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De Stichting Jacoba van Tongeren is verantwoordelijk voor de tekst van 
dit document. Zij is gestart met het protest tegen de inhoud van deel 10 
van het door de NTR uitgezonden ‘Het verhaal van Nederland’, met het 
verzamelen van adhesiebetuigingen en zij heeft het gesprek met NTR  
aangevraagd. Een van de doelstellingen van Stichting Jacoba van Ton-
geren is bekendheid geven aan de rol van vrouwen in het Verzet in de 
Tweede Wereldoorlog. 
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1 Aanleiding voor dit protest 
 
Bestuursleden van de Stichting Jacoba van Tongeren waren geschokt na 
het zien van aflevering 10 van ’het Verhaal van Nederland’. 
 
De laatste aflevering bevat veel feitelijke onjuistheden en de rol van het 
verzet in WOII werd naar hun idee zeer miskend. De Stichting Jacoba van 
Tongeren (Stichting JvT) stuurde op 22 april 2022 een protest naar de 
NTR met het verzoek de laatste uitzending van ‘Het Verhaal van Neder-
land’ te herzien. 
 
Gelijktijdig stuurde de voorzitter van de Stichting JvT een ingezonden brief 
naar Trouw die op 27 april werd geplaatst. Op 4 mei stuurde de Stichting 
JvT een persbericht naar de media, ondersteund met een aantal adhesie-
betuigingen van nazaten van Groepsleden van Groep 2000. 
 
Het ANP verspreidde het volgende bericht: 
“De Stichting Jacoba van Tongeren heeft bij omroep NTR-protest aange-
tekend tegen de laatste aflevering van Het Verhaal van Nederland. De 
stichting vindt dat in de uitzending de rol van het verzet in de Tweede 
Wereldoorlog ten onrechte wordt geminimaliseerd en vraagt de omroep 
de uitzending te herzien. De laatste aflevering van de succesvolle ge-
schiedenisreeks die op 13 april te zien was op NPO 2 heette Bevrijders en 
bezetters en ging over hoe het Nederland verging tijdens en vlak na de 
Duitse bezetting in de jaren 40-45. Presentator Daan Schuurmans stelde 
daarin onder meer dat ‘het verzet weer snel uitdoofde’ en dat ‘slechts een 
enkeling in actie durfde te komen’. Paul van Tongeren, bestuursvoorzit-
ter Stichting Jacoba van Tongeren, noemt dat beeld ‘apert onjuist’ en bo-
vendien ‘een klap in het gezicht van alle Nederlanders die hun leven waag-
den voor de vrijheid in hun strijd tegen onrecht en onderdrukking’. Hij 
vraagt de omroep, mede namens inmiddels tientallen nazaten van be-
kende en minder bekende verzetsstrijders, om de aflevering aan te pas-
sen. ‘Op die manier willen we bij herhaalde uitzendingen en met name bij 
gebruik op scholen zorgen dat kijkers een correct beeld van het Neder-
landse verzet krijgen’, stelt Van Tongeren, neef van Jacoba van Ton-
geren, leidster van verzetsstrijders Groep 2000.”                                                                    
De kop van de afgedrukte artikelen was vaak “Nazaten WO II-verzet willen 
aanpassing Het Verhaal van Nederland. 
Inmiddels hebben veel organisaties, comités en personen zich aangeslo-
ten bij het protest tegen de bewuste uitzending.  
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De heer Mensink, voormalig Hoofd Educatie van het Verzetsmuseum 
heeft de kritiek zo goed verwoord dat de Stichting JvT dat stuk, met zijn 
toestemming, als ook haar kritiek naar de NTR heeft gestuurd. 
 
Uit organisaties en personen die adhesie hebben betuigd is een delegatie 
samengesteld die op 4 juli a.s. in gesprek zal gaan met de NTR. Deze 
delegatie bestaat uit de volgende personen: 
 
De Heer Job Cohen, voorzitter van het Amsterdams 4-5 mei Comité 
 
Mevrouw Liesbeth van der Horst, directeur Verzetsmuseum Amsterdam 
 
De Heer Jan Slomp, predikant, zoon van oprichter en eerste voorzitter 
van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en Landelijke 
Knokploegen LO-LPK 
 
De Heer van Paul Tongeren, voorzitter Stichting Jacoba van Tongeren 
 
De Heer Gerrit Jan Wolffensperger, voormalig voorzitter Raad van Be-
stuur van de publieke omroep en zoon van verzetsman Gerrit van der 
Veen 
 
De Stichting Jacoba van Tongeren heeft in nauw overleg met deze dele-
gatie een stuk samengesteld dat gebruikt kan worden als input voor de 
bijeenkomst en waarin wordt aangegeven welke overwegingen hebben 
geleid tot dit nadrukkelijke publieke protest.  
 
De NTR wordt vertegenwoordigd door:  
 
De Heer H. Evrengün, Eindredacteur Verhaal van Nederland 
 
De Heer Straatman, Hoofd Kennis 
 
Mevrouw Ros, Hoofdredacteur Geschiedenis 
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2 Markante publicaties in de historiografie van het 
Verzet in WOII 
 
Over de Tweede Wereldoorlog en de rol van het verzet zijn kasten vol met 
boeken geschreven. Om de discussie in een historisch perspectief te 
plaatsen, willen we zeer kort stilstaan bij een paar markante momenten in 
de historiografie van het Verzet in WOII. 
 
Wij beginnen bij het magnum opus van Loe de Jong ‘Het Koninkrijk der 
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog’ waarin Dr. de Jong onderscheid 
maakte tussen verzet en illegaliteit. 
 
De Jong definieerde verzet: als verzet wordt geboden door eenieder die 
zich, op welke wijze dan ook door zijn houding of door zijn activiteit, tegen 
de doeleinden keerde die de bezetter trachtte te bereiken. Illegaal werk 
was, in zijn definitie: georganiseerd, geheim en strafbaar. (1) De Jong be-
schouwde illegaal werk als het echte verzetswerk en besteedde nauwe-
lijks aandacht aan andere, meer individuele en ondersteunende vormen 
van verzet.  
 
Latere historici, zonder directe herinnering aan de oorlogsjaren, boden 
nieuwe perspectieven. De Jongs opvolger als RIOD/NIOD-voorzitter Hans 
Blom was van mening dat de Jong te veel de nadruk legde op de zwart-
wit scheiding tussen goed en kwaad en dat zijn moralistische aanpak on-
partijdig wetenschappelijk onderzoek in de weg stond. Blom stelde dat er 
tussen verzet en collaboratie iets lag wat hij aanvankelijk aanduidde met 
het begrip “accommodatie”. (2) Deze meer sociologische en psycholo-
gische benadering is eind jaren negentig onder Blom ingezet. 
 
