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Docentenhandreiking  

Voor straf naar de Ommerschans

Samenvatting 
“Voor straf naar de Ommerschans”. In deze les 
worden kinderen meegenomen in het verhaal over 
de Ommerschans als bedelaarskolonie en opvoe
dingsgesticht. In deze les krijgen de leerlingen 
inzicht in het leven in de kolonie, wie woonden en 
werkten daar? 
Voor deze les wordt een bezoek gebracht aan de 
begraafplaats van de Ommerschans. Dit is een van 
de laatste restanten van de bedelaarskolonie. 

Doel  van de les
De leerlingen kunnen aan de hand van het kijken 
ter plaatse inzicht krijgen in de overblijfselen van 
de kolonie. 

Werkvorm 
Horen
De docent introduceert de les klassikaal: vandaag 
gaat de les over de Ommerschans als bedelaars
kolonie. 
•  Wie weet wat een bedelaar is?

•  Waarom zouden die mensen straf krijgen?
De docent vertelt: om deze mensen op te van

gen werd er op de schans een nieuw gebouw 
gemaakt. Om de leerlingen een idee te geven 
hoe dit eruit heeft gezien kan het filmpje ’t Over
sticht: Ommerschans (https://www.youtube.com/
watch?v=Ic5hWRdxeC8) worden gebruikt. Vanaf 
1:00min tot 1:30min.

•  Waarom zijn we op deze begraafplaats?
Het gebouw van de Ommerschans is gesloopt, er 
zijn alleen nog wat restanten. De begraafplaats is 
aangelegd in de tijd van de bedelaarskolonie. In 
het voorste gedeelte werden overleden beambten/
personeel van de schans begraven en in een ruim 
gedeelte daarachter de bedelaars, dit stuk is nu 
bos (hier zijn boompjes aangeplant die de graf
velden aan het oog onttrekken).  

Zien 
De leerlingen gaan een bezoek brengen aan de 
begraafplaats. Ter plaatse beantwoorden ze een 
aantal vragen via het opdrachtenformulier. 
 
Doen
Nabespreken van het bezoek. Weten de leerlingen 
dat de begraafplaats een overblijfsel is van de 
kolonie en wie de kolonisten waren? 
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Tijdsduur 
In totaal 1 dagdeel voor horen, zien en doen. 

Lesbenodigdheden
• Opdrachtenformulier 
• Digibord

Voorbereidende werkzaamheden 
•  Kaarten en afbeeldingen op digibord  

klaarzetten
•  Opdrachtenformulieren printen
•  Voor het bezoek aan de schans begeleiders  

regelen

Extra suggesties:
Aanvullend op deze les kan er ook (kort) onder
zoek gedaan worden naar de eigen familie. Laat 
de leerlingen bijvoorbeeld een eigen stamboom 
(tot twee of drie generaties terug) of register  
maken (evt met beroepen).
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Opdrachtformulier
Voor straf naar de Ommerschans

A Verkennen van de begraafplaats 
In het voorste gedeelte van de begraafplaats 
(bij de weg) staan verschillende grafstenen en 
kruizen. 

1.  Hoeveel grafstenen en kruizen staan er in 
totaal? 

      grafstenen en kruizen

2a. Uit welk jaar komt het oudste graf? 

 

2b. Hoe heette deze persoon?

 

3a. Uit welk jaar komt het jongste graf?

 

3b. Hoe heette deze persoon?

 

Op de begraafplaats is ook een familiegraf met 
monument. 

4. Hoe heette deze familie? 

Fam. 

 

5. Hoeveel personen liggen er in het familiegraf 
begraven?

               personen

De bedelaars die begraven werden op de 
begraafplaats kregen geen eigen graf. Zij 
werden begraven in het achterste gedeelte van 
de begraafplaats waar nu het bos staat. 

6.  Hoeveel bedelaars denk je dat er in dit 
gedeelte begraven zijn?

a. 1500 bedelaars
b. 2500 bedelaars
c. 5500 bedelaars 
d. 7500 bedelaars
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Opdrachtformulier
Voor straf naar de Ommerschans

B.  Het overlijdensregister  
(zie bijlage) 

In de tijd van de bedelaarskolonie werd er een 
overlijdensregister bijgehouden. In dit register 
staan alle mensen die zijn overleden, hoe oud 
ze zijn geworden, waar ze vandaan kwamen en 
wat voor werk ze deden. 
De volgende vragen gaan over een stuk 
uit dit register, bekijk het register goed en 
beantwoord de volgende vragen:

7. Hoe oud is Helena Aalbrecht geworden?

        jaar

8. Welke persoon in de lijst is er in Groningen 
geboren?

9. Op de lijst staan bijna alleen maar kolonisten. 
Er zijn twee personen met een ander beroep. 
Wat voor beroep hadden deze twee?

en 

10.  In welke plaats is Hendrikus van Ackeren 
geboren?
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antwoordformulier
Voor straf naar de Ommerschans

A Verkennen van de begraafplaats 
In het voorste gedeelte van de begraafplaats 
(bij de weg) staan verschillende grafstenen en 
kruizen. 

