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Voorwoord

Het Canonproject is aanvankelijk tot stand gekomen in een samenwerkingsverband van Kunst 
Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en Annet Werkhoven van De Werkhoven ‘Geschiedenis 
voor u’. In 2013 heeft het project een doorstart gemaakt. Annet Werkhoven heeft samen met 
Maja van Eijndthoven (cultuurcoach en verbonden aan de bibliotheken van Z-O-U-T) de ontwik-
keling, organisatie en uitvoering van het project voor hun rekening genomen. De vormgeving 
van het materiaal ligt in handen van Nina Werkhoven en Bert Koning.

Doelstelling
De leerlingen maken kennis met erfgoed in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, kunnen zich  
inleven in een andere tijd en kunnen opgedane kennis toepassen door middel van werkopdrachten. 
Daarnaast zijn ze in staat om de resultaten vorm te geven en te presenteren. Daarmee voldoet 
het Canonproject aan de kerndoelen 54, 55 en 56 van het primair onderwijs. Te weten:

54:  De leerlingen leren beelden, taal, muziek en beweging te gebruiken om er  
gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

55: De leerlingen leren om eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

56:  De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten  
van cultureel erfgoed.

Daarnaast zijn er door de aard van dit project nog andere doelen te stellen:
Door leerlingen van de hoogste klassen van het basisonderwijs de geschiedenis van de Joden-
vervolging van dichtbij te laten ervaren, zal de zwarte bladzijde in onze nationale geschiedenis 
nooit vergeten worden.

Doelstelling daarbij is dat de leerlingen zich gaan realiseren dat deze geschiedenis ook heel 
dichtbij (door mensen) heeft plaatsgevonden en dat het (tolerantie, uitsluiting, verguizing, 
vergassing, etc.) echt nooit meer gebeuren mag.

Dit project sluit aan bij een venster uit het boek ‘Over Heerweg en Schapendriften. 
Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.’ Dit boek, met bijbe-

horend werkboek, hebben alle scholen van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug in 2008 
in meervoud ontvangen. 
U heeft er voor gekozen om met uw leerlingen kennis te maken met het project rond 
het venster 8: ‘De twee wereldoorlogen en het interbellum…’
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Inhoud
Om de leerlingen voor te bereiden op het bezoek aan de locaties krijgen ze uitleg over het 
onderwerp en maken opdrachten. Door in de voorbereidende les aandacht aan het thema te 
besteden, gaan de leerlingen voorbereid naar de locaties. Ze zijn al verwonderd en geprikkeld en 
zullen ter plekke meer begrijpen en opnemen van wat ze zien. Na afloop volgt een creatieve  
verwerking, waardoor het project een mooi rond geheel vormt. Ieder project bestaat uit drie lessen. 

Les 1 wordt in de klas gegeven, les 2 betreft een bezoek op locaties, les 3 wordt weer in de klas 
gegeven. De lessen in deze handleiding zijn beschreven aan de hand van een vaste structuur:
inleiding-kern-afsluiting.

Voorwoord 
 Vervolg

Les 1

Les Voorbereiding in de klas door de leerkracht

Inhoud Naar aanleiding van een ansichtkaart start de les met voorbereidende 
informatie over de Joodse onderduikers in Driebergen-Rijsenburg

Benodigdheden Ansichtkaart, bijlagen, ppt, film en werkbladen

Les 2

Les Bezoek op locatie o.l.v. gastdocenten, o.a. Annet Werkhoven

Inhoud U brengt een bezoek aan o.a. het Joods Monument en 
onderduikadressen in Driebergen-Rijsenburg

Benodigdheden Passende kleding en vervoer, fiets evt.

Les 3

Les Verwerking in de klas door de leerkracht

Inhoud Een steen beschilderen en een naam, die op het Joods Monument 
staat, er op schilderen.

Benodigdheden Stenen, plakkaatverf, penselen, water, vernis, kranten, papier, 
potloden

Lessenoverzicht
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Voorwoord 
 Vervolg

Doelgroep
Dit project is voor groep 7 en 8 van het primair onderwijs. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 
hebben vele technieken en vaardigheden opgedaan in hun schoolloopbaan. Nieuw is dat zij op 
deze leeftijd kunnen denken, kijken en luisteren vanuit verschillende perspectieven.

Organisatie
Bij dit project is de lokale culturele omgeving van uw gemeente betrokken. De leerlingen brengen 
een bezoek aan het Joods monument en bezoeken onder andere enkele onderduikadressen van 
Joodse onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maja van Eijndthoven en Annet Werkhoven 
zorgen voor de roosters voor het bezoek.

Kwaliteit
We vragen u nadrukkelijk na afloop van het project uw bevindingen met ons te delen via een 
evaluatieformulier, dat u kunt downloaden van de website: www.dewerkhoven.nl 
Uw reactie/beoordeling is voor ons stimulerend en richtinggevend bij de kwaliteitsverbetering 
van onze diensten. 

De visie, zoals verwoord op de achterkant van het boek ‘Over Heerweg en Schapendriften. 
Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse Heuvelrug’, is de grondslag van dit project. 
Namelijk dat de lokale geschiedenis een positieve bijdrage levert aan het gevoel van binding 
met de omgeving, de eigen buurt, het dorp of de stad. Daarnaast is het voor schoolgaande 
jeugd van groot belang om kennis te nemen van het historische en culturele erfgoed van de 
eigen omgeving. Het bevordert het historisch besef en de belangstelling voor de schatten van 
de eigen omgeving. Hieraan werkt dit project op een educatief, interactieve en bijzondere 
(in de vorm van drama-acts) manier mee.
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Inleiding

Het doel ervan is dat iedereen een gezamenlijk 
beeld heeft van wat Nederland heeft gevormd 
en gemaakt tot het land dat het nu is.

Naar aanleiding van de landelijke canon zijn 
er overal regionale en lokale canons gemaakt. 
Door deze lokale canon komt de geschiedenis 
voor leerlingen dichterbij en wordt ze tastbaar. 
Maar ook leerkrachten kunnen op deze wijze 
de eigen omgeving actief bij de les betrekken. 
Met dit Canonproject leren de leerlingen over 
een thema uit hun eigen omgeving, en ze gaan 
vervolgens kijken op locatie om te ervaren hoe 
het vroeger was en nu nog is.

Aansluiting bij de canon en tijdvakken
De onderwerpen in deze lessen sluiten aan bij 
de landelijke canonvensters over De Tweede 
Wereldoorlog (38) en Anne Frank (39). 
Daarnaast sluit het aan bij de regionale 
canon Utrecht Zuidoost: het venster over 
Kamp Amersfoort. 

