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Samenvatting
Waarom staat er een enorm standbeeld van Herman 
Schaepman in Tubbergen? Wie was deze man en waarom 
was hij zo belangrijk? De leerlingen gaan in deze les op 
zoek naar de antwoorden. Ze verzamelen informatie en 
schrijven vervolgens zelf een Canontekst voor op de web-
site over de Canon van Nederland:  
https://www.entoen.nu/. 

Doel  van de les
De leerlingen weten wie Schaepman was en kunnen be-
noemen wat hij gedaan heeft en waarom we dit belangrijk 
vinden. Door het doen van een klein onderzoek kunnen ze 
de verhalen over Schaepman opdiepen en die samen tot 
een canontekst vormen.

Werkvorm

Stap 1
Als het goed weer is, is het leuk om met de leerlingen naar 
het standbeeld te fietsen en daar de introductie van de les 
te doen. Het standbeeld staat aan de westkant van Tubber-
gen, op de hoek van de Almeloseweg en de Huyerenseweg.

Op de terugweg, of bij slecht weer, is het een optie naar 
het minimuseum te gaan in de hal van het gemeentehuis 
van Tubbergen. In deze kleine tentoonstelling wordt uitleg 
gegeven over Dr. Schaepman, wie hij was en zijn leven, en 
er staan allerlei voorwerpen die aan hem zijn gerelateerd.
Bij het standbeeld of in het minimuseum introduceert de 
docent de les en vertelt kort een paar feitjes over meneer 
Schaepman: 
•  Theoloog, priester en politicus
•  Werd zo’n 175 jaar geleden geboren, van 1844-1903
•  Heeft een groot standbeeld net buiten Tubbergen
•  Was belangrijk voor het katholieke geloof 

De leerlingen gaan aan de slag met het schrijven van 
een Canontekst. Vraag hen wie weet wat de Canon van 
Nederland is. Zoek vervolgens de regiocanon van Overijs-
sel op via https://www.entoen.nu/nl/overijssel en dan kan 
er doorgeklikt worden naar Twente. Tubbergen heeft (nog) 
geen Canon. In dit geval kan er gebruik worden gemaakt 
van de onderdelen in ‘Canon van Overijssel in de klas’: 
https://www.entoen.nu/nl/overijssel/overijssel-in-de-klas 
Op de website van entoen.nu kan iedereen zelf een canon-
tekst maken en inleveren: 
https://www.entoen.nu/nl/page/27455/mijn-canon 
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Vandaag is de opdracht om met de hele klas een Canon-
tekst over Herman Schaepman te schrijven. 

Stap 2 
Als de leerlingen het standbeeld van Schaepman nog niet 
hebben bezocht, kan dat ook in deze stap. De leerlingen 
kunnen ter plekke een foto maken om in hun tekst te 
verwerken. 
De leerlingen krijgen groepsgewijs een thema betreffende 
Schaepman aangereikt. De thema’s zijn:
•  Dr. Schaepman als priester
•  Dr. Schaepman als dichter
•  Dr. Schaepman als politicus 
•  Het monument voor dr. Schaepman

Elk groepje werkt één thema uit. Eerst bedenken ze 
vragen die te maken hebben met het thema. Die vragen 
kunnen bijvoorbeeld per leerling verdeeld worden om 
uit te werken of op te zoeken. Sommige websites gebrui-
ken lastige woorden en informatie. Daarom is het aan te 
raden als docent eerst de vragen met de leerlingen door 
te nemen waarop gemakkelijk antwoorden te vinden zijn. 
Voorbeelden: data van geboorte/overlijden/wanneer 
verhuisd/waar heeft Schaepman allemaal gewoond/
welk materiaal is het monument gemaakt/wie heeft het 
monument gemaakt.
Om de antwoorden te vinden, doen de leerlingen kort 
onderzoek op internet of in de lokale bibliotheek. De 
bedoeling is dat elk groepje een verhaal schrijft over het 
gekozen thema en dit ook voorziet van foto- of kaartmate-
riaal of van tekeningen. De leerlingen kunnen ter plekke 
foto’s maken bij het monument. De verschillende hoofd-
stukjes/thema’s worden door de docent gebundeld tot een 
canontekst, getiteld “ Dr. Schaepman”. De docent zet dit 
vervolgens op de website van entoen.nu. 

