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Geachte Mevrouw Smit,  
 
Betreft: klacht over programma “Het verhaal van Nederland” deel 10 van de 
NTR. 
 
Namens een groot aantal personen en (vertegenwoordigers van) organisaties die adhesie 
hebben betuigd met ons standpunt (zie bijlage 1) dienen wij een klacht in tegen het 
tiende deel van de serie “Het verhaal van Nederland” van de NTR. 
De omschrijving en de onderbouwing van onze klacht zijn vervat in de tweede bijlage 
bij dit klaagschrift: de gespreksnotitie die is gemaakt ten behoeve van het gesprek met 
de NTR dat plaats vond op 4 juli. 
In de kern komt ons bezwaar erop neer dat in het bewuste programma een beeld van 
Nederland in oorlogstijd wordt geschetst dat onjuist en onevenwichtig is door feitelijke 
onjuistheden, aantoonbaar onjuiste suggesties en essentiële omissies. 
Wij beperken ons hier tot twee voorbeelden. 
 
Met betrekking tot de Jodenvervolging, het hoofdonderdeel van deze aflevering, wordt 
gezegd dat Nederlandse ambtenaren op het idee kwamen Joden te registreren en dat 
Joodse werknemers vaak preventief werden ontslagen. Dit is geen correcte weergave 
van feiten. Deze feiten dragen mede de suggestie dat alle ambtenaren gewillig 
meewerkten en dat vrijwel alle Nederlanders laf wegkeken, geïllustreerd door beelden 
van een Joods stel dat bij Nederlanders aanklopt voor hulp maar de deur wordt gewezen. 
Niets wordt gezegd over de 28.000 joden die gastvrij in huis werden genomen door niet-
joodse Nederlanders die daarbij een groot persoonlijk risico namen. Een onjuist 
en onevenwichtig beeld dus. 
 
Een essentiële omissie, alweer voortbouwend op het beeld van de passief wegkijkende 
Nederlanders, is de wijze waarop het verzet in Nederland wordt geminimaliseerd en 
gebagatelliseerd. Presentator Daan Schuurmans stelt onder meer dat “het verzet snel 
weer uitdoofde”, en dat “slechts een enkeling in actie durfde te komen”, terwijl geen 
enkele verzetsdaad wordt genoemd of in beeld gebracht. Dit nu doet ernstig tekort, aan 
de honderdduizenden die wèl in verzet kwamen en dat soms met hun leven moesten 
bekopen (zie bijlage 2). Over persoonsbewijzen wordt gezegd dat ze – door toedoen van 



Nederlandse ambtenaren –niet te vervalsen waren, terwijl de vele tienduizenden valse 
persoonsbewijzen die door de illegaliteit werden vervaardigd niet worden genoemd. 
Ook hier een onjuist en onevenwichtig beeld. 
 
Het gaat in de serie “Het verhaal van Nederland” om geschiedschrijving die 
medebepalend is voor het beeld van Nederland in oorlogstijd dat wij doorgeven aan 
toekomstige generaties. Wij menen dat juist een publieke omroep hier een 
verantwoordelijkheid draagt voor juistheid en evenwichtigheid. Dat geldt a fortiori voor 
de NTR, waarvan het redactiestatuut stelt: “De NTR streeft in haar journalistieke en 
educatieve programma’s naar een zo nauwgezet mogelijke weergave van de 
werkelijkheid en de helderheid over het onderscheid tussen fictie en non-fictie is voor 
het publiek duidelijk. Objectiviteit bestaat niet, maar dat ontslaat de NTR niet van de 
plicht om ernaar te streven.”  
 
