gerapporteerd heeft. Mogelijk zijn de kinderen omstreeks 5 uur ontdekt 
onder de puinhopen en is dat tijdstip aangehouden bij de aangifte.     
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bonmama.nl - familysearch.org - overlijdens Stad Ommen 1836 

    

 

Het tweede kind, Anna Pieters Flap, is een buitenechtelijk kind van de 22-jarige Trijntje Flap, 
die in de vrije kolonie Willemsoord opgroeide. Ze verblijven in Ommerschans in de 
Strafkolonie, opgezonden vanuit Willemsoord op 8 mei 1833. Dat zien we in het register van 
de strafkolonie. Opvallend aan deze inschrijving is dat Anna op 6 mei zou zijn geboren en dat 
de inschrijving te Ommerschans twee dagen later zou zijn. De reden van haar verbanning 
naar Ommerschans ligt ongetwijfeld in haar onzedelijke gedrag, waardoor ze zwanger is 
geraakt. Dat gedrag is overigens in Ommerschans niet drastisch verbeterd, want een jaar 
geleden, op 1 december 1835, is Trijntje opnieuw bevallen, nu van een zoontje. Hij heeft de 
ramp vandaag overleefd. Bij de Kopie-brief, die door de Geus rechtstreeks werd verstuurd aan 
de Permanente Commissie, voegde hij een tweede brief toe, met het opschrift Particulier. wat 

betekent dat hij deze brief in vertrouwen aan de PC stuurde, zonder zijn meerdere Wouter 
Visser daar in te kennen. Het ziet er voor mij uit als ordinair zagen aan stoelpoten.    
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 Post van Weldadigheid 30 november 1836 

   
 
Ommerschans, den 30e November 1836 

Welwedele Gestrenge Heeren! 

Uit den officielen Copiebrief die ik de eer heb hiernevens te voegen, zal UWEDG ontwaren, welke 
rampen alhier gister door den plaatsgehad hebbende hevigen Storm zijn veroorzaakt, en 
waaromtrent ik nu verder kan berigten, dat ik de verbrijzelde bouwstoffen van de ingestorte 
zalen van het Gesticht dezen dag begonnen heb, te doen opruimen; en dat het mij nu gebleken 
is, dat een der vier onderhavige zalen, door het daarop plaatsen van een hulp dak spoedig 
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woonbaar zal kunnen gemaakt worden, en waarmede ik met behulp van de beschadigde 
materialen morgen zal beginnen. De meeste zolderbalken dezer zaal zijn echter geheel 
engedeeltelijk doorgebroken en die ondersteunt zullen worden. Van de dakpannen van de 
bedoelde zalen is niets teregt gekomen, en slechts weinige zolderbalken die onbeschadigd uit 
de puinhopen zijn gekomen, meerendeel in twee en drie stukken gebroken, het overige houtwerk 
zoo als dakspanten, zoldering, glasramen in een woord verbrokkeld, terwijl het meubilair ook 
zeer veel geleden heeft. Nooit zag ik een verwoesting van dien aart, waarvan alles zoo totaal 
verbreizeld is. 

De grootste verlegenheid is nu, gebrek aan dakpannen, zoo als UWEDG kunt nagaan, dat bij 
regen achtig weder, de zalen der boven verdieping, op de meeste plaatsen, bijna onbewoonbaar 
moeten zijn. Ik neem derhalve de vrijheid UWEDG op den spoedige voorziening in dakpannen, 
naar aanleiding van mijnen Copie brief voorz. aantedringen om redenen dezelve in deze streken 
in die massa niet verkrijgbaar zijn. Trouwens heden aan den Dedemsvaart bij alle magazijnen 
reeds geen voorraad van Pannen waren. 

Voorts moet ik UWEDG melden, dat het gesticht behalve gemelde Schade ook zeer veel aan de 
buiten en binne regthams (?) muren gelden heeft, het geen aande aanmerkelijke afwijking 
derzelve van de dwarsmuren kan worden waargenomen, zoo dat bij volgende Stormen de 
bevolking gansch niet veilig daarin kan beschouwd worden. En welken toestand van het 
gebouw, aanleiding heeft gegeven een plan te bedenken om tot voorkoming van dergelijke 
ongelukken het Gesticht meer te versterken, en waar over ik mijn gevoelen bij de eerste 
overkomst aan den Heer Directeur der Kolonien zal mede deelen om daarvan het nodig gebruik 
zoude kunnen gemaakt worden. Mijn Plan tot dat einde staat in verband om 250 Hoofden 
Bedelaar méér als thans in het Gesticht te kunnen plaatsen, hetgeen bij de uitbreiding van den 
Landbouw of ter deze voltooiing daarvan, naar mijn inzien voordeelig zoude moeten werken, om 
redenen dat voor die meerdere vestiging van 250 Bedelaars geen meerdere kosten voor 
administratie zoude boehoeven ten gevolge te hebben. Intusschen wanneer een groter getal 
Bedelaars te vestigen niet in verband kan gebragt worden met de zoo hoog nodige versterking 
van het gesticht, dan zoude die behoefte echter op eene andere weize dienen te worden 
inachtgenomen, en waaraan ik intusschen mijne gedachten niet zal laten rusten en aan den 
Heer Directeur ook mede deelen. Ik hoop intusschen, dat de Permanente Komissie het mij niet 
euvel zal nemen, regtstreeks met haal welEdele gestrenge ofschoon Particulier in 
Corrspondentie te zijn gekomen, en waartie de aanleidende oorzaken mij gedreven, zoo ik 
vertrouwen had verschooning zullen Strekken, trouwerns ik daar door alleen gemeend heb de 
Zaak der Maatschappij te behartigen.      
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beeldbankavereest.nl - katingermolen, die ook beschadigd werd bij de stormramp 
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Eindelijk kan ik UwEdG omtrent  de rampen in de buite kolonie melden, dat de Schade aan 
geene andere voorwerpen geschiedt zijn, als in mijnen Copie brief vermeld. Doch dat de 
wezentlijke verliezen van Graan en Hooi ook nu nog niet naauwkeurig kunnen opgegeven 
worden, doch wel, dat mijne opgave van de gesamentlijke Schade binne en buiten niet 
overschreven is, die op zeven duizend gulden te ramen. 

Pudeie Euvirans in de gewone Maatschappij is ook veel Schade. Het huis van wijlen den heer 
Harlof is voor 2/3 deel ingestort. De Kater Molen onder Avereest inwendig zeer beschadigd - 
het nieuwe agterhuis der Pastorie te Avereest ook ingestort - een boere plaats aldaar geheel 
omgewaaid - en veele anedre boere woningen tusschen hier en Meppel vertransponeerd. Zoo 
dat niet alleen de Maatschappij in de ongelukkige gevolgen van den Storm , maar ook veele 
andere deelen. 

Eindelijk hoop ik de voorzienigheid ons hier naar verdere onheilen van dien aart zal behoeden, 
waarmede ik de eer heb met de meeste onderdanighen mij te onderteekenen. 

WelEdGestrenge DWD 
Ads de Geus 

 
Wat deed directeur Jan van Konijnenburg intussen? Hij zat tijdens de storm in Frederiksoord. 
Kort na de storm hoorde hij als eerste van schade in Veenhuizen. Dat ligt op een aanmerkelijk 
kleinere afstand van Frederiksoord dan de Ommerschans. Wouter besloot meteen naar 
Veenhuizen te vertrekken om daar persoonlijk de schade te inspecteren. Daar hoorde hij van 
de ramp op Ommerschans, waarop hij op 1 december de volgende brief schrijft aan de 
Permanente Commissie.      
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Post van Weldadigheid 1 december 1836 

   

 
Veenhuizen, 1 December 1836 

Heden Avond ontving ik alhier de berigten van de Ommerschans, waarvan de Adjunct-directeur 
UWEDG onmiddellijk kennis gegeven heeft.    
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Een transport vrouwen, ten hoogstens 160, zal onmiddellijk herwaards worden overgebragt, 
waarna er hier weinig of geen plaatsen meer open blijven. Dientengevolge heb ik de eer, 
UWEDGestr. in overweging te geven, om de opzending van bedelaars voor het oogenblik overal 
te doen staken. Ik kan wel nagaan dat dat niet zoo spoedig algemeen zal zijn gemaakt, maar 
een 20, 30 kunnen er altijd nog wel geborgen worden. Grooten transporten evenwel zouden ons 
in de grootsten ongelegenheid brengen. 

Voorts ben ik zoo vrij UwEDG te verzoeken om eene scheepslading pannen naar de haven van 
Zwartsluis te doen verzenden, alwaar de schipper een brief van mij zal vinden bij den heer 
Burgemeester van Setten, waari ik hem zal te kennen geven waarnaar de pannen van daar 
moeten worden gezonden, daar er hier ook grootelijks behoefte aan dezelve bestaat. 

Alhier zijn 2 schapen hokken gansch ingestort, waarbij een 8-tal schapen zijn omgekomen. De 
schuur der hoeve 2 van Zemel is mede ingestort. De wagenmakerij is genoegzaam ingestort. De 
nieuwe smederij, welke ong onderhanden was, aanmerkelijk beschadigd. Overigens zijn er een 
groot aantal pannen verloren en andere kleine schade geleden. 
Slechts één meisje, een veteranen-dochter, is er in het water gewaaid en verdronken. 

Na mijn tehuiskomst zal ik UwEDG nader rapport kunnen doen. 

De Directeur der Kolonien 
J. van Konijnenburg 

Vergeleken met andere brieven van Konijnenburg lijkt deze in haast geschreven. Dat verklaart 
wellicht ook de wonderlijke redactie van de brief, waar het verdrinken van de negentienjarige 
veteranendochter Clazina van der Wielen bijna als voetnoot wordt genoemd. 
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Alledrenten.nl - overlijdens Norg 1836 

    

Clazina is de oudste van zes kinderen van veteraan-veldwachter Johannes van der Wielen. 
Zijn vrouw is zes maanden zwanger tijdens dit drama: zij bevalt in maart 1837 van een 
gezonde zoon.     
Intussen heeft van Geus nog niets gehoord van zijn meerderen in Frederiksoord en Den Haag. 
Tijd voor een volgend initiatief. Logementhouder, aannemer en Assessor van de gemeente 
Avereest, Meine Jelkes Kruizinga, die op een steenworp afstand van de Schans woont, is 
vanzelfsprekend de schade komen bekijken en hij heeft de Geus getipt hoe hij snel aan een 
lading dakpannen zou kunnen komen 
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Post van Weldadigheid 2 december 1836 

    

 

Ommerschans den 2 December 1836 

Weledele Gestrenge Heer! 

