
De Jodenvervolgingen tijdens de bezetting van Nederland



 Je kunt in eigen woorden en met voorbeelden vertellen hoe Joodse 
Nederlanders vanaf het begin van de bezetting van Nederland steeds 
meer werden buitengesloten.

 Je kunt de drie verschillende reacties/houdingen van Nederlanders 
tijdens de Tweede Wereldoorlog noemen.

 Je kunt naast de Joden nog twee groepen noemen die ook door de 
Duitsers werden vervolgd.

 Je kunt van verhalen over wat mensen kozen te doen in de Tweede 
wereldoorlog bepalen of het collaboratie of verzet was en of dit vooral 
goed was voor henzelf of juist voor anderen. 





 Verbod op Joodse kranten, behalve Het Joodsche Weekblad

 Joodse ambtenaren werden ontslagen

 Begin van de distributiekaarten (voedselbonnen)



 Iedereen kreeg een persoonsbewijs

 Joden moeten zich laten registreren als Jood. In het 
persoonsbewijs kwam een J van Jood te staan.

 Steeds meer openbare plaatsen worden 'Verboden voor Joden’ 
(zwembad, bioscopen, cafés etc.)

 Joodsche wijk 

 Joden worden opgepakt en afgevoerd (razzia) --> Februaristaking



 Joden moeten een gele ster dragen.

 Joden mogen geen vervoersmiddel meer hebben.

 Joden mogen niet meer reizen, vissen en sporten.

 Joden moeten tussen 20.00 uur en 06.00 uur thuis zijn.

 Joden worden opgeroepen om in Joodse werkkampen te 
gaan werken.

 Er worden meer razzia's gehouden.

 Meer mensen gaan onderduiken (bijv. Anne Franks 
familie duikt in juli onder)

 Eerste transport naar Westerbork (Drenthe). Westerbork 
is een doorgangskamp.

 Eerste transport naar de concentratiekampen in Polen.



 De meeste transporten naar de concentratiekampen vonden dit jaar plaats

 Meer razzia’s, ook tegen Sinti en Roma



 In mei vond ‘het zigeunertransport’ plaats.

 In september vond het laatste transport vanuit Westerbork naar de 
concentratiekampen in Oost-Europa plaats.





 Aanpassing: gewone leven blijven leiden

 Collaboratie: lidmaatschap NSB en andere vormen van 

meehelpen van de bezetter, bv. door verraden onderduikers)

 Verzet: door verzetskranten te maken/verspreiden, sabotage,

hulp aan onderduikers.



 Lees de teksten goed door.

 Overleg met elkaar en plaats 

elk verhaal in het kwadrant.
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