In 2001 verscheen het boek ‘Grijs Verleden’ van Chris van der Heijden, 
een publicatie die enorm veel ophef veroorzaakte. Van der Heijden zette 
zich af tegen de Jongs schema van goed en kwaad. Van der Heijden 
stelde dat Nederlanders in de oorlog niet goed of fout waren, ze bevonden 
zich in het grijze tussengebied. Ze gingen, zeker tot het laatste oorlogs-
jaar, gewoon met hun leven door. Van effectief verzet tegen de bezetter 
was volgens hem nauwelijks sprake. (3) Een hoofdstuk uit z'n boek heeft 
de veelzeggende titel 'Verzet en verzetjes', alsof het allemaal niet veel 
voorstelde. Van der Heijden bestempelde Grijs in feite als fout. Een storm 
van kritiek barstte los. Ido de Haan verwoordt het als volgt: “Van der Heij-
den maakte van het analytische en historiografisch begrip van accommo-
datie een moreel geladen concept, waarmee begrip moet worden ge-
kweekt voor de kleingeestige motieven die vaak aan grote misdaden maar 
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ook aan heroïsch verzet en zelfs aan het slachtofferschap ten grondslag 
liggen.” (4) 
 
In de publieke opinie veranderde de karikatuur van het dappere Nederland 
dat zich als één man verzette, in het omgekeerde beeld. Er waren in de 
jaren ‘90 van de vorige eeuw historici die nadrukkelijk stelling namen te-
gen deze gedachte. Zoals voormalig NIOD-directeur Schulten die stelde 
dat er veel meer Nederlanders bij het verzet betrokken waren dan achteraf 
werd aangenomen. (5) 
 
In april 2012 verscheen van Bart van der Boom het boek ‘Wij weten niets 
van hun lot’. Van der Boom wilde de ‘mythe van de schuldige omstander’ 
ontkrachten. Die mythe, de Nederlanders keken de andere kant op toen 
de Joden werden weggevoerd, kwam volgens hem in de plaats van de 
oudere verzetsmythe. Zoals van der Boom het zelf verwoordt: “Na 1945 is 
het idee ontstaan dat je in de Tweede Wereldoorlog voor een simpele 
keuze stond. Als je je het lot van de joden aantrok, hielp je ze. Als het je 
niet kon schelen keek je weg. Uitgangspunt hierbij is dat men in Nederland 
precies wist wat er met de Joden gebeurde. Maar zo eenvoudig lag het 
niet. De meeste Nederlanders, ook de Joodse, hadden geen idee wat ze 
te wachten stond. Je kwam voor veel dilemma‘s te staan en moest risico’s 
tegen elkaar afwegen”. (6) En door de bezetter werd gedreigd, wie joden 
helpt wordt als jood behandeld. 
 
Anno 2022 lijkt er een communis opinio over verzet in WOII onder historici 
te ontstaan. Men lijkt te beseffen dat tussen de uitersten van verzet en 
collaboratie een rijkgeschakeerde historische werkelijkheid ligt. Marjan 
Schwegman formuleerde het als volgt: “ik gebruik niet graag het woord 
“grijs”. Ik prefereer het woord “complex”. Het gaat immers om het ontdek-
ken van verschillende facetten en lagen. Elke volwassen geschiedschrij-
ving gaat over complexiteit. (7) En: “Ik verzet me tegen het idee dat de 
geschiedschrijving zich daarom alleen op de middengroepen moet con-
centreren, zoals Chris van der Heijden doet in Grijs verleden. In de bezet-
tingstijd ging het om een strijd tegen wat ik met een zwaar woord als een 
duivelse ideologie wil karakteriseren, namelijk het nationaalsocialisme. De 
strijd daartegen kon niet anders gevoerd worden dan in uitersten. Volgens 
mij stonden goed en kwaad dus wel degelijk tegenover elkaar.” (8) 
 
Frank van Vree wijst er in een toespraak in 2017 op dat men zich ook 
steeds meer realiseert dat mensen in oorlogstijd beslissingen namen zon-
der de toekomst te kennen. Het was de eerste jaren zeker niet duidelijk 
wie de oorlog zou winnen. “Als je besloot een onderduiker te huisvesten, 
een illegale krant te beginnen of in het gewapend verzet te gaan, dan deed 
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je dat met het oog op een ongewisse toekomst – en vaak ook nog betrek-
kelijk impulsief, zo weten we uit getuigenissen. De gevolgen van zo’n be-
sluit konden desastreus uitpakken, zelfs in het geval van weinig spectacu-
laire of geweldloze acties. Je kon worden opgepakt of je baan verliezen, 
waardoor je gezin of je familie brodeloos werd, maar er konden ook repre-
sailles volgen in de vorm van razzia’s, om maar een paar extremen te 
noemen.” (9)   
 
Ismee Tames, sinds mei 2016 hoogleraar ‘Geschiedenis en betekenis 
van verzet tegen onderdrukking en vervolging’ bepleit de beoordeling 
van goed en fout los te laten, en het uit de antropologie afkomstige be-
grip liminaliteit te introduceren in de geschiedwetenschap. Liminaliteit is 
een tussenperiode waarin de oude wetten en mores niet meer van toe-
passing zijn en het nieuwe nog alle vormen kan aannemen. De wens tot 
een definitief oordeel komt voort uit een binaire kijk. Door ons bewust te 
zijn van het feit dat men zich in bezettingstijd een weg moest zoeken in 
het onbekende, kunnen we afstand nemen van de reflex tot oordelen.  
De rol van vrouwen in het verzet is decennialang door historici onderbe-
licht. Door de definitie van verzet van de Jong werd de verzorging van 
onderduikers niet gezien als verzet. Schwegman schat dat ongeveer 
500.000 mensen nodig waren voor de infrastructuur van het verzet. En 
ook het onderduiken zelf, dat strafbaar was, kan tot verzet gerekend wor-
den (350.000 mensen waren ondergedoken). (10) Als deze, even risico-
volle vormen van verzet wel in kaart worden gebracht, kom je tot andere 
conclusies dan de Jong.  

 
1   L. de Jong ‘Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoor-
log’, deel 5, tweede helft, Amsterdam, 1976,754                               

2   J.C H. Blom, ‘In de ban van goed of fout? Wetenschappelijke ge-
schiedschrijving over de bezettingstijd in Nederland’, in: Crisis, bezetting 
en herstel. Tien studies over Nederland 1930-1950, Den Haag 1989 
[1983] 

3  Chris van der Heijden, Grijs Verleden, Nederland en de Tweede We-
reldoorlog, Amsterdam, 2001, 298 

4   Ido de Haan, ‘Breuklijnen in de geschiedschrijving van de Jodenver-
volging. Een overzicht van het recente Nederlandse debat’, in: Bijdragen 
en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 123 (1), 
Groningen, 2008, 48 (Zie voor een frontale kritiek D. Verkijk, Die slappe 
Nederlanders of  viel het toch wel mee in 1940-1945 ,Soesterberg, 2001) 
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5   C.M. Schulten, ‘En verpletterd wordt het juk’, 1995 

6   https://www.nrc.nl/nieuws/2013/07/12/doe-het-niet-zou-je-willen-
schreeuwen-1269778-a1234726 

7   https://www.groene.nl/artikel/historici-zijn-volgers-geen-voorspellers 

8   Geertje Dekker, Marjan Schwegman over keuzes maken tijdens de 
bezetting, Historisch Nieuwsblad 4/2011, https://www.historischnieuws-
blad.nl/marjan-schwegman-over-keuzes-maken-tijdens-de-bezetting/ 

9   Frank de Vree, Verzet als Voorbeeld, Jaarthema tekst 2017, in op-
dracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, https://www.tweedewereld-
oorlog.nl/onderzoekuitgelicht/verzet/verzet-als-voorbeeld/ 

10 Marjan Schwegman, Het Verzet, luisterboek, december 2016 

 
3 Verzet en verzetsgroepen versus "slechts een en-
keling durfde in actie te komen" 
 
De Jong heeft een beeldbepalende definitie van verzet heeft gegeven. Nu 
worden daar door veel historici kanttekeningen bij geplaatst. Men vindt de 
Jongs definitie veel te smal. Wij vatten verzet in deze paragraaf in brede 
zin op en beschouwen dus ongeorganiseerd geweldloos verzet, net als 
gewapend verzet en sabotage, ook als gedrag gericht tegen de Duitse 
bezetter.  
 
