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Anti-Joodse maatregelen
Joden werden vanaf mei 1940 ook in Nederland vervolgd. De bezetter voerde  
in een steeds sneller tempo anti-Joodse maatregelen door. De Nederlandse 
overheid en politie hielpen mee om de Joden steeds meer uit te sluiten van 
het dagelijkse leven. Joden kregen een hoofdletter ‘J’ in hun persoonsbewijs en 
moesten een gele Davidster zichtbaar op hun kleding dragen. Deze ster moesten 
ze zelf kopen voor 4 cent per stuk. 

FOLKINGESTRAAT IN GRONINGEN vOOR dE OORLOG

< De SYNAGOGe iN De FOLKiNGeSTRAAT iN GRONiNGeN (1913)
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in Nederland leefden voor de Tweede Wereldoorlog ruim 140.000 Joden.  
Zij leefden soms al eeuwen in Nederland, anderen waren vanwege het anti - 
semitisme van Hitler in de jaren dertig vanuit Duitsland naar Nederland gevlucht. 
de provincie Groningen telde in oktober 1941 ongeveer 4700 Joodse inwoners.  

in Amsterdam woonde de grootste Joodse gemeenschap, maar na Amsterdam 
was het Groningse Winschoten de tweede stad waar – procentueel gezien –  
de meeste Joden woonden (ongeveer 500). Ook de stad Groningen kende een 
grote Joodse gemeenschap van ongeveer 2800 Joden.  
Joden kwamen op sabbat (zaterdag) en op feestdagen samen in de synagoge. 
de rabbijn (of rabbi, dit is de spiritueel leider van de synagoge) woonde in het  
rabbinaatshuis.

Jodenvervolging
Was er tijdens de oorlog een synagoge bij 
jou in de buurt? Zo ja, kun je een foto van 
deze synagoge vinden? 

o p d r a c h t  2

ANTI-JOOdSE mAATREGELEN:
 dE dAvIdSTER EN bORdEN 

‘vOOR JODeN veRbODeN’

Wat is een synagoge en wie komen hier bijeen?

o p d r a c h t  1

Tip
Gebruik de websites  
Beeldbank Groningen, 
BeeldbankWO2, 
Wikipedia of de 
Groninger Archieven. 

ANTI-JOOdSE FILm

GRONINGSE JOdEN dRAGEN EEN 
DAviDSTeR (viSmARKT, GRONiNGeN) peRSOONSbeWiJS vAN JeTTA vALK-WALLAGe 

meT De LeTTeR ‘J’ eROp

https://www.beeldbankgroningen.nl/
https://beeldbankwo2.nl/nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
https://www.groningerarchieven.nl/
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Als je Joods was, mocht je niet meer naar openbare gelegenheden, zoals theaters, 
bioscopen, zwembaden, enzovoort. in Nederlandse bioscopen werden propa-
gandafilms gedraaid, zoals de anti-Joodse film De Eeuwige Jood. Ook werden 
parken en niet-Joodse winkels verboden terrein. Overal kwamen bordjes te 
hangen met daarop: ‘voor Joden verboden’. Joden werden ontslagen op hun 
werk en Joodse kinderen moesten naar een speciale Joodse school. Joodse 
mannen moesten dwangarbeid doen in Nederlandse werkkampen. 

Deportaties naar de kampen
vanaf 15 juli 1942 begonnen vanuit kamp Westerbork de deportaties (gedwongen 
transporten) naar Duitsland en polen – zogenaamd om daar te werken voor  
de Arbeitseinsatz. in kamp Westerbork (bij Hooghalen, Drenthe) zaten eerst  

alleen Duits-Joodse vluchtelingen, maar vanaf halverwege 1942 werden ook 
Nederlandse Joden vanuit heel Nederland naar dit kamp overgebracht. vanuit 
dit Joodse doorgangskamp werden zij gedeporteerd naar de concentratie- en 
vernietigingskampen in het oosten van europa, vooral Auschwitz en Sobibor. 
Hier werden de meesten omgebracht in de gaskamers of kwamen om door 
dwangarbeid. 

in Groningen begonnen de deportaties in augustus 1942 met de oproep van 
ongeveer 600 Joodse mannen voor Nederlandse werkkampen en vanaf het 
najaar van 1942 met de deportaties van hun vrouwen en kinderen naar kamp 
Westerbork. De deportaties gingen door tot april 1943.

