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Samenvatting
De les wordt geïntroduceerd door een bezoekje aan 
het Jodenbergje. Ter plaatse wordt aan de leerlingen 
gevraagd wat ze weten van deze plek en van de 
mensen die hier zijn begraven. Weten de leerlingen 
bijvoorbeeld hoe oud de begraafplaats is? (eerste 
graf is van 1766) 
Terug in de klas maken de leerlingen in groepjes een 
tijdbalk met daarin de geschiedenis van de Joodse 
gemeenschap rond Hardenberg. De informatie 
hiervoor zoeken ze in teksten en daarbij gebruiken 
ze historische afbeeldingen.

Doelen van de les 
De leerlingen weten dat er in Hardenberg een 
Jodengemeenschap is geweest en dat het 
Jodenbergje daar een monument van is.
De leerlingen kunnen aan de hand van het 
maken van een tijdlijn bronnen (zoals teksten en 
afbeeldingen) opzoeken en gebruiken.

Werkvorm (en)
Stap 1
Neem de leerlingen mee naar het Jodenbergje aan 
’t Holt (zie bijgevoegde kaart). Dit kan het beste op 
de fiets. Geef de leerlingen vooraf de opdracht mee 
goed te kijken als ze ter plaatse zijn, want hierna 
gaan ze informatie over het Jodenbergje verwerken. 
Ze moeten letten op:
•  De (landschappelijke) omgeving; waar ligt het? Hoe 

ziet de omgeving eruit? (bos, open weiland, rivier 
etc?)

•  De vorm van de begraafplaats (plattegrond? plat of 
hoogteverschil?)

•  De vorm en aantal grafstenen (gestructureerd 
of chaotisch, veel of weinig grafstenen, oude 
of nieuwe etc?) NB alles wat de leerlingen 
zelf nog opmerken is goed; het gaat om 
omgevingsbewustzijn

Stap 2
De leerlingen zijn bij het Jodenbergje 
geweest zonder dat ze gevoed zijn met 
achtergrondinformatie. Ze hebben dus 
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onbevooroordeeld kunnen en moeten kijken hoe de 
situatie daar is. Laat ze hun bevindingen opschrijven 
op het opdrachtenformulier.
Daarna gaan de leerlingen in groepjes op de 
computer zoeken naar geschreven bronnen en evt. 
afbeeldingen van het Jodenbergje om zo informatie 
te vinden om de tijdlijn in elkaar te zetten. 

Stap 3
Klassikaal nabespreken van de les: kunnen de 
leerlingen de tijdlijn in elkaar zetten met behulp van 
de gevonden bronnen? Vraag vooral ook wat hun 
beleving van de begraafplaats is geweest. 

EXTRA SUGGESTIE:
De extra opdracht kan worden uitgevoerd en 
de les kan tevens worden uitgebreid met een 
bezoek aan de nieuwe Joodse begraafplaats met 
de opdracht om de oude (het Jodenbergje) en de 
nieuwe begraafplaats te vergelijken. 

Lesbenodigdheden
•  Digibord met wifi
•  Opdrachtformulieren
•  Computers met internet      

 
Tijdsduur 
stap 1: halve ochtend of middag (afhankelijk van 
afstand school tot Jodenbergje) 
Deel 2: 90 minuten
Stap 2: 2 lesuren van 45 min

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:Dit product is vervaardigd door Het Oversticht (Maartje van Hellemondt en  
Marlies van der Vegte) © 2019  |  Grafisch ontwerp: Frank de Wit 
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1.  Je bent bij het Jodenbergje geweest. Daar heb je de opdracht gekregen om de omgeving en de plek zelf 
goed te bekijken en in je op te nemen. Schrijf hieronder op wat je opgevallen is aan:

De omgeving:

De plek zelf:

2.  Nu ga je op internet zoeken naar informatie over het Jodenbergje. 
ga naar google en type een handige zoekterm in, bijv. Joodse gemeenschap Hardenberg. 
Je krijgt nu een aantal resultaten in beeld. Lees in ieder geval die van: wikipedia, van het joods cultureel 
kwartier en die van online-begraafplaatsen. De overige mag je ook bekijken; maar doe dit vooral om te kijken 
of daar nog niet eerder genoemde informatie in staat.

3.  Maak een tijdlijn met de volgende jaartallen. De vorm van de tijdlijn mag je zelf bepalen, als de jaartallen 
er maar chronologisch op staan. 

1760
1766
1890
1900
1995
2000

4.  Zoek in je zoekresultaten onderstaande gebeurtenissen op die horen bij de genoemde jaartallen.  
Nu weet je welke gebeurtenis bij welk jaartal hoort.

•  De eerste rabbi wordt begraven
•  Er wordt een muur en hek geplaatst om het Jodenbergje
•  De laatste begrafenis vindt plaats 
•  Ingebruikname van de nieuwe Joodse begraafplaats
•  Jodenbergje wordt in gebruik genomen
•  Het Jodenbergje wordt rijksmonument 
 
Extra opdracht: 
Zoek in google met de term Jodenbergje en in de submap afbeeldingen, afbeeldingen van het Jodenbergje 
en zet ze ter illustratie bij je tijdlijn. 
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1760 Jodenbergje wordt in gebruik genomen
1766 De eerste rabbi wordt begraven
1890 De laatste begrafenis vindt plaats
1900 Ingebruikname van de nieuwe Joodse begraafplaats
1995 Er wordt een muur en hek geplaatst om het Jodenbergje
2000 Het Jodenbergje wordt rijksmonument

De vorm van de tijdlijn is vrij, mits jaartallen chronologisch staan. 


