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Docentenhandreiking  

Bommen Berend 

Samenvatting 
Doel  van de les: De leerlingen kunnen aan de hand 
van het raadplegen van de regiocanon en eventueel 
een bezoek aan een museum minimaal twee feiten 
vertellen over Bommen Berend en Ommen in de 
80-jarige oorlog. 

Werkvorm 
Horen: 
De docent introduceert de les. Gebruik hiervoor de 
afbeelding van de bestorming van Coevorden door 
Bommen Berend. Over deze afbeelding kunnen de 
volgende vragen gesteld worden: 
•  Wat gebeurt hier? 
•  Wat voor wapens worden er gebruikt? 
•  Herkennen de leerlingen de schans uit de  

vorige les? 
•  Gebruik van paarden, is dat tegenwoordig  

nog zo? 

Zien:  
De leerlingen lezen de tekst uit de regiocanon en 
beantwoorden de vragen.

Doen: 
Bespreken van de essentie van de les; 

Weten de leerlingen wie Bommen Berend was en 
hoe de schans gebruikt werd in de oorlog? Leuk om 
te vertellen is dat de schans in 1655 wél de troepen 
van Bommen Berend kon tegenhouden. 

Tijdsduur 
In totaal 1 lesuur (45 min) voor horen, zien en doen. 

Lesbenodigdheden
•  Opdrachtenformulier 
•  Digibord

Voorbereidende werkzaamheden 
•  Printen tekst of projecten op het digibord (http://

www.regiocanons.nl/overijssel, kies canon van 
Ommen en dan daaronder canon in de klas)

•  Printen opdrachten formulier 

Extra suggesties:
•  Speel het verhaal van Bommen Berend na in de 

klas (dramales)
•  Teken een stripverhaal van de belegering op de 

Ommerschans (les beeldende vorming)
•  Breng een bezoek aan het Streekmuseum Om-

men, zij hebben nog voorwerpen uit de 80-jarige 
oorlog. (http://www.museum-ommen.nl/ 
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Bang
Bang waren ze, de soldaten die in juni 1672 de 
Ommerschans tegen de troepen van bisschop 
Bommen Berend moesten verdedigen. Zodra ze 
hoorden dat de bisschop er aan kwam, dronken 
ze al het bier op en vluchtten weg. De verlaten 
schans viel zonder slag of stoot in de handen van 
de bisschop… 

Oorlog met de Engelsen
In 1665 was Nederland in oorlog met Engeland. 
De bisschop van Munster (Duitsland), Berend van 
Galen, zag zijn kans schoon. De bisschop vond 
dat een stuk van Nederland hem toebehoorde. Hij 
sloot zich bij Engeland aan en viel met een leger 
van 400 man te paard en 300 man te voet Overijs-
sel binnen. De bisschop hield veel van oorlogsvoe-
ren. Zijn bijnaam luidde niet voor niks Bommen 
Berend. 

Berooid
De verdediging van de grenzen was flink verwaar-
loosd, dus Bommen Berend had weinig moeite om 
Overijssel te overmeesteren. De soldaten sloegen 
flink aan het plunderen in Ommen en de bisschop 
dwong de bevolking tot het betalen van hoge be-
lastingen. Nadat de Fransen te hulp schoten en 
Bommen Berend geen geld meer van de Engelsen 
kreeg, droop hij af. Hij liet de Ommenaren in ar-
moede achter. 

Nog een oorlog
In 1672 was Nederland weer in oorlog. Ons land 
werd tegelijkertijd door de Fransen en de Engel-
sen aangevallen. Bommen Berend was zijn verlies 
van een paar jaar eerder nog niet vergeten en be-
sloot Overijssel weer aan te vallen. Ditmaal pakte 
hij het groots aan. Hij verzamelde een leger van 
42.000 man voetvolk en 17.000 ruiters. Binnen  
1 maand gaf Overijssel zich aan de bisschop over. 