Aansluiting bij methodes 
GS: De tijd van wereldoorlogen en crises 
(1900-1950).

Wat is een canon?

Het woord ‘canon’ betekent onder andere richtsnoer, en in die zin is het hier  
bedoeld: het richtsnoer van kennis over onze cultuur en geschiedenis die we aan 

nieuwe generaties en nieuwe inwoners willen meegeven. Het woord werd geïntro-
duceerd door de landelijke canon www.entoen.nu, bestaand uit vijftig ‘vensters’, die 
samen de hoogtepunten tonen van de geschiedenis en cultuur van Nederland.
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Les 1
Voorbereiding in de klas
• Activiteit:  Klassengesprek aan de hand van powerpointpresentatie (ppt), film en  

individuele opdrachten.

• Vak: Geschiedenis, heemkunde en maatschappijleer

• Doel:  Leerlingen weten wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog op de Utrechtse  
Heuvelrug gebeurde, met name wat er gebeurde met de Joodse burgers in 
onze dorpen, hoe zij moesten vluchten, onderduiken en vervolgd werden en 
leden onder de gevolgen van de oorlog en het naziregime van Adolf Hitler.

• Duur:  Max. 100 minuten. Verdeling grofweg: 45 minuten voor de ochtendpauze en 
55 minuten na de pauze.

• Lespakket: Docentenhandleiding, ansichtkaart, ppt + bijlage met notities, link naar de film  
 met achtergrondinformatie en werkblad. 

• Voorbereiding:   - Lezen p. 83 t/m 96 van het boek van Annet Werkhoven: Over Heerweg en   
Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse Heuvelrug,  
Venster 8  
Stuur de Ansichtkaart aan de klas (bijlage 1)

 -  De ppt met notities ( bijlage 2) kunt u downloaden van de website:  
www.dewerkhoven.nl

  -Leerlingenwerkblad kopiëren (bijlage 3) 
-De film kunt u bekijken via Youtube: www.youtube.com/watch?v=9pJ3IlCOuTI

• Aansluiting Canons:  -Nationale Canon: Vensters over de Tweede Wereldoorlog en Anne Frank
 -Regionale Canon Utrecht Zuidoost: Venster over Kamp Amersfoort

• Aansluiting methode:  GS: De tijd van wereldoorlogen en crises (1900-1950).

• Meer informatie:  veel informatie is te vinden op de website van de Stichting Joods Monument 
www.jmind.nl en de websites van de nationale canon:  
www.entoen.nu het venster over WOII en Anne Frank http://www.entoen.nu/
tweedewereldoorlog en http://www.entoen.nu/annefrank. 

  In de Canon van Veenendaal is er een venster over de Jodenvervolging (39) 
en daarin wordt het lot van het Joodse meisje Gerdi Pinto vertelt dat in 
Veenendaal onderdook, maar helaas daar ook overleden is. 
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Inleiding
Ansichtkaart (2 min.)
De klas heeft een kaart ontvangen. U laat de kaart aan de klas zien en laat een leerling aan de 
anderen vertellen wat op de voorkant staat (de jeugdfoto van Jacky en Hetty). U of een leerling 
leest voor wat op de achterkant van de kaart staat (bijlage 1)

U gaat graag in op de uitnodiging en zegt zoiets als: ‘Wat zou er allemaal over te vertellen zijn’? 
‘Een mooie kans om zo’n bijzonder monument en de onderduikadressen te bezoeken. Laten we 
ons dan maar eens voorbereiden op dit bezoek’. (Dit ter introductie op de rest van de les).

Voorkennis leerlingen (5 min.)
U bespreekt met de lln wat ze weten van de Tweede Wereldoorlog, van de Jodenvervolging en 
van het onderduiken. Zijn ze al eens eerder bij het Joods Monument geweest of bij de huizen 
waar werd ondergedoken? Weten de lln. al iets te vertellen over het Joods Monument en 
de onderduikadressen? 

Kern (35 min.)
U start een korte ppt. over de geschiedenis van de Jodenvervolging sinds de opkomst van Hitler 
in Duitsland en over de gevolgen voor de mensen in de (nu) gemeente Utrechtse Heuvelrug en 
in het bijzonder in Driebergen-Rijsenburg en u vertelt daarbij. In bijlage 2 van deze handleiding 
vindt u de ppt pagina’s met notities die u kunt gebruiken tijdens en na de ppt. Per dia heeft u 
informatie over de les. U kunt ook voor meer informatie bijlage 7 nog raadplegen.

Opgedane kennis bespreekt u met de lln. Wat weten zij nu over De Joodse onderduikers en 
slachtoffers op de Utrechtse Heuvelrug?

Ochtendpauze

Les 1
Vervolg
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Les 1
Vervolg

Kern (45 min.)
U start de film ‘Hetty en Jacky ‘Bittere herinneringen aan de oorlogsjaren.’’ Via de link in bijlage 2, 
van deze handleiding, is de film te zien. Naderhand bespreekt u de film. U kunt onder andere 
de volgende vragen stellen: ‘Wat vond je van de film? Herken je de plekken waar Hetty en Jacky 
ondergedoken hebben gezeten? Wat kun/wil je er nog meer over vertellen’
(Film en nabespreken bij elkaar 30 min.)

Opdrachten (10 min.)
U laat de lln. Het leerlingenwerkblad (bijlage 3) maken. Daarbij is de ‘moeilijke woorden’ lijst, 
bijlage 6, goed te gebruiken.   

Afsluiting ( 10 min.)
U bespreekt de antwoorden van het werkblad en u inventariseert met de leerlingen wat zij te 
weten zijn gekomen. In de volgende les brengt u een bezoek aan het Joods Monument en de 
onderduikadressen in Driebergen-Rijsenburg.

Tips: www.entoen.nu (filmpjes en foto’s over WOII); www.jmind.nl;  
www.entoen.nu; www.utrechtaltijd.nl; www.tweedewereldoorlog.nu 

NB. U kunt deze les in twee delen behandelen. Het is misschien wat veel om een ppt. en 
daarna nog een film te laten zien. Ideaal is het als u bijvoorbeeld voor de ochtendpauze het 
eerste deel van de les doet inclusief de ppt. en na de pauze even daarop terugkomt en dan 
de film laat zien, de opdrachten laat maken en nabespreekt.
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Les 2
Bezoek op locatie

Korte inhoud van de les
De lln. bezoeken het Joods Monument en 
gaan daarna naar verschillende onderduik-
adressen in Driebergen-Rijsenburg.

• Doel: De lln. krijgen informatie over de Jodenvervolging en in het bijzonder  
 over wat er tijdens die oorlog bij ons in de buurt aan de hand was.