Het verzet werd passief gesteund door de hartgrondige Deutschfeindlich-
keit bij de overgrote meerderheid van de bevolking. (1) Volgens  de histo-
ricus Schulten slaagde de Duitse bezetter er nooit in de verzetsgeest te 
breken. Het lukte niet om van Nederland een satellietstaat binnen het 
Derde Rijk te maken, omdat de bevolking zich niet wenste te schikken en 
niet wenste te buigen voor onrecht en geweld. (2) Duitse bronnen beves-
tigen dit beeld.  ”In de Meldingen (periodieke rapporten naar Berlijn) van 
12 november 1940 berichtte de Sicherheitsdienst dat de verzetsbeweging 
niet alleen gesteund werd door brede lagen van de bevolking, maar ook 
door de hoogste instanties”. (3)  
 
3.1 De omvang van georganiseerd verzet 
Wij geven in deze paragraaf een overzicht van verschillende vormen van 
verzet. Het is niet onze bedoeling om een uitputtende opsomming van alle 
vormen van verzet te geven. Het is zoveel jaren na de oorlog onmogelijk 
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precieze aantallen van mensen in het verzet vast te stellen. Veel verzet 
was juist niet gedocumenteerd, verzet was zelden strak georganiseerd, en 
er waren veel dwarsverbanden tussen informele groepen. Wij willen laten 
zien dat het onjuist is te stellen dat ‘maar een enkeling’ in verzet kwam, 
zoals in ‘Het verhaal van Nederland’ wordt gesteld. 
Zoveel mogelijk verwijzen wij naar bronnen, soms is dat in het korte tijds-
bestek waarin deze notitie tot stand kwam niet gelukt. 
 
Hulp aan onderduikers 
In 1944/45 waren zo'n 350.000 mensen ondergedoken, verzetsstrijders, 
joden en mensen die tewerkstelling in Duitsland wilden voorkomen. Hon-
derdduizenden onderduikers werden daarmee aan de Duitse Arbeitsein-
satz en oorlogsindustrie onttrokken. Voor al die onderduikers moesten 
valse persoonsbewijzen, distributiebonnen, textiel, brandstof en een on-
derduikplek worden geregeld. Knokploegen pleegden overvallen om aan 
die bonnen te komen. 
De Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en de Landelijke 
Knokploegen, LO-LKP, was de grootste verzetsorganisatie tijdens de be-
zetting en bestond uit 17.000 vaste medewerkers, waarvan 1.700 de dood 
vonden. Nergens in bezet Europa waren zoveel onderduikers als in Ne-
derland. (4)  

Onafhankelijke onderduikhulpgroepen 
Er waren nogal wat groepen die die hulp boden aan onderduikers. Groep 
2000 was een Amsterdamse verzetsgroep en bood hulp aan meer dan 
4.000 onderduikers en telde 150 verzetsstrijders. (5)  In Amsterdam en 
Dan Haag waren zogeheten Vrije Groepen actief. En Amsterdamse en 
Utrechtse studentengroepen haalden Joodse kinderen uit de crèche te-
genover de Hollandse Schouwburg en zorgden voor hun onderduik. Veel 
onderduikers hebben de oorlog overleefd, omdat ze konden onderduiken. 
(6) 

Illegale pers 
In totaal verschenen ruim 1300 verschillende illegale bladen in ons land, 
een aantal dat nergens in Europa werd geëvenaard. De illegale pers had 
een informatieve functie, maar bood ook een grote mentale steun. De bla-
den gaven hoop en spraken moed in. Voormalige illegale kranten als 
Trouw, Parool en Vrij Nederland bestaan nog steeds. De oplage van de 
illegale pers bedroeg eind 1943 ongeveer een half miljoen exempla-
ren.30.000 mensen hielpen met het vervaardigen van illegale kranten. Het 
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was zeer gevaarlijk werk: drukkers kregen bij ontdekking direct de dood-
straf. (7) 

Falsificaties 
De Falsificatie-centrale en de Persoonsbewijzen-Centrale (PBC) vervals-
ten documenten en stempels. Alleen al bij de PBC werden circa 75.000 
valse persoonsbewijzen gemaakt. Er werkten 300 medewerkers bij de 
PBC. (8)   

Kerkelijk verzet: dominees en pastoors 
Zo'n 10.000 dominees en pastoors hebben aan het verzet meegedaan.10 
% van de gereformeerde predikanten en 7 % van de hervormde predikan-
ten is gevangengezet of naar concentratiekampen gestuurd. Het hoogste 
percentage van alle beroepsgroepen. Op een kleine uitzondering na, wa-
ren de predikanten ‘goed’. (9)   

Medisch verzet 
Meer dan 6.000 artsen deden afstand van hun bevoegdheid tot uitoefe-
ning van hun beroep. Dat was 85% van de artsen. Daarmee werd de Art-
senkamer een fiasco. (10)  

Nationaal Steunfonds (NSF) 
NSF (een illegale organisatie) bood steun aan gezinsleden van zeelieden, 
militairen en verzetsstrijders. NSF had 2.000 medewerkers. (11)  

Meerdere Inlichtingen-, Spionage en Sabotage groe-
pen  
Meerdere inlichtingen-, spionage- en sabotagegroepen zoals bijvoorbeeld 
Groep Albrecht, Groep-Packard, de Raad van Verzet, de Geheime Dienst 
Nederland (GDN), Rattekruit en CS6. Zij telden samen duizenden leden; 
de GDN alleen telde al 1.200 medewerkers. (12)  

Ontsnappingslijnen 
Verschillende verzetsgroepen hielpen Engelandvaarders, joden, in Neder-
land gestrande geallieerde militairen en geheim agenten uit bezet Neder-
land ontsnappen: zoals de groep Zwaantje, de Dutch-Paris-lijn en Fiat Li-
bertas.  

Engelandvaarders 
2000 mensen bereikten Engeland; meer dan 600 pogingen mislukten; 
ruim 200 kwamen om. (13) 
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Hulp aan piloten 
Alleen al in de provincie Noord-Brabant waren meer dan 1.100 mensen 
betrokken bij de hulp aan piloten. (14) In het hele land moeten het er dus 
duizenden zijn geweest. (15) 

Koeriersters 
Veel koeriersters assisteerden verzetsgroepen. De groep Rolls Royce 
was vanaf 1943 een georganiseerde koerierstersgroep met landelijke ver-
bindingen.  

