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‘Op ontdekkingsreis op de Ommerschans’
een lespakket over de geschiedenis van de Ommerschans

Doel lespakket
De drie belangrijkste fasen uit de ontwikkeling 
van de Ommerschans vormen het uitgangspunt 
van dit lespakket. Doordat er op de huidige 
plek niet veel meer van te ontdekken valt is het 
lastig om de geschiedenis ter plekke te ‘lezen’. 
De lessen zullen de leerlingen meenemen door 
de verschillende periodes; Schans als verdedi
gingselement, Ommerschans als strafkolonie en 
het ontstaan van Veldzicht als heropvoedings
gesticht. Het biedt veel aanknopingspunten 
met diverse vakken zoals aardrijkskunde en 
geschiedenis. Dit lespakket is een doorgaande 
leerlijn erfgoed en is een voorbeeld van omge
vingsbewust (lokaal) onderwijs. Het heeft tot 
doel de leerlingen op een onderzoekende wijze  
het bewustzijn van hun directe leefomgeving te 
vergroten.

Opzet
Het lespakket ‘Op ontdekkingsreis op de Om
merschans’ is opgebouwd uit acht lessen voor de 
bovenbouw vanaf groep 5. Elke les representeert 
een bepaalde periode, zoals te zien op de tijdlijn. 
De lessen vallen  binnen het leergebied ‘Oriën
tatie op de jezelf en de wereld’, maar soms ook 
binnen ‘kunstzinnige oriëntatie’.  
Bij alle lessen staan diverse onderwerpen in de 
directe omgeving van de leerlingen centraal, 
zoals de kinderen die woonden in Veldzicht of de 
kolonisten. In de lessen gaan de leerlingen als 
onderzoekers op verkenning uit waarbij ze diver
se bronnen gebruiken zoals kaarten, foto’s en de 
situatie zoals die nu is. De lessen zijn vakover
stijgend en vormen een doorlopende leerlijn. 

Kerndoelen
Het lespakket sluit aan bij de volgende kern
doelen voor het basisonderwijs:

Oriëntatie op jezelf en de wereld - ruimte
50  De leerlingen leren omgaan met kaart en 

atlas, beheersen de basistopografie van 
Nederland, Europa en de rest van de wereld 
en ontwikkelen een eigentijds geografisch 
wereldbeeld.

Oriëntatie op jezelf en de wereld - tijd
51  De leerlingen leren gebruik te maken van 

eenvoudige historische bronnen en ze le
ren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te 
hanteren.

52  De leerlingen leren over kenmerkende 
aspecten van de volgende tijdvakken: jagers 
en boeren; Grieken en Romeinen; monniken 
en ridders; steden en staten; ontdekkers en 
hervormers; regenten en vorsten; pruiken en 
revoluties; burgers en stoommachines;  
wereldoorlogen en holocaust; televisie en 
computer. De vensters van de canon van Ne
derland dienen als uitgangspunt ter illustra
tie  van de tijdvakken.

Kunstzinnige oriëntatie
56  De leerlingen verwerven enige kennis over en 

krijgen waardering voor aspecten van cultu
reel erfgoed.

Nederlands - schriftelijk taalonderwijs
  4  De leerlingen leren informatie te achterhalen 

in informatieve en instructieve teksten, waar
onder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
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Achtergrondinformatie
De schans
De Ommerschans was aangelegd na afloop 
van het Twaalfjarig Bestand om de noordelijke 
provincies te beschermen tegen strooptoch
ten van de Spanjaarden. Het verdedigingswerk 
lag aan één van de weinige begaanbare routes 
door de moerassen tussen Overijssel en Dren
the. De vierkante schans met drie bastions 
aan de Ommer kant kwam in 1628 gereed. 20 
jaar later maakte de Vrede van Munster een 
einde aan de Tachtigjarige Oorlog en verloor de 
schans aan strategische waarde. Maar in 1665 
hing er opnieuw oorlogsdreiging in de lucht. De 
machthebber van Munster, bisschop Von Galen 
alias Bommen Berend, betwistte de Republiek 
het eigendom van onder meer de heerlijkheid 
Borculo in Gelderland. De bisschop verzamelde 
een legermacht en viel OostNederland binnen. 
Op 25 september legerde hij zich met 30.000 
man in Ommen en omgeving. Voor zijn vertrek 
op 6 oktober plunderde hij Ommen. De Mun
sterse troepen lieten bij hun doortocht naar het 
noorden de Ommerschans ongemoeid en kozen 
voor de route via de slecht verdedigde schans bij 
Rouveen, die met een list werd ingenomen. Door 
geldgebrek moest de bisschop zich begin 1666 
terugtrekken, waarmee een einde kwam aan de 
Eerste Munsterse Oorlog.