• Tijd: 60 minuten.

• Nodig: Bij de weersomstandigheden passende kleding.

• Locaties: Joods Monument aan de Wildbaan en verschillende huizen in    
 Driebergen-Rijsenburg waar werd ondergedoken (zie bijlage 5).

Voorbereiding
Kom met de lln. op de fiets naar park  
‘De Wildbaan’ in Driebergen-Rijsenburg

Het is heel belangrijk om voldoende  
(minimaal drie) begeleiders mee te nemen 
voor de begeleiding.

Misschien is het leuk om een fototoestel mee 
te nemen.

Verloop van de activiteit
De lln. met begeleiders worden welkom 
geheten door Annet Werkhoven en twee 
vrijwilligers van de Stichting Joods Monument. 
Aan de rand van het park bij het oude postkan-
toor (nu een vestiging van Van Asselt accoun-
tants) kunnen de fietsen geparkeerd worden.  
Er wordt kort verteld waar we precies staan, 
wat er te zien is en wat we gaan doen, er is ook 
een puzzel die nog niet opgelost is en waar 
de lln. mee kunnen helpen. De groep wordt 
verdeeld en krijgen een plattegrond mee met 
foto’s er op en met vragen erbij die bij het 
goede antwoord uiteindelijk een woord vormen. 
Alle lln. zien en doen uiteindelijk hetzelfde, de 
groepen komen na 50 minuten weer bij 
De Wildbaan en bij het Joods Monument terug. 
Daar zien ze dat er drie woorden gelegd kun-
nen worden door de antwoorden die ze heb-
ben gegeven: Nooit meer Sjoa 
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Les 2
Vervolg

Inleiding
Annet Werkhoven vertelt wie ze is, waar en 
waarom ze op deze plek zijn en wat we van-
daag gaan doen. De lln. kunnen ook helpen 
met het zoeken naar de oplossing van iets...

Kern 
De lln. gaan in groepen met begeleiders uiteen 
en bezoeken het Joods Monument en een  
aantal onderduikadressen. Door middel van 
een speurfietstocht met vragen komen ze 
langs de adressen en kunnen ze de vragen 
beantwoorden. De antwoorden van de vragen 
leiden tot drie woorden die uiteindelijk gelegd 
worden bij het monument..

Afsluiting 
Wat betekent eigenlijk ‘Nooit meer Sjoa’? Wat 
betekent het? Wat leren we ervan? De Joden 
hebben een gebruik door een steentje te leg-
gen bij het monument, een steen voor een 
omgekomen persoon. De lln. krijgen allemaal 
een steentje. De leerkracht krijgt de lijst met 
namen die op het monument staan. Op de 
steen komt een naam die op het Joods Monu-
ment staat en op de andere kant mogen de 
leerlingen een schildering maken. Annet laat 
voorbeelden zien die zij zelf gemaakt heeft. 

Als de werkstukken klaar zijn komen de vrijwil-
ligers van Stichting Joods Monument graag 
een kijkje nemen en misschien kunnen de lln. 
wel over hun werkstuk vertellen. 

Annet Werkhoven en de vrijwilligers van het 
Joods Monument bedanken de lln. en de 
begeleiders en zwaaien ze uit. 
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Les 3
Verwerking in de klas

Inleiding
Herinner de leerlingen aan de opdracht.  
Laat de lln. zelf de naam kiezen die op de 
steen komt. Misschien hebben ze wel een 
bepaald idee van een tekening of schildering 
bij die naam. Op het digibord kunnen wat 
voorbeelden van geschilderde stenen getoond 
worden (via google afbeeldingen zijn erg veel 
voorbeelden te zien op de woorden ‘geschil-
derde stenen’). 

Kern
De lln. maken een ontwerp op papier met pot-
lood en dan op de steen. De naam komt aan de 
ene kant en het schilderwerk aan de andere kant. 
De naam kan ook deel van het kunstwerk zijn.
Na het tekenen worden de stenen beschilderd. 

Zorg ervoor dat de ene kant helemaal droog is 
voordat je aan de andere kant begint!  
Niet te veel water gebruiken. Als e.e.a. klaar is 
de steen goed laten drogen op een stuk papier 
in de vensterbank bijvoorbeeld. Dan vernissen. 
Gebruik vernis uit een spuitbus en …eerst de ene 
kant en de volgende dag pas de andere kant!

Afsluiting
Leg de stenen bij elkaar op een mooie plek in 
school of in de klas. Nodig de vrijwilligers van 
Stichting Joods Monument uit en laat de leer-
lingen over hun steen vertellen.
Eventueel kunnen de stenen ook op het Monu-
ment worden gelegd in overleg met de vrijwil-
ligers van de Stichting Joods Monument.

• Doel:  De lln. maken op een steen een naam en een schildering, met als doel:  
Nooit meer Sjoa. We vergeten deze mensen niet… (wat leer je   
ervan: niet uitsluiten, geen intolerantie, geen uitroeiing en geen zelfver-
heffing van de ‘Arier’)

• Tijd: 60 minuten.

• Nodig: Potloden, papier, plakkaatverf, mengbakjes, verfkwasten, water, vernis  
 (in spuitbus), kranten. 

• Voorbereiding:  Alle leerlingen hebben een eigen steen, leg e.e.a. klaar in het 
 handvaardigheidslokaal of eigen klaslokaal. Praat nog eens met de lln.  
 over de opdracht en wat er eventueel op de steen geschilderd kan   
 worden.

• Locatie: Eigen klaslokaal of handvaardigheidslokaal.
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Hallo jongens en meisjes,
Mijn naam is Hetty, je ziet me hier 
op de foto met mijn oudere broer Jack, 
ook wel Jacky genoemd. Omdat wij 
van Joodse afkomst zijn moesten we 
in de Tweede Wereldoorlog onderdui-
ken. Dat deden we onder andere in 
Driebergen-Rijsenburg. Wil je weten 
waar dat was en waar nog meer 
mensen ondergedoken zaten? Er is ook 
een mooi Monument gemaakt voor de 
slachtoffers. Mijn vader, moeder en 
Jacky hebben het namelijk, met vele 
anderen, niet overleefd…

Heel veel groeten van Hetty 

Bijlage 1: 
Ansichtkaart

Bij les 1
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Dit is best een lastige vraag. Zoals je ziet op de 
plaatjes zijn er heel veel verschillende Joden. 
Donkere, lichte, in Nederland, in het buiten-
land, overal op de wereld zijn Joden. Mensen 
die de Joodse levenswijze belijden in min of 
meerdere mate. 
In een filmpje hoor je leerlingen de vraag 
beantwoorden: Wie is een Jood, wat betekent 
het Jood zijn? Daarna hoor je Meta van der Lee 
die vraag beantwoorden. Zij en haar man Rinse 
zijn erg betrokken bij de Joodse gemeenschap 
en weten er erg veel van. 

