blokje

DISCRIMINATIE

en

ANTISEMITISME

ToenEN NU
LES 3 - DISCRIMINATIE en ANTISEMITISME

OPDRACHT 1
Weet jij welke groepen mensen heel
slecht behandeld werden in de oorlog?
Schrijf op wat je al weet over die
groepen.
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UNTERMENSCHEN
In de ogen van de Hitler en de nazi’s was niet
iedereen gelijk aan elkaar. Volgens hen was er
een verschil tussen mensen: Duitsers waren
‘Übermenschen’ die beter waren dan de rest,
de Untermenschen. Onder ‘Untermenschen’ viel
iedereen met een ander uiterlijk, met een andere
afkomst, met een ander geloof, met andere
overtuigingen of andere leefwijzes dan de nazi’s
wenselijk vonden. Dat waren joden, maar ook
Sinti, Roma, Getuigen van Jehova, homoseksuele
mensen, communisten (een bepaalde politieke
stroming) en mensen met een beperking.

GELIJK VOOR DE WET
Tegenwoordig is iedereen gelijk
voor de wet. Mensen verschillen
wel van elkaar, dus eigenlijk is
niemand gelijk, maar ‘gelijk voor
de wet’ betekent dat iedereen
hetzelfde waard is. Iedereen heeft
dezelfde rechten en plichten. In
Nederland mogen mensen wonen

met welke afkomst dan ook, en je
mag verliefd worden op wie je wilt.
Je rechten en plichten veranderen
daar niet door. Heel anders dan in
de Tweede Wereldoorlog dus. Toch
komt er nog wel discriminatie en
racisme voor, maar dat keurt de
regering niet goed.

DAGBOEKEN UIT DE OORLOG
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Anne Frank
12 juni 1929

Hitler wilde deze groepen niet in zijn Derde Rijk
hebben. Hij vond ze maar in de weg staan; zij
zouden zijn land ‘ziek’ maken. Deze mensen
moesten daarom verdwijnen, waardoor er een
rijk vol Übermenschen zou ontstaan.

waarschijnlijk februari 1945

concentratiekamp Bergen-Belsen
haar dagboek. Anne was
een joods meisje uit Amsterdam dat
vanaf
de invoering van de Jodenster in Ned
erland
in 1942 met haar familie moest onderd
uiken.
Ze verstopten zich in het ‘achterhuis’,
een
geheime ruimte achter een groot huis
. Anne
hield in die tijd een dagboek bij waardo
or wij
haar verhaal goed kennen.

Het Expeditie Vrijheid lesmateriaal is bekroond met de Comenius EduMedia Siegel 2020

Anne Frank, Beeld: Anne Frank Collectie - Anne Frank Stichting.
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Etty Hillesum
15 januari 1914

24 mei 1926
17 september 1943

concentratiekamp Auschwitz
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de brieven die ze tijdens de oorlog schreef. Hertha was een
meisje uit Wijhe dat regelmatig brieven stuurde naar haar vriendin Netty
uit Gorssel. Daarin vertelde ze over haar leven tijdens de oorlog. Toen
het gezin van Hertha op transport naar Auschwitz werd gesteld, gooide
Hertha nog een briefkaart uit de trein. Dat was de laatste briefkaart die ze
stuurde; kort daarna werd het gezin in Auschwitz vermoord.
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Hertha Aussen, Beeld: Historisch Centrum Overijssel.

Hertha Aussen

rond 30 november 19

43

concentratiekamp Ausc

hwitz
haar dagboeken en briev
en, waarin
ze schreef hoeveel ze va
n het leven hield ondank
s alle
narigheid in de oorlog. En
hoe ze probeerde om an
dere
mensen niet te haten ma
ar ze lief te hebben, zelfs
de
Duitsers. Etty was een joo
dse vrouw uit Deventer
.
Voor haar werk was ze va
ak in concentratiekamp
Westerbork, waar ze zag
hoe joodse mensen beha
ndeld
werden. Toch wilde ze nie
t onderduiken: ze vond da
t zij
hetzelfde moest meemak
en als haar eigen volk. Uit
eindelijk is ook Etty opgepa
kt en in Auschwitz verm
oord.

