
Amsterdam/Bilthoven, 11 juli 2022 

Beste Hasan en Roy, 

Naar aanleiding van ons gesprek op 4 juli 2022 willen wij jullie graag laten weten hoe wij aflevering 10 
van Het Verhaal van Nederland voor de SchoolTV graag aangepast zouden willen zien. 

Willemijn Francissen, NTR-mediadirecteur, mailde ons het volgende na het gesprek van 4 juli: ”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 sep-
tember (start van het nieuwe schooljaar) gereed te hebben.” 

Hieronder geven wij in het kort aan wat onze gedachten zijn. Wij realiseren ons dat wij om behoorlijk 
ingrijpende wijzigingen vragen. De Voice-over zal deels opnieuw moeten worden ingesproken. 

Door ons gevraagde aanpassingen:   

Context 

Leerlingen en leraren 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.   

De introductietekst luidt: “Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden voor onze ogen oorlogsmisdaden 
gepleegd. Niet alleen door Duitsers, maar ook door ons zelf. In Het verhaal van Nederland zien we hoe 
gewone burgers proberen te overleven in tijden van oorlog en bezetting. Kunnen we ons de vraag 
stellen: wie was er goed of fout? “ 

Om de suggestie weg te nemen dat Nederlanders dezelfde en in dezelfde mate oorlogsmisdaden 
hebben gepleegd als de Duitsers zou deze tekst kunnen worden vervangen door bijvoorbeeld: 
 
“Tijdens de Tweede Wereldoorlog leefden de Nederlanders onder een dictatuur. Gewone mensen za-
gen vreselijke dingen gebeuren. Wat konden ze doen? “ 

Aangepaste onderdelen in de verhaallijn, die kunnen aansluiten op het bestaande beeld, zijn:  

- De regering had de ambtenaren opdracht gegeven aan te blijven zolang dat in het belang is van de 
bevolking. Ze moeten nu ook Duitse verordeningen uitvoeren.  

- De Joden moeten zich melden om te worden weggevoerd naar Duitse kampen. Om daar te werken, 
wordt gezegd. Veel mensen vermoeden dat het verschrikkelijk zal zijn.  De Duitsers dreigen: wie een 
Jood helpt, wordt als een Jood behandeld. Maar weinig mensen durven te helpen. Toch zijn er 2.000 
Joden die naar het buitenland vluchten en 28.000 Joden duiken onder, met hulp van niet-Joden.  

- Joden die zich niet melden, worden van huis gehaald. De Nederlandse politieagenten moeten daarbij 
helpen. Vrijwel niemand durft te weigeren. Wie ervan wordt verdacht tegen te werken worden ont-
slagen. Wie weigert wordt ook naar een kamp gestuurd.  



We verwachten dat de feitelijke onjuistheden worden geschrapt en onjuiste beeldvorming aange-
past.  
  
 
Feitelijk onjuist 
Dat de ambtenaren op verzoek van Seyss-Inquart aanblijven. 
Dat Nederlandse ambtenaren op het idee kwamen Joden te registreren. 
Dat Joodse werknemers vaak preventief werden ontslagen.  
Dat er alleen wat individuele protesten waren en nauwelijks serieus verzet tegen de Jodenvervolging. 
Dat heel wat Nederlanders opname in Duitse rijk wel zagen zitten.  
Dat er in de eerste oorlogsjaren vrijwel geen verzet was en het snel uitdoofde.  
Dat men zich pas bij de April-Mei stakingen van 1943 realiseerde dat de Nederlandse overheid vrijwel 
geen bescherming kon bieden tegen de Duitse maatregelen.  
Dat 90% van de bevolking zich bleef aanpassen en dat slechts een enkeling in actie durfde te ko-
men.                                
Dat na de bevrijding de eerste taak van de Nederlandse regering was de bevolking in het gareel te 
krijgen. 
  
Onjuiste suggestieve beeldvorming 
Dat de Nederlandse ambtenaren zonder bedenkingen of tegenwerking de bezetters ondersteun-
den.    
Dat de Joden alleen kwamen te staan omdat buren en kennissen afstand namen vanuit het besef dat 
alleen Joden worden vervolgd. (Er leefde angst dat andere groepen zouden volgen.) 
Dat Joden zich niet hebben verzet en allemaal zijn weggevoerd.  
Dat het hele proces van de Jodenvervolging in Nederland plaatsvond, en nagenoeg geheel door Ne-
derlandse instanties werd uitgevoerd.  
  
Lesbrief 
De lesbrief stelt eenvoudig te reproduceren vragen volledig in lijn met de teneur van de aflevering. 
Na aanpassing van de aflevering kunnen er nieuwe vragen worden gesteld. Die zullen leerlingen ook 
meer aan het denken zetten over goed en fout omdat het een genuanceerder beeld geeft. Wij zijn 
graag bereid daarover mee te denken. 
  
 In verband met onze klacht bij de Ombudsman van de NTR zouden wij het op prijs stellen als jullie 
ons binnen een paar dagen kunnen laten weten of jullie onze suggesties willen gaan verwerken, dan 
wel op welke termijn wij van jullie antwoord kunnen verwachten. 
 

Wij horen graag van jullie. 

Namens de verontruste organisaties en personen,   

 
 
Liesbeth van der Horst,                                                           Mirjam Lange-Schoemaker, 
Directeur Verzetsmuseum                                                      vicevoorzitter Stichting Jacoba van Tongeren 
 