Ik heb de eer UWEDG ter kenisse te brengen, dat ik gister van den heer Kruisinga vernomen 
heb, dat hij dezer dagen zijnen Zetschipper met eene scheepslading Turf aan UWEDG addres 
heeft afgezonden; en dat hij van gedachten was, dat dien schipper thans met zijne lading in s 
Gravenhagen onder de lossing zoude leggen. En daar met dat vaartuig gevoeglijk een Lading 
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met dakpannen herwaards zoude kunnen gezonden worden, en overwelke hooge behoefte ik 
de Permanente Kommissie bij mijn brief van den 30e November jl geschreven heb - ben ik zoo 
vrij UWEDG aan die goede gelegenheid  te herinneren; uithoofde dat het mogelijk zoude kunnen 
zijn, dat het UWEDG niet bekend is, dat gemelden schipper na de lossing naar de Dedemsvaart 
zoude terugkeren, en den Heer Kruisinga mij verzocht heeft UWEDG te verzoeken, bedoelden 
zetschipper met de lading dakpannen te begunstigen; terwijl met dien schipper zeker beter tot 
acccoord zal gekomen kunnen worden. En eindelijk kan ik nog melden, dat bij de opruiming van 
de bouw stoffen nog zooveel heele dakpannen zijn opgezogt, dat er nu met Tienduizend stuks 
genoeg zullen zijn. 

Gister avond heb ik nog geen antwoord op mijn berigt omtrent den ... ramp aan den Heer 
Directeur ontvangen; ik ben dus van gedachten dat ZUED morgen of heden hier zelve zal komen. 

De bevolking van het Gesticht moet zich nu uithoofden van gebrek aan zalen zeer behelpen doch 
ik geef UWEDG de verzekering, dat de gehele bevolking daarover de minste ontevredenheid 
betonen, en zich naar de bestaande omstandigheden geduldig schikken. 

Ik eindig onder aanbieding van de Complimenten van mijne familie, en van die de eer heeft zich 
met de meeste Hoogachting te noeme. 

Weledelgestrenge Heer 

UwED EGGetr. DWD ondr. 
Ads de Geus 

      

 

Als de berichten binnen komen bij de Permanente Commissie in Den Haag, wordt 
besloten Wouter Visser op pad te sturen, eerst om dakpannen te regelen en dan om de situatie 
te Ommerschans in ogenschouw te nemen, de noodzakelijke acties te nemen en tenslotte alles 
te rapporteren aan de P.C. Welnu, dat is Wouter wel toevertrouwd! Een week later is hij terug 
van zijn reis en ligt het verslag bij zijn opdrachtgevers.    
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Post van Weldadigheid 13 december 1836 
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Na dat het rapport van den Heer Adjunct Directeur De Geus dd 30 November behelzende eene 
opgave van den ramp te Ommerschans der Maatschappij overgekomen den 3 december bij de 
Permanente Commissie was ontvangen, den Last ontvangen hebbende om mij dadelijk naar de 
Ommerschans te begeven, aldaar den staat der zaken nader optenemen, de nodige maatregelen 
ter voorkoming zooveel mogelijk van meerdere ongelukken te beramen, onderweg door aankoop 
en verzending van dakpannen in de eerste behoeften te voorzien enz.enz. heb ik getragt 
daaraan met de meeste spoed zoo goed mogelijk te voldoen, en heb de Eer van mijne 
verrigtingen en bevindingen zoo te Ommerschans als Veenhuizen en in de gewone Kolonien te 
doen het volgende verslag. 

Al aanstonds na het bekomen der orders en mondelinge instructien tot deze buitengewone 
zending van de Permanente Commissie, heb ik mij per Extra rijtuig op weg begeven, en hoezeer 
het te veronderstellen was, of liever niet tegenstaande ik was geinformeerd dat al de dakpannen 
aan de fabrijken tusschen Leiden en Alphen reeds daags na den storm waren opgekogt, aan 
bijna alle de fabrijken aangemeld en den waarheid van het vorenstaande vernomen. 
Ook te s. Molenaarsbrug, waar zich drie zulken fabrijken bevinden en waarheen een mijner 
bekende, der zaken kundig, welwillend te Alphen woonachtig man mij te vergezellen, was geen 
enkelde pan meer te koop, niet alleen, maar volgens een nader aldaar ontvangen berigt waren 
de pannen ook reeds te Woerden verkogt tegen f50 ja zelfs tot f60 de 1000 stuks. Niet 
tegenstaande deze ontmoedigende tijding zette ik mijne reis voort, voorzien van een adres van 
bovenbedoelden Heer te Alphen aan eenige voorname pannebakkers te Woerden. Ik zal de 
aandagt der Permanente Commissie niet langer vermoeijen met een verhaal van mijne 
onderzoekingen enz.zijnde het vorenstaande reeds genoegzaam om te doen zien, dat ik mij 
gelukkig mogt achten, toen eindelijk de pannenbakker Jacobus Brunt te Woerden mij 20.000 
stuks verkogt voor f. 40 de 1000, zijnde het dubbel van den gewone prijs, en onder beloften van 
den volgenden dag al het mogelijke te doen om een schip te bekomen, het zelve dadelijk te 
bevrachten tegen den minst mogelijken prijs, die echter waarschijnlijk meede hoog zoude lopen, 
te meer daar ik van oordeel was om ter besparing van enkelde guldens de zonodige verzending 
geene vertraging te doen ondergaan, naar al het geen ik met den gemelden Brund besproken 
had en zijne handelwijze te oordelen vermeende ik gerust de spoedigst mogelijke verzending 
der dakpannen hem te kunnen verlaten ten einde de reis naar de Ommerschans te vervolgen; 
in mijne bovenbedoelde goede verwagting ben ik dan ook niet teleurgesteld, daar volgens 
bekomen berigt bij den Directeur der Kolonien die pannen reeds op maandag den 5e zijn 
ingeladen en vertrokken. 

Voor mijn vertrek uit Woerden had ik den Heer Directeur der Kolonien van mijne reis, het 
oogmerk derzelven, en den aankoop den pannen geinformeerd, met te kennengeving van mijne 
Wensch ZWED te Ommerschans te ontmoeten.   

Den 5e kwam ik des morgens vroegtijdig te Ommerschans aan en begaf mij ogenblikkelijk naar 
de plaats waar de storm hoofdzakelijk deszelfs verwoesting had aangerigt, naar het ingestorte 
gedeelten van het hoofdgebouw namelijk, en bezogt vervolgens in deze oogenblikken, en voor 
het vervolg niet minder belangrijke gedeelten van het zelve, die hoewel staande gebleven, veel 
geleden hebben, en vond een en ander als volgt. 

Het ingestort gedeelte zijnde de zuidelijke helft der westzijde of flank van het gebouw, beslat 
meer bepaald het gedeelte tusschen de Zaalopzieners woning en keukens in de Zuidwesthoek 
en zaalopzienerswoning en keukens in de midden der beschreven zijde des gebouws, dus juist 
ter lengte van twee zalen of p.m. 125 R. voeten. Van dit vak nu is het geheele dak met spantwerk 
ingestort en vernield, heeft in deszelfs val verpletterd de bovenzolder met alle de planken en 
balken ten getalle van 42 zijnde dezelve 3 vt midden op midden van elkander gelegen, zoodanig 
dat geen derzelve gevonden wordt die niet geheel aan twee of drie stukken gebroken is, 
vervolgens is deze verbrokkelde massa, benevens de buitenmuur tot op de 1e verdieping die nu 
deszelfs kragt en sterkte verloren had, gezamenlijk op de vloer der bovenzaal nedergestort, die 
nu nog minder instaat was dan de bovenzolder daaraan wederstand te bieden, zoo dat ook van 
deze zolder balken niet meer dan 4 of 5 aan de zeide van de hoekwoning zijn onbeschadigd 
gebleven, en de overige 16 aan stukken op de benedenvloer der zaal zijn neer gekomen terwijl 
die van de zaal aan de zijde van de midden ook alle nagenoeg zijndoorgebroken of liever 
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gekraakt, zoo dat van de eerstgemelde zaal ook de binnenmuur is omgevallen terwijl van de 
anderen zoo wel de buiten als de binnen muur tot op de hoogte der bovenzalen is blijven staan 
(1) met dat gevolg dat door die balken van de noodige stukken te voorzien, en een hulpdak van 
planken boven den zoldergemaakt te hebben, die eene beneden zaal, reeds weder tot eene 
bruikbare woning is ingerigt. 

Of dit juist zoo in deze opvolgende order is geschied, dan of eerst de muur is bezweeken en 
daarna de zolder en dak ingestort en in hunne val alles zodanig hebben verbrijzeld is onzeker, 
niemand had dit opgemerkt en doet ook niets af ter zake is de beschrijving der ruine zelve.  

Ik vertrouw dat het bovenstaande genoegzaam zijn zal om de Permanente Commissie in staat 
te stellen zich ten minsten eenigszins een denkbeeld te kunnen maken van de ruine zoo als die 
zich een ogenblik na het gebeurde heeft vertoond. Nu ik dezelve zag had zij een gedeelte van 
haar akelig aanzien verloren, daar het puin en de verbrokkelde sparren, planken en balken, 
van de plaats waren weggenomen, de openingen aan de zijde der zaalopzienerswoningen digt 
gemaakt, de reeds gemelden benedenzaal geformeerd enz. maar vervuld iedereen nog met ijzing 
en schrik wanneer men zich voorsteld dat dit het gewone verblijf was van 160 menschen, waar 
onder veele kinderen, die meest alle juist op deze tijd, het zij om te werken of nuttig onderwijs 
voor hunne volgende bestemming te ontvangen, de zalen hadden verlaten, daar geen enkele 
zaal buiten deze op eenig uur van den dag zodanig ontvolkt wordt, als zijnde alle andere, 
gedeeltelijk door invalide mannen en vrouwen onder de werkvatbaren bewoond, die 
waarschijnijk onder de puinhopen zouden zijn bedolven. 

