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Bronnen les 1: 

     

 

 

 

 

Bron 1: "Wanneer je een Jood ziet of aan een Jood 

denkt, zeg dan tegen jezelf: die tronie die ik daar zie, 

vervloekte, verwenste en bespuwde alle zaterdagen 

mijn lieve Heer Jesus Christus, die mij met zijn dierbare 

bloed verlost heeft." (...) "Ten eerste moet men hun 

synagogen of scholen in brand steken en wat niet wil 

branden moet men met aarde overdekken, zodat geen 

mens er een steen of een sintel meer van ziet, voor 

eeuwig niet." (...) "Ten tweede ook hun huizen 

afbreken en verwoesten. Want daar binnen doen ze 

hetzelfde als in hun scholen. In plaats daarvan brenge 

men hen onder een (simpel) dak of wijze hun een stal 

toe, zoals in het geval van de zigeuners." (...) "Ten vijfde 

moet men de Joden het vrijgeleide geheel ontzeggen 

en hun een straatverbod geven. Ze hebben buiten op 

het land niets te zoeken, omdat ze geen heren, geen 

beambten noch handelaars of dergelijke zijn. Ze 

moeten thuis blijven." 

Bron: Maarten Luther, 'Von den Jüden und ihren Lügen' 

(Over de Joden en hun leugens) uit 1543. 

 

Bron 3: Siegfried Verbeke verspreidde in 1992 pamfletten met als opschrift ‘De 

zes miljoen / Holocaust / Wat u steeds heeft willen weten maar wat men altijd 

heeft verzwegen', en 'Amerikaanse holocaust deskundige vernietigt de gaskamer 

legende'. Verbeke noemde daarin het bestaan van de gaskamers een verzinsel 

van de Joden om er economisch beter van te worden. Later zou hij nog de 

soortgelijke brochure 'De Rudolf Expertise' aan leraren maatschappijleer in 

Nederland toezenden. 

Bron 4: ‘De mensen van het europide ras worden gekenmerkt door een 

lichtbruine tot blanke huidkleur, een smalle neus en vrij dunne lippen. Het haar is 

golvend tot sluik. (...) Voor dit (mongolide) ras gelden als raskenmerken een 

geelbruine huidkleur, uitstekende jukbeenderen, de (mongolen)plooi en zwart 

sluik haar. (...) De kenmerken van het negride ras zijn een donkere huid, zwart 

kroeshaar, een brede platte neus en dikke lippen. Bron: Geografisch Milieu 

basisboek1980: 117.   
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Bron 11:  De islam is niet louter een godsdienst; het 

is vooral een totalitaire ideologie. Islam wil alle 

aspecten van het leven, van de wieg tot het graf 

domineren. (...) Ik denk dat de islam niet 

verenigbaar is met onze westerse manier van 

leven. De islam is een bedreiging voor de westerse 

waarden. De gelijkheid van mannen en vrouwen, 

de gelijkheid van homoseksuelen en 

heteroseksuelen, de scheiding van kerk en staat, 

vrijheid van meningsuiting, ze staan allemaal onder 

druk, dankzij de islamisering. (…) 

Fragmenten uit de speech van Geert Wilders in 

Londen (5 maart 2010): 

 

Bron 8: Op het Waterlant College in 

Amsterdam is Mees (13) de enige witte 

leerling van de klas. Na nog geen 2 maanden 

halen zijn ouders hem van school. Het 

Waterland College bleek een zwarte school te 

zijn. Wat heet: Mees was het enige blanke 

kind in zijn klas. En al snel doodongelukkig 

(...). In de pauzes praatten zijn klasgenootjes 

Turks en Marokkaans. Hij werd uitgemaakt 

voor 'tatta', kaaskop en kut-Hollander. 

 

Bron: Roelf Jan Duin, AD.nl (17-10-16)      

 
Bron 9: Nederlanders staan al eeuwenlang 

bekend als goede kaasmakers en kaaseters. Al 

in 1596 verbaasde een Engelsman zich er over 

dat wij zoveel boterhammen met kaas aten. 

Toen in 1830-1839 de Belgen in opstand 

kwamen tegen Nederland, scholden zij 

Nederlanders uit voor kaaskoppen.  

Bron: Willem Wever 

Bron 7 

Bron 10: Toen zich vorige week (december 

2014) een Nederlands stel wilde vestigen in 

een Molukse wijk in Hoogeveen is hun 

tussenwoning beklad: 'Molukse wijk, alleen 

Molukkers'. 
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Opdrachten: 

Welke bronnen zijn het meest racistisch? 
 
 
Waarom? Wat maakt deze bronnen racistisch? 
 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Welke bronnen zijn sowieso niet racistisch? 
 
 
Waarom? Wat onderscheidt deze bronnen van de racistische bronnen? 
 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Over welke bronnen twijfelen jullie? 
 
 
Waarom? 
 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 