Tweede Munsterse Oorlog
De dreiging was allerminst geweken. In het 
zogenaamde Rampjaar 1672 viel de bisschop op
nieuw de Nederlanden binnen, tegelijk met zijn 
bondgenoten Engeland, Frankrijk en Keulen. De 
Republiek wist zich ternauwernood staande te 
houden tegen deze overmacht. Binnen 1 maand 
veroverde de bisschop praktisch heel Overijs
sel. Ladderzat waren ze, de soldaten die in juni 
1672 de Ommerschans tegen de troepen van 
de Munsterse bisschop Christoph Bernard von 
Galen moesten verdedigen. Zodra ze vernamen 
dat de bisschop in aantocht was, sloegen de sol
daten aan het muiten. Ze weigerden te vechten 

en maakten zich meester van een voorraad bier, 
waaraan zij zich “seer vol en onbequam dron
cken”. Bij het appèl bleek dat van de 200 man 
sterke bezetting er nog 47 over waren. Zodra een 
verkenner berichtte dat de vijandelijke troepen 
vanaf Ommen oprukten richting de schans, sloe
gen ook de overgebleven soldaten op de vlucht. 
Kapitein Van Arkel en zijn officieren restte een 
smadelijke aftocht. De verlaten schans viel zon
der slag of stoot in handen van de bisschop. Na 
inname van de schans bleef de bisschop met zijn 
troepen nog negen dagen in en rondom Ommen 
gelegerd. De bevolking moest de soldaten van 
alle mogelijke proviand voorzien. De soldaten 
beroofden de burgers desnoods met geweld 
van hun bezittingen. Na betaling van een brand
schatting van f 2.000, verliet de bisschop de 
stad richting Groningen. 

Einde van de schans
Na de oorlog bleef een bezettingsmacht op de 
Ommerschans gelegerd. De soldaten zorgden 
voor de nodige overlast. In 1675 begonnen ze 
tolgelden te eisen van alle passanten, waarvan 
het handelsverkeer richting Ommen ernstig hin
der ondervond. Bovendien mochten de boeren in 
de omgeving niet langer turf steken of boekweit 
zaaien op de veengronden. De stad protesteerde 
met succes tegen deze gang van zaken. Uiteinde
lijk besloot de Raad van State in 1715 de schans 
te ontruimen. Alleen commandant Moespas 
kreeg toestemming om er te blijven wonen en 
de gronden te bewerken. Dat was tegen het zere 
been van de stad Ommen, die eigenaar van het 
gebied was. In gewapende optocht trok de burge
rij naar de Ommerschans en vernielde het huis 
van de commandant. De magistraat trok vervol
gens de exploitatie van de gronden naar zich toe. 
In 1740 kreeg de vervallen schans een nieuwe 
functie als een nationaal munitieopslagplaats en 
werd voorzien van nieuwe verdedigingswerken. 
Ruim een ½ eeuw later, aan het begin van de 
BataafsFranse Tijd, ging de militaire functie van 
de schans definitief verloren.
Bron: regiocanon Ommen 
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Hoe ziet een schans er uit? 
Een schans is een eenvoudig verdedigingswerk 
van aarde. Nu geldt dat we dat eenvoudig vinden, 
voor toen was dat heel werkzaam. Er zijn vier 
basisvormen van schansen.

De Ommerschans hoort dus bij het eerste type. 

De Ommerschans heeft bastions. Dit zijn vijfhoe
kige aarden of stenen uitbouw van een verdedi
gingswerk. Zo kon men de vijand van alle kanten 
zien aankomen en beschieten.

Basisvormen van bastions:

a.  OudItaliaans; 
b. NieuwItaliaans; 
c. OudNederlands; 
d. verbeterd OudNederlands; 
e. Frans (Vauban, 2e methode);
f. NieuwNederlands (Coehoorn)

De Ommerschans heeft dus oudNederlandse 
bastions en krijgt na 1740 ravelijnen voor een nog 
betere verdediging.

De donkere driehoeken zijn 
ravelijnen. 

Deze informatie is afkomst van 
http://www.coehoorn.nl/
terminologie
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Strafkolonie de Ommerschans

Maatschappij van Weldadigheid
Bedelaarskolonie de Ommerschans kwam voort 
uit een initiatief van generaal Johannes van den 
Bosch (17801844). Hij richtte in 1818 de Maat
schappij van Weldadigheid op, om de armoe
dige 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 land
bouwkoloniën 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 Omme
rschans, 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 vrou
wen 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.

