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Nationaalsocialisme in Nederland: de NSB
In Nederland ontstond in 1931 ook een politieke partij die nationaalsocialistische 
ideeën had. Dit was de Nationaalsocialistische Beweging (NSB).  
Anton Mussert was de leider van de NSB. Tijdens de bezetting was de NSB de 
enige politieke partij in Nederland die niet verboden was en deze werkte ook 
samen met de Duitse bezetter. De NSB hield massabijeenkomsten in het hele 
land en organiseerde optochten met veel uiterlijk vertoon, zoals vlaggen,  
vaandels, trommels en insignes.

De Nationale Jeugdstorm
De NSB bestond uit meerdere afdelingen, waaronder een jeugdafdeling.  
Dit werd de Nationale Jeugdstorm (NJS) genoemd. Deze jeugdbeweging was 

propAgANDA vAN De NSB

NSB-kAleNDer 1943 MeT op De voorkANT 
eeN foTo vAN ANToN MuSSerT

De opkomst van Hitler en nazi-Duitsland
Na de eerste Wereldoorlog (1914-1918) moest het verliezende land Duitsland 
hoge herstelbetalingen betalen aan de overwinnaars van deze oorlog.  
In Duitsland ontstond als gevolg een grote werkloosheid en veel armoede.  

vanaf 1933 zorgde Adolf Hitler samen met zijn politieke partij, de Nationaal  - 
socialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAp), er voor dat de werkloosheid 
afnam en dat er weer voldoende eten was. ook werden er snelwegen aan- 
gelegd en werd er een grote en sterke Duitse legermacht gecreëerd.  
Hitler zorgde ervoor dat hij alleenheerser, een dictator, werd in nazi-Duitsland, 
zodat hij alle macht kreeg. 

Collaboratie
pArADe vAN De DuITSe SS op De groTe MArkT (groNINgeN, 1940)



54

vergelijkbaar met de Duitse variant van de NSDAp, de Hitlerjugend. De Jeugd-
storm was bedoeld voor kinderen van 10 tot en met 18 jaar oud. Tegelijkertijd 
werd de padvinderij (wat nu scouting is) verboden. De leden van de Nationale 
Jeugdstorm werden ‘jeugdstormers’ of ‘stormers’ genoemd. Ze werden opgevoed 
met de nationaalsocialistische ideeën die overeenkwamen met de ideeën uit 
nazi-Duitsland. Sport en spel waren belangrijke onderdelen van de activiteiten 
bij de Jeugdstorm, evenals het organiseren van optochten. ook vonden er  
gezamenlijke bijeenkomsten met de Duitse Hitlerjugend plaats.

rIJkSCoMMISSArIS SeYSS-INQuArT HouDT eeN reDe BIJ eeN oogSTDANkfeeST
 IN groNINgeN, 1943

Waarom wilde de Nationaalsocialistische Beweging 
(NSB) een jeugdbeweging hebben? 

o p d r a c h t  1

Woon je in de stad Groningen? 
In de stad Groningen is tijdens de oorlog een grote  
bijeenkomst geweest van de Nederlandse Jeugdstorm 
en de Duitse Hitlerjugend. Kun je hierover informatie 
vinden op de website van de Groninger Archieven?  
Zoek naar foto’s, tekst en documenten.

Woon je in de provincie Groningen?
Ook in de provincie Groningen werden bijeenkomsten 
en/of optochten door de NSB en/of Jeugdstorm  
georganiseerd. Is er ergens in jouw gemeente ook een 
bijeenkomst van de NSB en/of de Jeugdstorm geweest?  
Zo ja, kun je hiervan beeldmateriaal vinden?

plus  o p d r a c h t  1 +

propAgANDA voor De JeugDSTorM 

BIJeeNkoMST vAN De HITler-
JugeND eN De JeugDSTorM 
IN veeNDAM

Tip

gebruik de websites  

Groninger Archieven,  

Beeldbank Groningen of  

Beeldbank WO2.

gebruik een of meerdere  

zoektermen, zoals jeugd- 

storm, Groningen, NSB, 

parade. 

pArADe vAN De NATIoNAle JeugDSTorM IN groNINgeN

http://www.groningerarchieven.nl
https://www.beeldbankgroningen.nl/
https://beeldbankwo2.nl/nl/
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Collaborateurs hoefden minder bang te zijn dat ze werden ontslagen door  
de Duitse bezetter. Het kon ook meer eten en geld opleveren.

Anti-Duitse burgemeesters werden afgezet en vervangen door NSB-burgemeesters, 
die pro-Duits waren. Zo ook in de stad groningen. Burgemeester Cort van der 
linden werd afgezet en de NSB-er petrus fokkes Tammens nam zijn plek in.

IN 1943 WorDT p.f. TAMMeNS De NSB-BurgeMeeSTer 
vAN groNINgeN
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Collaboratie
Mensen die samenwerkten met de Duitsers werden collaborateurs genoemd. 
Collaborateurs hielpen de Duitsers onder andere met het verzamelen van  
informatie van de geallieerden (spionage), het verraden en arresteren van  
onderduikers en verzetsmensen, het tegenwerken van verzetsorganisaties of  
zij vochten mee met de Duitsers, zoals bij de Wehrmacht of de Waffen-SS. 