Wanneer die zalen in plaats van deze waren ingestort; hoe groot dus ook de tot hiertoe 
beschreven ramp zijn mag en wij het verlies van twee kinderen daarbij te betreuren hebben, 
kunnen wij niet nalaten de hand der voorzienigheid te erkennen daarin dat juist deze zalen zijn 
ingestort op een tijdstip dat de bewoners, derzelven om nuttige bezigheden te verrichten hadden 
verlaten. 

    

    

Op de kadasterkaart uit 1860 heb ik in rode kleur het gedeelte gemarkeerd dat op 29 
november 1836 is ingestort.  
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Ik ga over tot de beschrijving van den staat waarin bepaaldelijk het overige gedeelten der West 
en Oostzijde van het gebouw zich bevinden.  Op de zolders en aan het dak kan men geen 
verandering ontwaren, en staan de spanken of eigenlijk de sparren  op de dekstukken der 
zimuren zonder eenige verschuiving. Die muren zelven zijn intusschen aanmerkelijk verzet, dat 
is, van boven, van het westen naar het oosten overgebogen. Ik heb dit op sommige plaatsen 
tuschen de beide zolderingen op de halve hoogte derzelven met een schietloot waargenomen op 
2, 3 en 4 duimen tot beneden toe op enkelde plaatsen wel to 5 duimen Rijnl.: het digst aan de 
dwarsmuren is dit het minsten, intusschen is de binnen zijde muur aan de westflank en 
buitenzijde muur aan de oostflank, van de dwarsmuren afgescheiden, aan de bovenste zolder 
ter wijdte van een a twee duimen, terwijl dit in de benedenzalen nergens wordt waargenomen; 
overigens zijn al die buitenmuren vrij van scheuren gebleven , alleen met uitzondering van de 
westersche buiten muur waar volgens zeggen van de Heer Directeur der Kolonien, die na mij te 
Ommerschans geweest is, van boven zich eene scheur in eene horizontale richting moet 
bevinden die echter door mij niet is opgemerkt, en ik daarom vooronderstel dat niet groot zijn 
zal, doordien de beide buitenmuren van het gebouw gelijkelijk als het waren voor den wind 
afgebogen zijn, zijn de ankers aan de balken even als aan de muren behoorlijk bevestigt 
gebleven zonder aan een of ander zijde van het dekstuk of slove te zijn geweeken. 
Geene der binnenmuren is gescheurd noch verzet, anders dan het reeds genoemde gedeeltelijke 
losscheuren derzelven van de buitenmuren. Eindelijk heb ik nergens eenige afwijking der 
deuren en glaskozijnen van de muren of verdringing derzelve bespeurd. 

De zuid en noordflank van het gebouw schijnen niet te hebben geleden dan aan de daken 
waarvan eenige honderden of duizenden dakpannen zijn afgewaaid. Al de schaden aan de 
overige gebouwen zoo tot de binnen als buiten kolonie behoorende zijn door den Heer Adjunct 
directeur de Geus in zijne Copie brief in den aanhef dezes bedoeld, genoegzaam duidelijk 
aangewezen, eene nadere omschrijving derzelve kan dus hier overbodig worden geacht, te meer 
daar zij in vergelijking van de schade van het hoofdgebouw en de hevegheid van den storm als 
voor niet groot of buitengewoon te beschouwen zijn. Ik vervolg dus met de opgave van het geen 
ter voorkoming van meerdere schade en berging der 160 kolonisten enz. is gedaan. Bevalve het 
bewoonbaar maken der zaal waarvan reeds gesproken is, en op nieuw logeren van het gewone 
getal vrouwen in dezelve, zijn aanvankelijk de overige in andere vrouwen en kinder zalen 
verdeeld, niet dat daarin open of leedige plaatsen waren, maar men heeft de kinderen twee aan 
twee in een kribbe of hangmat doen slapen en de vrouwen op de kistjes of banken met hunnen 
hangmatten en bedde goed, voor zooveele dit uit de ruine is geborgen; Intusschen hebben de 
kolonisten zich slegts weinige dagen op deze wijze behoeven te behelpen, daar de 6e een 
transport van 100 per schip naar Veenhuizen is gezonden, die aldaar den 8e zijn aangekomen; 

Daar de Keukens onbeschadigd zijn gebleven behoeft in de wijze noch plaats van spijsbereiding 
geene verandering of voorziening te worden gemaakt. 
Naar al het geene ik heb kunnen vernemen is de bevolking gedurende en na het ongeluk rustig 
gebleven, zijnde alleen zooveel mannen aan de vrouwen zijde toegelaten als men tot hulp 
meende noodig te hebben; de tweede daarop volgende nagt echter, toen het weder sterk waaide 
en de vrouwen door het vallen van een pan of iets anders, verschrikt en groot geschreeuw 
maakte, zijn een menigte mannen, ongevraagd of ongeroepen, naar dien kant gesneld, 
sommigen misschien met het beste oogmerk, andere welligt ook met minder edele beginsels, tot 
de Onder Directeur en de zaalopzieners derzelve alle naar de mannen zijde hebben terug 
gebragt, waarna men geoordeeld heeft sommige voor den raad te roepen, meer toch om hun te 
doen gevoelen dat zij in geen geval vrijheid hebben ongeroepen naar de vrouwen zijde te gaan, 
dan om hun na het het gebeurde daar voor te straffen. 

De grote gaten in het dak, voornamelijk aan de zuiderflank van binnen, en die op zommige 
plaatsen wel de lengten van 30 voeten besloegen, waren met planken zeer doelmatig in de 
gegeven omstandigheid gedekt en de kleinderen door pannen van de timmerschuur aftenemen, 
gestopt, zoo dat het daags na mijne aankomst, het gebouw kan gezegd worden geheel digt te 
zijn, terwijl in het een en ander verrigte, order, acttiviteit en doelmatige werkzaamheid van de 
zijde der directie doorstraalt. Intusschen is het mij voorgekomen dat niet alles gedaan was wat 
naar mijne beschouwing had kunnen en behoren tegeschieden. Ik bedoel het schoren of 
ondersteunen van de overhellende muren van het gebouw door zware balken of spieren; de 
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Heer de Geus die eene zoodanige ondersteuning ook wel noodig geoordeeld hadt, had slechts 
zes stuks zware houten naar Zwolle geschreven met verzoek die ten spoedigste te zenden, 
benevens nog ander hout, spijkers, enz. tot voorziening nodig; doch daar die des maandags bij 
mijne aankomst te Ommerschans nog niet waren aangekomen, en ik bij nauwkeurige 
opname  vond, dat niet minder dan 18 zoodanige schoren werden vereischt, heb ik den 
timmermansbaas naar Zwolle gezonden met last, niet zonder die schoren enz. terug te komen; 
des niettegenstaande was hij des dingsdagsavonds nog niet terug met hout, doch is hetzelve 
volgens bekomen rapport van den adjunct directeur des donderdags gearriveerd en die stukken 
geplaatst drie tegen elke zaal dus, zes van binnen tegen de Wester en 12 van binnen tegen de 
Oosterflank op deze wijze.     

 
Waar na ik voor mij gerust eenen nieuwen storm durf verwagten, zonder schaden of 

ongelukken te vreesen te hebben. Ik heb echter mijn eigen oordeel in zulke omstandigheden 

als de onderhavige, minder dan ooit onfeilbaar achtende, goedgevonden een deskundige, 

namelijk den Mr timmerman en molenmaker Plomp, wonende aan de Dedemsvaart, verzogt 

aan de Ommerschans te komen en na met hem het gebouw op nieuw bezigtigd te hebben; de 

volkomene toestemming in mijne wijze van zien ten deze te bekomen. Van die gelegenheid heb 

ik gebruik gemaakt 's mans gedachten te vernemen omtrent de beste wijze waarop het 

gebouw duurzaam zoude kunnen worden versterkt. Ook hieromtrent had ik dezelfsvoldoening 

dat, die nagenoeg of in het wezen der zaak juist overeenkwamen met de mijnen te dier zaken 

reeds vroeger aan de Heer de Geus medegedeeld, die dien dienaangaande vroeger een ander 

plan had maar nu al meede in onze wijze van zien deelde. 

Daar het mij voorkomt dat dit het onderwerp van nadere overweging in bepalingen der 

Permanente Commissie zal moeten uitmaken, acht ik het onnoodig hier bij nu langer stil te 

staan en vermeen genoeg gezegt te hebben aangaande mijne bevinding te Ommerschans, en 

zoude dus dit verslag kunnen eindigen indien ik niet van de gelegenheid gebruik gemaakt 

had, om ook de gebouwen te Veenhuizen en de gewone Kolonien te gaan zien, en daar van 

nog een enkel woord melding te maken. 

In het voorbijgaan zag ik het huis der Maatschappij te oude Smilde, het dak der schuur of 
achterhuis was omtrent geheel afgewaaid, zooveel ik zienkon waren de wanden in het geheele 
voorhuis staande gebleven en zal dus de schade niet zoo groot zijn als ik mij bij het eerste berigt 
des Directeurs van 30 November had voorgesteld. 
Te Veenhuizen zelve was de schade aan de hoofdgebouwen gering, de pannen welke daarvan 
waren afgewaaid, en niet aan stukken gevallen, waren weder opgelegd en in het te kort door 
eene kleine voorraad aan de gestichten, als mede de weinige in Vriesland en te Assen te 
bekomen, waren voorzien, zoo dat daaraan niets meer zichtbaar was: overigens bestond de 
schade hoofdzakelijk in het instorten van twee schapen hokken, van al het welk den Heer 
Directeur der Kolonien, als zijnde voor mij daar geweest, een meer uitvoerig verslag heeft 
gedaan; ik acht het dus onnodig hier van meer te zeggen, de vrijheid nemende mij aan dat 
verslag, als zijnde het zelve getrouw, te gedragen. 
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Post van 

Weldadigheid 13 december 1836   
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Hetzelfde waag ik omtrent wateren en de gewone Kolonien die door mij almede zijn bezogt: 
alleen voeg ik hieromtrent die onderscheide Etablissementen en Kolonien nog bij, dat men overal 
bezig is, de daken te herstellen en drie der zwaarbeschadigde kolonisten woningen in 
bruikbaren staat te brengen, zijnde de 4 andere daarvoor in dit jaargetijde niet wel vatbaar; 
terwijl de beide schapen hokken te Veenhuizen niet zullen behoeven te worden herbouwd. 

