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ZWARTEN-
DIJKSTER-

SCHANS

De Zwartendijksterschans ligt op de grens van
Friesland in de Drentse gemeente Norg, bij het
gehucht Een-West. Dit aarden verdedigingswerk is
in 1593 aangelegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog
door Willem Lodewijk van Nassau, stadhouder van
Friesland. Het was een militair bolwerk dat lag aan
de enige weg door het onbegaanbare moerasgebied
in Noordwest-Drenthe. Vier bastions geven het ver-
dedigingswerk dat met grachten is omgeven, de
vorm van een vierkant.

De schans speelde een belangrijke rol in de strijd
tussen Willem Lodewijk en Verdugo, tussen 1589
en 1594. Willem Lodewijk was behalve stadhouder
ook kapitein-generaal van Friesland en de
Groninger Ommelanden. Verdugo voerde, als
Spaanse stadhouder en kapitein-generaal van
Friesland, Groningen, Overijssel en Lingen, in
1589 het gezag in het gebied dat nog in Spaanse
handen was: de stad Groningen, Drenthe en de
Kop van Overijssel. Het lukte Verdugo om in 1593
op weg naar Friesland de schans toch te passeren.
Volgens de vestingdeskundige G. Overdiep nam
Verdugo de pas langs de Zwartendijksterschans
omdat de pas door de moerassen langs de Leek
gesloten was door de daar in 1592 door Willem
Lodewijk aangelegde schans. Dankzij de droogte
kon hij de schans Zwartendijk op enige afstand

Gravure uit 1675

over het moeras passeren, hoewel het geschut en de
wagens met proviand nu en dan diep wegzonken in
veenplassen, waar zij slechts met de grootste moeite
weer uit konden worden getrokken. In het voorbij-
trekken zond Verdugo enige muskeders naar de
schans. Bij de schermutseling werd hopman
Meijerinck, die met een compagnie in de schans lag,
door het hoofd geschoten.
In 1672 toen Bernhard von Galen, bisschop van
Munster en beter bekend als Bommen Berend, de
stad Groningen binnenviel, werd de schans opnieuw
in staat van verdediging gebracht als onderdeel van
de Fries-Groningse Waterlinie tussen Delfzijl en ^}
Kuinre. Na 1672 bleef de schans ongebruikt. Tot
het einde van de 18e eeuw woonde er een bewaker
die voor het onderhoud zorgde, maar daarna raalcte
de schans in verval en in de vergetelheid. Tot de res-
tauratie in de jaren vijftig was de schans nauwelijks
meer herkenbaar als verdedigingswerk.
In 1929 schonk de familie Linthorst Homan het
terrein met de vervallen schans aan de Stichting
Oud-Drenthe, die in dat jaar werd opgericht.
Dankzij de inspanningen van Overdiep en van
archeoloog Van Giffen herrezen bij de restauratie de
wallen en de bastions. De gracht staat nu vaak
droog, omdat de grondwaterstand in het aanliggen-
de gebied in de loop der tijd ingrijpend is gewijzigd.

De schans is toegankelijk voor het publiek en geeft
een indruk van het bolwerk zoals het er vroeger
heeft uitgezien. Het enige dat ontbreekt is de oor-
spronkelijke landschappelijke situatie van het moe-
rasgebied waarbinnen de schans zijn functie had.
De foto is in zuidelijke richting genomen. De weg
heet de Schansweg en loopt van Een naar
Bakkeveen. «-*
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