
SAMUËL LEVIE

LESBR IEF

LESDOEL :  

Ik kan vertellen wie Samuël Levie was en
waarom zijn verhaal zo bijzonder is voor

de Etten-Leurse geschiedenis



Positie van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog
Davidsster
Deportatie
Concentratiekampen 

 
Toon de afbeelding van de Joodse marktkoopman Samuël Levie op het bord en bespreek met de
kinderen wat ze zien op de foto. Let daarbij op de, op de achtergrond aanwezige, Moeierboom
om een koppeling te maken naar Etten-Leur.
 
Leg vervolgens uit dat het hier gaat om een foto van de Joodse marktkoopman Samuël Levie.
Samuël Levie was de enige Joodse inwoner van Etten-Leur te tijde van de deportatie in 1943. Hij
overlijdt uiteindelijk op 11 mei 1943, op 65-jarige leeftijd, in de gaskamers van kamp Sobibor.
 
Activeer vervolgens de voorkennis van de kinderen over de Jodenvervolging tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Probeer daarbij de volgende begrippen/onderwerpen te bespreken.
 

 

BEVRAAGDE
21 -EEUWSE VAARDIGHEDEN

-     Kritisch denken
-     Creatief denken
-     Zelf regulering
-     Communiceren

-     Sociale en culturele vaardigheden 
 

OPBOUW INTRODUCTIE (+/- 15 MIN)

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://images2.persgroep.net/rcs/i3xMrkOpyCjCrDhO0WX0ytRU4iM/diocontent/105195389/_fitwidth/534/?appId%3D21791a8992982cd8da851550a453bd7f%26quality%3D0.7&imgrefurl=https://www.bndestem.nl/etten-leur/struikelsteen-voor-joodse-marktkoopman-samuel-levie-in-etten-leur~a7f44018/&docid=f-v7U0zUw6kKxM&tbnid=Bp7yYbq9pFbrFM:&vet=1&w=534&h=390&source=sh/x/im#spf=1582014083905


KERN  (+/- 20 MIN)

Laat zien dat Samuël Levie een Jood was
Laat zien wat Samuël Levie zijn beroep was
Laat zien dat Samuël Levie het enige Joodse slachtoffer uit Etten-Leur is
Laat zien wanneer Samuël Levie is overleden (11 mei 1943)

In de kern gaan de kinderen aan de slag met het bedenken en tekenen/knutselen van een
herdenkingsmonument ter ere van Samuël Levie. Laat de kinderen hierbij zo vrij mogelijk in de
vorm. Het hoeft niet te lijken op een bestaan monument zoals de struikelstenen die elders in het
land liggen. Geef de volgende richtlijnen mee:
 
Het monument dat ik ontworpen heb ...

AFSLUITING  (+/- 5 MIN)
Laat in de afsluiting enkele kinderen uit de klas hun ontwerp toelichten.
 
Probeer verder met de klas eens te bedenken wat een mooie plek zou zijn om het
herdenkingsmonument te plaatsen.

Bron voor achtergrondinformatie: 
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/joodse-koopman-uit-etten-vermoord-in-sobibor
 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/joodse-koopman-uit-etten-vermoord-in-sobibor