In de veronderstelling dat het verlangen der Permanente Commissie zijn zal, dat ik met het einde 
des jaars, dus na weinige dagen, kolonien tot het gewone einden weder zal bezoeken, ben ik 
ten aanzien der huishouding, administratie en landbouw, bij deze gelegenheid slegt 
oppervlakkig geweest, en zal de weinige aanteekeningen welke ik hier en daar mogen hebben 
gemaakt, bij het alsdan uit te brengen rapport zoo veel noodig opgenomen. 

Dat de gewone goedkeuring der Permanente Commissie mijn werk in deze buitengewone 
zending mogt achtervolgen, maar vooral de Maatschappij voortaan voor zulke rampen moge 
bewaard blijve!    

's Gravenhage den 13 december 1836 
De Inspecteur der Kolonien 
Visser 

 
 

Door de bouwwijze: zalen op twee verdiepingen met weinig dwarsverband, was het gesticht op 
de Ommerschans extra gevoelig voor windbelasting. Van het gesticht op de Ommerschans van 
voor de storm zijn gelukkig twee afbeeldingen bekend uit 1823. De enige bekende foto van het 
gesticht, genomen na 1890 bij de hoofdpoort, laat een gebouw zien van een verdieping, sterk 
gelijkend op de gestichten in Veenhuizen. Tot die grote verbouwing werd in het voorjaar van 
1837 besloten. Op 17 juli 1837 vond de aanbesteding plaats. Het bestek van deze verbouwing 
is bewaard gebleven. Uiteindelijk werd de verbouwing niet gegund aan de laagste inschrijver 
(aannemer Jan Mulder uit Noordwolde), maar het werk werd na veel geharrewar door de 
Dedemsvaartse aannemer Jacobus Kleinmeijer uitgevoerd.     

Adrianus de Geus ambieerde geen functie bij de Maatschappij. Waar Wouter Visseren Jan 
van Konijnenburg tot hun pensioen in functie bleven, kreeg of nam de Geus in 1838 ontslag. 
Hij trok naar de Stad Groningen waar hij werkte als opzichter. 

Trijntje Flap, de moeder van Anna Flap, krijgt in 1840 ontslag op de strafkolonie. Ze wordt 
meteen ingeschreven in de bedelaarskolonie. Feitelijk verandert er dus niets. Als ze 
in 1843 eindelijk ontslag krijgt, is ze binnen een maand terug op de Schans. Vervolgens wordt 
ze naar Veenhuizen gebracht waar ze in 1845 overlijdt. 

Agnes van Gessel, de moeder van Bernardina Neienhuis, krijgt in 1839 ontslag. Ze blijft in de 
omgeving van de Schans wonen. In de jaren  vijftig woont ze in de buurt van Dedemsvaart 
samen met Groninger kolonist Pieter Zuidema, die ook een rijke historie binnen de Schans 
heeft. Zij overlijdt daar in 1862. 

Johannes van der Wielen, de veteraan veldwachter wiens dochter Clazina te Veenhuizen 
verdronk, komt tien jaar later met zijn gezin naar de Ommerschans, waar de meeste kinderen 
uitvliegen en in de omgeving van Dedemsvaart blijven wonen. Dochter Christina is getrouwd 
met metselaar Nicolaas Krispijn, bekend van de kleurrijke schilderijen van Dedemsvaart. 
Bron: Helmuth Rijnhart. 
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Het zwaard van Ommerschans   

 

 

 

Op 5 juli 2017 slaagde het Rijksmuseum van Oudheden (Leiden) er in het zwaard van 
Ommerschans aan haar collectie toe te voegen. Op een veiling bij Christies Londen werd de 
koop rondgemaakt op een bedrag van 550.000 Euro. Een onvervalst "eind goed al goed" aan 
een traject van negentig jaar.  
 
Een bronzen zwaard. Niet geschikt om mee te vechten, maar een prachtig ontwerp en met 
groot vakmanschap vervaardigd. Er zijn er inmiddels zes gevonden: twee in het Verenigd 
Koninkrijk, twee in Frankrijk en twee in Nederland. Ze zijn allemaal verschillend in formaat 
en ook het ontwerp verschilt iets, maar iedereen herkent de hand van dezelfde meester in deze 
zwaarden. Het zwaard van Ommerschans is zeker niet het lelijke eendje van de groep. Het valt 
op door het formaat en door de goede staat waarin het zich na ongeveer 3500 jaar bevindt. 

Op 20 december 2017 maakte Reinhard deel uit van een delegatie van de Vereniging 
Ommerschans. Ze waren op bezoek bij het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te Leiden. 
Daar werden ze k ontvangen door conservator Luc Amkreutz, die vertelde over de 
voorgeschiedenis van het verwerven van het zwaard. 
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Uit hetgeen Amkreutz vertelde, bleek dat tal van mensen zich in de afgelopen negentig jaar 
hebben ingespannen om het zwaard als Nederlands erfgoed te verwerven en om de exacte 
vindplaats te achterhalen. Na ons bezoek stuurde Amkreutz ons een hoofdstuk toe uit het 
manuscript "Kanttekeningen bij mijn publicaties en enige andere zaken" (Baarn 2004) van 

archeoloog Jan Albert Bakker. Bakker (1935) is emeritus lector van de Universiteit van 
Amsterdam en vanaf het begin van zijn loopbaan als archeoloog in 1957 kruist het zwaard 
van Ommerschans regelmatig zijn pad. In "Kanttekeningen" zet hij alle gedocumenteerde 
feiten op een rij. Het drieendertig bladzijden tellende verhaal over het zwaard leest bepaald 
niet als een roman, maar bevat wel alle informatie die nodig is om verder te speuren teneinde 
het verhaal compleet te krijgen. 

Uit "kanttekeningen" blijkt dat een cruciale rol is weggelegd voor de vooraanstaande amateur-
archeloog Jan Butter (1882-1970), die zijn brood verdiende als leraar aardrijkskunde aan de 
Handelsschool te Deventer. Hij speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de 
archeologie in Overijssel en na zijn pensionering beet hij zich vast in het verhaal van het 
zwaard, om de onderste steen boven te krijgen. Hij spoorde in 1958 Margje Remmelts op, de 
toen tweeentachtigjarige zuster van de vinder van het zwaard, Geert Remmelts (1873-1946). 
Margje legde een gedetailleerde verklaring af over plaats en datum van de vondst. Deze 
verklaring werd officieel op schrift gesteld en door Margje en twee van haar kinderen 
ondertekend. De burgemeester van Ommen legaliseerde de handtekeningen onder de 
verklaring. Deze verklaring kwam na Butter's overlijden in 1970 terecht in de archieven van 
het RMO in Leiden. Pas in 2001 werd Bakker geattendeerd op het dossier van Butter en kreeg 
hij deze verklaring in handen, met daarbij  een foto negatief uit 1958 met Margje Remmelts bij 
haar ouderlijke woning. 
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Cruciaal in de verklaring zijn twee gegevens: de zwaard en bijbehorende spullen zijn in 
1894 door haar broer Geert Remmelts gevonden op het kadastrale perceel sectie A no 1097 
in de gemeente Stad Ommen. Geert heeft de spullen meegenomen naar zijn ouderlijk huis, 
vlak naast het perceel en later dat jaar heeft grondbezitter Eduard Lüps de spullen 
meegenomen, zonder daarvoor een vergoeding te geven. De verklaring is getekend op 17 juli 
1958. Zes weken later, op 26 augustus 1958, is Margje Remmelts overleden. 
 
Stad Ommen, sectie A no 1097 is de vindplaats. Via de Archief-viewer van het kadaster, die 
in het Historisch Centrum Overijssel vrij te raadplegen is, is de hulpkaart, het zogenaamde 
veldwerk, die in 1872 door de landmeters in het veld is opgetekend toen een groep percelen 
in het onontgonnen terrein is uitgemeten. Hierin is het betreffende perceel A 1097 rood 
ingekleurd. 
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kadaster - archief viewer - Hulpkaarten Stad Ommen 1872 
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We zien dat er in de aangrenzende percelen 1096 (eigenaar Jacob van der Vegt) en 1102 
(eigendom van de Marke van Ommen) een grote waterplas is in het heideveld. 
We herkennen de percelen in het Historisch Centrum Overijssel op een kadasterkaart uit 
1889. 
 
 

 
 
 
Historisch Centrum Overijssel - toegang 0288.2 - inv.nr. 6264 (sectie A blad 1 2e ontwikkeling) 
 
 

 
De volgende vraag: waar is dat perceel  te vinden?  Die vraag is te beantwoorden door de 
kadasterkaart te projecteren in de applicatie Google Earth, het zusje van het online 
programma Google Maps. Door de kaart transparant weer te geven is de ligging ten opzichte 
van de actuele satellietfoto goed te vinden. Het perceel ligt ten oosten van de Balkerweg en ten 
noorden van de Maatschappijwijk. 
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Kadasterkaart 1889, geprojecteerd in Google Earth - locatie vindplaats Zwaard van 
Ommerschans 
 

Op de volgende afbeelding is de kaart uit 1889 weggelaten. 
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De locatie van de vindplaats van het zwaard van Ommerschans in Google Earth 
 

Tenslotte zoomen we verder in. Het zwaard is gevonden op het perceel tegenover het actuele 
adres Maatschappijwijk nummer 6. In de gele cirkel ligt het huidige perceel 
Maatschappijwijk nummer 1. Op die plaats woonde de familie Remmelts van 1876 tot 1919. 
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Locatie vindplaats Zwaard van Ommerschans in Google Earth - Maatschappijwijk Witha 
 
  
Waarom het zwaard op deze locatie is verborgen? Was er hier vijfendertighonderd jaar geleden 
al een doorgaande noord-zuid route door het veen? Op de Hottingerkaart van 1790 zien we 
ten oosten van de Balkerweg een zandrug vanaf Witharen via de Belt naar het noorden. Deze 
stuifzandrug lag er al in de tijd dat het zwaard is verborgen. Het is aannemelijk dat dit tot in 
de middeleeuwen een van de weinige, wellicht de enige begaanbare route door het veen is 
geweest. Op onderstaande kaart zien we ook een watergang van oost naar west, even ten 
noorden van de plaats waar het zwaard is verborgen. Er zijn ook theorieën dat men het zwaard 
via deze watergang – vermoedelijk een natuurlijke afwatering vanuit het veen naar het westen 
- op z'n plaats heeft gebracht. Maar dit is speculatief. Op middeleeuwse kaarten komt deze 
watergang niet voor. 
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Hottinger Atlas 1790, omgeving Ommerschans met vindplaats zwaard. 
 

