Joodse Slachtoffers

Geheugenspel de Koffer

Doel
Pak de koffer of rugzak die men moest pakken van de bezetter.
Bedenk wat en waarom je de voorwerpen wel of niet mee kunt nemen.
Wat is belangrijk om mee te nemen?

Activiteitengebied
Sport & Spel

Duur

Beschrijving

30 minuten

Vanaf 1 juli 1942 kregen Joden per brief de oproep om zich te melden bij
een verzamelpunt bij hun in de buurt, waar vandaan ze richting
doorgangskamp Westerbork werden vervoerd. In de oproep stond
uitgelegd dat ze ergens in Oost-Europa te werk zouden worden gesteld.
Daarvoor konden ze de hoognodige persoonlijke bagage meenemen.

1-8 personen, 8-15 personen

Deel 1 van het spel
Doe in een koffer of rugzak de spullen die een Jood mocht meenemen
als hij op transport werd gesteld. Dus met voorwerpen van toen die voor
een groot deel dingen die nuttig waren om ergens wat langer te
verblijven.
Houd je daarbij aan de lijst die in de Oproeping! staat. Ook de inhoud
van je portemonnee, je ID en je sierraden die je nu draagt.

Locatie

Groepsgrootte
Leeftijdsgroep
Welpen, Scouts, Explorers

Binnen

Voorbereidingstijd
30 minuten

Je moet de spullen zoeken in een grote hoop spullen waar nog veel
meer spullen in liggen die je dus niet mee kunt nemen.
Stiekem doe je ook wat spullen in de koffer die waardevol voor je zijn,
zoals foto’s en een erfstuk.
Je krijgt 10 minuten de tijd om alles bij elkaar te zoeken. Vermeld je
naam en geboorte datum en HOLLAND op een label aan je koffer of
rugzak. Je geeft deze af bij de leiding.
Deel 2 van het spel
Je krijgt je koffer weer terug en je controleert of alles er nog in zit. Je
hebt nu geen bagagelijst, dus je moet herinneren wat je in de koffer hebt
gedaan. Ga er maar vanuit dat er iets uit is gehaald. Als je weet wat er
mist, krijg je dat terug.
Het kan nog een keer herhaald worden. Je geeft dan de koffer weer af
en krijgt hem weer terug om te controleren of alles erin zit.

Na afloop bespreken waarom bepaalde voorwerpen in de koffer zitten.

Benodigd Materiaal

Kijk voor meer programma’s op vrijheid.scouting.nl
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Een ouderwetse leren koffer of ouderwetse rugzak
Label voor aan de koffer rugzak
Voorwerpen van het officiële lijstje, de inhoud van je portemonee, je ID en je sierraden die je nu draagt
en allerlei andere voorwerpen die niet in de koffer horen.
Brief Operoeping! met bagagelijst (zie pagina’s hieronder).

Tips
Alternatief 1:
Begin de activiteit met het samenstellen van de inhoud van de koffer. Maak die inhoud van deze tijd.
Laat ze zelf uit de hoop met voorwerpen kiezen wat belangrijk is om mee te nemen als ze ergens
anders een jaar of langer verblijven. Dat zijn dan ook praktische voorwerpen. Denk aan kleding,
toiletartikelen, kaasschaaf, potlood, boek, elastiekjes /paperclips, schroevendraaier, een bord, thee-ei,
wasknijper. Waardevolle spullen zijn dan foto’s van familie, een bankpas, mobiele telefoon, laptop.
Zorg ervoor dat ze niet alles mee kunnen nemen en dus waardevolle zaken achter moeten laten.
Speel het tweede deel van het spel.
Pak daarna de brief Operoeping! erbij en laat de bagagelijst zien. Zijn er overeenkomsten met de
inhoud van hun eigen koffer?
Alternatief 2:
Doe zelf vooraf al de voorwerpen in de koffer. Laat de inhoud van de koffer zien en speel vervolgens
het tweede deel van het spel.
Bespreek daarna het hoe en waarom van de inhoud.
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