NSB JONGEN
Op 15 april 1945 is Friesland bevrijd van de Duitse bezetter. Dit verhaal gaat over
een jongen die we de NSB jongen hebben genoemd. Bij dit vragenblad hoort een
bijlage met teksten. Lees het verhaal eerst voordat je de vragen gaat beantwoorden.
Bekijk ook het filmpje over de NSB uit de serie 13 in de oorlog op schooltv.
Wat is er gebeurd met de vader van deze jongen?

Op de tekening staat een jongen alleen. De andere
kinderen spelen samen.
Wat is er met dit jongetje?

Waarom scheerde de kapper in plaats van knippen?

Wat kan je vertellen over de Nationaal Socialistische
beweging (NSB)?

In de tekst staat het verhaal van Sikke Wolters.
Sikke was heel goed in het boven water halen van
geheimen.
Wat gebeurde er op school?

Wat is het geheim van het meisje?

Is het Sikke gelukt om het geheim van het meisje te
weten te komen?
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Zijn er gevolgen geweest die te maken hadden met het

Waarom staat deze motor in het museum denk je?

geheim?

Wat is er met Sikke gebeurd?

Wat zijn dingen die je opvallen aan de motor?

Er staat een motor in het museum waarvan we hier

Kijk naar de foto achter de motor. Wat hebben de foto

een foto laten zien.

en de motor met elkaar te maken denk je?

Je hebt nu kennisgemaakt met iemand die na het
einde van de oorlog in een vrij land woonde. Maar
zich niet vrij voelde door de gevolgen van de oorlog.
Ben je het eens of oneens met de volgende stelling:
Op de website van het museum vind je meer

Kinderen met een andere mening mag je pesten.

informatie over de motor.
Wat is de bijnaam van deze motor?

Eens

Oneens

Schrijf hier op hoe je tot je keuze bent gekomen.
En waarom heeft het deze naam gekregen?