De doorgaande route door het veen van Witharen naar Avereest over de Belt is in de 
eenentwintigste eeuw nog heel goed te herkennen in het Actueel Hoogtebestand Nederland. 
Dat is een kaart waarop de hoogte in centimeters nauwkeurig kan worden weergegeven. 
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Actueel Hoogtebestand Nederland 
 

 
Om een indruk te krijgen van de dikte van het hoogveenpakket aan het begin van de 
negentiende eeuw, is de veenkaart van Van Dedem (1811) geprojecteerd in Google Earth. Deze 
kaart is opgesteld in 1811 ten behoeve van de verdeling van de markegronden waar het 
hoogveen aan de snee zou worden gebracht. De waarde van de grond was op dat moment 
volledig gekoppeld aan de dikte van de veenlaag, die als turf zou worden verkocht. De gronden 
werden zodanig verkaveld dat alle eigenaren in de marke na loting een hoeveelheid grond 
zouden krijgen met een waarde die overeen zou komen met hun aandeel in de Marke. Daartoe 
werd in een regelmatig patroon de dikte van de veenlaag letterlijk in kaart gebracht. 



256 

 

 
   
Historisch Centrum Overijssel Toegang 157.1 inv.nr. 1333 - Veenkaart van Dedem 1811 - 
omgeving Ommerschans met vindplaats zwaard 
 

 

We zien op deze kaart dat de dikte van het veen, bij de locatie van het zwaard, gemiddeld vier 
Rijnlandse voeten dik was, wat overeen komt met ca 1,2 meter. De diktes die Jan Albert 
Bakker in de jaren zestig heeft gemeten bij de vindplaats waren aanzienlijk minder. Maar daar 
zal -150 jaar later- inklinking door ontwatering en erosie ook debet aan zijn. Cees Zoon, die 
zich heeft verdiept in de historie van Varsen en het Ommerveld, meldt desgevraagd dat uit 
middeleeuwse bronnen bekend is dat de westrand van het aaneengesloten hoogveen ten 
oosten van de huidige Balkerweg heeft gelegen. Het zwaard moet dus in die westrand gevonden 
zijn. Het gebied ten oosten van deze rand (Oude Veen en Woeste) was vanaf de middeleeuwen 
in gebruik als laagveenhooiland. Hier werd door boeren voor eigen gebruik en kleinschalige 
verkoop turf gestoken. 
 
Geert Remmelts is op 24 maart 1873 geboren in de buurtschap Broekhuizen onder de Drentse 
gemeente Ruinerwold.  
Drents Archief - geboortes Ruinerwold 1873 



257 

 

 
Geert's ouders, Remmelt Albert Remmelts en Janna Schoemaker, zijn vijf maanden eerder 
getrouwd. Janna was dus vier maanden zwanger. Dat was in die jaren bepaald niet 
uitzonderlijk. We zien in het bevolkingsregister van Ruinerwold verder dat op 6 maart 1876 
dochter Margje geboren is. Zij zal zich van haar verblijf in Ruinerwold zeker niets herinneren, 
want op 17 mei van dat jaar vertrekt het gezin naar de gemeente Stad Ommen. 
 
Drents Archief - bevolkingsregister Ruinerwold 1870-1880 
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In het bevolkingsregister 1870-1880 zien we dat het gezin op 26 juli 1876 is ingeschreven op 
het adres A 394. Ze zijn daar eerste bewoner. 
gemeente archief Ommen, toeg.501 inv.nr.55 - bevolkingsregister Stad Ommen 1876 
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Deze locatie is het perceel Sectie A nr 1096, het perceel dat gedeeltelijk onder water stond 
toen de landmeters van het kadaster de grenzen vaststelden. Remmelt Remmelts koopt op 13 
juni 1876 dit ruim vier bunder grote perceel heide- en veengrond van landbouwer Jacob van 
der Vegt voor een bedrag van tweehonderdvijftig gulden en laat er een woning bouwen. Volgens 
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de koopovereenkomst woont Remmelts op 13 juni al in de gemeente Stad Ommen. Dat komt 
overeen met de inschrijving in het bevolkingsregister. Het is alleen niet duidelijk of er op dat 
moment al een woning (of hut) op het perceel aanwezig is. 
We vinden Remmelts in de kadastrale legger van Stad Ommen onder artikel 1129. 
kadaster - archief viewer - Kadastrale Legger Stad Ommen - artikel 1129 Remmelt Remmelts 
 

 
We zien dat het perceel in dienstjaar 1877 is gesplitst in twee percelen: Het ene perceel is de 
woning en de andere is het erf erom heen. Dat zien we ook terug in de kadaster hulpkaart. 
kadaster - archief viewer - kadaster hulpkaart Stad Ommen 1877 no 74 
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De ruitvorm van het perceel is goed te herkennen. Als we inzoomen dan worden ook de 
contouren van de woning duidelijk. 
kadaster - archief viewer - uitsnede kadaster hulpkaart Stad Ommen 1877 no 74 
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We zien duidelijk dat het contour van de perceel 1314 identiek is aan het contour van de 
woning. En dus kunnen ze uit de kadasterboekhouding concluderen dat de woning 118 m2 
groot is, ongeveer 15 bij 8 meter. Daarmee was het een ruime woning voor die tijd. 
 
In achtereenvolgende kadaster hulpkaarten zien we hoe zich het perceel ontwikkelt. Niet vaak 
is er zoveel versnippering te zien op het platteland. 
kadaster - archief viewer - uitsnede kadaster hulpkaart Stad Ommen 1898 no 1 
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Door de bevolkingsregisters achter elkaar te leggen, zien we dat de familie Remmelts in de 
periode 1876-1919 niet verhuist. Weliswaar wijzigt de nummering (1880: A211, 1890: A211 - 
1900: A228 - 1910: A235) maar men blijft op dezelfde plaats wonen. 

Op de topografische kaart van 1901 zien we dat het gebied waar de familie Remmelts woont 
en waar het zwaard is gevonden, dan nog steeds onontgonnen is. Ook herkennen we aan de 
kleuren in de kaart dat er her en der drassige delen in het veld zitten. Het bos, even ten 
noorden van de vindplaats, behoort bij het oorspronkelijke grondgebied van de 
bedelaarskolonie, later Rijkswerkinrichting Ommerschans, die in 1890 werd opgedoekt. 
Topografische Kaart 1901 met locatie zwaard 
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Volgens de verklaring van Margje Remmelts had haar broer Geert toestemming van de 
toenmalige eigenaar van het land, de Dedemsvaartse vervener Arend Berends, om na de rogge-
oogst heide struiken te steken om daarvan heidebezems te kunnen maken. Het kan zijn dat 
Geert deze bezems zelf maakte, maar het is ook heel goed mogelijk dat hij de heidestruiken 
verkocht in Balkbrug, waar in de periode 1890-1900 vijftien bezembinders actief waren. 
 

 
 
heidebezem 
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Margje Remmelts verklaart dat haar broer het zwaard heeft gevonden na de rogge-oogst van 
1894. Als dat klopt dan heeft hij de vondst op z'n vroegst eind mei gedaan, na de oogst van 
de winter-rogge. Als het zomer-rogge betreft dan is de vondst in juli of augustus gedaan. Deze 
datering is van belang als we straks kijken naar de eigenaar van het zwaard. 

In het bevolkingsregister van 1890-1900 (de periode waarin het zwaard gevonden is), is ook 
een aandachtspunt. 
gemeente archief Ommen, toeg.501 inv.nr.57 - bevolkingsregister Stad Ommen 1890 
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We zien dat Margje, geheel volgens de gewoonte der tijd, op haar achttiende het huis verlaat 
om als dienstbode of boerenmeid aan de slag te gaan. Zo vertrekt ze op 17 juli 1894 naar de 
gemeente De Wijk. Is dat niet ongeveer de oogsttijd van rogge? Was Margje misschien helemaal 
niet thuis toen haar broer het zwaard vond? Of heeft ze deze gebeurtenis in haar geheugen 
juist gekoppeld aan haar eerste dienstbetrekking en weet ze daarom vierenzestig jaar later zo 
precies wat de vinddatum is geweest? Kennelijk is Margje die eerste ervaring buiten de deur 
niet goed bekomen, want al op 6 november is ze weer thuis. En pas vier jaar later, op 1 
november 1898, waagt ze een nieuwe poging, dichter bij huis. In de gemeente Avereest verblijft 
ze als dienstbode in de Kolonie (hemelsbreed hooguit een kilometer van huis) en ook hier 
houdt ze het nog geen vier maanden vol. 

Alle verhalen over de vondst van het zwaard zijn in één opzicht eensluidend: kort nadat de 
eenentwintigjarige Geert Remmelts zijn vondst naar zijn ouderlijk huis heeft gebracht, zijn de 
spullen door grootgrondbezitter Eduard Lüps meegenomen naar diens landgoed in Junne. 
Geert Remmelts heeft geen beloning gekregen voor zijn vondst. Volgens Cees Zoon vertellen 
nazaten van Geert Remmelts dat hij in dienst was van Lüps. Dat zou het aannemelijk maken 
dat Geert de spullen zonder slag of stoot heeft overgedragen. 

Nadat Margje Remmelts in 1902 trouwt met Hendrik Wittenberg, trouwt broer Geert op 4 
november 1904 met Gerritdina van Rijssen. 
bonmama.nl - familysearch.org - huewlijken Stad Ommen 1904 
 

Geert Remmelts en zijn vrouw wonen bij Geerts ouders. Daar worden vijf kinderen geboren. 
Bij de aangifte van de geboorte van zijn eerste twee kinderen geeft Geert op landbouwer van 
beroep te zijn. In de bevolkingsregisters van 1900 en 1910 is echter aangetekend dat hij 
onbezoldigd Rijksveldwachter is!  
 
In 1913 overlijdt Geert's moeder en in 1918 zijn vader. 
gemeente archief Ommen, toeg.501 inv.nr.59 - bevolkingsregister Stad Ommen 1910 
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Kort daarna, op 13 mei 1919, verlaat Geert Remmelts met zijn gezin de woning na ruim veertig 
jaar. Ze vestigen zich in Oudleusen in de gemeente Dalfsen. Daar wordt een maand later het 
zesde kind geboren. Geert's vrouw overlijdt in 1942, Geert in 1946. Beiden worden begraven 
in Nieuwleusen. Daar liggen inmiddels ook de meeste van hun kinderen met hun partners 
begraven. 
 
