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Docentenhandreiking  

Bedelaars

Samenvatting 
In de vorige les is een bezoek gebracht aan de 
begraafplaats, van alle mensen die hier begraven 
zijn is een overlijdensregister bijgehouden, hierin 
staat ook het beroep dat zij hadden en waar zij 
vandaan kwamen. Deze les gaat weer over de Om-
merschans als bedelaarskolonie, maar dan over 
verhalen van bedelaars zelf. Wat voor mensen 
waren dat? Waar kwamen ze vandaan en waarom 
waren ze bedelaar geworden? 

Doel  van de les
De leerlingen kunnen aan de hand van het horen 
van verhalen en het afschrijven van een verhaal 
zich inleven in het lot van bedelaars.

Werkvorm 
Horen
De docent introduceert de les klassikaal van de 
hand van het overlijdensregister; 
•  Waar kwamen de bedelaars vandaan?  

 Bedelaars uit de stad, vanuit heel Nederland, 
werden naar de Ommerschans gestuurd om te 
werken en werden daar heropgevoed.

•  Wat voor werk deden de bedelaars in de Om-
merschans? 

“Er werd op het land gewerkt en in de Ommer-
schans was een spinnerij, kleermakerij, schoen-
makerij, touwslagerij en manden- en klompen-
makerij.”

•  Gingen kinderen naar school? 
“Er was een schooltje annex onderwijzerswo-
ning op het terrein, maar omdat ook kinderen 
(vanaf 8 jaar) geacht werden geld te verdienen 
en dus te werken, komt er van schoolgaan niet 
veel.”

Zien
De leerlingen horen de geschiedenis van Gerrit 
(Hegeman) (in Excel nr 1886): Hij was kolonist 
(bedelaar) en komt oorspronkelijk uit Amsterdam. 
Zijn ouders heetten Jan Dirk Hegeman en Sophia 
Cathatrina Arkenau. Hij is op 64 jarige leeftijd 
overleden in 1861. Hij stond bekend als ondeu-
gende jongen en later als raddraaier. 

Opdracht: Schrijf een opstel vanuit Gerrit over 
een dag in de kolonie. Bedenk welke vakken hij op 
school had of wat hij voor beroep deed. Wat aten 
ze in de kolonie denk je? Had hij een vriendinnetje 
of vrouw? Probeer je zo goed mogelijk in te leven. 
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(Still uit de film ’t Oversticht: Ommerschans, https://www.

youtube.com/watch?v=Ic5hWRdxeC8, 12:08min (is niet Gerrit 

Hegeman, maar waarschijnlijk  Anselmus Bernardus  Appel-

man – nr.99 - 43 jaar, overleden op 18-06-1828, kolonist, vm. 

woonplaats en andere gegevens onbekend))

Doen: 
Nabespreken: klassikaal de les afsluiten met be-
spreken van essentie van de les; kunnen de leer-
lingen aan de hand van het horen en afschrijven 
van een verhaal zich inleven in het lastige leven 
van een bedelaar? 
•  Kunnen ze aangeven waar de bedelaars van-

daan kwamen?
•  Kunnen ze aangeven wat voor werk er door de 

bedelaars gedaan werd?

Tijdsduur 
In totaal 1 lesuur (45 min) voor horen, zien en 
doen. 

Lesbenodigdheden
•  Opdrachtenformulier 
•  Digibord

Voorbereidende werkzaamheden 
•  Opdrachtenformulieren printen

Extra suggesties
•  Aanvullend op deze les kan een bezoek worden 

gebracht aan de Koloniehof in Frederiksoord, 
een museum over de maatschappij van Welda-
digheid. In dit museum is veel informatie (ook 
over afkomst van bedelaars) voor de leerlingen 
toegankelijk. Hieraan zijn wel kosten verbon-
den en het museum is ook niet het hele jaar 
geopend.. 
Meer informatie is te vinden op  
http://www.dekoloniehof.nl/wp/

•  Een andere optie is om een uitstapje te maken 
naar het gevangenismuseum in Veenhuizen. Dit 
museum is gebouwd in één van de gebouwen 
van de strafkolonie en heeft een soortgelijke 
geschiedenis als de Ommerschans. Het muse-
um heeft speciale rondleidingen voor het basis-
onderwijs. Hieraan zijn wel kosten verbonden. 
Meer informatie staat onder:  
http://www.gevangenismuseum.nl/onderwijs/
basisonderwijs.html
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