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Rollenspel
“Keuzes maken”

De groep wordt verdeeld in 4 groepen.
De boer en boerin en de overigen worden 
verdeeld in drie groepjes.
De boer en boerin zitten bij het aanrecht 
met de etenswaren.
De overige groepjes zitten rond de tafel.

Door de oorlog werd het vervoer van goe-
deren erg moeilijk. Daardoor konden de 
winkeliers bijna niet meer aan hun voorra-
den komen om te verkopen. Er was een 
tekort aan alle dagelijkse artikelen.
De mensen kregen distributiebonnen. Dis-
tributie betekent verdelen. Als er artikelen te 
koop waren, dan mocht je die alleen kopen 
als je daar bonnen voor had. Zij betaalden 
met geld + bonnen. Als de bonnen op wa-
ren kon je ook niets kopen.
Bijvoorbeeld:
Per week kon moeder 1 brood kopen voor 
het hele gezin. Als er dan bezoek kwam, 
dan was in één keer je rantsoen voor de 
hele week op. Vaak brachten de gasten hun 
bonnen dan mee. Of er werd geruild. Als je 
niet rookte kon je ze ruilen met iemand die 
graag extra tabak wilde.

Maar in de winter van 1944-1945 reden er 
geen treinen meer en auto’s waren bijna 
allemaal gevorderd door de bezetter. Daar-
door werd er bijna helemaal niets meer 
aangevoerd. Vooral in de steden werd dat 

goed gemerkt. De winkels waren leeg. Er 
ontstond hongersnood. Vaak zo erg dat er 
mensen stierven van de honger.
Op het platteland, bij de boeren, was nog 
wel voedsel, maar dan moest je het zelf 
gaan halen. Veel mensen gingen lopend 
of met een oude fiets de boerderijen langs 
om aan voedsel te komen. Zij namen ook 
spullen mee om te ruilen, zoals gouden en 
zilveren sieraden, zilveren lepels en andere 
voorwerpen.
Kinderen werden wel eens op een boerderij 
als pleegkind opgenomen, denk maar aan 
Marie en Klazien Katuin uit Voorburg uit het 
boek “Post uit Aalten”.

Luisteren naar het liedje: “Vader, je bracht 
me toen naar Friesland” (gezongen door 
Joost Prinsen)

Inleidend verhaal

Karakterbeschrijvingen van 
de verschillende personen
Boer en boerin Rensink
Op de boerderij is er altijd wel genoeg 
voedsel. Als de bezetter het voedsel kwam 
vorderen voor het leger werd vaak iets ach-
ter gehouden uit de tuin, van de slacht van 
het vee en van het land. Jullie zijn nu in de 
keuken van de boerderij “Rensink”.
Er kwamen veel mensen uit het westen van 
Nederland om voedsel vragen. Daar waren 
minder boerderijen en veel grote steden, 
zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag.
Boer en boerin Rensink hadden niet voor 
alle mensen voedsel, dus moesten zij 
keuzes maken: Wat zullen zij vragen voor 
het voedsel? Bonnen, geld, goud, zilver? 
Wie krijgt wat en wie niet? Wie krijgt meer/ 
minder?
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Verloop van de activiteit
1. De verschillende rollen worden voorgele-
zen.
2. De groepen gaan even in overleg.
- De kinderen van de drie groepen proberen 
een verhaal te bedenken. Wat zullen zij de 
boer en boerin vertellen: Hoe het thuis is en 
wat zij verwachten, enz.
- De boer en boerin overleggen hoe zij zul-
len omgaan met de verschillende mensen 
die aan de deur komen.
3. Om de beurt komen de groep 1, 2 en 3 
bij de boer en boerin om voedsel vragen. 
4. Nabespreking:
- Was het voor de boer en boerin moeilijk 

Attributen:
Mand met tarwe, bruine bonen, erwten, 
pakje boter, aardappelen (niet in de koffer), 
prei (niet in de koffer).
Voor de boerin: Muts en schort
Voor de boer: pet en jasje
Groep 1: bonnen, 25 gulden, een broche
Groep 2: portemonnee met veel geld
Groep 3: gouden sieraden en gouden 
horloge

Groep 1
Zij hebben niet veel te besteden, slechts 
een klein beetje geld, de distributiebonnen 
en een gouden broche. Moeder heeft die 
eens van vader gekregen en ze is er erg 
gehecht aan. Maar ja… honger!
De vader werkte als dwangarbeider voor de 
Duitse bezetter, maar is gevlucht. Hij is nu 
ergens ondergedoken. Zij weten niet waar. 
Hoeveel voedsel kunnen zij krijgen?

Groep 2
Zij hebben een portemonnee met veel 
bankbiljetten. Vader is een handelaar en 
heeft veel geld verdiend. Kan hij met dit 
geld extra voedsel kopen?

Groep 3
Zij hebben gouden sieraden. De sieraden 
zijn wel familiestukken. Het gouden horloge 
is van oma geweest. Met pijn in het hart 
wordt dit aangeboden in ruil voor voedsel. 
Hoeveel voedsel kunnen zij hiervoor krij-
gen?

om goede beslissingen te nemen? Waarom 
maakten zij deze keus? Kon het ook anders 
en waarom?
- Hoe werden de groepen behandeld door 
de boer en boerin? Zijn zij tevreden? Kon 
het ook anders? Hoe en waarom?

Verbinding met het heden
Gebeurt het nog wel eens dat mensen bij 
ons aankloppen omdat ze in hun land niet 
in leven kunnen blijven?


