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parade van de duitse ss op de grote markt (groningen, 1940)

Collaboratie
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 Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP), er voor dat de werkloosheid
afnam en dat er weer voldoende eten was. Ook werden er snelwegen aangelegd 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.
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nsb-kalender 1943 met op de voorkant
een foto van anton mussert

propaganda van de nsb

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
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PARADE van de NATIONALE JEUGDSTORM in groningen

BIJEENKOMST VAN DE HITLERJUGEND EN de JEUGdSTORM
IN VEENDAM

PROPAGANDA Voor DE JEUGDSTORM

vergelijkbaar met de Duitse variant van de NSDAP, de Hitlerjugend. De Jeugdstorm 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.
opdracht

1

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

RIJKSCOMMISSARIS SEYSS-INQUART HOUDT EEN REDE BIJ EEN OOGSTDANKFEEST
in groningen, 1943

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?

tip
Gebruik de websites
Groninger Archieven,
Beeldbank Groningen of
Beeldbank WO2.
Gebruik een of meerdere
zoektermen, zoals jeugdstorm, Groningen, NSB,
parade.
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parade van de Duitse Wehrmacht en SS op de grote markt in groningen

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.
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openbare bekendmaking

in 1943 wordt P.F. TAMMENS DE NSB-BURGEMEESTER
VAN GRONINGEN

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.
opdracht
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Zoek op de website www.tweedewereldoorlog.nl
de betekenis van ‘collaboratie’ op.
Noem twee vormen van collaboratie.
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SPANDOEK MET DE TEKST DAT DUITSLAND DE OORLOG ZAL WINNEN
(hereplein, groningen)

Propaganda
De Duitse bezetter en de NSB probeerden op verschillende manieren de Nederlandse 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.
8

propaganda-affiches

opdracht
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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?

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 verzetsmensen, Joden en onderduikers, waarbij ze nauw samenwerkten.
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parade van nationaalsocialisten >
op de grote markt

hitlerjugend op
de grote markt in
groningen met op
de achtergrond
het scholtenhuis

COLLABORATEURS
worden gearresteerd
en vrouwen worden
kaal geschoren
DEFILÉ VOOR RIJKSCOMMISSARIS SEYSS INQUART
op de grote markt in groningen, 1940
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nsb-leider MUSSERT (IN HET MIDDEN)
OP BEZOEK IN GRONINGEN

In Nederland waren zes afdelingen, waarvan Groningen er een was. Het hoofdkantoor 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.

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.

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.

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.
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Illustratieverantwoording les 2
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

