
Aflevering  

NSB 
 

1. Tijdbalk 

 De NSB is opgericht in 1931. 

 a. Zet een stip in de tijdbalk 

      1930       ’32        ’34        ’36         ’38         ’40        ’42         ‘44         ‘46         

             

 b. Wat betekent de afkorting NSB? 

   0 Nederlandse Sociale Beweging 

   0 Nationaal Socialistische Beweging 

   0 Nieuwe Steun Beweging 

 c.  Zet de cijfers van de volgende gebeurtenissen op de 

 juiste plaats in de tijdbalk. 

   1. Duitse inval in ons land 

   2. Dolle dinsdag 

   3. Bevrijding Nederland 

 

2.  Crisis 

 In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog is het crisis in 

 Nederland. Ook in de veenkoloniën in de provincies 

 Groningen en Drenthe.  

 a. Wanneer is er sprake van een economische crisis?  

    0 Als veel mensen een goede baan hebben. 

   0 Als veel mensen werkloos zijn. 

   0 Als er oorlog is met een ander land. 

 b. De ouders van Corry hebben weinig geld. Wat krijgen 

 ze van Marinus? _________________________________ 

 _______________________________________________ 

 c. Waarom is dit cadeau zo belangrijk voor hen? 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 

3. Werkloos 

 Deze man is werkloos en 

 zoekt werk. 

 a. Wat voor werk zoekt hij? 

 ________________________ 

 ________________________ 

 b. Hoe proberen werklozen 

 tegenwoordig aan een baan 

 te komen? ______________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 c. Eén op de acht mannen was in de crisistijd werkloos. 

 Wat deed de regering om de werklozen aan het werk te

 helpen? 

   0 Ze richtte een partij op voor de werklozen, de NSB. 

   0 Ze gaf de werklozen een uitkering zodat ze weer  

      gewoon konden leven 

   0 Werklozen moesten voor weinig geld werken in  

      werkverschaffingsprojecten. 

4. NSB 

 Net als in Duitsland wordt er in Nederland ook een 

 Nationaal Socialistische partij opgericht, de NSB. 

 

 ___________________               ____________________ 

 

 a. Hierboven zie je twee vlaggen. Eén van de NSB en één 

 van de NSDAP. Zet onder iedere vlag de juiste naam. 

 b. Hoe heette de leider van de NSB? 

   0 Adolf Hitler 

   0 Anton Mussert 

 c. Wat hebben de twee vlaggen met elkaar gemeen? 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 d. In Stadskanaal in Huize Ter Marse woonde de 

 gemachtigde van de Mussert in Noord-Nederland. Hij was 

 een vooraanstaand persoon in de NSB en o.a. lid van de 

 Eerste Kamer.  In Huize Ter Marse is tegenwoordig het 

 Streekhistorisch Centrum gevestigd. Zoek op hun website 

 op hoe deze persoon heette. _______________________ 

 _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e. Na de oorlog werd hij samen met zijn vrouw en vele 

 andere NSB-ers opgepakt en heeft hij tot juli 1948 

 geïnterneerd gezeten in een kamp waar in de oorlog 

 joden vastgehouden werden. Welk kamp in de gemeente 

 Stadskanaal was dat? 

   0 Kamp Sellingerbeetse 0 De IJzeren Klap 

   0  Kamp Westerbork 0 Het Oranje Hotel 

  



5. Jeugdstorm 

 Corry vindt de NSB belangrijk. Ze wordt lid van de 

 Jeugdstorm. 

 a. Wat is de Jeugdstorm? __________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 b. Waarom heeft de NSB de Jeugdstorm opgericht? 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 c. Waarom wil Corry zo graag bij de Jeugdstorm? 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 

 d. Hierboven zie je een optocht van de Jeugdstorm in de 

 jaren 40 in Stadskanaal.  Rechts zie je een grote groep 

 toeschouwers. Zouden er tussen de toeschouwers ook 

 joodse inwoners van Stadskanaal hebben gestaan?  

 Ik denk van wel/niet omdat ________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

  

6. Bespuugd en geslagen 

 De leden van de NSB maken veel mee in de tijd van de 

 Tweede Wereldoorlog. 

 a. Zet de volgende gebeurtenissen in de juiste volgorde. 

 Je hoeft alleen de cijfers op te schrijven. 

  1. NSB-leden worden gearresteerd door de Nederlandse 

  politie. 

  2. NSB-leden helpen de Duitsers tijdens de inval. 

  3. De NSB wordt opgericht. 

  4. NSB-leden worden vernederd. Ze worden bespuugd,  

  geslagen en uitgelachen. 

  5. NSB-leden worden bevrijd door de Duitsers. 

  

 

  

 b. Welke van de bovenstaande gebeurtenissen hoort bij 

 de foto?  

 

 

 

 

 

 

 c. Leg uit waarom de NSB-leden dit werd aangedaan. 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 

7. Adolf Hitler 

 Bekijk op www.schooltvbeeldbank.nl de clip `Vechten aan 

 Duitslands zijde` en beantwoord de vragen. 

 Net als de NSB heeft de NSDAP veel ellende veroorzaakt. 

 Toch zijn beide partijen door verkiezingen aan de macht 

 gekomen.  

 a. Hoe worden de leden van de NSDAP ook wel genoemd? 

 _______________________________________________ 

 b. Geef twee redenen waarom Hitlers NSDAP door ver- 

 kiezingen aan de macht kon komen. 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Gemeente Stadskanaal 

 a. Hoeveel joodse inwoners telde de gemeente   

   Stadskanaal aan het begin van de oorlog? 

   Ongeveer   0 90    0 140    0 190    0 240    0 290 

 b. Wanneer kregen de eerste joden in de gemeente  

   Stadskanaal een oproep om te gaan werken in een  

   werkkamp? 

     0 aug. 1940   0 aug. 1941   0 aug. 1942   0 aug. 1943 

 c. Naar welk kamp werden de meeste joden uit de  

   gemeente Stadskanaal gebracht? 

   0 Kamp Westerbork   0 Kamp Vught   0 Sellingerbeetse 

 d. In juni 1942 moesten alle joden hun fiets inleveren.  

   Welke gevolgen had dat als je bijvoorbeeld slager of  

   veehandelaar was? ____________________________ 

   ____________________________________________ 

   ____________________________________________ 

 e. De jodenvervolging wordt ook wel Holocaust of Sjoa  

   genoemd. 0 waar   0 niet waar 
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