De Ordedienst (OD) 
De OD telde zo'n 4.000 actieve leden en werd gesteund door een nog veel 
groter aantal leden die bij de bevrijding in actie zouden komen. Men schat 
zo’n 10.000. (16)  

Communistisch verzet 
Het communistisch verzet telde duizenden verzetsstrijders. Meer dan 
1000 omgekomen slachtoffers (er waren er nog veel meer) zijn opge-
spoord en in een communistisch gedenkboek opgenomen. (17)  

TD-groep (de Tweede Distributiestamkaart-groep) 
In deze groep waren gemeenteambtenaren actief die identiteitspapieren 
verduisterden. Hun aantal wordt geschat op circa 10.000 ambtenaren. 
(18)     

Studentenverzet 
11.000 studenten (85%) tekenden om principiële redenen de loyaliteits-
verklaring niet, waardoor het Hoger Onderwijs tot stilstand kwam en velen 
zich fulltime gingen wijden aan verzet. (19)   

Binnenlandse Strijdkrachten 
Dit betrof tienduizenden mensen. In het najaar van 1944 moesten OD, 
LKP en RVV samenwerken en verenigden zich in BS. Tegen het eind van 
de oorlog telde de organisatie wel 150.000/200.000 leden. (20)  
 
3.2 De omvang van ongedocumenteerd verzet 
Onderduikers en onderduikgevers 
De Jong wilde in bepaalde gevallen individuen ook als ‘illegale werkers 
beschouwen. Hij geeft aan dat er ‘individuele’ saboteurs waren en ook le-
den van misschien honderd-, misschien tweehonderdduizend gezinnen, 
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waarin aan onderduikers huisvesting verleend werd. (21) In 1944 zaten 
350.000 mensen ondergedoken. Dat betekent dat er zeer veel onderduik-
gevers waren. Meerdere historici houden een getal aan van 500.000 on-
derduikgevers en helpers aan. (22)  

Stakingen 
Stakingen zijn ook een vorm van verzet. Er waren minstens zes belang-
rijke stakingen. Aan die stakingen hebben 300.000 tot 400.000 mensen 
meegedaan. (23) 

Rol van vrouwen 
Veel verzet van vrouwen is onbekend gebleven. Gezien de aard van het 
werk allerminst vreemd. Vooral de bijdrage van vrouwen kwam niet in de 
boeken. De laatste tijd komt daar steeds meer aandacht voor. Een voor-
beeld: het Noord-Hollands Archief organiseerde in 2020/2021 een ten-
toonstelling over Vrouwen in Verzet. Zij gingen in 2020 op zoek naar vrou-
wen die in Noord-Holland actief waren geweest in het verzet. Ze begonnen 
met een kleine 200 namen en bij de opening in mei 2022 hebben ze ruim 
1.400 vrouwelijke verzetsstrijders in de provincie opgespoord. En dat is 
dus in maar een provincie. (24) 

 
3.3 Geschatte aantallen 
Ongeveer 100.000 mensen waren actief in een verzetsgroep in georga-
niseerd verband. 500.000 mensen boden hulp bij onderduik en 300.000 
tot 400.000 mensen staakten. Hier zitten ongetwijfeld dubbeltellingen 
bij. Wij schatten dat het totale aantal van mensen in verzet – zoals al 
eerder vermeld niet meer exact vast te stellen, zal liggen rond de 
800.000. Eind 1942 telde de bevolking ruim 5 miljoen volwassenen tus-
sen de 20 en 64 jaar. (25)  Dat betekent dat zo'n 15 % van de bevolking 
actief verzet bood. Een aanzienlijk aantal. Velen zijn omgekomen. Ook 
daarvan zijn slechts ruwe schattingen bekend. Er zijn circa. 7.000 niet-
joodse Nederlanders omgekomen in concentratiekampen en circa 2000 
gefusilleerd. Dit waren vrijwel allemaal verzetsmensen. Ter vergelijking: 
onder de Nederlandse SS-ers, die een bijzonder hoog risico liepen om te 
sneuvelen, vielen 5000 doden. (26)  
De Duitse bezetter bevestigt dit beeld en meldt in 1942 het volgende: 
”Gegen Ende des Jahres (1942), vor allem nach Beginn der großen rus-
sischen Winteroffensive, zeigte es sich immer mehr aus den eingehen-
den Meldungen, dass ein weit größerer Teil der niederländischen Bevöl-
kerung als bisher bereit war, vom passiven zum aktiven Widerstand 
überzugehen. Im Herbst 1942 begann sich die Zahl der Sabotagefälle, 
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aber auch die Zahl der übrigen Handlungen gegen die Besatzungsmacht 
ständig zu erhöhen. Wie stark inzwischen insgesamt gesehen der natio-
nale Widerstand der Niederländer und die kommunistische Aktivierung 
der illegalen Arbeit in den besetzten niederländischen Gebieten gewor-
den war, lässt sich auch ausfolgenden Zahlen erkennen. Im Jahre 1942 
mussten 238 Todesurteile ergehen und Erschießungen von 20 Geiseln 
durchgeführt werden. Insgesamt musste während des Jahres 1942 ge-
gen rund 10 000 Niederländer sicherheitspolizeilich vorgegangen wer-
den.“ (27)  

 
1   C.M. Schulten, Verzet in Nederland 1940-1945, C.M. Schul-
ten,1995,11 

2   C.M. Schulten, Verzet in Nederland 1940-1945, C.M. Schulten,1995, 
5-16 

3   C.M. Schulten, Verzet in Nederland 1940-1945, C.M. Schulten,1995, 
62   

4   Het Grote Gebod, Gedenkboek van het verzet in LO en LKP, 2 delen, 
Kampen 1951; ook beschikbaar op www.LO-LKP.nl. Het getal van 
17.000 hebben we van ds. Jan Slomp gekregen, als uitkomst van recent 
onderzoek 

5   Paul van Tongeren, Jacoba van Tongeren en de onbekende verzets-
helden van Groep 2000, 2015 

6   D. Verkijk, Die slappe Nederlanders-of viel het toch wel mee in 1940-
1945?, 2001, 61  

7   L.de Jong, ‘Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoor-
log’, deel 7, tweede helft, Amsterdam, 1976,825 en Lydia Winkel, De on-
dergrondse pers 1940-1945, geheel herzien door Drs Hans de Vries, 
2014 

8   D. Verkijk, Die slappe Nederlanders -of viel het toch wel mee in 1940-
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9   D. Verkijk, Die slappe Nederlanders -of viel het toch wel mee in 1940-
1945?, 2001, 57   en Jan Ridderbos, Predikanten in de frontlinie, 2015 

10 D. Verkijk, Die slappe Nederlanders -of viel het toch wel mee in 1940-
1945?, 2001, 58-59 
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16 C.M. Schulten, Verzet in Nederland 1940-1945,  C.M. Schul-
ten,1995,167 

17 http://www.iisg.amsterdam › files › Gedenkboek CPN; Gedenkboek 
gevallen verzetsstrijders van de CPN 
18 D. Verkijk, Die slappe Nederlanders -of viel het toch wel mee in 1940-
1945?, 2001, 65 

19 D. Verkijk, Die slappe Nederlanders -of viel het toch wel mee in 1940-
1945?, 2001, 60 

20 C.M. Schulten, Verzet in Nederland 1940-1945,  C.M. Schul-
ten,1995,198 

21 L. De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoor-
log, deel 7, tweede helft, Amsterdam, 1976,1016 

22   Marjan Schwegman, Het Verzet, luisterboek, december 2016  

23 D. Verkijk, Die slappe Nederlanders -of viel het toch wel mee in 1940-
1945?, 2001, 64-65 

24  NHA, website  https://noord-hollandsarchief.nl/nieuws/nieuwsover-
zicht/905-gezocht-verzetsvrouwen-uit-noord-holland?gclid=EAIaIQob-
ChMIvZeYuqrI-AIVFBAGAB0RmwKOEAAYASAAEgITQvD_BwE 
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ten,1995,15 

26 Bron NIOD   
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4 BLIJVENDE AANDACHT VOOR HET VERZET: EEN 
MOREEL IJKPUNT 
 

De Tweede Wereldoorlog mag rekenen op een niet aflatende belang-
stelling van jong en oud. Talloze boeken worden gepubliceerd, films ge-
maakt en mensen geïnterviewd. Nieuwe dagboeken worden gevonden en 
gepubliceerd, nieuwe verhalen worden verteld. En telkens weer is er een 
grote publieke belangstelling. De verhalen over de oorlog gaan over be-
zetting, vervolging, vernietiging, collaboratie, verraad en verzet. 