“Wie niet werkt, zal niet eten”
In de praktijk bleek het stelsel moeizaam te 
functioneren. Eenmaal in de kolonie was de weg 
terug naar de maatschappij voor velen een ho
peloze onderneming. Het werk was loodzwaar, 
de verdiensten minimaal, het rantsoen gebrek

kig 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 kolo
nie gevangen, omdat ze ten onrechte voor bede
laar waren aangezien. Pas vanaf 1843 was een 
rechterlijke veroordeling voor verwijzing naar de 
bedelaarskolonie noodzakelijk.

Gebrek aan perspectief
De erbarmelijke situatie was de Maatschappij 
van Weldadigheid slechts ten dele aan te reke
nen. Lokale overheden en regionale tuchthui
zen stuurden massaal invalide bewoners naar 
Ommen, die niet in staat waren te werken. Vanaf 
1827 gold de Ommerschans formeel ook als ver
pleeginstelling. Meer dan 60% van de populatie 
was (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. De Om
merschans 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 defi
nitief ontmanteld. Ironisch genoeg is het kerk
hof vrijwel het enige wat van de Ommerschans 
resteert. Hier liggen ruim 5.400 kolonisten onder 
vermelding van hun registratienummer begra
ven. De dodenakker vormt het tastbare bewijs 
dat de experimentele bedelaarskolonie op een 
mislukking was uitgelopen.

Bron: regiocanon

naar 
begin

inhoud

ommerschans
op de



groep 7 & 8

1LES

naar 
begin

inhoud

Rijksopvoedingsgesticht ‘Veldzicht’  

In 1894 is Veldzicht gebouwd als Rijksopvoe
dingsgesticht voor jongens. Dit was voor jongens 
die te arm, verwaarloosd of ouderloos waren of 
op een andere manier opvoeding nodig had
den. De kinderen werden geselecteerd vanuit de 
armenzorg (in de grote steden) en naar de Om
merschans gestuurd. Vanuit de regering werd er 
voor gezorgd dat deze jongens werden opgevan
gen en opgevoed. Vanaf 1928 werd Veldzicht de 
eerste TBSkliniek in Nederland. TBS staat voor 
Ter beschikkingstelling. Sinds 2016 is Veldzicht 
een centrum voor transculturele psychiatrie.

Veldzicht had vroeger  twee grote afdelingen 
in het gesticht: Ambachtsonderricht en land
bouwonderricht.  Waarbij de jongens van de 
landbouwafdeling een eigen tuintje moesten 
bebouwen en soms ook konijnen of duiven 
mochten houden. De jongens vanuit het ‘vakge
sticht’ deden de huisvlijt, naast het werken in de 
werkplaats. Door ze op die manier weinig vrije 
tijd te gunnen hadden ze ook niet de verleiding 
om ‘ondeugdelijk’  te zijn. In het begin was er 
alleen landbouwonderricht, maar in de praktijk 
bleek dat niet iedereen geschikt was voor deze 
beroepsgroep. 
De heropvoeding werd heel serieus genomen. Zo 
werd er van de leerlingen bijgehouden wat voor 
karakter ze hadden en welke achtergrond ze 
hadden. Op deze manier kon de voortgang bijge

houden worden. Strengheid van de begeleiders 
was nodig om orde te kunnen houden in de vaak 
zeer grote groepen. Zaterdag avond en zondag 
was er vrije tijd en werden er spelletjes gedaan 
en kon je een boek lezen. Op zaterdag moest je 
alleen wel je kastje opruimen. In de zomer kon 
er gezwommen worden in het openluchtbad. 
Gymnastiek werd gedaan aan de rekstok en 
ringen die in de groepstuinen aanwezig waren. 
Leerlingen ontvingen loon voor hun gedane ar
beid en konden daar tabak en andere zaken voor 
kopen. Roken mocht alleen op woensdag en 
vrijdagavond en zondag. 

Contactgegevens
bij les 4 groep 7 en 8  
Rondwandeling op de Ommerschans
Vereniging de Ommerschans:
Info@deommerschans.nl

Foto’s afkomstig van 
Historische Vereniging Ommerschans
Historische Vereniging Avereest

Film  
Bij het lespakket hoort een film over de 
Ommerschans. Deze film is in te zetten aan de 
start van de leerlijn en/of bij de laatste twee 
lessen voor groep 7 & 8. De film is te zien op het 
youtubekanaal van het Oversticht. (te vinden via 
www.oversticht.nl)
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