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Aan: 
 
Geachte dames en heren,   
  
Hierbij wil ik u danken voor het gesprek van maandag 4 juli jl. Wij hebben het als zeer zinvol ervaren 
om de overwegingen bij de laatste aflevering van de serie Het Verhaal van Nederland met elkaar te 
kunnen uitwisselen. 
Met u hebben wij besproken hoe er nog meer context kan worden gegeven aan deze laatste 
aflevering door de kijker te attenderen op aanvullende inhoudelijke achtergrond en verdieping, 
geheel in lijn met de educatieve taak van de NTR. Omdat voor de jongere doelgroepen (de volgende 
generaties) de online omgeving dé plek is waar zij veel tijd doorbrengen en op zoek 
gaan naar meer(achtergrond)informatie en verdieping, hebben wij de volgende stappen in gang 
gezet.  
  
Verwijzingen op hetverhaalvannederland.nl 
Op de website staan inmiddels een aantal verwijzingen waar men meer achtergrond kan vinden over 
de thema’s. We voegen nu ook directe doorverwijzingen per aflevering toe. Op deze manier is de 
informatie makkelijk(er) vindbaar en is dit een goede aanvulling op de aflevering. 
  
Specifiek bij aflevering 10 komen twee directe doorverwijzingen: 
  
Wil je meer weten over de rol van het verzet in de Tweede Wereldoorlog kijk dan naar 13 in de Oorlog 
op NPO Start en naar elf afleveringen in het dossier Verzet 
op https://www.anderetijden.nl/dossier/12/Verzet 
  
Wil je meer weten over de dilemma's van Nederlandse verzetsstrijders tijdens de Duitse bezetting? 
Bekijk hier de story van NPOKennis. https://npokennis.nl/longread/7790/hoe-effectief-is-het-verzet-
tijdens-de-tweede-wereldoorlog 
   
Aflevering 10 op de website is te vinden via deze 
link: https://hetverhaalvannederland.ntr.nl/uitzendingen/aflevering-10-bevrijders-en-bezetters-
1930-1950/ 
  
SchoolTV 
We hebben met elkaar afgesproken dat we nogmaals kijken naar de opbouw van de 10 minuten 
versie zoals deze op SchoolTV te vinden is. De bijbehorende lesbrief herzien we met een 
vraag/vragen over het verzet. Suggesties hiervoor zijn welkom. We streven ernaar om deze herziene 
lesbrief voor 1 september (start van het nieuwe schooljaar) gereed te hebben. 
  
Herhaling NPO 
Op dit moment is het nog niet duidelijk voor de NTR of, en zo ja, wanneer de NPO de serie lineair zal 
herhalen. De NTR zal in elk geval onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, er op dat moment nog 
extra context kan worden toegevoegd. 
  
Mijn collega’s van Educatie, Geschiedenis en MarCom zullen vanaf hier het contact met u 
voortzetten. 
In het vertrouwen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd wens ik u een mooie 
zomer. 
  
Met vriendelijke groet, 



  
  
  
Willemijn Francissen 
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