
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Titel xxx titel xxx  Ot en Sien 

Sporen van Hindericus Scheepstra 

Standbeeld 

 

Lees het canonvenster over Hindericus Scheepstra. Op de Brink in Roden 
staat een standbeeld van hem. Op de foto hieronder zie je het staan.  
 
Vul de tekstballon in en laat Hindericus vertellen waarom de gemeente een 
standbeeld van hem heeft laten maken. 

 

Nodig: kleurpotloden 
 
Heb je het standbeeld van Ot en Sien wel 
eens gezien? Het staat op de Brink in 
Roden. Hindericus schreef samen met zijn 
vrienden Jan Ligthart en Cornelis Jetses 
over deze twee kleuters.  Hieronder lees je 
een stukje uit het boek: 
 
Kersen 
‘Mooie bruine kersen! Twaalf cent een 
pond! Koop! Koop! Mooie bruine kersen. 
Twaalf centen een pond!’ 
Wie roept daar zo? Ot loopt naar het 
raam. Ha!, hij ziet het al – een 
kersenkoopman! Een kar vol kersen. Wat 
veel en wat glimmen ze! 
‘Koop, koop, mooie bruine kersen’, roept 
de kersenkoopman weer. […] 
Moeder lacht, ze gaat naar de deur. De 
kersenkoopman staat net voor hun huis. 
Ot loopt gauw naar de kar. 
‘Zijn ze goed, koopman?’ vraagt moeder. 
‘Niet zuur?’ 
De koopman geeft Ot een paar. Die hapt 
ze gauw op. 
‘Mmm, lekker, heel lekker, moeder.’ 
‘Geeft u me dan maar een half pond’, zegt 
moeder.  Uit: Het boek van Ot en Sien. 
 
De mannen schreven de verhalen over Ot 
en Sien rond 1900. Dat is meer dan 100 
jaar geleden. 
 
Pak een kleurpotlood. Onderstreep in het 
verhaal over de kersen alles wat bij 
vroeger hoort.  

 

 

 

 

https://www.entoen.nu/nl/drenthe/noordenveld/scheepstra


 
 

 

Sporen van Hindericus Scheepstra 

Straatnamen 

Begraafplaats 

Nodig: kleurpotloden, extra werkblad, internet 
A.Roden was zo trots op Hindericus dat ze een 
straat naar hem vernoemden. Zoek de Meester 
H. Scheepstrastraat op de kaart op en kleur de 
straat rood. 
B. Hindericus werkte veel samen met Jan 
Ligthart en Cornelis Jetses. Ook zij kregen een 
straat in Roden. Zoek beide straten op de kaart 
en kleur ze groen en blauw.  
C. Veel mensen weten niet meer wie de 
mannen waren naar wie de straten vernoemd 
zijn. Jij gaat een informatiebordje maken voor 
onder het straatnaambordje. Zoek op internet 
informatie over Scheepstra, Jetses en Ligthart. 
Schrijf daarna een kort verhaaltje over de 
mannen  op het werkblad. 
     
    

Hindericus Scheepstra ligt begraven op de 
begraafplaats aan de Norgerweg in Roden. Hiernaast 
zie je de grafsteen. 
 

A. Waar is Hindericus geboren? En waar is hij 
overleden? 
………………………………………………… 

B. In welk jaar werd Hindericus geboren? …….. 
C. In welk jaar is hij overleden? ………. Hoe oud 

is hij geworden? ……….. jaar 
D. Van wie is het graf naast dat van Scheepstra? 

………………………………………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