Wat vertelde Meta in het filmpje? Hieronder 
is de tekst. Misschien goed om nog even met 
de leerlingen te bespreken…

Wie is Jood?  
Als je moeder Joods is,  ben jij ook Jood. 

Joden zijn  een heel oud volk ....van gewone 
mensen. In de Bijbel lees je hoe God duizen-
den jaren voordat er Christenen en Moslims 
waren, 
een Verbond met Joodse mensen sloot.
Israëls God zei: 
Ik heb jullie lief, willen jullie Mijn volk worden? 
Op Mijn manier leven? Dan ben Ik jullie God en 
jullie zijn mijn partners.
Ze antwoorden toen: 
“We zullen doen, we zullen horen”. Bij een 
verbond horen afspraken. 
Een  soort grondwet. Die Bijbels-grondwet 
wordt ook wel de Tora genoemd.
Dat partner van God zijn en die Bij-
bels-grondwet is vandaag nog steeds geldig.

Een Joods meisje (twaalf)  of een jongen (der-
tien), kiest in de synagoge  nog steeds voor dat 
Joodse verbond en die Joodse Tora grond-wet. 
In de synagoge en in het Hebreeuws; dat is 
de taal waarin de Bijbel werd geschreven en 
waarin nog steeds wordt geleerd. Eeuwen 
later hebben Christenen en Moslims van het 
Joodse volk geleerd om ook in één God te 
geloven.
 
Jezus, die 2000 duizend jaar geleden in Israël 
leefde, was een Joodse profeet...
die de mensen over Israëls God leerde.
Joodse mensen geloven niet dat Jezus een 
soort God is of de Messias.
Het Joodse volk bleef en blijft door de eeuw-
en heen trouw aan haar eigen tradities en het 
Verbond met God en de Tora. En dat zorgde 
en zorgt soms voor grote godsdienstige pro- 
blemen.

De Jodenvernietiging  waarvoor Joodse 
mensen in de 2e wereldoorlog moesten onder-
duiken om hun leven te redden, werd mede 
hierdoor veroorzaakt. 
Die verplichte Joden ster, was een discriminer-
ende onderscheiding van tegenstander Hitler,  
een  ‘walgelijke antisemitische  onderscheid-
ing’. Omdat hij Joden minderwaardig en waar-
deloos vond.

Sommige Joodse mensen zijn erg gelovig, an-
deren doen er weinig aan. 
Dat maakt niks uit. 
Als je moeder Joods is ben jij ook een Jood.

Bijlage 2: 
Notities Powerpoint

Wie zijn Joden en wat betekent Jood zijn?

Bij les 1
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Meta vertelde al dat: als je de Tora rollen 
verbrandt, dan laat je eigenlijk op die manier 
merken dat je Joden maar niets vindt. Adolf 
Hitler, die in 1933 in Duitsland aan de macht 
kwam, gaf Joden overal de schuld van en vo-
erde een anti-Joodse politiek. Joden moesten 
weg. Alle Joden waren slechteriken en niets 
waard. In de Kristallnacht in 1938 was de haat 
tegen Joden al zo groot geworden onder de 
bevolking dat er Joodse Synagogen in brand 
werden gestoken, boeken en het allerverschrik-
kelijkst voor de Joden: Tora rollen. 
Op de plaatjes hierboven zie je hoe Hitler het 
volk opjut. Heel veel kinderen werden min of 
meer verplicht om bij de ‘Hitler-Jugend’ te 
gaan. Je ziet ze flink wapperen met haken-kruis 
vlaggetjes. Deze kinderen werden getraind om 
andere mensen te verraden. Als ze zagen dat 
iemand zich niet gedroeg zoals Hitler graag 
wilde, gaven ze die mensen aan bij de speciale 
politie! Rechtsonder zie je allemaal Joodse 
kinderen…Het werd verplicht om te laten zien 
dat je Jood was, door het dragen van een gele 
ster.

Hitler in Duitsland
Na de Kristallnacht begrepen veel Joden dat 
ze echt niet meer veilig waren in het Duit-
sland van Hitler. Ze sloegen dan ook massaal 
op de vlucht. Overal naartoe, naar Neder-
land, de V.S., met de boot, de trein, de auto 
en lopend…In Amsterdam waren de meeste 
Joden in Nederland.

Joodse mensen moesten voor hun veiligheid 
wegvluchten uit het voor hen levensgevaarlijke 
Nazi Duitsland bijvoorbeeld naar Driebergen.
Ook in Nederland waren  Joden  na 1942 
niet meer veilig. Overal werden ze gezocht 
en samengedreven in kampen en in de gas-
kamers van concentratiekampen gestopt om te 
worden vernietigd.

Joden op de vlucht



Canon van de Utrechtse Heuvelrug

16
Bijlage 2
Vervolg

Vóór de Tweede Wereldoorlog was het aantal 
Joden, dat in Driebergen-Rijsenburg, leefde 
beperkt. Maar al in 1938 werd het oude land-
goed Kraaijbeek gebruikt om Joodse kinderen 
op te leiden voor de kibboetsen (= Israëlische 
werk en woongemeenschap) in Israël. Van 
daaruit emigreerden deze kinderen naar Israël.
Toen de Jodenvervolging in Duitsland begon 
zijn velen van hen gevlucht naar plaatsen waar 
ze dachten veilig te zijn. Een aantal van hen 
kwamen in Driebergen-Rijsenburg terecht. 
Toen de Duitse bezetter Joden verbood in de 
Randstad te wonen werd hun aantal groter.
In 1942 gingen veel Joden, op last van de 
bezetter, naar Amsterdam, niet wetend wat 
hen te wachten stond. Het was voor velen 
echter een tussenstation naar een van de con-
centratiekampen. Toen het de achterblijvers 
duidelijk werd wat er met de naar Amsterdam 
vertrokken Joden gebeurde doken ze onder. 
Dat gebeurde overal. Ook in Driebergen-Ri-
jsenburg. Slechts een beperkt aantal namen 
van mensen die Joden verborgen hielden zijn 
bekend. Van de meer dan 200 Joden, die hun 
heil in Driebergen-Rijsenburg zochten, zijn er 
ruim 75 vernietigd. Veel van hun namen zijn 
bekend geworden uit onderzoek van, soms 
zeer beperkte, gegevens van Yad Vashem, de 
kampen Auschwitz, Sobibor, Westerbork en het 
Joods digitaal monument, Rode Kruis en ande-
re bronnen. 

