
 

Andere Tijden 
Kind van een NSB'er 
 
Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
In de jaren dertig van de vorige eeuw 
komen er  overal in Europa 
antidemocratische partijen op. De NSB, 
onder leiding van Anton Mussert, streeft 
naar eenheid en afschaffing van de 
democratie. De NSB krijgt niet veel 
aanhang. Kinderen van NSB'ers worden 
uitgestoten. Twee volwassenen kinderen 
van NSB'ers blikken terug op hun jeugd.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Tweede Wereldoorlog - Hitler -  crisis - 
NSB - nationalisme - fascisme- 
rassenpolitiek - Jodenvervolging 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma geschiedenis, domein 
B Oriëntatiekennis. Tijdvak 10. 
Kenmerkende aspecten: het in praktijk 
brengen van de totalitaire ideologieën 
communisme en fascisme/nationaal-
socialisme; de Duitse bezetting van 
Nederland. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
'Andere Tijden in de klas'. Op de 
programmapagina op Schooltv.nl staan 
meer video's over de Tweede 
Wereldoorlog, zoals Schrijvers in bezet 
Nederland. 
 
Antwoorden 
1a NSDAP  b Partito Nazionale Fascista c 
NSB. 2 Mystieke functie, brengt mensen in 
extase. 3 Eenheid, afschaffing van de 
democratie. 4 A, 5 Andere kinderen mogen 
niet met hen spelen. 6 Mussert is klein, 
onbehouwen, lijkt niet op 'de grote leider' 
uit de propaganda. 7 Door verzuiling zijn 
mensen niet gauw geneigd over te 
stappen naar een andere partij.  
 
 
 

Kijkvragen 
1 Welke drie nationalistische partijen 
komen in Europa op in de crisis van de 
jaren dertig van de vorige eeuw?  
a In Duitsland 
b In Italië 
c In Nederland 
 

       
 
2 Dit soort marsen maken destijds veel 
indruk op mensen. Welke functie heeft het 
marcheren? 
 
3 De NSB streeft naar 'een nieuwe tijd'. Wat 
houdt die nieuwe tijd in volgens Mussert? 
 
4 Waar heeft Mussert zich in vergist? 
A Mussert denkt dat Nederland een 
bondgenoot zal worden van Duitsland. 
B Mussert denkt dat hij ook in Duitsland 
macht zal krijgen. 
C Mussert denkt dat Hitler nooit een oorlog 
zal beginnen. 
 
5 De NSB krijgt veel tegenstand, vanuit 
kerk, linkse mensen, intellectuelen.  Welk 
effect heeft dat op kinderen?  
 
6 Hoe beschrijven de geïnterviewden het 
contrast tussen het beeld dat zij 
opgedrongen kregen en het beeld dat ze 
van de leider van de NSB in het echt zien? 
 
Verdiepingsvraag 
7 De manier waarop de Nederlandse 
samenleving destijds is verdeeld, zorgt 
ervoor dat een antidemocratische partij als 
de NSB hier minder voet aan de grond 
krijgt, dan in bijvoorbeeld Duitsland of 
Italië. Leg uit welke verdeling bedoeld wordt 
en waarom de NSB hierdoor klein bleef. 
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