HOLOCAUST

WERKKAMPEN EN VERNIETIGINGSKAMPEN

Rijen vol mannen, vrouwen en kinderen. Ze sjokken door
de modder, zonder te weten wat hen te wachten staat.
Ze hebben een lange reis in een donkere, koude treinwagon achter de rug. Niemand vertelt ze waar ze heen
gaan. Ze hebben honger en zijn uitgeput. “Mach weiter!”
roepen mannen in uniform. In de verte is een terrein te
zien, omgeven door hoge hekken met prikkeldraad en
een grote poort. ‘Arbeit macht frei’ staat er op de poort,
maar dat was een leugen: Auschwitz was geen werkmaar een vernietigingskamp. De meeste mensen die
hier aankwamen werden nog dezelfde dag vermoord.

De bevolkingsgroepen die de nazi’s
discrimineerden en arresteerden, kwamen
meestal in concentratiekampen terecht.
Dit waren werkkampen, waarin gevangenen werden gedwongen om veel te zwaar
werk te doen. Ze kregen er niet voor
betaald, werden slecht behandeld en
hadden honger. Ook in Overijssel waren
zulke werkkampen. In sommige concentratiekampen ging het er nóg erger aan toe.

Etty Hillesum, Beeld: Etty Hillesum Centrum.
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Daar werd je meteen vermoord als je aankwam. Die kampen lagen vooral in Duitsland en Polen. Het jarenlange vermoorden
van joodse mensen, wat vooral gebeurde
via deze kampen, wordt de Holocaust
genoemd. Hitler wilde zijn land helemaal
vrij hebben van deze bevolkingsgroepen.
Om zijn ideeën zijn uiteindelijk miljoenen
mensen vermoord, omdat zij volgens hem
niet goed genoeg waren.
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NIET NAAR SCHOOL

VERBODEN TOEGANG

Aan het begin van de oorlog
mochten joodse kinderen nog
gewoon naar een openbare
school, maar vanaf 1941 moesten
ze naar speciale scholen voor
alleen joodse kinderen. Later in
de oorlog mocht zelfs dat niet
meer.

Veel doodgewone plekken waren
ineens verboden voor joodse
mensen. Bijvoorbeeld in dit park, in
Kampen, mochten joodse mensen
niet meer komen.

Beeld: Historisch Centrum Overijssel.

Beeld: Historisch Centrum Overijssel.

STAP VOOR

stap
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A
C
JODENSTER
Ieder joods persoon van zes jaar of ouder was vanaf april 1942
verplicht om een Jodenster te dragen. Deze moesten ze op
hun kleding naaien. Zo konden de nazi’s makkelijk zien dat je
joods was. De sterren kostten vier cent per stuk en de mensen
moesten ze zelf betalen. Bijna alle kinderen op deze foto uit
Deventer zijn vermoord tijdens de Holocaust. Alleen het meisje
in de witte jurk heeft de Tweede Wereldoorlog overleefd.
Beeld: Etty Hillesum Centrum.

E

OPDRACHT 2
De bevolkingsgroepen die door de nazi’s vermoord werden, verdwenen niet van de
ene op de anderedag. Dat ging stap voor stap: ze werden apart gezet, vervolgd en
vermoord. Zet de volgende gebeurtenissen in de juiste volgorde:

JOODSE MENSEN MOESTEN
EEN JODENSTER DRAGEN.

B

JOODSE MENSEN MOESTEN NAAR
VERNIETIGINGSKAMPEN WAAR ZE
WERDEN VERMOORD.

JOODSE KINDEREN
MOESTEN NAAR
SPECIALE
JOODSE SCHOLEN.

1

JOODSE MENSEN MOESTEN EEN ‘J’ OP
HUN PERSOONSBEWIJS LATEN ZETTEN.

D
2

JOODSE MENSEN WERDEN
NAAR WERKKAMPEN
GESTUURD.