Wel is bekend dat er (veel) meer dan 50 
Joodse mensen de oorlog hebben overleefd 
doordat anderen -met gevaar voor eigen leven 
– zich hebben ingezet voor hun veiligheid.
In de Tweede Wereldoorlog was Koningin 
Wilhelmina onze Koningin. Zij vluchtte met 
haar regering voor de Duitsers naar Engeland. 
Van daaruit hield zij vaak radiotoespraken om 
de Nederlanders een hart onder de riem te 
steken. In Nederland was onder andere Anton 
Mussert, de leider van de NSB, de baas, samen 
met Duitse officieren. Hij had grote bewonder-
ing voor Hitler en steunde hem waar hij kon. 
Zoals je op de plaatjes kunt zien kwamen in 
veel dorpen borden met ‘Joden niet gewen-
scht’. Dat zulke borden op de Utrechtse Heuv-
elrug niet echt gewenst waren is wel duidelijk! 
Op de plattegrond zie je Driebergen-Rijsen-
burg. Op die plattegrond zijn in het groen alle 
adressen aangegeven waar Joden verborgen 
zaten en die het hebben overleefd. De rode 
stippen zijn de adressen waar (veel) slachtoffers 
te betreuren zijn…

Joden in Nederland en in 
Driebergen-Rijsenburg
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Wat betekende dat nou? Onderduiken…Miss-
chien heb je wel eens gehoord van Anne Frank? 
Haar familie was al gevlucht uit Duitsland naar 
Nederland, Amsterdam, maar daar waren ze 
ook niet meer veilig en doken daar onder. 
Samen met een andere familie hebben ze tot 
hun verraad in augustus 1944, in het ‘Achterhu-
is’ gezeten. Ze konden niet meer naar buiten, 
zich niet meer laten zien en ze waren volledig 
afhankelijk van mensen die voor hen het beno-
digde voedsel e.d. haalden. Je ziet hierboven 
wel dat het steeds moeilijker werd voor Joden 
om ergens naartoe te gaan en toen ze moesten 
onderduiken was er helemaal niets meer mo-
gelijk…Zie je de meneer die onder de vloer zit 
ondergedoken links boven? Als er een razzia 
(actie waarbij veel mensen werden opgepakt) 
was, dan moesten ze zich in het onderduikhu-
is ook nog verstoppen….Er zijn veel verhalen 
bekend dat Joodse onderduikers verraden zijn. 
Soms door iemand die toevallig iets zei waar-
door de Duitsers wel wisten dat ze op een bep-
aald adres moesten zijn, maar soms ook bewust: 
mensen die de bezetters wilden helpen. NSB-
ers onder andere…

Onderduiken

In Driebergen Rijsenburg zijn veel onderdui-
kadressen bekend, maar nog niet allemaal. 
Hierboven zie je de adressen waarvan we het 
zeker weten. Bij ieder adres is een verhaal te 
vertellen… 
Als je met de muis op het huis klikt kom je op 
de website van Jmind en kun je het verhaal 
lezen wat er allemaal rond en in het huis geb-
eurd.

Onderduikadressen
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Aan het eind van de oorlog, in 1945, werd goed 
duidelijk wat een verschrikkelijke ramp zich had 
voltrokken. Ruim 6 miljoen, 6.000.000., Joden 
waren omgekomen. Op de meest beestachtige 
manier die je je kunt voorstellen…Ook veel kin-
deren en volwassenen die in Driebergen-Rijsen-
burg hadden ondergedoken gezeten. Op het 
Joods Monument zijn de namen te lezen van de 
slachtoffers. Jackie Van Rood Speyer was een 
slachtoffer, zijn zusje Hetty een overlevende. 
Van de (niet Joodse) kinderverzorgsters Bep en 
To Holst was het To Holst die overleefde, maar 
haar zus Bep niet. Gabriëlle en haar broertje 
Franz Mainzer overleefden, maar de drie meisjes 
op de middelste foto niet… 

Slachtoffers en overlevenden
Kort na de bevrijding is er in de Gerefor-
meerde kerk aan de Engweg een bijeenkomst 
geweest waar ruim vijfenvijftig opgedoken 
Joden aanwezig waren. Hier in dit kerkgebouw, 
omdat onder anderen de predikant ds Tooren-
beek en de kostersfamilie Stroomenbergh zich 
sterk hadden ingezet om hen een onderduik-
plaats te bezorgen. Burgemeester de Beaufort 
was ook aanwezig om een bedank-oorkonde 
in ontvangst te nemen dat was gemaakt door 
de ‘onderduikers’ in de gemeente Driebergen 
Rijsenburg.

Het Joods Monument is uiteindelijk in 2013 
onthult. Nu is er in Driebergen-Rijsenburg ook 
een plek om te herdenken wat er gebeurd is 
met onze Joodse dorpsbewoners…
In andere gemeenten zijn er zogenaamde 
‘Stepstones’, deze stenen liggen in de nabijhe-
id van het huis waar Joodse mensen onderge-
doken hebben gezeten. Het is ook een manier 
om te herdenken wat er gebeurd is. Op deze 
manier komt het erg dichtbij natuurlijk. Want…
kan zoiets afschuwelijks weer gebeuren vragen 
wij ons af?
Ja…helaas wel. Daarom moeten wij nooit ver-
geten tot welke afschuwelijke dingen mensen 
in staat zijn als ze opgehitst worden door ie-
mand als Hitler. Vandaag de dag zijn er jammer 
genoeg weer voorbeelden genoeg en overlev-
en is niet vanzelfsprekend. 

Hoe voorkom je dat zo’n vernietigings ge-
dachte opnieuw kan ontstaan en wordt uit-
gevoerd ? Door lessen te trekken uit het 
verleden….

Herdenken
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Bij les 1

Wat kun je vertellen bij de volgende afbeeldingen:

Succes!!  Naam:____________________________

1)  Wie is deze man? 

  ________________________________________________

  Wat zou hij gezegd kunnen hebben en  
wanneer was dat?

  ________________________________________________

__________________________ ______________________

 ________________________________________________

2) Wie is dit meisje?

  ________________________________________________

  Wat weet je van haar?

  ________________________________________________

__________________________ ______________________ 

 ________________________________________________

  Wat kun je vertellen van deze jongen?

  ________________________________________________

________________________________________________

 Waar woont hij?

  ________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________
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3)  Kijk eens naar de gezichten van deze mensen. 
 Wat is er aan de hand denk je?