 

 
 
beeldbanknieuwleusen.nl - grafsteen Geert Remmelts 
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bonmama.nl - genealogische kaart HBSN 109410 Geert Remmelts 
 

 
De meeste grond rondom de woning van Remmelts, waaronder het perceel sectie A nummer 
1097, is in eigendom van de Dedemsvaartse vervener Arend Berends. Diens vader Bonne 
Berends Van der Veen is een van de belangrijkste veenbazen van Willem Jan baron van 
Dedem, de initiatiefnemer van de ontginningen in Noord-Oost Overijssel. Van Dedem haalt 
Berends omstreeks 1811 vanuit het Drentse Annen naar zijn nieuwe veenkolonie om daar 
leiding te geven aan het enorme project. Uiteindelijk zal de onderneming van Van Dedem in 
1843 ten gronde gaan, maar de veenbazen - met Bonne Berends als boegbeeld - gaan er 
letterlijk met de buit van door. Ze zijn als arbeider begonnen en eindigen als de elite van 
Dedemsvaart. 

Arend Berends (1826) treedt in de voetsporen van zijn vader. Hij laat omstreeks 1860 in 
Dedemsvaart villa Humosa bouwen. 
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beeldbank Avereest - Villa Humosa in Dedemsvaart 
 
 
Berends is niet alleen actief als vervener. Hij is ook industrieel pionier, gemeenteraadslid en 
commissaris van de gemeente-spaarbank. In 1875 staat hij in de kohieren voor de Hoofdelijke 
Omslag (inkomstenbelasting) als hoogst aangeslagene van de gemeente Avereest. Op 4 
februari 1893 overlijdt hij te Dedemsvaart. 
 
 

 

 
Delpher.nl - Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 7 februari 1893 
 
 



273 

 

Als de bewering van Margje Remmelts in 1958, dat Arend Berends toestemming aan haar 
broer had gegeven om heideplanten te oogsten op zijn land, juist is, dan moet die toestemming 
al dateren van 1892. Het is natuurlijk mogelijk dat niet Arend Berends zelf, maar een van zijn 
zoons, of zijn opzichters, die toestemming heeft gegeven. In elk geval was Arend Berends al 
meer dan een jaar dood toen Geert Remmelts het zwaard vond. 

Na het overlijden van Arend Berends vinden er vanaf maart 1894 een aantal grote verkopingen 
plaats van roerend - en onroerend goed uit de boedel. De grootste veiling wordt in augustus 
1894 in diverse landelijke dagbladen aangekondigd. In deze periode zou Geert Remmelts het 
zwaard hebben gevonden. 

 

 

 
De Tijd 13 augustus 1894 - veiling vastgoed door de erven Arend Berends 
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Volgens de "Kanttekeningen" van J.A. Bakker zou Eduard Lüps in 1896 een groot aantal 
percelen grond van de erven Berends hebben gekocht. Daaronder het perceel waarop het 
zwaard twee jaar ervoor is gevonden. Daarbij is aangetekend dat de notaris te Dedemsvaart 
zou weten om welke percelen het gaat. In de documenten van de notaris Meesters te 
Dedemsvaart (de enige notaris in Dedemsvaart is onderzoek gedaan. In deze periode zijn alle 
inschrijvingen bekeken en daarin is geen enkele transactie gevonden tussen de erven 
Berends en Eduard Lüps. Onderzoek in het Historisch Centrum Overijssel volgde in de 
kadaster boekhouding. 

Eduard Lüps 
Grondbezitter Eduard Lüps is in 1857 geboren in het Duitse stadje Orsoij, gelegen aan de 
westzijde van de Rijn, nabij Duisburg. 

In 1872 koopt zijn vader kasteel Biljoen bij Velp, waarop het gezin intrek neemt in dit uit 1530 
stammende kasteel.  

 
 
raym.deds.nl - kasteel Biljoen bij Velp 
 
 
 
In hetzelfde jaar verwerft Lüps senior ook landgoed Junne bij Ommen. 

Als vader Lüps in 1880 overlijdt, krijgt zoon Eduard de zeggenschap over landgoed Junne. In 
het jachtseizoen is Lüps, vervent jager, regelmatig rond Ommen te vinden. Tot aan de 
eeuwwisseling woont hij echter steeds in het ouderlijk huis, kasteel Biljoen te Velp. Eduard 
Lüps heeft als ondernemer veel meer ijzers in het vuur dan alleen landgoed Junne. Zo komen 
we hem regelmatig tegen als hij aandelen koopt in ondernemingen in Nederlands Indie en 
andere tropische gebieden. 
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myheritage.org - Eduard Lüps 
 
 
 
In het kadastrale register van eigenaren van de gemeente Stad Ommen komen we hem onder 
artikel 1372 tegen vanaf het dienstjaar 1888, als hij en perceel grond in het Ommerveld koopt. 
Landgoed Junne ligt in de gemeente Ambt Ommen. In de kopgegevens van artikel 1372 zien 
we dat Lüps aanvankelijk in Velp woont, daarna in Brussel en tenslotte in Ceijlon (Sri Lanka). 
Historisch Centrum Overijssel - toeg. 0145 - inv.nr. 6290 - perceelsgewijze kadastrale legger 
Stad Ommen 
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Op deze eerste pagina in de legger (het zijn er later veel meer geworden) zien we dat Eduard 
Lüps in dienstjaar 1896 een zestiental percelen in het Ommerveld heeft aangekocht, 
waaronder het perceel waar volgens de verklaring van Margje Remmelts het zwaard gevonden 
is: Sectie A no 1097. Het totale oppervlak van de zestien percelen bedraagt ongeveer 
honderdvijf hectare, waarvan de meeste percelen als heide zijn gekwalificeerd. Een paar grote 
percelen bevatten ook veen. Het is in de kadaster boekhouding altijd goed te bedenken dat 
het begrip dienstjaar in de regel een jaar achter de werkelijke transitie aankomt. Daarom gaan 
we op zoek naar de koopovereenkomst. 
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Historisch Centrum Overijssel - toeg. 0145 - inv.nr. 7459 - Registers Hypotheken no. 4 - 1894 
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Historisch Centrum Overijssel - toeg. 0145 - inv.nr. 7459 - Registers Hypotheken no. 4 - 1894 
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Historisch Centrum Overijssel - toeg. 0145 - inv.nr. 7459 - Registers Hypotheken no. 4 - 1894 
 
 

De belangrijkste informatie op deze bladzijde is de verwijzing naar het register van 
overschrijving. Daar staat dat de aankoop transactie vast ligt in Register deel 409, nummer 
116. De kadaster administratie is geniaal van opzet: hier moeten we kunnen zien wanneer en 
van wie Eduard Lüps deze grond heeft gekocht. In deze registers zijn namelijk de koopaktes 
volledig overgeschreven. Dat zijn veelal notariële aktes, die je natuurlijk ook in het archief van 
de notaris vindt. Maar regelmatig komen we onderhandse aktes tegen, waar geen notaris aan 
te pas is gekomen. Dat is ook hier het geval.   

We zien dat de koop is gesloten op 17 november 1894, dus razendsnel na de veronderstelde 
vinddatum van het zwaard. We zien dat Lüps niet alleen de zestien percelen in het 
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Ommerveld koopt van de erven Berends, maar ook negenendertig percelen in de gemeente 
Avereest. Het is wel opmerkelijk dat de erven Berends zo'n grote deal onderhands sluiten, 
terwijl ze in dezelfde periode ook een aantal publieke veilingen houden. Op de volgende 
bladzijde van het contract zien we dat de koopsom voor het geheel tienduizend vijfhonderd 
gulden bedraagt. 
 
Op de laatste pagina van het contract zie ik niets bijzonders met betrekking tot het verhaal, 
maar omdat dit contract niet online te vinden is, zet ik deze pagina er toch nog even bij. 
 
De ligging van alle percelen in deze koopovereenkomst zijn gelokaliseerd. Hieronder het 
resultaat. 
De ligging van de percelen in de onderhandse verkoop tussen de erven Berends en Eduard 
Lüps in 1894 
 

  
We zien (overeenkomstig de tekst in de koopovereenkomst) dat het om een aaneengesloten 
gebied gaat dat zich uitstrekt van de Balkerweg tot aan het Ommerkanaal. Het erf van 
Remmelt Remmelts is geheel ingesloten door dit nieuwe "landgoed" van Eduard Lüps. 

Als de verklaring van Margje Remmelts juist is, dat de vondst is gedaan vóórdat de koop 
gesloten is, dan is de juridische waarheid dat de erven Arend Berends eigenaar van het zwaard 
zijn. In dat geval is Eduard Lüps er slinks met de buit vandoor gegaan. In elk geval had Geert 
Remmelts recht op een vindersloon ter grootte van de helft van de waarde. Maar dan een 
bericht in de Zwolsche Courant van 12 mei 1896. 
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 Delpher.nl - Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 
 
 
 
Dat is toch even iets om over na te denken. Die Zwolsche Courant wordt ook in Ommen 
gelezen. Zou het werkelijk denkbaar zijn dat twee jaar na de vondst dit bericht als nieuws 
wordt gepresenteerd? En als dat zo is, met welk doel is dat dan gedaan? Of is de waarheid dat 
Margje het op haar tweeentachtigste niet meer precies weet en dat Eduard Lüps gewoon de 
eigenaar van de grond is op het moment dat het zwaard gevonden is. In dat geval is het logisch 
is dat hij de spullen mee heeft genomen van de familie Remmelts. En voor wat betreft het 
vindersloon. Wie hechtte er in 1896 waarde aan dat oude spul uit de grond. 

In elk geval lijkt het niet realistisch te veronderstellen dat Lüps de gronden van Berends heeft 
gekocht, uitsluitend met het oogmerk om de "ontvreemding" van het zwaard te verdoezelen. 
Als hij het zwaard zo enorm belangrijk had gevonden, dan had hij het ongetwijfeld mee 
genomen naar huis, in Velp. In plaats daarvan liet hij het achter bij zijn rentmeester, 
Alexander Seemann, in Junne. 