KAmp wESTERbORKWAcHTeN Op TRANSpORT NAAR 
KAmp WeSTeRbORK, 1943

dE EERSTE TRANSpORTEN vERTROKKEN vANAF 
HeT STATiON biJ HOOGHALeN 

LIJST vAN JOdEN dIE IN dE
pROvINCIE GRONINGEN wOONdEN

vERZOEK Om OpGAvE 
vAN JOOdSE ARTSEN 
iN AppiNGeDAm, 1940
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Holocaust
de Jodenvervolging en de moord op meer dan zes miljoen Joden wordt de  
Holocaust genoemd. in West-europa werd in Nederland het hoogste percentage 
Joden omgebracht: 75% van alle Nederlandse Joden werd vermoord. Slechts 
een kwart overleefde de oorlog. en dat allemaal in nog geen vijf jaar tijd.

Ook de meeste Joden uit de provincie Groningen kwamen om het leven.  
Slechts 22 procent overleefde de oorlog, wat neerkomt op ongeveer 1040 
Joden. De een had de kampen overleefd, de ander had in de onderduik gezeten.

Reconstrueer de reis van de door jou gekozen persoon.
Begin bij het woonadres waar deze persoon tijdens de oorlog 
woonde. Werd hij of zij opgepakt en naar bijvoorbeeld  
kamp Westerbork of kamp Vught overgebracht?  
En daarna? Naar welk concentratie- of vernietigingskamp 
in het oosten van Europa werd hij/zij gedeporteerd?  
Reken uit hoe oud hij of zij is geworden (als de geboorte-  
en overlijdensdata bekend zijn).

plus  o p d r a c h t  4 +

De Duitse bezetter nam veel verschillende maatregelen 
tegen de Joden in Nederland. Kun je een aantal van deze 
maatregelen noteren? En kun je een voorbeeld vinden  
van zo’n maatregel (verordening) in Groningen?

o p d r a c h t  3

< ELKE dINSdAG vERTROK EEN TREIN 
 vANuIT KAmp wESTERbORK

vERbOd Om mEdELIJdEN TE TONEN 
EN Om JOdEN uIT TE ZwAAIEN

Zoek een Joods leeftijdsgenootje, persoon of familie 
uit jouw straat, dorp of stad. Wat heeft hij of zij  
meegemaakt  in de oorlog?

o p d r a c h t  4

Tip
Om een Joods leeftijd - 
genootje uit de oorlog 
(1940-1945) te vinden,  
kun je uitrekenen in welk 
jaartal hij of zij geboren 
zou moeten zijn.  
Maak deze rekensom.

Tip
Gebruik voor deze  
opdrachten de website 
www.joodsmonument.nl 
Het Joods monument is 
een online monument 
voor de meer dan 104.000 
personen die in Nederland 
als Joden werden vervolgd 
en de Holocaust niet over-
leefden.

Tip
Zoek op de website van  
de Groninger Archieven 
en gebruik een of meer 
van de volgende zoek- 
termen: ‘maatregelen’, 
‘verbod/verboden’ en 
‘Joden’. 

AuScHWiTZ-biRKeNAu iN pOLeN

bRIEFKAART uIT dE TREIN GEGOOId

https://www.joodsmonument.nl/
http://www.groningerarchieven.nl


ILLuSTRATIEvERANTwOORdING LES 3 

Groninger Archieven / Oorlogs- en verzetscentrum Groningen (OvcG)
p. 1: foto pAc, bosscher; p. 2: foto p.b. Kramer, onbekend;  
p. 3: foto J.H. Zijlstra; p. 5 en 6 

Archief Herinneringscentrum Kamp Westerbork  
p. 3, 4, 5 en 6

Joods Historisch museum Amsterdam
p. 3 

Gemeente Appingedam, collectie gemeentearchief Appingedam
p. 4

Gemeente Het Hogeland, collectie gemeentearchief Winsum
p. 3 

verzetsmuseum Amsterdam
p. 6

www.ovcg.nl