  _______________________________________________

__________________________ _____________________

4)  Wat is hier aan de hand?

  _______________________________________________

__ _____________________________________________

 Wat is er anders in Doorn?

  _______________________________________________

  _______________________________________________

 Ben je het daar mee eens?

  _______________________________________________

_______________________________________________

 Zou het gevaarlijk zijn geweest?

  _______________________________________________ 

Waarom?

  _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

5)  Joodse mensen moesten onderduiken…
 Waarom eigenlijk en voor wie?

  _______________________________________________

_______________________________________________

3)

4)

4)

4)
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6)   Dit is een plattegrond van Driebergen-Rijsenburg. 
Kun je op de kaart zien waar jij woont? 

  _______________________________________________

 Wat wordt er verteld op deze kaart? 

  _______________________________________________

_______________________________________________

  Woon je in de buurt van een slachtoffer of een  
overlevende? 

  _______________________________________________

 Wat vind je daarvan?

  _______________________________________________

_______________________________________________

7)  Wie zijn dit? Vertel wat je weet van hen, wat is er met 
hen gebeurd?

  _______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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8)   In de Tweede Wereldoorlog is er in deze huizen iets 
gebeurd met Joodse mensen/kinderen. Soms liep het 
goed af en soms niet… Vertel het verhaal bij het huis:

a)  ________________________________________________

________________________________________________

b)  ________________________________________________

________________________________________________

c)  ________________________________________________

________________________________________________

9)  Waar staat dit Joodse Monument? 

  ________________________________________________

________________________________________________

 Waarom legt Hetty er een steentje op?

  ________________________________________________

________________________________________________

10)   Kunnen de verschrikkelijke dingen die er met de 
Joodse mensen zijn gebeurd in de Tweede Wereld-

 oorlog nog eens gebeuren denk je? 
 Waarom wel of niet? Leg uit:

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  Weet je zelf nog een verhaal of gebeurtenis over de 
Tweede Wereldoorlog dat je hebt gehoord van bijv. 
je opa of oma? Schrijf maar op:

  ________________________________________________

  ________________________________________________

a)

b)

c)

9)
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1)  Adolf Hitler. Hij heeft voor en in de Tweede Wereldoorlog steeds gezegd dat de Joden de schuld 
waren van alles dat slecht ging in Duitsland. Hij wilde ze vernietigen en wegjagen uit Duitsland.

2)  Anne Frank. Zij is Joods. En zij komt eigenlijk uit Duitsland. Ze heeft in Amsterdam gewoond en 
ondergedoken gezeten. In 1944 is zij en haar familie en de andere familie die bij hen in het Achter-
huis onderdook, verraden en naar een concentratiekamp in Duitsland gebracht. Daar is zij net voor 
de bevrijding overleden.

  Dit is een Joodse jongen. Hij heeft net Bar Mitswa gedaan en is nu echt een Jood. Hij woont waar-
schijnlijk in Israël. 

3) Dit zijn Joodse mensen die moeten vluchten. Het is niet veilig meer voor hen in Duitsland. 

4)  Toen de Duitsers Nederland bezetten in de Tweede Wereldoorlog was het bij ons ook niet veilig 
meer voor Joden. Joden mochten steeds minder. In Doorn waren ze het er niet mee eens en dat 
lieten ze merken ook. 

  Het was gevaarlijk om het niet met de bezetters eens te zijn. Zij waren de baas en je moest hen gehoor-
zamen. Als je dat niet deed kon je opgepakt worden en in een concentratiekamp gestopt worden.

5)  Eerst moesten de Joden zich melden in Amsterdam. Toen werd het de achtergebleven Joden al 
snel duidelijk dat ze niet meer terugkwamen, ze werden weggevoerd naar Duitsland en naar kam-
pen. Ze waren bang dat zij ook opgepakt zouden worden en daarom doken ze onder. Ze waren 
bang voor NSB ers, SS ers en Duitse militairen.

6)  Op de kaart is te zien waar de Joodse onderduikers zaten in Driebergen-Rijsenburg. En waar er 
slachtoffers en overlevenden waren.

7)  Dit zijn Jackie en Hetty Van Rood Speyers. Jackie heeft de oorlog niet overleefd en Hetty wel. Alle 
twee waren ze ondergedoken in Driebergen-Rijsenburg.

8)  Huis 1, 2, 3: zie in de ppt informatie bij het huis: bij alle huizen waren kinderen ondergedoken. In 
het bovenste huis zijn alle Joodse kinderen afgevoerd en vermoord. In het middelste huis heeft 
‘Roosje’ het overleefd. En in het onderste huis heeft alleen het oudste meisje Nettie het overleefd, 
alle andere kinderen en Bep Holst zijn omgekomen.  

9)  In het park De Wildbaan.
  Hetty legt een steentje op het Monument omdat dit het Joodse gebruik is, ter herinnering aan een 

dode. Hetty legt een steentje neer voor Jackie en misschien ook wel voor haar ouders.

10)  Helaas kunnen de verschrikkelijke dingen weer gebeuren. (We zien het nu gebeuren in de wereld.) 
Het is belangrijk dat we dat met zijn allen niet meer willen. Daarom moeten we de verschrikkingen 
blijven herinneren en proberen lessen te trekken uit het verleden. (Lastig antwoord uiteraard. Als er 
maar over nagedacht is, de verwoording is niet zo belangrijk).
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Bij les 3
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Bij les 1

Uitvoerend docent

Annet Werkhoven-Scherpel is historica en ge-
schiedenisdocent. Zij heeft ruim 30 jaar erva-
ring in het basis-speciaal-en voortgezet on-
derwijs. Zij maakt projecten voor alle leeftijds-
groepen en voert ze ook (mede) uit. Dit doet 
ze vanuit het in 2007 opgerichte bedrijf 
De Werkhoven 
‘Geschiedenis voor u’. 
Annet’s grote passie is 
de lokale geschiedenis, 
de eigen omgeving. 
Die geschiedenis zou 
bij iedereen, jong en 
oud, bekend moeten 
zijn. Ze stelt zich 
graag tot doel dit  
te bereiken.