Waarom is het zo belangrijk om ook aandacht te besteden aan het verzet 
dat in WOII geboden werd? 
 
In de eerste plaats natuurlijk omdat er veel verzet was (zie paragraaf 3) 
en je de historische werkelijkheid in haar verschillende facetten wilt laten 
zien. Zonder verzet zouden nog meer joden zijn omgekomen en veel meer 
Nederlandse mannen zijn ingezet zijn in de Duitse oorlogsindustrie. Doen 
alsof er helemaal geen verzet was is, zoals de heer Mensink in zijn mail 
zegt, een vorm van geschiedvervalsing. Het is van groot belang dat bij 
historische publicaties, en ook bij documentaires voor een breed publiek, 
goed wordt afgewogen wat wel wordt opgenomen en wat wordt weggela-
ten. In ‘Het verhaal van Nederland’ is een keuze gemaakt waar heel veel 
vraagtekens bij kunnen worden geplaatst.  
 
Op de tweede plaats: respect tonen voor al die mensen die in de Tweede 
Wereldoorlog geheel vrijwillig hun leven op het spel hebben gezet en vaak 
het leven hebben gelaten door onderduikers in huis te nemen, door te spi-
oneren, door illegale kranten te verspreiden, door distributiekantoren te 
overvallen, door aanslagen te plegen, door persoonsbewijzen te verval-
sen, door zelf onder te duiken, kortom door in verzet te gaan. Over niet al 
te lange tijd zijn de direct betrokkenen overleden. Nu praten de betrokke-
nen en hun kinderen nog terug. Het is belangrijk om ook rekening te hou-
den met hun beleving. Dat vraagt om compassie: hoe gaat geschiedver-
valsing vallen bij betrokkenen? 
 
En dan tot slot: ook Robert Gildea zet in zijn boek over het Franse verzet 
drie verschillende niveaus van geschiedschrijving neer. Allereerst wat 
heeft zich feitelijk voorgedaan (in dit stuk paragraaf 3 en paragraaf 5 waar 
verwezen wordt naar de bijlages 1 en 2), hoe hebben latere generaties de 
gebeurtenissen geduid (in dit stuk paragraaf 2) en als laatste welke bete-
kenis hebben die feiten voor ons mensen nu. (1) Wat betekent het verzet 
voor ons in deze tijd? 
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Frank van Vree zegt daarover ”Het besef van verantwoordelijkheid voor 
de ander – dat is waar een discussie over de actuele betekenis van het 
verzet mee zou kunnen beginnen. Wat zou ik doen wanneer er een beroep 
op mij wordt gedaan, wanneer ik zie dat de waardigheid van de ander in 
het geding is? En hoe ver strekt mijn verantwoordelijkheid, welke middelen 
zijn gerechtvaardigd, welke gevolgen voor mijzelf en voor anderen, vind ik 
aanvaardbaar? En hoe kies ik een kant als mijn eigen toekomst onzeker 
is? Op onze zoektocht naar antwoorden kan de geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog ons helpen, juist omdat die oorlog, met al zijn ver-
schrikkingen, in zo veel opzichten nog dicht bij ons staat.” (2) Uit verhalen 
over het verzet kun je lessen trekken en inspiratie halen. Er zitten elemen-
ten in die ons wezenlijk aan het denken zetten over onze plaats in de sa-
menleving vandaag de dag. Daarbij gaat het niet alleen over oorlog, maar 
over allerlei situaties waarin je wordt geconfronteerd met onrechtvaardig-
heid in brede zin. ”En persoonlijke verzetsverhalen laten zien dat het ne-
men van verantwoordelijkheid voor de ander in de praktijk twee kanten op 
werkt: het kan én reden zijn om mee te blijven werken én om in verzet te 
komen. En je ziet mensen daar echt mee worstelen. Het confronteert je 
met het gegeven dat morele grenzen niet simpel zijn en met de problema-
tische aspecten van de keuzes waarvoor individuen in het verleden ston-
den. Voor mij is verzet dus verbonden met een heel existentiële proble-
matiek. Wil je mensen werkelijk laten nadenken over de betekenis van de 
geschiedenis, dan moet je ze laten nadenken over zichzelf.” (2) Meningen 
over mensenrechten, racisme, democratie, verzet en huidige conflicten en 
oorlogen worden beïnvloed door wat men weet over de Tweede Wereld-
oorlog. 76 procent van de Nederlanders vindt dat we kunnen leren van de 
gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoor-
log is daarmee nog steeds een moreel ijkpunt. (3) 

1 Robert Gildea, Fighters in the Shadows, 2015 

2 Frank van Vree, Verzet als voorbeeld, jaargang 6, nummer 2, septem-
ber 2017, https://www.tweedewereldoorlog.nl/onderzoekuitgelicht/ver-
zet/verzet-als-voorbeeld/ 

3 https://www.arq.org/nl/nieuws/de-tweede-wereldoorlog-het-morele-ijk-
punt-van-de-nederlandse-samenleving 
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5 Feitelijke onjuistheden en opmerkelijke omissies 
 
In de laatste aflevering van ‘Het Verhaal van Nederland’ komen nogal wat 
feitelijke onjuistheden en opmerkelijke omissies voor. In de bijlages 1 en 
2 hebben wij opgenomen de bijdragen van mevrouw van der Horst, direc-
teur van het Verzetsmuseum in Amsterdam en van de heer Mensink, voor-
malig hoofd educatie Verzetsmuseum Amsterdam. Beide zetten in hun 
stukken heel helder uiteen waar het aan schort in de laatste aflevering. Wij 
verwijzen voor onjuistheden en omissies naar hun bijdragen. 
 
6 Slotopmerkingen  
 
Uit het voorgaande en de bijlages zal duidelijk zijn geworden dat wij van 
mening zijn dat aflevering 10 zeer veel feitelijke onjuistheden bevat en dat 
er een volstrekt eenzijdig beeld van het Nederlandse Verzet wordt ge-
toond: een passieve, laffe, meegaande en deels collaborerende Neder-
landse bevolking met slechts sporadisch voorkomend verzet.  
 
Wij zijn van mening dat de deels apert onjuiste en deels betwistbare infor-
matie over Nederlanders in WOII een verkeerd signaal geeft aan volwas-
sen en opgroeiende Nederlanders. Een verkeerd beeld over ‘hoe het was’ 
en ‘wie wij zijn’. Zoals de heer Mensink zegt ‘we hebben te maken met 
een vorm van geschiedvervalsing’. 
 
Wij zijn niet de enigen die van mening zijn dat deze uitzending niet deugt. 
Wij kregen en krijgen veel adhesiebetuigingen waarin kritisch wordt inge-
gaan op de inhoud van uw aflevering. Zoals de inhoudelijke kritiek van de 
heer Mensink en van mevrouw van der Horst. Wij sluiten ons geheel aan 
bij hun kritiek. De heer Romijn liet ons weten dat hij van mening is dat de 
geschiedenis van het verzet onderbelicht is gebleven. Wij willen eindigen 
met een citaat van een gerenommeerd historicus op dit gebied professor 
Hans Blom (bijlage 1): “En er zijn veel voorbeelden van op zijn minst on-
gelukkige en soms zelfs duidelijk foute 'informatie'. Verzet komt er wel bui-
tengewoon merkwaardig vanaf. Om te beginnen wordt het nauwelijks ge-
noemd (waar is de illegale pers, waar is de onderduik, etc.) en als het 
wordt aangehaald wordt het een veelal dubieuze zaak genoemd. Curieus! 
Ik zou het jammer vinden als mijn kleinkinderen dit voorgeschoteld zouden 
krijgen (zeker als het een eerste kennismaking met 'de oorlog' is).”   
 