In heel Nederland werkten sommige Nederlanders samen met de Duitse  
bezetter. De een verleende zijn of haar medewerking als gemeenteambtenaar 
door bijvoorbeeld de uitvoering van Duitse maatregelen en verordeningen.  
Anderen werden ‘jodenjager’ waarbij ze fanatiek (ondergedoken) Joden  
opspoorden en aangaven bij de Duitsers. 

pArADe vAN De DuITSe WeHrMACHT eN SS op De groTe MArkT IN groNINgeN

Zoek op de website www.tweedewereldoorlog.nl  
de betekenis van ‘collaboratie’ op. 
Noem twee vormen van collaboratie.

o p d r a c h t  2

opeNBAre BekeNDMAkINg

http://www.tweedewereldoorlog.nl
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Sicherheitsdienst (SD) en Sicherheitspolizei (Sipo)
De Sicherheitsdienst (SD) was de geheime inlichtingendienst van de Duitsers. 
De Sicherheitspolizei (Sipo) was de Duitse politieke recherche.  
Het doel van beide organisaties was het opsporen en arresteren van verzets-
mensen, Joden en onderduikers, waarbij ze nauw samenwerkten.

8

Propaganda
De Duitse bezetter en de NSB probeerden op verschillende manieren de Neder-
landse bevolking te overtuigen van het nationaalsocialisme. ook de haat tegen 
bepaalde groepen of rassen, zoals communisten of Joden, werd aangewakkerd. 
Dit gebeurde bijvoorbeeld door propaganda. Hiermee kon men de bevolking 
een bepaalde boodschap overbrengen, zoals minderheden in slecht daglicht 
zetten en hen te discrimineren.

propaganda richt zich op de massa en werd in verschillende vormen gebruikt: 
affiches, brochures, pamfletten, radio, spandoeken, folders, films, kranten en 
tijdschriften. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was radio de meest voorkomende 
en invloedrijke vorm van propaganda, maar de radio moest later in de oorlog 
worden ingeleverd. van alle soorten propaganda is het affiche de meest  
tijdloze vorm.

SpANDoek MeT De TekST DAT DuITSlAND De oorlog ZAl WINNeN 
(HerepleIN, groNINgeN)

propAgANDA-AffICHeS

Bekijk de affiches en beantwoord onderstaande vragen.
• Wat staat er op de affiches?
• Welke boodschap denk je dat de NSB hiermee wilde overbrengen?
• Waarom zijn deze affiches een vorm van propaganda?

o p d r a c h t  3
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Nadat gevangenen waren verhoord, werden ze doorgestuurd naar concentratie-
kampen in Nederland of Duitsland. Anderen werden gefusilleerd (doodgeschoten). 
Bij de SD en Sipo werkten zowel Duitsers als Nederlanders.

Na de bevrijding werden verdachte collaborateurs opgepakt en gevangengezet. 
Sommige mensen kregen jarenlange gevangenisstraffen of werden ter dood 
veroordeeld vanwege hun samenwerking met de Duitse bezetter. 

pArADe vAN NATIoNAAlSoCIAlISTeN  
op De groTe MArkT 
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In Nederland waren zes afdelingen, waarvan groningen er een was. Het hoofd-
kantoor van de SD en Sipo was gehuisvest in een villa aan de grote Markt in  
de stad groningen: het Scholtenhuis. Deze villa was door de Duitsers in beslag 
genomen, net zoals andere mooie gebouwen in stad en provincie.

Het Scholtenhuis stond tijdens de Tweede Wereldoorlog bekend als het  
‘voorportaal van de hel’, omdat hier opgepakte verzetsmensen en onderduikers 
werden verhoord en gevangengehouden. Zij werden hierbij vaak gemarteld. 

NSB-leIDer MuSSerT (IN HeT MIDDeN) 
op BeZoek IN groNINgeN

CollABorATeurS  
WorDeN geArreSTeerD 

eN vrouWeN WorDeN  
kAAl geSCHoreN

HITlerJugeND op  
De groTe MArkT in 
groNINgeN MeT op  
De ACHTergroND  
HeT SCHolTeNHuIS

DefIlÉ voor rIJkSCoMMISSArIS SeYSS INQuArT 
op De groTe MArkT IN groNINgeN, 1940

>
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groninger Archieven / oorlogs- en verzetscentrum groningen (ovCg)
p. 1: foto pAC, Bosscher; p. 2: foto e. folkers; p. 3 en 4: foto filmko;  
p. 5: foto Centraal Nederlansch fotopersbureau C.N.f.; p. 6: foto e. folkers;  
p. 7: reproductie van foto door John Stoel; p. 8: foto onbekend;  
p. 9, 10: foto onbekend; p. 11: foto onbekend, persfotobureau folkers

www.ovcg.nl

http://www.ovcg.nl