Stap 3 
De les wordt klassikaal afgesloten met een korte evalu-
atie; wat hebben de leerlingen geleerd en ontdekt? Wat is 
ze bijgebleven? Hoe ging het onderzoek? En het werken 
in groepjes? Inhoudelijk kan er geëvalueerd worden of de 
leerlingen het terecht vinden dat Schaepman zo’n groot 
standbeeld heeft gekregen, en waarom wel/niet? Als 
de tekst online is gezet, kan dit op het digibord getoond 
worden. 

Tijdsduur 
De docent kan zelf bepalen hoeveel tijd in de klas aan dit 
onderdeel wordt besteed en hoe uitgebreid het verhaal 
moet zijn. Een aantal taken kunnen als huiswerk meegege-
ven worden.  

Lesbenodigdheden
•  Fietsen en eventueel begeleiding op het moment dat het 

monument wordt bezocht 
•  Computers met internet en een tekstverwerkingspro-

gramma zoals Word 
•  Digibord

Lijst van websites 
Voor het onderzoek kunnen de leerlingen bijvoorbeeld de 
volgende websites gebruiken:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Schaepman 
https://socialhistory.org/bwsa/biografie/schaepman
https://www.nederlandsepoezie.org/dichters/s/schaep-
man.html
https://www.wieiswieinoverijssel.nl/zoekresultaten/
p2/18-herman-schaepman
http://rijksmonumenten.nl/monument/507961/stand-
beeld-van-dr-schaepman/tubbergen/

Voorbereidende werkzaamheden 
•  Achtergrondinformatie doorlezen  
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Op de Tubberger Es staat langs de Almeloseweg (net ten 
westen van Tubbergen) een imposant standbeeld. Dit 
standbeeld is gewijd aan Dr. Herman Schaepman. Schaep-
man is van grote betekenis geweest voor de emancipatie 
van de katholieke Nederlanders en Twentenaren. Hij 
zorgde ervoor dat de katholieken, die vanaf de zestiende 
eeuw afgleden tot een achtergestelde minderheid, weer 
beter vertegenwoordigd werden en meer macht kregen in 
de politiek. 
Herman Schaepman werd in 1844 geboren in Tubbergen. 
Hij volgde een opleiding tot priester en werd in 1867 tot 
priester gewijd. Vervolgens behaalde hij zijn doctoraat in 
theologie in Rome en werd hij professor aan het seminarie 
in Driebergen. 
In 1880 was hij de eerste priester die lid werd van de 

Tweede Kamer. In religieus opzicht was Schaepman 
conservatief, maar in sociaal opzicht bijzonder progres-
sief. Hierdoor week zijn ideologie vaak af van die van 
de andere katholieke Kamerleden. Hij streed voor het 
algemeen stemrecht, een katholieke vakbond en de invoe-
ring van de leerplicht. Tevens sloot hij een verbond met 
de anti-revolutionairen, die overwegend een hervormde 
en gereformeerde geloofsovertuiging hadden. Door deze 
samenwerking kregen ze in 1888 een christelijke meerder-
heid in het parlement.
Schaepman heeft gedurende zijn leven ook enkele ge-
dichten gepubliceerd en was redacteur bij verschillende 
tijdschriften. 
In 1927 is het standbeeld op de Tubberger Es onthuld. Het 
is ontworpen door August Falise en uitgevoerd in brons. 
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Minimuseum over Dr. Schaepman in het gemeentehuis van Tubbergen. Foto: Loes Ritzen