Wij verzoeken u dringend publiekelijk afstand te nemen van deze uitzen-
ding en vragen u deze uitzending aan te passen.  



 

18 

 
Bijlage 1 Bijdrage van mevrouw van der Horst, direc-
teur Verzetsmuseum Amsterdam 
 
Het Verhaal van Nederland, aflevering 10 
 

Liesbeth van der Horst, Directeur Verzetsmuseum Amsterdam  

Ik heb de aflevering met verbazing bekeken. Ik begrijp dat er, in een serie 
van 10 afleveringen over de gehele Nederlandse geschiedenis belangrijke 
zaken, moeten worden weggelaten. Ik heb me daarom geconcentreerd op 
wat er wel staat, en wat daaraan niet deugt.  
Duidelijk is dat de makers zich hebben willen keren tegen de – in mijn 
beleving al lang niet meer levende – mythe in de publieke opinie dat heel 
veel Nederlanders verzet hebben gepleegd. Ze zijn daarin zo ver gegaan 
dat ze een historisch verwrongen beeld van de geschiedenis geven. Wat 
de deskundigen die worden opgevoerd zeggen, klopt allemaal, maar door 
de gehele context geeft de aflevering een verkeerd beeld.  
 
Leader 

De inleidende zin – nog voor de algemene introductie van de serie – luidt: 
“Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden er voor onze ogen oorlogsmis-
daden gepleegd. Niet alleen door Duitsers maar ook door onszelf.”  We 
zien daarbij nagespeelde beelden van een fictieve Nederlandse politie-
man die Joden ophaalt. Een rotzak, want later in de aflevering zien we 
hem een menora uit de in beslaggenomen boedel jatten. Kan zijn voorge-
komen, maar als je wilt generaliseren: de meeste politieagenten vonden 
het vreselijk te moeten assisteren bij de razzia’s. Na de eerste razzia – die 
aanleiding was voor de Februaristaking – werd hoofdcommissaris Ver-
steeg ontslagen omdat de orders verkeerd werden uitgevoerd om Joden 
te redden. TV-pionier Eli Asser is zo ontkomen. Politieman Martin van 
Gent bijvoorbeeld die weigerde Joden op te halen, kwam daarvoor in een 
concentratiekamp. De rol van de politie bij het ophalen van Joden was 
zeer pijnlijk en gênant, maar ‘door onszelf gepleegde oorlogsmisda-
den’???   

Regering en koningshuis 
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Dat koningin Wilhelmina en de regering naar Engeland uitweken werd 
door de bevolking gezien als zeer laf. Ze doen het om hun eigen hachje 
te redden, en het lijkt in de aflevering alleen maar negatief.  

Dit is onjuist, want na de eerste schrik werd Oranje heel snel juist een 
belangrijk symbool voor verzet (juni 1940: Anjerdag!) en de regering in 
ballingschap droeg militair en economisch (via Surinaamse bauxiet en 
Olie van de raffinaderijen op de Antillen – op kosten van de Nederlandse 
regering in ballingschap door de geallieerden beschermd) – bij aan de ge-
allieerde zaak. In België is er nota bene een ‘koningskwestie’ geweest 
omdat de koning niet is uitgeweken.  

Ambtenaren 

De Nederlandse ambtenaren zouden door de regering zonder enige in-
structie zijn achtergelaten. Seyss-Inquart draagt ze op door te werken. 
Echter, er was sinds 1937 een instructie met de opdracht om door te wer-
ken zolang dat in het belang was van de bevolking. We zien nagespeeld 
hoe een vermoedelijke ambtenaar, onder het dreigende oog van een 
Duitse officier een portret van Wilhelmina kapot gooit. Is het zo gegaan? 
Is het symbolisch bedoeld misschien?  

De ambtenaren “voeren heel precies de eisen van Seyss-Inquart uit en 
proberen zo het respect van de Rijkscommissaris te verdienen. Ze willen 
laten zien dat hij het bestuur van Nederland gerust aan hen kan overlaten.”  
“Het zijn de Nederlandse ambtenaren zelf die op het idee komen om de 
Joden te registreren bij de uitreiking van hun paspoorten”, en zij markeren 
op eigen initiatief de persoonskaarten in het bevolkingsregister “om ze ge-
makkelijker te kunnen terugvinden, mocht dat later ooit nodig zijn.” Lei-
dinggevende ambtenaren“ zijn bereid hun handen van de Joden af te trek-
ken zolang de rest van de bevolking maar met rust wordt gelaten.” 
 

Het klopt dat ambtenaren, en trouwens ook de Joden, massaal gehoor 
gaven aan de destijds zeer onschuldig lijkende registratiemaatregelen 
eind 1940/begin ’41, maar hier vliegen de makers wel erg uit de bocht. 
Lentz was een uitzondering. ‘De’ ambtenaren namen niet zelf voorbarig 
allerlei initiatieven. Ze werden door de Duitse bezetters onder druk gezet, 
en werkten met veel aarzeling mee om te voorkomen dat ze allemaal zou-
den moeten vertrekken. Er was tegenstand. Van de secretarissen-gene-
raal bijvoorbeeld was na een jaar nog maar een klein aantal in functie (de 
anderen werden ontslagen of namen ontslag) en onderduikers werden ge-
holpen door gesjoemel met papieren.  
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Jodenvervolging 

Voor de oorlog, vertelt de aflevering, werden de Joodse vluchtelingen uit 
nazi-Duitsland in Nederland nauwelijks toegelaten; de Nederlands Joodse 
gemeenschap “wilde voorkomen dat Nederlanders zich zouden gaan er-
geren aan het beeld van armoedige Joden in de straat, maar dat gebeurde 
toch.” Daarom sloot de Nederlandse regering de grenzen. Wie wel bin-
nenkwam werd ondergebracht in Kamp Westerbork.  Zo algemeen ge-
zegd is dit onjuist en de schooltelevisiekijkers zullen misschien in verwar-
ring raken: en Anne Frank dan, die in Amsterdam woonde, zich er thuis 
voelde en veel vriendinnen had?  

Er wordt ”vooruitgelopen op beslissingen van de Duitsers door Joodse 
werknemers preventief te ontslaan. Want ze moeten zichzelf maar niet te 
veel op de voorgrond plaatsen, wordt er gezegd. “  

Is dat zo? Voor zover ik heb kunnen nagaan is het alleen bij de AVRO 
gebeurd.  

Zowel de Joodse als niet Joodse Nederlanders ondergaan de Jodenver-
volging in de aflevering volkomen passief. De Joden, zo wordt gezegd, 
omdat zij “zich veilig en beschermd wanen door de Nederlandse over-
heid”. Hè, dacht ik eerst, de regering zat toch in Londen? Toen dit punt 
terugkwam begreep ik dat de ambtenaren werden bedoeld. De makers 
hebben mogelijk niet begrepen dat alle verordeningen en waarschuwin-
gen die over de Joden (en andere Nederlanders) werden uitgestort, waren 
ondertekend door de dictatoriale Duitse bezetters, die ook op straat pro-
minent aanwezig waren. De bevolking begreep heel goed dat ambtenaren 
of leden van de Joodse Raad die als doorgeefluik fungeerden, nauwelijks 
bescherming konden bieden, en zelf ook risico liepen als ze niet in de pas 
liepen.  