3

4
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3A ONDERZOEKSOPDRACHT
STRUIKELSTENEN

De Duitse kunstenaar Gunter Demnig heeft een mooie manier
bedacht om slachtoffers van het nationaalsocialisme te herdenken.
Door heel Europa legt hij ‘Stolpersteine’ neer, wat ‘struikelstenen’
betekent. Voor het laatste adres waar deze mensen vrijwillig
gewoond hebben, plaatst hij zo’n steen.
De struikelstenen zijn kleine keien van 10 x 10 x 10 centimeter,
bedekt met een vierkant bronskleurig metalen plaatje. In het
plaatje is met eenvoudige letters de volgende tekst geslagen:
NAAM VAN HET SLACHTOFFER
GEBOORTEDATUM VAN HET SLACHTOFFER
DATUM EN PLAATS VAN DEPORTATIE VAN HET SLACHTOFFER
DATUM EN PLAATS WAAR HET SLACHTOFFER IS VERMOORD.

1.

 aarom zouden deze stenen ‘struikelstenen’ genoemd worden,
W
denk je?

OPDRACHT 3
In de Tweede Wereldoorlog zijn ongeveer honderdtweeduizend joodse mensen uit Nederland vermoord. Ook
bij jou in de buurt hebben joodse mensen gewoond die in concentratiekampen vermoord zijn. Wie waren dat?
Waar woonden ze? En hoe was het joodse leven in jouw woonplaats tot 1940?
Dat ga je uitzoeken in deze onderzoeksopdrachten.

3B

ONDERZOEKSOPDRACHT
JOODS LEVEN
l Overijsselse
In de periode tot 1940 was in vee
gemeenschap
plaatsen een bloeiende joodse
diepen en gaat
aanwezig. Je gaat je hierin ver
deze periode
op zoek naar gebouwen die aan
herinneren.
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naar struikelstenen in jouw omgeving.

3. K ies een struikelsteen uit, zoek deze op (in het echt), maak
een foto van de steen en schrijf het adres op.

4. K ijk of je informatie over het slachtoffer kunt
vinden op WWW.JOODSMONUMENT.NL

3C ONDERZOEKSOPDRACHT

JOODSE WERKKAMPEN

Verspreid door Overijssel waren elf werkkampen
voor joodse mannen. Je gaat uitzoeken welk kamp
bij jou in de buurt lag en wat er gebeurd is met
de mannen die hier gewerkt hebben.

1. Z oek op WWW.JOODSEWERKKAMPEN.NL
naar de kaart van Overijssel.

1. Z oek via

2. Z oek op WWW.TRACESOFWAR.NL

bij jouIN DE BUURT

/KAART je
HTTPS://WWW.JCK.NL/NL
ats daar dichtbij.
 eigen woonplaats op of een pla
hier.
2. L ees de tekst over het joodse leven
die
 a op zoek naar een of meer gebouwen foto.
3. G
rvan een
in deze tekst staan en maak hie
ang4. S chrijf een tekst bij de foto met de bel
joodse
de
en
k
ple
rijkste informatie over deze
gemeenschap.

2. L ag er een werkkamp in de buurt
van jouw woonplaats?

3. W
 at is er gebeurd met de joodse mannen die
hier moesten werken?

5. Maak een kaartje over deze
persoon met de informatie
die jij belangrijk vindt.

Struikelstenen in Enschede. Foto: Marcel Mentink.

WWW.JOODSEWERKKAMPEN.NL
Joodse werkkampen in Overijssel. Op deze
plekken in Overijssel moesten Joodse mannen
werken. Vaak werden ze hier met een smoes
weer vandaan gehaald: dan werd bijvoorbeeld
gezegd dat ze weer terug mochten naar hun
familie. Maar eigenlijk ging hun trein dan naar
concentratiekamp Westerbork in Drenthe.
Van daaruit werd bijna iedereen naar het grote
concentratiekamp Auschwitz in Polen gebracht
om daar vermoord te worden.

