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Aflevering 5

JODENVERVOLGING

Jodenvervolging
De Duiise bezetter hod hei in de oorlog voorol op
Joodse Nederlonders gemunl.
Ze werden steeds horder oongepokt.
Zet de vetgedrukte woorden in de iuiste volgorde in het
schemo.. Joden worden weggevoerd noqr hel oosten.. Joden moeten goon wonen in een Joodse wiik.. Joden worden opgepokt.. Joden moeten een gele sler drogen.. Joden wordt verboden noor een zwembod of een

restouronl te goon.. Joden worden vermoord in vernietigingskompen.. Joden moeten een oriërverkloring tekenen.

Ariërverkloring
De voder en moeder von Kqql kriigen
een brief woorin hen wordt gevroogd een
oriërverkloring te ondertekenen.
o Wqt is een orierverkloring?

Zet een kruisfe voor het goede ontwoord.
E doormee verkloqr ie dot ie Duits

bent.
E doqrmee verl<loor je dol ie niet

Joods bent.
E doormee verkloqr le hel niet eens

bent met de Duislers.
b De voder en moeder von Kool iwijfelen

over wot ze moelen invullen. Woorom
twiifelen ze?
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Hekel oon Joden
Adolf Hitler, de leider von Duilslond, heefl een grote
hekel oon de Joden. Hil loot propogondofilms moken
woorin Joden worden vergeleken met rqtten.
o Wot is een propogondofilm?

Zet een kruisie voor het goede sntwoord.
E een film die loot zien hoe slecht de Duitsers ziin.
E een film woorin Joden zworl worden gemookl.
E een film over hoe de gele ster moet worden gebruikt
E een film woorin Adolf Hitler spreekl over de Joden.

b Woorom liet Adolf Hiller de propogondofilms over
de Joden moken?

Jodenster
De Duitsers bedenken een monier om
Joden oltiid herkenboor te loten ziln.
Ze moeten een Jodensler drogen.
o Hoe komen de Joden oqn die sierren?

Zet een kruisie voor het goede ontwoord.
tr ze krilgen ze von de Duitsers.
E ze moeten ze zelf moken.
E ze moeten ze zelÍ kopen.
E ze kriigen ze vio de post loegestuurd

b Wot gebeurt er wonneer ie ols Jood
geen Jodenster droogl?
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Persoonsbewiis
Alle Nederlonders moelen liidens de
bezetting een persoonsbewiis bii zich
drogen.
q Wqt stoot er in een persoonsbewiis von

een Joodse mon of vrouw?

b Hoe noem ie legenwoordig een
persoonsbewiis?

c ln een persoonsbewiis von nu stoon
gegevens die ook in een persoons-
bewijs von loen stoon. Welke ziin dot?
Zel er een kruisie ochter.. nqom. hondtekening. burgerservice-nummer. folo. vingerofdruk. of ie Joods benl

d Hoe zit dqt tegenwoordig? Moeten wii
nu ook lolen zien wie we ziin? En hoe
doen we dot? Schriif er een kort
verhooltie over. Gebruik in ieder gevol
de woorden identificotie, politie, boele
en verplicht.

Vervolging
ln 1942 moeten olle Joodse gezinnen in Amsterdom
weg uit Nederlond. Ze kriigen een brief thuis woorin
slool: "U moel zich voor eventuele deelnome oqn een
onder politietoezicht sloo nde werkverruimin g in
Duitslond voor persoonsonderzoek en geneeskundige
keuring noor hel doorgongskomp Westerbork, slotion
Hoogholen begeven. Doorloe moet u 30-10-'42 op de
verzomel plools Joodse Schouwburg oonwezig zil n".
o Wot denkt de vqder von Koot dot er met de Joden

goot gebeuren?
Zet een kruisie voor hef goede ontwoord.
tr Hii denkt dot ze op vokontie goon in Duitslond.
tr Hii denkt dot ze moeten goon werken ergens

in Amsterdom.
tr Hii denkt dql ze moeten goon werken ergens

in Duitslond.
tr Hii denkt dot ze gevongen worden gezel.

b De Joden worden mossool opgepokt. Hoe noem
ie dot?

c Woor worden de Joden noor toe gebrocht?

d Hoe worden ze door noor toe gebrocht?
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Onderduiken
Mensen die zich niet wilden melden om te goon
werken in Duitslond moeslen zich verstoppen.
Onderduiken noemen we dot.
o Woor gingen veel Joden onderduiken?

b Ook zolen er veel mensen ondergedoken in een huis
in de stod. Ze konden niet veel doen. Hef wos een
beetie olsof je in de gevongenis zot. Wot zou iii in die
tiid gedoon hebben om de dog door te komen?
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Joodse wilk
De Duitsers dwongen de Joden om in een
speciole Joodse wijk te gqqn wonen.
Wqorom deden ze dot? !I.. ¡
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Gesnopt
Als onderduiker wos ie le leven niet zeker
Je moest er voor zorgen dot ie niet
onldekt werd.
o Wot gebeurde er qls de Duitsers

ontdekten woor ie zol ondergedoken?

b Koot wil onderduiken bii hoor vriendin
Gerdo en hoor fomilie. De voder von
Gerdo wil dot helemool niel. Woor is
hii bong voor?

c Hoe loopt het of met de voder, moeder
en het zusie von Koot?
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Westerbork
Veel Joodse mensen die werden opgepokt door de
Duilsers werden nqor doorvoerkomp Westerbork
gevoerd. Door bleven ze een oontol dogen, weken of
soms zelfs moqnden voordot ze per lrein noor een
concenlrolieko m p in Duitslo nd werden gebrocht.
Biino olle Nederlondse Joden die in Duitslond ziln
omgebrocht, hebben in Weslerbork gezeten. Anne
Fronk is vsnuit Westerbork noor Duilslond gebrocht.
Door is ze overleden oon ondervoeding en ziekte. No
de oorlog ziin er monumenien gemookt voor olle
Joodse mensen die in de oorlog ziin omgekomen.
Op de folo zie ie zo'n monument in komp Westerbork
Er liggen ,l02.000 stenen met sterren erop.
o Wol belekenen de sterren op het monument?

b Woorom hebben de stenen verschillende hoogtes?

c Woorom is het belongriik dot er dit soort
monumenlen ziin ler nogedochtenis vqn de Joodse
mensen die ziin vermoord in de Tweede Wereldoorlog
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Anne Fronk
Anne Fronk is één von de beroemd-
ste Joodse meisies uit de Tweede
Wereldoorlog. Zil heeft een dog-
boek biigehouden toen ze zot
ondergedoken.
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o Mook de zin of:
Anne zol ondergedoken in de stqd ..............
in he1.........

b Hoe long zot Anne ondergedoken?
Zef een kruisje voor hel goede anfwoord.
E I moond
E 2 moonden
tr 1 ioor
E 2 ioor

c Hoe vook is Anne in die tiid buiten geweest?

d Hoe loopt het of met Anne en hoqr fqmilie?

rD Een nieuwe noom
Bekilk de clip Een nieuwe noom op
www.schooltvbeeldbonk.nl. Beontwoord
doorno de volgende vrogen.
o Woorom worden de horen vqn de

iongen en hei meisie in het filmpie
geverfd?

b Wot moeten de mensen die de
onderduikers helpen, geven oon de
briefschriiver?

c Wot gebeurt er met mensen die onder-
duikers helpen?

å
Ii
I

;
¡t
l
I
F

i
i
I
É

T
F
F

þ
F

I
b

à

12 VROEGER & ZO SPECIAAL El'#r"*