Het gaat verder: de niet-Joodse Nederlanders zien de deportaties (alle-
maal of vrijwel allemaal, is de suggestie, terwijl het vooral speelde in be-
paalde wijken van Amsterdam, en veel razzia’s ’s nachts plaatsvonden) 
voor hun ogen gebeuren en kijken gelaten toe. We zien dat de Joden bij 
razzia’s uit hun huizen worden gehaald (dat was in werkelijkheid een min-
derheid; de meesten meldden zich na de oproep). “Niemand deed iets. De 
bevolking droeg zo bij aan de vernietiging van ruim 100.000 landgenoten.”  

De Joden worden – vertelt het commentaar – “in korte tijd verwijderd en 
afgevoerd naar kampen als Westerbork en Vught.” Even eerder is gezegd 
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dat ze worden weggevaagd uit de gemeenschap. “Het waren Nederlandse 
instanties (..) die ervoor zorgden dat de transporten soepel en stipt verlie-
pen.” (…) “Allemaal droegen ze bij aan de vernietiging van ruim 100.000 
landgenoten.” “Onder onze neus wordt een hele bevolkingsgroep uit onze 
samenleving verwijderd en naar vernietigingskampen afgevoerd.” Daarbij 
zien we beelden van een verbrandingsoven. Ook hier is uit het oog verlo-
ren dat dit gebeurde onder druk van een zeer repressieve en geweldda-
dige bezetter.  

Schooltelevisiekijkers die wel eens van de gaskamers hebben gehoord 
zullen denken dat ze in Vught en Westerbork zijn vergast. Niets over de 
28.000 (één op de vijf) Joden die het heft in eigen hand namen en onder-
doken, met behulp van niet-Joden. Veel Joodse ‘onderduikers’ werden ac-
tief in het verzet. Alleen bij het onderdeel over de Hongerwinter wordt heel 
eventjes aangestipt dat er onderduikers zijn. Impliciet wordt zo de mythe 
bevestigd dat de Joden zich als makke schapen naar de slachtbank heb-
ben laten leiden.  

 

Nederland had van alle bezette West-Europese landen het hoogste per-
centage vermoorde Joden, dat klopt, maar óók een van de zwaarste be-
zettingsregimes, een relatief grote Joodse bevolking en na Frankrijk het 
hoogste aantal Joodse onderduikers (van wie een derde deel alsnog werd 
gepakt). Raul Hilberg publiceerde in 1995 een vergelijkende studie over 
verschillende Europese steden en komt tot de conclusie dat vrijwel overal 
het percentage Joodse overlevenden op de totale niet-Joodse bevolking 
1 à 2 procent was. Alleen in Parijs lag het op 3 procent.  
 
Verzet 

“Heel wat Nederlanders zien het wel zitten om te worden opgenomen in 
het Duitse rijk” vertelt de aflevering. Op 10 december 1942 (die datum 
staan onder in beeld, ik begreep niet waarom) zouden ze nog het gevoel 
hebben dat het allemaal wel meeviel.   

Dit is onjuist: het overgrote deel van de bevolking was echt anti-Duits. Er 
waren in de begintijd veel rellen met NSB’ers, de Winterhulp werd geboy-
cot en bespot, etc. Ook de SD rapporteert regelmatig over de overwegend 
anti-Duitse stemming van de Nederlanders. En in december 1942 was het 
in elk geval in het Westen van Nederland, waar de Februaristaking had 
plaatsgevonden, en de Joden werden gedeporteerd, allang duidelijk dat 
het niet meeviel.  
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Verzet ontstond volgens de aflevering toen de bevolking tijdens de April-
Meistakingen protesteerde tegen de hernieuwde krijgsgevangenschap 
van de Nederlandse militairen, daarvoor was er wel de Februaristaking en 
waren er Utrechtse studentes die Joodse kinderen hielpen, wordt kort aan-
gestipt, maar dat verzet was door de Duitse repressie “snel uitgedoofd”.   

Tot aan de stakingen, gaat het verder, “is het Nederlandse volk gezags-
getrouw en volgzaam geweest.”  Maar nu realiseert het “dat de Neder-
landse overheid geen bescherming kan bieden, omdat het in dienst staat 
van de Duitsers. Vanaf dat moment laten de Nederlanders zich niet langer 
leiden door het gezag. Ze gaan voortaan hun eigen weg.” Maar ook weer 
niet, want “bijna 90% blijft zich aanpassen. Slechts een enkeling durft in 
actie te komen. “ Er ontstond wel “een gevoel van saamhorigheid tegen 
de bezetter.”  Het lijkt niet erg consistent.  

Ook hier weer: het was voor de bevolking altijd glashelder dat de Duitsers 
het voor het zeggen hadden, en dat de Nederlandse autoriteiten weinig 
mogelijkheden tot bescherming hadden. De ommekeer is dat in april/mei 
1943 grote groepen Nederlanders direct getroffen werden door de Duitse 
maatregelen. De Nederlandse autoriteiten stonden daarbuiten.  

En verzet ontwikkelde zich gedurende de bezetting gestaag. Er zijn al met-
een illegale kranten en het georganiseerde verzet ontwikkelt zich vooral 
rondom de hulp aan onderduikers, eerst aan Joden, later aan mannen die 
voor dwangarbeid naar Duitsland moesten.    

Bevrijding 

“Na de bevrijding was de eerste taak van de Nederlandse regering om de 
bevolking weer in het gareel te krijgen. Dat is nog steeds in een oorlogs-
stemming en wil iedereen straffen die fout is geweest, zoals landverraders 
en moffenmeiden.” “Niemand wil het aan de politie of lokale bestuur over-
laten, want die hebben met de Duitsers samengewerkt en zijn vaak zelf 
fout geweest. Daarom begint de bevolking op eigen houtje verdachte per-
sonen op te pakken en te bestraffen. Door het hele land worden duizenden 
Nederlanders uit hun huizen gehaald en op straat mishandeld en verne-
derd. Vooral verzetsstrijders vinden dat ze het morele recht aan hun zijde 
hebben, ook al zijn de meeste van hen pas de laatste oorlogsmaanden bij 
het verzet gegaan.”  

Een verkeerd beeld. De eerste taak van de Nederlandse regering was we-
deropbouw en herstel van het democratische stelsel, daarbij hoorde ook 
de aanpak van landverraders. Tijdens de bevrijdingsfeesten is er wel 
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wraak genomen, maar het is echt niet zo dat de Nederlanders het vertrou-
wen in de regering kwijt waren. Ze waren juist heel blij dat koningin en 
ministers weer terug waren. Mogelijke landverraders werden misschien 
niet heel netjes gearresteerd, maar wel overgedragen aan de autoriteiten, 
en de Nederlandse overheid nam de vervolging van de collaborateurs op 
zich.  

Dan volgt: de zogenaamde Septemberridders krijgen al snel de kans “zich 
alsnog te bewijzen” bij de bevrijding van Nederlands-Indië. Als ze aanko-
men is Japan al verslagen, maar door de onafhankelijkheidstrijd van de 
Indonesiërs, krijgen zij “toch nog waar ze voor kwamen: een uiterst ge-
welddadige voorzetting van de Tweede Wereldoorlog.” Kwamen ze daar-
voor? Het waren echt geen geweldszoekers. Het is eerder zoals Esther 
Captain even later in de aflevering vertelt: velen gingen zich realiseren dat 
ze misschien wel aan de verkeerde kant vochten, en niet veel beter waren 
dan Duitse bezetters.  