1.  Hoeveel grafstenen en kruizen staan er in 
totaal?

in totaal 182 grafstenen en kruizen

2a. Uit welk jaar komt het oudste graf? 

uit 1824

2b. Hoe heette deze persoon?

Arnoldus Abelius

3a. Uit welk jaar komt het jongste graf?

uit 1942

3b. Hoe heette deze persoon?

IJnskje Maria Muurling

Op de begraafplaats is ook een familiegraf met 
monument. 

4. Hoe heette deze familie? 

Fam. Moll 

 
5. Hoeveel personen liggen er in het familiegraf 
begraven?

6 personen – F.A. Moll, J.J. Moll, J.M. 
Desreijder, F.P. Moll, Sussanna J.M. Moll, 
Barbara van Derker

De bedelaars die begraven werden op de 
begraafplaats kregen geen eigen graf. Zij 
werden begraven in het achterste gedeelte van 
de begraafplaats waar nu het bos staat. 

6.  Hoeveel bedelaars denk je dat er in dit 
gedeelte begraven zijn?

a. 1500 bedelaars
b. 2500 bedelaars
c. 5500 bedelaars 
d. 7500 bedelaars 
 
(5448 mannen, vrouwen en kinderen)
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Opdrachtformulier
Voor straf naar de Ommerschans

B.  Het overlijdensregister  
(zie bijlage) 

In de tijd van de bedelaarskolonie werd er een 
overlijdensregister bijgehouden. In dit register 
staan alle mensen die zijn overleden, hoe oud 
ze zijn geworden, waar ze vandaan kwamen en 
wat voor werk ze deden. 
De volgende vragen gaan over een stuk 
uit dit register, bekijk het register goed en 
beantwoord de volgende vragen:

7. Hoe oud is Helena Aalbrecht geworden?

60 jaar 

8.  Welke persoon in de lijst is er in Groningen 
geboren?

Jurrien Abrahams 

9. Op de lijst staan bijna alleen maar kolonisten. 
Er zijn twee personen met een ander beroep. 
Wat voor beroep hadden deze twee?

wever  

en 

arbeider 

10.  In welke plaats is Hendrikus van Ackeren 
geboren?

Rotterdam 
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Voorbeeld
overlijdensregister Ommerschans

Voorbeeld overlijdensregister Ommerschans
Naam Geslacht Leeftijd Overlijdensdatum Geboorteplaats Beroep Record Nummer Opmerking

Aaken, Catharina van Vrouw 35 06071859 Schiedam koloniste 5657 10336  

Aalbers, Reinier Man 67 23091860 Cranenburg kolonist 5858 10336  

Aalbrecht, Louis Man   16091826 niet vermeld kolonist 1215 10331
leeftijd niet 
bekend

Aalbrecht, Helena Vrouw 60 17041826 niet vermeld kolonist 1055 10331  

Aardsman, Johanna Berendina Vrouw 50 22101856 ‘s Gravenhage koloniste 5175 10336  

Aarschot, Pieter van Man 52 11121844 Koudekerk kolonist 3178 10334

verdere 
gegevens niet 
bekend

Aarsen, Leendert Man 72 09101842 Utrecht kolonist 2876 10333  

Aarsen, Albertus Man 46 21081886 Ossenisse kolonist 8451 10340  

Aarts, Lambertus Man 0 07031859 ‘s Hertogenbosch kolonist 5610 10336

ruim 2 
maanden oud 
wonende te 
Veghel

Aarts, Josephus Man 23 19031856 Rozendaal kolonist 5081 10336  

Abbenhuis, Jan Man 62 13111887 Velp kolonist 8529 10340  

Abbinga, Hendrikus Man 59 19121856 Franeker kolonist 5198 10336  

Abelius, Arnoldus Man 60 26021824 niet vermeld kolonist 716 10331  

Abrahams, Jurrien Man 63 23031858 Groningen kolonist 5446 10336  

Achterberg, Hendrikus Man 42 25121882 Veenendaal wever 8184 10339  

Achterberg, Christoffel Man 68 15021858 Utrecht kolonist 5422 10336

wonende 
te Haren 
weduwnaar 
partner niet 
bekend

Acker, Pieter Jacobus van Man 71 25101868 Vlissingen kolonist 6985 10337
wonende te 
Haarlem

Acker, Cornelis Johannes van den Man 55 01111854 Rotterdam kolonist 4863 10335  

Ackeren, Hendrikus van Man 54 21061879 Rotterdam arbeider 7881 10339
wonende te 
Leiden

Adams, Andries Man 46 13041848 Leijden kolonist 3873 10334  
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