
Deze video vertelt het verhaal over de 
werking van het zondebok denken. 
Tijdens de bezetting werden Joden 
buitengesloten en vervolgd. Het 
begon ermee dat ze door Hitler 
werden aangewezen als zondebok. 
Wat voor impact had dat op hen?

Amsterdam 1943—Een schoolklas van de  
Van Dethschool (huishoudschool) met Joodse 
meisjes met Jodensterren. © Verzetsmuseum 
Amsterdam

Foto van de set tijdens de opnames van het 
Anne Frank videodagboek.

OPDRACHT 1 

Bekijk de EXTRA Zondebok

OPDRACHT 2 

Zoekopdracht

Werkvorm bij  
EXTRA Zondebok
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 ▶ youtube.com/annefrank

TIP  Google de termen Holocaust, Sjoa en genocide en kijk wat je  er over te weten komt!

De Holocaust of Sjoa wordt ook wel een genocide (volkenmoord) ge-
noemd. Het begon met het aanwijzen van een groep als zondebok en 
het eindigde met 6 miljoen onschuldige slachtoffers. De Holocaust is 
niet de enige genocide uit de geschiedenis.

a) Ken je nog andere voorbeelden van genocide?

b) Welke groep werd toen als zondebok  
aangewezen? 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDwwb2V397Q6sS0m3baTip5DWP7XkaFQP


DE 10 STAPPEN VAN STANTON — Let op, hier staan ze door elkaar!

STAP 1

STAP 2  Polarisatie E

STAP 3

STAP 4

STAP 5

STAP 6 Organisatie N 

STAP 7 

STAP 8 

STAP 9 

STAP 10
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Stappen van uitsluiting

OPDRACHT 4 

Kun jij je voorstellen dat je als zondebok wordt aangewezen? 

POLARISATIE  E 
Mensen worden tegen 
elkaar opgezet. Het is 
links of rechts, voor of 
tegen. Een duidelijke 
scheiding tussen be-
volkingsgroepen treedt 
in werking. 

VOORBEREIDING  K 
Voordat deportatie 
en het vermoorden 
begint, worden er voor-
bereidingen getroffen 
door de daders om het 
proces zo goed moge-
lijk te laten verlopen. 

MOORD  N 
Het fysieke moorden 
van mensen begint op 
grote schaal. Gesteund 
door de staat ver-
moorden daders hun 
slachtoffers. 

SYMBOLISATIE  R 
Mensen worden letter-
lijk gelabeld met woor-
den en symbolen.  
Zo is herkenbaar wie 
tot de minderheids-
groep behoort. 

ORGANISATIE  N 
Vervolging van minder-
heden is altijd georga-
niseerd, vaak door de 
staat met medewerking 
van organisaties en 
mensen. 

ONTMENSELIJKING  E
Mensen worden als 
minderwaardig neer-
gezet, vergeleken 
met beesten en ook 
op beestachtige wijze 
behandeld. Haatpropa-
ganda vol met stereo-
typeringen draagt hier 
aan bij.

DEPORTATIE  I 
Slachtoffers worden 
van georganiseerde 
verzamelplaatsen 
onder dwang naar de 
moordplekken ge-
bracht.

CLASSIFICATIE  H
Het aanwijzen van een 
zondebok. In tijden van 
spanningen krijgen 
minderheidsgroepen 
de schuld. 

DISCRIMINATIE  D
De meerderheid dis-
crimineert de minder-
heid. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van 
wetten en macht om de 
minderheidsgroep hun 
rechten te ontnemen. 

ONTKENNING  G 
Daders van genocide 
proberen hun sporen  
te wissen en het 
bewijsmateriaal te 
vernietigen. 

Een genocide gebeurt niet van de één op andere dag. Volgens 
de onderzoeker Gregory Stanton is dit een proces van tien 
stappen met een begin en een eind.

b)  Zet nu de 10 stappen in de goede volgorde. 
Twee staan er al goed.

c) Bespreek met elkaar. 
Bij welke stap is het als burger nog mogelijk om in te grijpen? 

Wat zou je kunnen doen en wie heb je daar bij nodig?

a) Lees de 10 stappen van uitsluiting en bekijk de 10 foto’s op pagina 3. 
Welke stap hoort bij welke foto? Schrijf de juiste stap bij de juiste foto.

Welk woord  

krijg je als je 

van boven 

naar onder 

leest? 



Gaskamer in vernietigingskamp Majdanek, 
gelegen in het door nazi-Duitsland bezette 
Polen. © Wiki CC BY-SA 3.0 pl

1943—Transport vanuit Westerbork. In totaal 
zijn er 97 transporten naar de vernietings-
kampen gegaan van 15 juli 1942 t/m 13 sept 
1944. © NIOD

Auschwitz Birkenau, restanten van een 
gaskamer en crematorium. Vlak voor de 
bevrijding blazen de nazi’s de gaskamers en 
crematoria op. © wiki CC BY 2.5 pl
 

Deze stippenkaart is in 1941 gemaakt in 
opdracht van de nazi’s door NL ambtenaren 
Het brengt in kaart waar Joden woonden. 
Hierdoor verliep de organisatie van het op-
pakken van Joden sneller. © Verzetsmuseum 
Amsterdam

1941—In de antisemitische documentaire 
De eeuwige Jood worden Joden vergeleken 
met ratten. © NIOD

Juni 1941—door de anti-Joodse maatregelen 
mogen Joden niks meer en raken steeds 
verder geïsoleerd. © NIOD

1942—Amsterdam, Esther, Max en Barend 
Smeer met Jodenster. Deze werd verplicht 
vanaf mei 1942 voor iedereen boven de zes 
jaar. © Joods Historisch Museum

1943—Een Duitse leerling krijgt het verschil 
tussen Ariërs en Joden uitgelegd, Deze ideo-
logie van de superioriteit van de Duitsers lag 
ten grondslag aan het nationaal socialisme.
© Deutsches Historisches Museum, Berlin

1943—Joden worden naar de Hollandse 
Schouwburg gebracht voordat zij naar 
het doorgangskamp Westerbork worden 
gestuurd. Voorafgaand moesten zij al hun be-
zittingen inleveren en gedwongen in Joodse 
wijken wonen. © Verzetsmuseum Amsterdam

1931—Otto met zijn dochters Margot (L) en 
Anne (R). De familie Frank is Joods.
© Anne Frank Stichting
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