Hoe dan ook, op 22 mei 1896 verkoopt Remmelt Remmelts zijn huis en erf "onderhands", dus 
zonder tussenkomst van een notaris, aan Eduard Lüps voor vijfhonderd gulden, vermoedelijk 
met de afspraak dat hij er levenslang mag blijven wonen. Dat zou ook verklaren waarom Geert 
Remmelts in 1919, een jaar na het overlijden van zijn vader, met zijn gezin uit deze woning 
vertrekt naar Oudleusen. 
 
Over de rol van Alexander Seemann, de rentmeester, opzichter en houtvester van Eduard 
Lüps op het landgoed Junne, zijn alle verhalen eensluidend. Lüps neemt de bronzen 
schat mee van huize Remmelts naar de woning van Seemann. Seemann spijkert de schatten 
op een plank en hangt deze in de woonkamer. Daar heeft het zwaard gehangen totdat Eduard 
Lüps in 1932 het landgoed Junne verkoopt. Dan neemt deze het bronzen zwaard mee naar 
Duitsland. 
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www.unity.nu - de brons schat van Ommerschans zoals deze door rentmeester Seemann op 
een plank is gespijkerd 
 

Alexander Seemann is  in 1863 geboren in Angermund bij Düsseldorf. Ook zijn 
echtgenote, Christina Alwine Sonnenschein, is uit Angermund afkomstig. Waarschijnlijk is 
het stel in hun geboorteplaats getrouwd rond 1890. In elk geval komt hun zoon Ambrosius 
Alexander op 9 maart 1893 ter wereld in het naburige Kaiserswerth. Maar dan woont 
Alexander senior al in het huis Junne op het gelijknamige landgoed. In het bevolkingsregister 
van Ambt Ommen zien we dat hij op 21 september 1892 is ingeschreven op het adres wijk I 
nummer 6. Hij is dan rentmeester van beroep en woont als commensaal (kostganger) bij zijn 
voorganger, de eenenzeventigjarige Karel De Zeeuw en diens vrouw Johanna 
Millaard. Johanna Millaard is in 1843 geboren als dochter van een boer in de 
bedelaarskolonie Ommerschans.  
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gemeente archief Ommen, toeg.501 inv.nr.143 - bevolkingsregister Ambt Ommen 1890 
 

Het duurt twee en een half jaar totdat Alexander Seemann zijn vrouw en zoon over kan of mag 
laten komen naar Junne. Op 23 februari 1895 worden zij samen met Alexander ingeschreven 
op het adres wijk I nummer 7, naast de woning van Karel De Zeeuw- Hier woonde landbouwer 
en pachter Jan Welleweerd die in 1892 is overleden, waarna diens vrouw en kinderen in 1893 
de woning hebben verlaten. 

Het weerzien tussen Alexander Seemann en zijn vrouw Alwine Sonnenschein is 
hartstochtelijk, eenenveertig weken na hun hereniging wordt dochter Agnes Maria geboren. 

 

 



284 

 

 

 
bonmama.nl - familysearch.org - geboortes Ambt Ommen 1895 
 

 
Als de verklaring van Margje Remmelts, dat haar broer het zwaard in de zomer van 1894 
gevonden heeft, juist is, dan woonde Alexander Seemann op dat moment nog bij het echtpaar 
De Zeeuw. In 1896 had Alexander Seemann zijn eigen huishouden met twee kinderen. Dat 
strookt meer met de bekende overleveringen. Maar het bewijst niets. 1894 of 1896, het zal 
waarschijnlijk altijd onzeker blijven wat de waarheid is geweest. 

In 1898 en 1899 is het gezin Seemann nog uitgebreid met dochter Alwine Alice en zoon 
Friedrich Karl. De laatste, Karl Seemann, woont zijn leven lang in Junne en is een bekende 
verschijning. In 2011 werd in Junne een weg naar hem vernoemd. Alexander 
Seemann overlijdt in Junne in 1944, zijn vrouw in 1952. 
 
Er verstrijken na de vondst ruim dertig jaar waarin we niets over het zwaard vinden. Daarin 
komt verandering op 24 mei 1927 als de burgemeester van Ommen, Cornelis Eduard 
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Warmold Nering Bögel, met de directeur van het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden, 
archeoloog Jan Hendrik Holwerda, door de gemeente rijdt langs een aantal mogelijk 
archeologisch interessante locaties. En zo doet het tweetal in Junne ook huize Seemann aan, 
om "de sabel van Ommen" te bekijken. Holwerda ziet in één oogopslag dat dit om een 

bijzondere vondst gaat. Daarop schrijft Holwerda in juli een brief aan Jhr B.J. Van Suchtelen, 
die rentmeester van Eduard Lüps is. Hij benadrukt het belang van de vondst en benadrukt 
dat het RMO deze graag in haar collectie wil opnemen. Daarop antwoord Van Suchtelen, 
woonachtig op het kleine Loo te Apeldoorn,  dat er van overname geen sprake kan zijn, maar 
dat het RMO de stukken wel enige tijd mag lenen voor nader onderzoek. Daar laat Holwerda 
geen gras over groeien. Op 16 juni is de schat in Leiden gearriveerd en tot eind augustus 
wordt deze bestudeerd. Er worden foto's gemaakt en van het zwaard wordt een gipsafgietsel 
gemaakt. De resultaten van het onderzoek zijn in een archiefkast gestopt en niet gepubliceerd. 
 

 
 
Rijksmuseum voor Oudheden Leiden - depot Ommerschans, gefotografeerd in 1927 
 

In datzelfde jaar 1927 werd de eerder genoemde Deventer aardrijkskundeleraar Jan Butter, 
afgestudeerd aan de Universiteit Amsterdam in Anatomie, actief als amateurarcheoloog. Hij 
verrichtte belangrijk onderzoek, met name in Oost Nederland en mengde zich regelmatig 
tussen zijn beroepscollega's. Al in 1935 hoorde Butter van de sabel van Ommen. In 1949 
sprak hij plaatsgenoot Ambrosius Alexander Seemann, gemeenteontvanger te Deventer en 
zoon van rentmeester Alexander Seemann. Zo hoorde hij in detail van de schat die tot in de 
jaren dertig Seemann's ouderlijk huis in Junne had gesierd. Kort daarop bezocht Butter 
Seemann's broer Karl, die nog altijd in Junne woonde en in de voetsporen van zijn vader was 
getreden. Karl wees hem de plek aan in het Ommerveld waar het zwaard zou zijn gevonden 
en Jan Butter maakte daar een boring, waarbij hij een vierentwintig centimeter dikke veenlaag 
aantrof. In 1950 publiceerde Butter een artikel over het brons depot van Ommerschans. Een 

depot is in de archeologie een benaming voor een verzameling vondsten die op een locatie zijn 
gevonden. 
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In 1957 verscheen de Amerikaan Jay Jordan Butler (1921-2014) op het toneel. De in 
Philadelphia geboren en getogen Butler was oorspronkelijk opgeleid als journalist. In de 
Tweede Wereldoorlog werd hij in het Verenigd Koninkrijk gestationeerd en rond de bevrijding 
was hij als tolk actief in Duitsland. In 1949 begon hij in Londen aan een studie archeologie, 
die hem begin jaren vijftig ook in Nederland bracht. In deze tijd koos Butler er voor zich toe te 
leggen op de bronstijd. Toen hij in 1957 geen nieuwe verblijfsvergunning voor de UK kon 
krijgen, besloot hij uit te wijken naar Nederland. Het werd zijn nieuwe vaderland. In dezelfde 
tijd startte ook Jan Albert Bakker zijn carrière als archeoloog. Sinds die tijd werkten beiden 
met enige regelmaat aan het dossier Ommerschans, waarbij Bakker zich vooral bezig hield 
met de locatie van de vondst. Daarbij kwam Bakker in contact met Jan Butter die niet alleen 
op zoek was naar de locatie, maar die ook de nazaten van Eduard Lüps bestookte om hen er 
toe te bewegen het depot van Ommerschans over te dragen aan een museum in Nederland. 
Butter ving daarbij bot: de familie Lüps had na de oorlog in Nederland te maken gekregen met 
onteigeningen van onroerend goed. Zo was de familie bij Den Ham een elftal boeren erven 
kwijt geraakt. Zij zagen in de belangstelling voor het zwaard een mogelijkheid om dit onrecht 
ongedaan te maken. Dit leidde uiteindelijk tot niets. 

Toen Jan Butter in 1958 met Margje Remmelts kennismaakte en daarmee de sleutel tot de 
exacte locatie in handen kreeg, hield hij deze informatie voor zichzelf. Hij was bang dat de 
beroepscollega's met de eer zouden strijken. Intussen werkten Butler en Bakker aan een 
publicatie over het brons depot van Ommerschans. Jan Albert Bakker kreeg het in 1959 voor 
elkaar dat een collega in Duitsland de familie Lüps in München mocht bezoeken. Zij maakte 
daar een beschrijving en tekeningen van het zwaard en de andere voorwerpen uit het depot. 
In 1961 verscheen een publicatie van Butler en Bakker over het depot van Ommerschans. In 
de jaren daarna hebben beiden nog tevergeefs verzocht het depot naar een Nederlands 
museum te krijgen. Maar daaraan werkten de nazaten Lüps niet mee. 

Intussen ontwikkelde Butler zich tot expert in de Europese bronstijd. Het bronsdepot van 
Ommerschans werd in zijn publicaties regelmatig ten tonele gevoerd. En er doken broertjes 
en zusjes van het zwaard op in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en zelfs in Nederland. Daar 
werd in 1946 bij baggerwerkzaamheden in Jutphaas een kleiner bronzen zwaard ontdekt met 
sterk gelijkende kenmerken. In 2004 wist het RMO dit stuk aan haar collectie toe te voegen. 

.   

 

 
Musée d'Archéologie nationale - Frankrijk - Plougrescant Sword    
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Inmiddels zijn er zes zwaarden van een soortgelijk ontwerp bekend. Ze staan bekend als de 
zwaarden van het type Plougrescant-Ommerschans. Hieronder de plaatsen  waar ze zijn 
tentoongesteld.   
 