Zie voor overige activiteiten: 
www.dewerkhoven.nl
info@dewerkhoven.nl
Locatie: Arnhemsebovenweg 243
3971 MH Driebergen-Rijsenburg

Locatie
 
Park De Wildbaan aan de Hoofdstraat, tegenover 
Sparrendaal, te Driebergen-Rijsenburg

De fietsen kunnen aan de park kant, aan de 
Hoofdstraat zijde, achter het kantoor van 
accountantsbureau Van Asselt geparkeerd 
worden.
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Moeilijke woorden

Antisemieten: Vijanden van de Joden

Ariër: 

 Term die de nazi’s gebruikten om mensen aan te duiden van het 
zogenaamd superieure (betere) Germaans ras. Het woord ‘ariër’ 
komt oorspronkelijk uit India en betekent ‘nobele’ of ‘edele’.  
Volgens de nazi’s vormden Germanen een apart ras, dat su-
perieur was aan alle andere volken

Barak:  Verplaatsbaar, meestal houten gebouw (in de oorlog gebruikt  
in concentratiekampen)

Bar mitswa:  Jongen die met 13 jaar synagogaal ‘man’ wordt en de (eigen) 
verantwoordelijkheid voor de Tora-opdrachten op zich neemt

Bath mitswa:  Een meisje van twaalf jaar, die als een synagogaal ‘volwassene’ de 
(eigen) verantwoordelijkheid voor de Tora-opdrachten op zich neemt

Bonkaarten:  Bewijskaarten dat je recht hebt op iets, in de oorlog was er veel 
‘op de bon’ : brood, meel, suiker…

BS:  Binnenlandse Strijdkrachten (verzetsbeweging in de oorlog)

Bunker: 
 Duitse benaming voor een ‘vechthuis’ , kazemat, een plek waar  
soldaten en wapens verborgen en beschut konden worden voor 
vijandelijk vuur

Catastrofe:  Grote ramp. Sjoa betekent grote ramp of catastrofe

Concentratiekamp: 
 Kamp voor personen die door een regering of bezettende macht 
gevaarlijk worden gevonden, vooral in oorlogstijd. Auschwitz was 
een concentratiekamp voor Joden in de Tweede Wereldoorlog

Deportatie, deporteren:  Weg gevoerd worden, wegvoeren, naar een concentratie-kamp  
bijvoorbeeld

Deserteren: Zich onttrekken aan militaire dienst

Bij les 1 en 2
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Emigreren: Verhuizen naar het buitenland

Evacuatie, evacueren:  Weggaan, ontruimen wegens gevaar. Mensen de woonplaats 
laten verlaten voor hun veiligheid

Gaskamer:  Een gaskamer is een ruimte waarin met behulp van een giftig 
gas (meestal blauwzuur) mensen om het leven gebracht worden

Gedenkplaats: Een plaats ter herinnering van iets

Gestapo: 
 De Gestapo, een Duits lettergreepwoord, gevormd uit Geheime 
Staatspolizei, was de politieke of geheime politie in  
Nazi-Duitsland (1933 - 1945)

Hebreeuws:  Een heel oude taal is die al eeuwenlang aan jonge Joodse  
kinderen werd/wordt geleerd

Holocaust: 

 De benaming voor de vernietiging van het Jodendom in Europa 
door de nazi’s. Holokaustun betekent in het Grieks een geheel 
verbrande offergave: Joden gebruiken deze term liever niet.  
Het gaat immers hier over een offergave en zij kunnen zich niet 
vinden in de term dat zij als mensen geofferd worden

Identiteit:  Het zijn voor wie men zich uitgeeft. Iemands identiteit controler-
en: nagaan of hij is wie hij zegt dat hij is 

Illegaal:  In strijd met de wet. In de Tweede Wereldoorlog: het verzet,  
de ondergrondse strijd

Inkwartiering:  Huisvesten. In de oorlog: soldaten in een huis van een gezin of in 
een school

Jodenster: 
 Davidster op een gele ondergrond die door de Joden in  
Nazi-Duitsland en in de bezette gebieden in WOII gedragen 
moest worden

Jodenvervolging: 

 Een door de nazi’s opgelegde actie om Joden het leven  
moeilijk te maken, actief te vervolgen en zelfs uit te roeien; Wat 
is Jodenvervolging? Jodenvervolging is het vervolgen, vermoorden 
en bang maken van het Joodse volk. Dat begon al in 1938

Keppeltje:  Klein hoofddeksel voor mannen dat hoort bij de Joodse godsdienst 
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Kristallnacht: 
 De nacht van 9 op 10 november 1938, een uitbarsting van Joden-
haat in Duitsland, waarin meer dan 250 synagogen in brand 
werden gestoken. Tienduizenden Joden werden opgepakt

Landverraders:  Mensen die het eigen volk, het eigen land verraad

Leefregels: Normen en waarden

Legaal: Wettelijk, wettig

Minachten: Neerkijken op

Monotheïstisch: 

 Het monotheïsme (van het Grieks monos: één en theos: god) is 
de religieuze leer of filosofie die gelooft in het bestaan van één 
God, in tegenstelling met het polytheïsme dat in het bestaan 
van meerdere goden gelooft

NAZI:  Aanhanger van het nationaalsocialisme vb: de nazi’s waren  
volgelingen van Hitler

NSB: 

 Nationaal Socialistische Beweging. Politieke partij die zich geen 
partij wilde noemen, omdat zij een hekel had aan partijen en 
democratie. Leider was Anton Mussert. De leden van de NSB 
hadden in het algemeen grote bewondering voor Adolf Hitler

Onderduiken: Verstoppen voor de vijand

Onderdrukken: Door overmacht in bedwang houden

Persoonsbewijs: 

 Document dat iedereen vanaf 1941 ter identificatie bij zich  
diende te dragen. Bij het aanvragen van een persoonsbewijs werd 
nagegaan of iemand van joodse afkomst was. Joden kregen een 
document met daarin een grote ‘J’ gedrukt

Propaganda: Streven om voor een partij of een stelsel aanhangers te winnen

Radio Oranje:  Radiozender die vanuit Londen tijdens de WO II uitzond speciaal 
gericht op het bezette Nederland

Rijkskanselier:  Benaming van het Duitse staatshoofd. Van 1933 tot en met 1945 
was Adolf Hitler Rijkskanselier van Duitsland
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Sjoa of SHOA: 

 Letterlijk ‘vernietiging’; de vervolging en moord op joden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Het Hebreeuwse woord sjoa be-
tekent letterlijk ‘catastrofe’ en ‘vernietiging’. In de context van 
de Tweede Wereldoorlog wordt de systematisch uitroeiing van 
zes miljoen Joden bedoeld

Synagoge: 

 De synagoge is de plaats waar Joodse mensen, leren, onder-
wijzen en bidden in het Hebreeuws. Omdat de synagoge ook 
leerhuis is, en het Hebreeuws, konden/kunnen Joodse mensen 
zelf lezen in hun religieuze boeken en vroeg zelf schrijven

SD:  De Sicherheitsdienst (SD) is in 1931 opgericht als veiligheids- en 
inlichtingendienst van de SS

