Anti-Joodse maatregelen
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Lees de volgende anti-Joodse maatregelen. Voor elke maatregel zijn er één of meer
bijbehorende afbeeldingen te vinden. Kleur deze rood in. Er zijn natuurlijk veel meer
anti-Joodse maatregelen dan bij deze illustratie te zien zijn.

1941
Januari
1 Bioscopen verboden voor Joden.
2 Joden moeten zich melden. De nazi’s bepalen dat iemand Joods is
als hij/zij één Joodse opa of oma heeft.
Juni
3 Joden mogen niet meer naar het zwembad en naar het strand.
4 Joden moeten hun geld inleveren bij een bank die door de bezetter
gecontroleerd wordt.
Juli
5 In het persoonsbewijs van Joden wordt een J gestempeld.

6
7
8
9
10

September
Joodse leerlingen moeten naar Joodse scholen.
Verboden voor Joden zijn openbare parken.
Verboden voor Joden zijn concertzalen en schouwburgen.
Verboden voor Joden zijn clubs en sportinrichtingen.
Verboden voor Joden zijn openbare bibliotheken, leeszalen en musea.

1942
Mei
11 Alle Joden ouder dan 6 jaar moeten een gele ster met het woord
‘Jood’ op hun kleding dragen.

12
13
14
15
16

Juni
Joden mogen zich niet in huizen en tuinen van niet-Joden ophouden.
Joden mogen alleen tussen drie en vijf uur in niet-Joodse winkels
hun boodschappen doen.
Joden mogen alleen nog maar naar Joodse kappers.
Joden mogen geen gebruik maken van het openbaar vervoer en
eigen vervoer. Ze mogen in Amsterdam nog wel fietsen en op de pont.
Joden mogen geen openbare telefoonhokjes gebruiken, die toen nog
veel op straat stonden.

Artikel Het Joodsche weekblad, 25-12-1942
De Joodse Raad is een door de nazi’s ingesteld orgaan van Joden die de Joodse gemeenschap moet organiseren en besturen. De nazi’s geven hun maatregelen door en
de Joodse Raad moet ze uitvoeren.
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Artikel De Waarheid, 25-9-1942
De Waarheid was een Nederlandse verzetskrant die begon in 1940 tijdens de Duitse
bezetting. Het eerste nummer verscheen in november 1940 en later groeide het blad
uit tot één van de belangrijkste illegale bladen in de bezettingstijd.
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Bron De Waarheid, 25-09-1942.