Op 4 juli jongstleden heeft een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van 
de NTR en een vertegenwoordiging van de personen en organisaties die adhesie hebben 
betuigd aan ons standpunt. Van onze kant werd de al eerdergenoemde gespreksnotitie 
ingebracht. Een – door ons gemaakt – verslag van dat gesprek met daarin ook de 
deelnemers voegen we als bijlage 3 bij. Dit verslag is ook naar de NTR gezonden. 
Onze conclusie van het gesprek is dat men vasthoudt aan de gemaakte keuzen, en die 
verdedigt. Wel is men bereid nog eens kritisch te kijken naar de content voor 
schooltelevisie, maar daarbij kan alleen worden geput uit bestaand materiaal. Zoals 
blijkt uit het op 11 juli jl. naar de NTR gezonden document over de bewerking van deel 
10 voor SchoolTV zal uitsluitend gebruik van bestaand materiaal niet tot een door ons 
gewenste aanpassing kunnen leiden. (Zie bijlage 4) 
 
Wij zijn van mening dat de aflevering voor SchoolTV alleen met nieuw materiaal goed 
kan worden aangepast. Leerlingen worden in de aflevering op een verkeerd been gezet 
en krijgen zo -geautoriseerd door de NTR – een verkeerd beeld van de bezetting. Zij 
krijgen het beeld dat de Nederlanders grotendeels zelf en zelfs op eigen initiatief de 
Joden hebben vervolgd en er nagenoeg geen verzet tegen was. Nergens wordt duidelijk 
gemaakt dat de Duitsers de opdrachten gaven en dat bevolking en openbaar bestuur 
onder druk van de bezetter stonden en represailles konden verwachten als er niet werd 
meegewerkt. Nergens wordt gemeld dat de Nederlandse regering de ambtenaren vroeg 
aan te blijven bij een bezetting zolang dit in het belang van de Nederlandse bevolking 
was. Het beeld dat wordt neergezet is dat alle Joden door razzia’s werden opgepakt en 
dat niemand hulp bood. Dat is onjuist; de meeste Joden hebben zich gemeld en 30.000 
joden doken onder of zijn gevlucht, en kregen daarbij hulp van niet-Joden. Dat de 
Nederlandse bevolking leefde in een dictatuur en daar haar weg in moest vinden, komt 
helemaal niet uit de verf.   

 
Wij moeten dan ook constateren dat er met betrekking tot ons principiële bezwaar, het 
feit dat het programma ernstige onjuistheden, aantoonbaar onjuiste suggesties en 
essentiële omissies bevat en aldus een onevenwichtig en onjuist beeld van Nederland uit 
die tijd toont, een diepgaand verschil van inzicht bestaat tussen de NTR en de klagers. 
De ook bijgevoegde reactie van Mediadirecteur Willemijn Francissen van 6 juli, 



vermeldt enige mogelijke verwijzingen op internet naar andere programma’s over het 
verzet. (Zie bijlage 5) Dit beschouwen wij niet als een antwoord op de door ons 
gewenste aanpassingen. Dat is voor ons reden om de kwestie aan u, als ombudsman van 
de publieke omroep, voor te leggen.  
 
Wij vragen u om onze klacht met spoed te behandelen, enerzijds omdat de herinnering 
aan de serie nu nog vers is, anderzijds omdat uw uitspraak gevolgen kan hebben voor 
wat er verder met het bewuste programma gebeurt. Dat laatste vinden wij met het oog 
op het gebruik ten behoeve van schooltelevisie van essentieel belang.  
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u bij een onderzoek naar aanleiding van dit klaagschrift 
deskundigen zult raadplegen. In dat verband is het goed dat u weet dat verschillende 
gerenommeerde historici zich kritisch hebben uitgelaten over aflevering 10.  
 
Uiteraard zijn wij bereid om onze klacht, indien gewenst, mondeling toe te lichten.  
 
Met verschuldigde hoogachting,  
 
 
Paul van Tongeren 
Bijlagen:  

1. Lijst adhesiebetuigingen per 28 juni 2022 
2. Gespreksnotitie voor overleg met NTR met twee bijlagen 
3. Verslag van het gesprek op 4 juli jl. met de NTR   
4. Mail 11 juli 20222 gewenste aanpassing bewerking deel 10 voor SchoolTV 
5. Mail 6 juli 2022 Mediadirecteur Willemijn Francissen 