Bezet
2 jaar lang bezette de bisschop Overijssel. Een 
verschrikkelijke tijd voor de bevolking, die sol-
daten in huis moest nemen en voedsel, kleding, 
hooi en stro aan de bezetters moest leveren. Ook 
voor de Ommenaren braken zware tijden aan na 
de inname van de Ommerschans. In 9 dagen tijd 
hadden Bommen Berend en zijn mannen de hele 
graanoogst opgegeten, de burgers bestolen, en 
huis van de schout (soort politieagent) ,-  wilde de 
bisschop uit Ommen vertrekken. 

Vrede
Op 22 april 1674 sloten Frankrijk en Engeland 
vrede met Nederland. Ook Bommen Berend werd 
gedwongen de vrede te sluiten. Hij liet de bevol-
king van Overijssel voor de tweede keer berooid 
achter.

Bron: Regiocanons in de klas
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Angst op de Ommerschans
1672 Bommen Berend in aantocht
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Opdrachtformulier
Bommen Berend 

Lees de tekst een keer helemaal goed door. 
Lees daarna de eerste  en tweede alinea nog 
eens en beantwoord de eerste twee vragen:

1.  Met welk land was Nederland in 1665 in 
oorlog? 

2.  Wat was de echte naam van Bommen 
Berend? 

3.  Waarom zou Berend van Galen ‘Bommen 
Berend’ genoemd worden?  

 
 

Lees nu de derde en vierde alinea  nog eens. En 
beantwoord de volgende vraag. 

In 1672 was er weer oorlog. Wie waren de 
vijanden? 
 

 
 

Lees de laatste alinea.

Hoeveel geld moesten ze Bommen Berend 
betalen zodat hij vertrok? 

 
 

Je hebt nu het verhaal van Bommen Berend 
gelezen. Zet nu de gebeurtenissen op de juiste 
volgorde:

O  Bommen Berend werd gedwongen vrede te 
sluiten

O  Bommen Berend bezet Overijssel

O  De soldaten van Bommen Berend 
plunderen Ommen en bewoners moeten 
veel belasting betalen.

O  Bommen Berend valt Overijssel aan met 
een leger van 42.000 man voetvolk en 
17.000 ruiters

Open vragen:
Waarom zouden de soldaten zo bang zijn 
geweest toen ze hoorden dat de troepen van de 
bisschop Bommen Berend eraan kwamen?
 

 

In Nederland is het nu geen oorlog, ben jij wel 
eens bang dat het wel weer oorlog wordt? En 
waarom?  
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antwoordformulier
Bommen Berend 

Lees de tekst een keer helemaal goed door. 
Lees daarna de eerste  en tweede alinea nog 
eens en beantwoord de eerste twee vragen:

1.  Met welk land was Nederland in 1665 in 
oorlog? 

2.  Wat was de echte naam van Bommen 
Berend? 

3.  Waarom zou Berend van Galen ‘Bommen 
Berend’ genoemd worden?  

 
 

Lees nu de derde en vierde alinea  nog eens. En 
beantwoord de volgende vraag. 

In 1672 was er weer oorlog. Wie waren de 
vijanden? 
 

 
 

Lees de laatste alinea.

Hoeveel geld moesten ze Bommen Berend 
betalen zodat hij vertrok? 

 
 

Engeland

Berend van Galen

Hij hield van oorlogvoeren

Fransen en Engelsen

2.000 gulden

Je hebt nu het verhaal van Bommen Berend 
gelezen. Zet nu de gebeurtenissen op de juiste 
volgorde:

O  Bommen Berend werd gedwongen vrede te 
sluiten

O  Bommen Berend bezet Overijssel

O  De soldaten van Bommen Berend 
plunderen Ommen en bewoners moeten 
veel belasting betalen.

O  Bommen Berend valt Overijssel aan met 
een leger van 42.000 man voetvolk en 
17.000 ruiters

Open vragen:
Waarom zouden de soldaten zo bang zijn 
geweest toen ze hoorden dat de troepen van de 
bisschop Bommen Berend eraan kwamen?
 

 

In Nederland is het nu geen oorlog, ben jij wel 
eens bang dat het wel weer oorlog wordt? En 
waarom?  
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Ze hadden gehoord dat Bommen Berend een 
oorlogslustige bisschop was en hun schans was 
niet sterk genoeg. Daarom waren ze bang en 
vluchtten ze weg 

Elk antwoord is goed, mits gemotiveerd 
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