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LES 4: JOODSE DEVENTENAREN
Tijdens de oorlog moeten Joden zich aan anti-Joodse maatregelen houden. 
Iedereen vanaf 6 jaar moet een Jodenster dragen. De studenten van de Landbouwhogeschool 
in Deventer bedenken samen een protestactie. De niet-Joodse studenten gaan als protest ook 
een Jodenster dragen, dus ook als ze niet Joods zijn. 

Vraag 4.1.
Wat denk je dat de studenten door het dragen van de Jodenster wilde zeggen?

Het is natuurlijk vreemd dat je ineens, zichtbaar voor iedereen, 
een Jodenster moet dragen. Stel je bent geboren in een bepaald 
dorp of heel erg gelovig of fan van een voetbalclub of iets anders 
en je weet dat er mensen zijn, die jou om waar je bent geboren of 
waar je moeder vandaan komt of waar jij van houdt verafschuwen. 
En je bent zelfs in levensgevaar als ze dat weten. Maar als je de ster 
niet draagt en dat wordt ontdekt, word je ook gestraft. Hoe voelt dat 
om zo’n ster te moeten dragen? 

Vraag 4.2
Hoe zou jij het vinden om een Jodenster te dragen? Beschrijf wat jij, denk je, zou voelen. 

Vraag 4.3
Wat doet dat met je gevoel van vrijheid? Mag je alles zeggen wat je denkt? 
Je mag… 

Vraag 4.4
En hoe is dat nu in je huidige leven? ben je vrij om te zeggen wat je vindt? Wat vind jij? Voel je je 
vrij?

Ik voel mij nu in mijn leven wel / niet vrij, omdat…

Les gaat door op de volgende pagina

Jodenster van de familie Vomberg Louis Vomberg
(+ 1942) en zijn vrouw  Stella Jacobs hebben in de 
oorlog een kledingzaak op de Brink. Stella en hun 

zoon Arthur hebben de oorlog overleefd door onder 
te duiken. 



Dit is een groepsfoto van 22 Joodse kinderen. De kinderen zijn tussen de 4 en 16 jaar oud.

Vraag 4.5
Waaraan zie je dat ze Joods zijn?
Ik zie dat…

Félice Polak is het meisje in de lichte jurk en met de witte strik. 
Haar vriendin Reina Bos, het meisje in dezelfde rij helemaal aan 
het eind rechts, schrijft in haar poëziealbum dit gedichtje.

Lieve Felice,

Strooi op uw pad de schoonsterozen. 
De schoonste die uw oog maar ziet. 
Maar strooi ook onder al die rozen.
Voor mij slechts één: 
Vergeet mij niet.

Ter herinnering aan Reina Bos. 



4.6 Doe opdracht 

Schrijf op een blanco kaart 

een mooie gedachte, gedichtje of wens. 

Maak bij het gedichtje een tekening 

en stuur deze naar een goede vriend 

of vriendin die je nu in deze 

corona tijd mist.

Sam Noach

ß Sam Noach is een markante Joodse koopman, beroemd in 
heel Nederland vanwege de verkoop van mooie stoffen, 
kloosterlinnen.

(hier de ansichtkaart met portret van Sam)  à
Hij is zo ontzettend beroemd dat als je hem een kaart 
stuurt met alleen een pasfoto van Sam Noach erop en 
met als adres ‘Aan deze man in Holland’, dan komt die 

kaart gewoon aan! 

Les gaat door op de volgende pagina…



Een goede reclameman is hij ook. Hij reed in een opvallende auto met wereldbol om te 
laten zien dat hij over de hele wereld mensen kent. Hij weigert onder te duiken en daarom 
overleeft hij, net als vele anderen, de oorlog niet. 

Vraag 4.7
Kun je je voorstellen dat Sam niet onderduikt? Waarom niet denk je?
Ik denk omdat…

Wil je nog meer weten over Joodse families? Kijk dan verder bij Etty Hillesum Centrum.

Onderduiken
Veel Joden moeten vluchten en zijn ondergedoken (verstopt) op onderduikadressen. Ze nemen een andere naam 
aan en krijgen een ander paspoort, waardoor Duitse soldaten ze niet kunnen vinden. Om te kunnen eten zijn er 
voedselbonnen nodig. De mensen van het verzet helpen met het vervalsen van paspoorten, stelen van 
voedselbonnen en het zoeken van goede en veilige onderduikadressen.

Bekijk hier op de kaart van Deventer waar de plekken van de onderduikadressen zijn (aangegeven met rode 
bolletjes). Bekijk of er in jouw buurt ook onderduikadressen zijn geweest. Herken je een onderduikadres? Daar 
wonen tijdens de oorlog hele moedige mensen, die zich het onrecht tegen de Joden aantrekken. Echte helden! 
Want de straffen zijn hoog als je mensen in je huis laat onderduiken. Je moet ervoor zorgen dat je niet betrapt 
wordt. Het is altijd uitkijken want er zijn ook mensen die  onderduikadressen verraden aan de NSB of Gestapo. 

De NSB is de enige politieke partij in Nederland en die werkt nauw samen met de Duitsers. De Gestapo is de 
politieke of geheime politie in Nazi-Duitsland. Zou jij het aandurven om iemand in huis te nemen?

Vraag 4.8
Welke onderduikadres(sen) liggen in de buurt van jouw huis?
Adres:
 

https://ettyhillesumcentrum.nl/nl/geschiedenis-joods-deventer
https://museumdewaag.nl/wp-content/uploads/2020/04/Educatie-kaart-onderduikadressen-groep-78.pdf

	Text1: 
	Text2: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text3: 
	Text6: 
	Text7: 