4. M
 aak een tekening van dit werkkamp. Of print
een foto uit en kleur hem in.
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OPDRACHT 4
1. Kijk nog eens terug naar de infoblokjes van deze les.
Welke voorbeelden van discriminatie, racisme en
antisemitisme vind je hier?

RACISME

ANTISEMITISME

VAN DE NEDERLANDSE GRONDWET
GELIJKE BEHANDELING EN DISCRIMINATIEVERBOD.
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen
gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet
toegestaan.
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DISCRIMINEREN BETEKENT ONDERSCHEID MAKEN
TUSSEN MENSEN. Soms mag dat: kinderen mogen goedkoper
met de trein reizen dan volwassenen. Maar meestal mag
onderscheid maken tussen mensen niet.
Je mag bijvoorbeeld niet:
- Kinderen op basis van hun huidskleur in groepen verdelen.
- Katholieke kinderen verbieden naar de schooldisco te komen.
- Meisjes verbieden mee te doen met de gymles.
- Iedereen met bruine ogen een makkelijkere toets geven.
DAT IS NAMELIJK NIET EERLIJK.
DISCRIMINATIE OP AFKOMST, OP BASIS VAN WAAR
JE FAMILIE VANDAAN KOMT, HEET RACISME. Racisme
hangt vaak samen met vooroordelen: het idee dat de ene
groep beter of slechter is dan de andere groep.
Racisme is verboden in Nederland.
EEN VORM VAN RACISME IS ANTISEMITISME.
Antisemitisme betekent haat tegen joodse mensen. Hierbij
spelen vooroordelen over joodse mensen een grote rol.
Ook antisemitisme is verboden in Nederland.

Discriminatie: ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN MENSEN

2. Heb jij in je leven weleens meegemaakt
dat je je gediscrimineerd voelde?

3. Heb jij weleens meegemaakt dat je een
vooroordeel over iemand anders had, dat
niet bleek te kloppen? Hoe ging dat dan?

4. Is er in de volgende situaties sprake van discriminatie, racisme of antisemitisme? Of niet?

JA

NEE

A De huis-aan-huis-krant zoekt bezorgers tot 18 jaar.
B Een ijssalon zoekt knappe mannen voor in de bediening.
C Een Turkse voetbalvereniging in Nederland zoekt een Turkse coach voor de jeugdteams.
D Een gemeente zoekt een burgemeester met christelijke achtergrond.
E Een zwembad is op maandagavond alleen voor vrouwen geopend.
tijdens een wedstrijd een voetbalspeler uit Ghana gewisseld wordt, klinken
F Als
oerwoudgeluiden.
G Bij een artikel over een politicus wordt vermeld dat hij joods is.
H Bij een veroordeelde crimineel wordt genoemd uit welk land zij afkomstig is.
I

In een spotprent wordt de situatie in de Gazastrook vergeleken met de Holocaust.

J Mensen protesteren tegen de aanwezigheid van een woonwagenkamp in hun buurt.
K Een schoolgebouw is niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel.
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DE VOLGENDE LES:

et
VerENzGEWELD

OPDRACHT 5.
1. WAT HEB JE GELEERD TIJDENS DEZE LES?

WAT ZOUDEN DIT VOOR VOORWERPEN ZIJN?
EN WAAR WERDEN ZE VOOR GEBRUIKT?
DAAR LEER JE MEER OVER IN DE VOLGENDE LES.

3. IS ER IETS WAAR JE NOG MEER OVER WILT LEREN?

?
Foto: Marcel Mentink, collectie Joël Stoppels
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2. WAT WIL JE GRAAG ONTHOUDEN?

?

?

Foto’s : Marcel Mentink

DISCRIMINATIE
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Colofon:
Dit lesmateriaal is onderdeel van Expeditie Vrijheid, ontwikkeld in opdracht van het
Historisch Centrum Overijssel. Tekst: Silke Polhuijs, Vette Teksten.
Vormgeving: Inge Lub, Ingeving. Concept en realisatie: Willemijn Zwart, Komvoor.
Zie: WWW.EXPEDITIE-VRIJHEID.NL