 
 

 
 
 
  Rijksmuseum voor Oudheden, Leiden - zwaard van Ommerschans     
 
 

     
British Museum - Beaune Sword    
 
 

 

 
British Museum - Oxborough Dirk 
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Rijksmuseum voor Oudheden, Leiden - zwaard van Jutphaas 
 

 
In 2016 -twee jaar na het overlijden van bronstijddeskundige Jay Butler, organiseerde het 

RMO de tentoonstelling "vlijmscherp verleden" rond het thema zwaarden. Bij deze 

gelegenheid probeerde men alle zes zwaarden van het Plougrescant-Ommerschans-type naar 

Leiden te krijgen. Voor vijf van de zes -alle in museale collecties- was dat te realiseren. Voor 

het zwaard van Ommerschans lag dat moeilijker. Men had intussen weer contact met de 

familie Lüps in München en de Ommerschans stukken bleken nog steeds in hun bezit te 

zijn. Toch lukte het uiteindelijk niet om het zwaard op deze tentoonstelling te krijgen en 

daarom toonde het RMO een replica van het zwaard.     

 

 

Rijksmuseum voor Oudheden Leiden - expositie Vlijmscherp Verleden (2016) 
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british museum - Rudham Dirk (Norfolk) 
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Na de tentoonstelling van 2016 heeft het RMO contact gehouden met de familie Lüps. 
Uiteindelijk heeft dat er toe geleid dat de familie besloten heeft om het depot van 
Ommerschans te laten veilen bij Christies in Londen. Het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden heeft in aanloop naar de veiling zoveel mogelijk fondsen geworven om een goede kans 
te maken de schat te bemachtigen. En op 5 juli 2017 was het zover. Voor 400.000 Engelse 
ponden (550.000 Euro) werd het RMO de nieuwe eigenaar van het depot.   
 
 

 
 
youtube.com - live registratie van de veiling van het zwaard van Ommerschans 
 
 
Het zwaard van Ommerschans is terug op vaderlandse bodem. Het RMO in Leiden is de hoeder 
van het archeologisch erfgoed. Bron:  Helmuth Rijnhart 
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Laatste woord 

 

Frederiksoord  

Rechte paden en een raster van hoofd- en zijwegen. Koloniewoningen. Huis Westerbeek van 
de Maatschappij van Weldadigheid. In Frederiksoord vind je nog veel sporen van de 
tweehonderd jaar oude Kolonie van Weldadigheid. 

1818. Johannes van den Bosch en zijn Maatschappij van Weldadigheid willen paupers in 
Nederland perspectief op een beter bestaan bieden. De Maatschappij richt daarom Koloniën 
van Weldadigheid op. De eerste Kolonie heet Frederiksoord. Koning Willem I steunt het 
initiatief, dat internationale belangstelling krijgt. 

In Frederiksoord vertellen we het verhaal van de Koloniën en ontdek je al wandelend, fietsend 
of rijdend de vele sporen van de oude Kolonie. Je ziet er ook hoe het landschap en de 
bebouwing zijn geëvolueerd. 

Welkom in de oudste Kolonie van Weldadigheid! Frederiksoord was in 1818 de plaats waar 
Johannes van den Bosch met carte blanche van Koning Willem de I paupers uit de stedelijke 
gebieden nieuwe kansen bood. Het begin van een groots maatschappelijk experiment dat nog 
steeds zichtbaar is in het landschap en aan de gebouwen die in deze Kolonie staan. 

Wilhelminaoord 

Wilhelminaoord, Boschoord en de Vierdeparten, dat zijn drie Kolonieverhalen in één. Ze 
werden tussen 1820 en 1822 als vrije Koloniën gesticht. Al in 1825 voegde men ze samen tot 
Kolonie II. 

Wilhelminaoord sluit aan bij de oudste Kolonie, Frederiksoord. Je kunt het daar goed mee 
vergelijken: de ruimtelijke structuur met rechte ‘bomenlanen’, de lintbebouwing, de 
voorzieningen met daarbij het kerkje, de begraafplaatsen, de mandenmakerij, de hoeves, de 
voormalige rustoorden. 

Boschoord ligt op onvruchtbare grond en men plantte hier al snel bos aan. Daardoor heeft 
deze deelkolonie heel eigen kenmerken. Boschoord is nu een natuur- en recreatiegebied met 
loof- en naaldbossen, vennen, heideveldjes, weidegronden… Deels ligt Boschoord in het 
Nationale Park Drents Friese Wold, een van Europa’s mooiste en belangrijkste 
natuurgebieden. Er bevindt zich ook een groot zorgcomplex. 

Oostvierdeparten, met zijn langgerekte vorm, heeft nog de landschapsstructuur en 
laanbeplanting uit de tijd van de Koloniën en ook nog wat oorspronkelijke Koloniewoningen. 

Willemsoord  

Een gebied met een nog goed zichtbare structuur van de oude bebouwing. Met herkenbare 
grote Koloniehoeves. Met archeologische sporen van de joodse buurtschap voor kolonisten. 
Willemsoord, op veertien kilometer van Frederiksoord, heeft het allemaal. 
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Willemsoord was een vrije Kolonie, met een eigen structuur. Die vind je hier nog zichtbaar 
terug in een deel van het landschap: een kruispunt als centrum, rechte lanen, open 
landbouwgronden, lintbebouwing… Tegelijk is de Kolonie sinds de verkoop in 1923 ook 
veranderd. 

Stichter Johannes van den Bosch was bijzonder enthousiast over het centrale plein van 
Willemsoord: ‘Dit zal een heerlijk effect doen als zijnde eene hoogte van waar men de gehele 
aanleg overzien kan. Schoner terrein is ons geheele land voor gene kolonie en nergens een 
betere grond te vinden.’ 

De Ommerschans 

In de Ommerschans beland je in twee werelden: een wonderlijk open landschap en het 
gesloten beboste gebied bij de oude schans. Er zijn nog veel zichtbare sporen van het 
Kolonieverleden. 

De Ommerschans is de eerste in de reeks Koloniën waar bedelaars, landlopers en ‘onwilligen’ 
gedwongen werden tewerkgesteld. Vrijheid hadden ze er niet. De Kolonie werd later een 
rijksopvoedingsgesticht en nog later kwam er een psychiatrische instelling. In het 
landbouwontwikkelingsgebied bleef de landschappelijke structuur van de oude Kolonie met 
haar (jaag)paden, lanen en vaarten goed herkenbaar, net als de oriëntatie en de ligging van 
de historische bebouwing. 

Ook de architectuur van de befaamde bouwmeester W.C. Metzelaar uit de tijd van de 
rijksinrichting bleef goed bewaard. Er is in de Ommerschans nog een kleine begraafplaats met 
grafzerken van gestichtsambtenaren, er zijn nog Koloniehoeven en je ontdekt er de 
archeologische sporen van de schans. 

Veenhuizen  

Veenhuizen is een bijzonder dorp met een wonderlijke geschiedenis, waar ook nu nog van 
alles te zien is en te beleven valt. Een dorp in Drenthe dat in niets lijkt op andere dorpen. 
Want Veenhuizen is één van de voormalige Koloniën van Weldadigheid, waar nog meer dan 
honderd Rijksmonumenten getuigen van een uniek verleden. 

Rechte lanen en statige panden, musea, ateliers, sfeervolle eet- en drinkadresjes. Zonder 
uitzondering zijn ze in Veenhuizen gevestigd in historische gebouwen, die bovendien sterk 
samenhangen. Ze getuigen van de rijke Koloniegeschiedenis. En daaromheen: uitgestrekte 
natuurgebieden, van hoogveen tot beekdal. Kortom, Veenhuizen heeft veel te bieden. 

Met de uitvoering van de werkzaamheden is invulling gegeven aan de visie die tijdens de 
participatie Ommerschans is ontstaan. In 2008 werd samen met de input van meer dan 
honderd inwoners van het gebied van de Ommerschans een visie opgesteld onder de naam 
‘het mysterie van de Ommerschans’. Uitgangspunt was om het gebied te revitaliseren met 
respect voor de diverse tijdlagen. 

Sinds dat moment zijn er tientallen vrijwilligers in het gebied aan het werk geweest om stap 
voor stap de geformuleerde visie te realiseren, met ondersteuning in mankracht en middelen 
van diverse betrokken organisaties. In het kader van het ‘verhaal van Overijssel’ werd het 
initiatief door provincie Overijssel in 2014 gewaardeerd door het toekennen van een forse 
subsidiebijdrage. Met dit geld werd het mogelijk gemaakt een aantal grote projecten in het 
gebied uit te voeren. Met het uitgraven van de grachten, het herstellen van het ravelijn en de 
aanleg van een aarden wal is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Natuur en de 
bomen vertellen weer het verhaal van vroeger. 
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Hier mochten de moeders het eerste jaar blijven zolang ze hun kind voeden… 

Ze werden bij de andere kraamvrouwen op de zogeheten ‘zogende vrouwenzaal geplaatst. Maar 

deze zolderzaal was in de zomer te warm en in de winter te koud. Er was geen frisse lucht. De 

poepluiers en waslijnen vol babygoed maakten het er niet hygiënischer op. Net als elders in 

de gestichten sliepen de vrouwen ook hier in hangmatten. Maar waar moest de baby slapen? 

Omdat de Maatschappij kribben te duur vond, legden de moeders hun kindje op hun buik. 

Behalve dat dat niet lekker sliep, lagen de pasgeborenen op de tocht. Sommigen vielen op de 

grond.  
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Ik heb alles vermeld wat ik belangrijk genoeg vind betreffende de Maatschappij te 

Ommerschans en Veenhuizen.  Je zou kunnen denken dat het niet zo erg was  en dat niet de 

waarheid is geschreven.  Iedereen die in Veenhuizen was zal toegeven dat er niets teveel gezegd 

is. Je zal er maar gewoond hebben, in die kolonie van barmhartigheid. Eenmaal  in de kolonie 

was de weg terug naar de maatschappij een hopeloze onderneming. Het werk was loodzwaar, 

de verdiensten minimaal, het rantsoen gebrekkig en de medische situatie uiterst belabberd. 

Het basisprincipe "wie niet werkt, zal niet eten" werd tamelijk letterlijk nagevolgd. Zieken en 

zwakken moesten het stellen met één warme maaltijd per dag. Het sterftecijfer op de schans 

bedroeg meer dan vijftig op de duizend inwoners. Tientallen mensen zaten onschuldig in de 

kolonie gevangen, omdat ze ten onrechte voor bedelaar waren aangezien. Pas vanaf 1843 was 

een rechterlijke veroordeling voor verwijzing naar de bedelaarskolonie noodzakelijk. 

 

 

Enter, 15 juli 2019 

 