Sinaïverbond: Verbond tussen het Joodse Volk en God op de berg Sinaï

Sjabbat:  De sjabbat (Hebreeuws), is de wekelijkse rustdag in het Jodendom

Sjaloom: Vrede

SS: 
 De Schutzstaffel (Nederlands: beschermingsafdeling), beter be-
kend onder de afkorting SS, of ook wel de Duitse Zwarthemden 
was een paramilitaire organisatie binnen de Duitse nazi-partij

Tora: 
 Het woord ‘Tora’ kan verschillende betekenissen hebben. 
In de meest beperkte betekenis van het woord worden er de  
Vijf Boeken van Mozes mee bedoeld maar Tora is ook:

Tora:  de eerste vijf boeken van de Bijbel worden ‘de Tora’ genoemd

Tora: is ook ‘de leer’ van ...(de Tora)

Tora: is ook ‘leven naar de Tora’

‘Tora ‘rollen’ :  Met de hand, op perkament, geschreven boekrollen.  
De Tora-rollen bevatten ‘alleen’ de eerste vijf boeken van de Bijbel

Traditie:  Gebruik van een grote groep mensen. 
Dat doet men daar al lang zo

Transport: Vervoer
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Valse papieren:  Paspoort of ander belangrijke documenten opzettelijk  
nagemaakt, of zo veranderd dat men er voordeel bij heeft

Vernietigingskamp: 
 Een vernietigingskamp (Duits: Vernichtungslager) was een  
concentratiekamp dat speciaal bedoeld was om zo veel mogelijk 
mensen te vermoorden

Verzet: Tegenstand

Vogelvrij:  Buiten bescherming van de wet

Vorderen, gevorderd: 
hier: Opeisen
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Bijlage 7: 
Meer achtergrondinformatie
Bezetting en Jodenvervolging 1940-1945

Zeist
In het Walkartpark in Zeist herinnert een monument aan de omgekomen Joden uit die gemeen-
te. Na de bezetting van ons land door de Duitsers na de capitulatie in 1940 leek de Jodenvervol-
ging aanvankelijk mee te vallen. Alleen de Nationaal Socialistische Beweging van Anton Mussert 
werd een zeer zichtbare aanwezigheid op straat. Op diverse plaatsen werden NSB-ers als burge-
meester aangesteld, als de zittende burgemeester weigerde om mee te werken met de bezetter. 
Onder rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart probeerde de bezetter de Nederlanders met zachte 
hand voor het nazisme te winnen. De populariteit van de Duitsers nam echter af door gedwon-
gen tewerkstelling van jongemannen in de Duitse fabrieken, het beslagleggen op vele goederen 
en het steeds hardere optreden tegen andersdenkenden en Joden. Socialisten, communisten, 
zigeuners en homoseksuelen werden vervolgd.

In november 1940 werden alle Joodse ambtenaren ontslagen. Vanaf dat moment ging het snel 
bergafwaarts. Joden werden geregistreerd, mochten zich steeds minder in openbare gelegen-
heden vertonen en vanaf juni 1942 werden ze opgepakt en gedeporteerd naar de werk- en 
vernietigingskampen. Het optreden van de Duitsers riep verzet op. Mensen boden in het geheim 
onderdak aan Joden en andere vluchtelingen, maatregelen van de Duitsers werden gesaboteerd, 
bonnen en identiteitspapieren werden vervalst. Zo vingen twee zusters op de Welgelegenlaan in 
Driebergen Joodse kinderen op. Een van hen moest dat met de dood bekopen. Kleine groep-
en pleegden gewapende aanslagen op Duitse soldaten en aanhangers van de NSB, waaronder 
enkele NSB-burgemeesters in september 1944.

Begin 1945 ontstonden grote voedseltekorten in het westen van Nederland. Kinderen uit Utrecht 
werden naar het oosten gestuurd waar meer voedsel was. De hongerwinter eiste veel slachtof-
fers. Op 5 mei werd ons land bevrijd, maar op sommige plekken duurde het wat langer. Zo werd 
Veenendaal pas op 9 mei bevrijd van de bezetter. Op vele plaatsen werden gedenktekens ge-
plaatst zoals in Zeist in het Walkartpark onder de titel: “Nooit weer. Nooit meer.” Op het teken 
staan de namen van 102 omgekomen Zeister Joden.

De na de bevrijding teruggekeerde Joden werden vaak niet met open armen ontvangen. Velen 
hadden grote moeite hun bezittingen terug te krijgen. Hun baan was vaak door iemand anders 
ingenomen. Dat kon tot schrijnende taferelen leiden. Zo werd de door de Duitsers in 1942 ont-
slagen Joodse schoolmeester Mozes van Staveren door de gemeenteraad van Zeist in 1946 
gepasseerd voor een nieuwe aanstelling. Het duurde nog jaren voor hij een schadevergoeding 
kreeg. De man kwam nooit meer over de gebeurtenissen heen.
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Bijlage 7: 
Meer achtergrondinformatie

Het verhaal van Anne Frank in de Nationale Canon
Anne Frank werd in 1929 geboren in een Joods gezin in de Duitse stad Frankfurt am Main. In de 
zomer van 1933 vluchtte het gezin naar Amsterdam. Hitler was in dat jaar in Duitsland aan de 
macht gekomen en maakte een begin met zijn politiek Joden uit het land te verdrijven.
Het gezin kreeg een woning in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Anne ging daar naar school en 
leerde Nederlands spreken. Na de bezetting in mei 1940 nam de Duitse overheid ook in Neder-
land maatregelen om Joden af te zonderen van de rest van de bevolking. Voor Anne was het een 
ingrijpend moment toen zij afscheid moest nemen van haar medeleerlingen en onderwijzeres, en 
overgeplaatst werd naar een Joodse school. Joden moesten een davidsster gaan dragen, zodat 
zij herkenbaar zouden zijn op straat. Bij bioscopen, cafés of theaters verschenen bordjes ‘Voor 
Joden verboden’. Vanaf juli 1942 zette de Duitse bezettingsmacht in Nederland een grote op-
eratie in gang om de Joden af te voeren naar Oost-Europa. Joodse gezinnen kregen het bericht 
dat ze hun koffers moesten pakken om daar te gaan werken. Ze werden van huis opgehaald, op 
de trein gezet naar het doorgangskamp Westerbork in Drenthe en van daaruit naar vernietiging-
skampen in Oost-Europa gebracht. Meer dan 100.000 Joodse mannen, vrouwen en kinderen uit 
Nederland werden daar vermoord. In totaal zijn zo’n zes miljoen Europese Joden gedood.


