
a) Schrijf drie dingen op  
die je kan afleiden uit  
de bronnen

1  

2

3

b)  Wat zie je? Wat hebben ze met elkaar  
te maken?

Toen de nazi's in 1940 Nederland 
bezetten, werden ook Joden in  
Nederland gediscrimineerd, vervolgd 
en uiteindelijk vermoord. Deze video 
vertelt het verhaal van de stapsgewijze 
uitsluiting waar de familie Frank mee 
te maken kreeg in die tijd. Hoe werkte 
deze en welke gevolgen had dat? 

Scène uit het videodagboek. Bordje Voor 
Joden verboden bij de ingang van een park. 

Vanaf mei 1942 moeten alle Joden in Nederland 
ouder dan zes jaar een jodenster dragen. 

In de EXTRA Discriminatie zien we hoe het leven van de Joden, 
waaronder de familie Frank, steeds meer werd ingeperkt door 
de invoering van anti-Joodse maatregelen. De nazi’s waren de-
genen die de verboden invoerden, maar er waren ook mensen 
nodig die deze verboden opvolgden en uitvoerden. De vervol-
ging van Joden gebeurde niet zomaar, dit was mensenwerk. 
Mensenwerk dat uiteindelijk leidde tot de moord op 6 miljoen 
onschuldige mensen. 

Anti-Joodse maatregelen
04-06-41 Bewegingsvrijheid van Joden 
wordt beperkt

01-09-41 Joodse kinderen moeten naar 
aparte, Joodse, scholen.

15-09-41 Plakkaten met opschriften  
‘Verboden voor Joden’ verschijnen. 
Joden mogen niet meer naar parken, 
dierentuinen, cafés, restaurants, hotels, 
pensions, schouwburgen, cabarets, 
variétés, bioscopen, sportinrichtingen, 
concerten, openbare bibliotheken, 
leeszalen of musea.

07 en 08-10-41 Razzia‘s op Joden in de Ach-
terhoek, Arnhem, Apeldoorn en Zwolle.

26-10-41 Verbod op alle Joodse  
tijdschriften.Scène uit het videodagboek. 

OPDRACHT 1 

Bekijk aflevering 1 ▶ Mijn mooiste cadeau  
en bijbehorende ▶ EXTRA Discriminatie
OPDRACHT 2 

Bekijk de historische bronnen en beantwoord de vragen

Werkvorm bij  
EXTRA Discriminatie
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Er zijn uiteindelijk meer dan 100  
maatregelen tegen de Joden ingevoerd. 

EXTRA

https://youtu.be/ZWFjgWGI_YE
https://youtu.be/xP-9yNdnUCk


INSTRUCTIE

1  Knip de kaartjes op het knipvel uit.
2  Leg ze op een denkbeeldige lijn van:   

3 Beargumenteer je eigen mening en geef elkaar  
de ruimte om aan het woord te zijn. 

Neem vervolgens één voorbeeld dat wordt opgenoemd 
en probeer samen te benoemen wie hier verantwoordelijk 
voor zijn.
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OPDRACHT 3 

Maak de groepsopdracht in een  
groep van maximaal 4 leerlingen

OPDRACHT 4 

Bespreek deze 
vraag met 
de hele klas

heel 
verantwoordelijk

niet 
verantwoordelijk 

Anton Mussert 
De leider van  
de NSB

Adolf Hitler
De leider van  

Nazi-Duitsland
Adolf Eichman

Hij had de leiding 

over de deportatie 

van de joden

Lid van de NSB

De Nederlandse  

Spoorwegen 
107.000 Joden  

werden in NS-treinen 

naar concentratie en 

vernietigingskampen 

gedeporteerdEen Nederlandse  

politieagent
Hij arresteerde  

Joden bij razzia’s
Een winkelier

Hij hing een bord 

Verboden voor Joden 

in zijn winkel en ver-

kocht niet aan JodenEen stoker op de trein 

naar Westerbork

Een SS-bewaker  

in Auschwitz

Een schooldirecteur

Stelde lijsten op van 

hoeveel Joden er op 

zijn school zaten
Rudolf Höss

Kampcommandant 

van Auschwitz

---------------------

Discriminatie

Opdracht 3 - knipblad 

Deze vraag is moeilijk te 

beantwoorden. Niet in de 

eerste plaats omdat het 

antwoord voor iedereen 

anders kan zijn. 

Wie waren er toen 

verantwoordelijk?

We leven nu in een
 andere tijd. Maar welke 

groepen worden vandaag 
gediscrimineerd 

en door wie?

Er is geen goed 
of fout antwoord!
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kocht niet aan Joden
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Stelde lijsten op van 
hoeveel Joden er op 

zijn school zaten
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Kampcommandant 
van Auschwitz
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