Het slot:  

“Voor de oorlog voelden we ons moreel verheven boven de rest van de 
wereld. Maar daar was niets van overgebleven. Om het verscheurde ge-
voel een plaats te geven ontstond er een nieuw zelfbeeld waarin Neder-
land het onschuldige slechtoffer was. De bezetting, de Hongerwinter, het 
was ons allemaal overkomen.”  Boodschap lijkt: de Nederlanders hadden 
alles aan zichzelf te wijten.  

Hans Blom zegt hierover: “Dit is een wel heel curieuze karakterisering. 
Waar halen ze het eigenlijk vandaan? Het is een vermenging van halve 
waarheden, die de kijker op een volkomen verkeerd been zet.” 

Andere onjuistheden, of omissies die een verkeerd beeld scheppen:  

- Na het vertrek van Koningin en ministers wordt Nederland zonder enig 
gezag achtergelaten. Onjuist want er was een staat van beleg en generaal 
Winkelman had de leiding. Ook was afgesproken dat de secretarissen-
generaal regeringszaken zouden waarnemen.  

- Een maand na het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1939 was 
Duitsland van plan Nederland binnen te vallen en probeerden “Joodse 
vluchtelingen uit alle macht weg te komen.” Onjuist: er waren wel Joden 
die al voor mei 1940 probeerden te vertrekken, maar de grote golf en pa-
niek kwamen na de Duitse inval.  

- De Nederlandse ambtenaren ontwikkelden een vrijwel niet te vervalsen 
persoonsbewijs. Dat waren niet de ambtenaren, maar het was Lentz. “Het 
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persoonsbewijs bleek de hele oorlog niet te vervalsen.” Onjuist. Het was 
wel erg moeilijk, maar er zijn vele tienduizenden valse persoonsbewijzen 
gemaakt.  

- Nederlanders hebben het grootse aantal vrijwillige SS-ers. Dat klopt in 
absolute aantallen. (Er waren landen met veel hogere aantallen, maar 
daar was geen sprake van volledige vrijwilligheid.) Maar relatief – in ver-
houding tot de omvang van de bevolking – lag het aantal in de andere 
bezette ‘Germaanse’ landen (België, Denemarken, Noorwegen) vrijwel 
gelijk.  

Reactie van Hans Blom op de aflevering:  
“En er zijn veel voorbeelden van op zijn minst ongelukkige en soms zelfs 
duidelijk foute 'informatie'. Verzet komt er wel buitengewoon merkwaardig 
vanaf. Om te beginnen wordt het nauwelijks genoemd (waar is de illegale 
pers, waar is de onderduik, etc.) en voor zover het wordt aangehaald wordt 
het als een veelal dubieuze zaak genoemd. Curieus! Ik zou het jammer 
vinden als mijn kleinkinderen dit voorgeschoteld zouden krijgen (zeker als 
het een eerste kennismaking met 'de oorlog' is).” 
 

Amsterdam, 27 juni 2022 
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Bijlage 2 Bijdrage van de heer Mensink, voormalig 
hoofd educatie Verzetsmuseum Amsterdam 

  
Het beeld dat in deze aflevering van de bezetting van Nederland wordt 
geschetst is erg gekleurd wat betreft de houding van de bevolking tegen-
over de Duitse bezetter en de Joden in Nederland. Het verzet is bijna niet 
existent en dat wat wordt getoond is vooral negatief en zelfs lachwekkend. 
Het beeld dat wordt geschetst is dat van de Nederlander als laffe wegkijker 
die alles onder zijn ogen heeft laten gebeuren en geen vinger heeft uitge-
stoken om Joden te redden of de bezetter te dwarsbomen. 
 
Het gaat niet alleen om wát er wordt gezegd - wat nogal eens niet correct 
of tendentieus is - maar zeker ook om wat er allemaal níet aan bod komt. 
Weglaten van essentiële informatie, waardoor geen evenwichtig reëel 
beeld ontstaat, is ook een vorm van geschiedvervalsing. 
 
Vroeg in de aflevering gaat het over het restrictieve toelatingsbeleid ten 
aanzien van Joodse vluchtelingen. Dat klopt, men was niet ruimhartig. Aan 
de andere kant: het ging wel om zo’n 20.000 tot 40.000 personen die zijn 
toegelaten. Van die aantallen schrikken we nu ook nog. En in tegenstelling 
tot wat wordt beweerd werden lang niet al die vluchtelingen opgevangen 
in kamp Westerbork. Velen trokken naar Amsterdam en woonden bijvoor-
beeld aan het Merwedeplein zoals de familie Frank. 
 
Een wellicht onopvallend voorbeeld van onjuiste informatie: als de Konin-
gin en de regering naar Engeland vluchten zegt verteller Daan Schuur-
mans dat de regering nog wel instructie achterlaat aan het leger (door-
vechten) maar geen enkele instructie voor de ambtenaren die achterble-
ven. Dat is onjuist want al in 1937 stelde de ministerraad de zogenaamde 
'Aanwijzingen in geval van een vijandelijke inval' op. De kern was: 'In het 
algemeen kan worden gezegd dat ambtenaren hun taak moeten neerleg-
gen, wanneer het hun door de vijandelijke autoriteit onmogelijk wordt ge-
maakt die taak te blijven vervullen in het belang van de eigen bevolking 
en op een wijze die verenigbaar is met de trouw aan het eigen land.'  De 
burgemeester in oorlogstijd had dus lastige afwegingen te maken maar 
het doel was duidelijk. 
 
We zien wel voortdurend bange types die achter hun bureau snel wegkij-
ken als een wanhopige Joodse collega’s gedwongen wordt afscheid te 
nemen.   
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Het verzet van de bevolking wordt geminimaliseerd en het lijkt haast dat 
de Holocaust de schuld is van de Nederlanders die het allemaal zomaar 
hebben laten gebeuren. Dat is de toon en dat speelt door de hele afleve-
ring. 
 
De Duitse bezetter komt er genadig af. We zien ze vooral wat dreigend en 
zwijgend rondlopen. Wel natuurlijk wat enge razziageluiden en een vracht-
auto die wegrijdt (en andere Nederlanders die zwijgend toekijken) maar 
geen standrechtelijke executies van verzetsmensen, geen gevangenissen 
waar mensen zwaar gemarteld worden om de gevangene te breken en 
met de afgedwongen informatie verzetsgroepen op te rollen. Nee, de 
echte misdragingen: die verzetsjongens die met z’n tweeën een machte-
loos meisje kaalknippen. Dat zie je uitgebreid in beeld, zeer ‘realistisch’ 
ook met z’n tweeën in een verder lege straat terwijl de bevrijdingsfeesten 
volop werden gevierd. (Voorbeeldje lachwekkend als het niet zo treurig 
was).  
 
Er wordt wel verteld dat Nederlandse ambtenaren zo’n goed persoonsbe-
wijs hadden gemaakt (wat waar is) en dat dat een belangrijk hulpmiddel 
was bij de Jodenvervolging (wat waar is, maar ook bij het vervolgen van 
verzetsmensen). Verteller Daan Schuurmans vertelt dat het perfecte per-
soonsbewijs tijdens de hele oorlog niet bleek te vervalsen. Dat is vreemd 
want verzetsgroepen zoals de Falsificatie Centrale en de Persoonsbewij-
zencentrale hebben tienduizenden persoonsbewijzen vervalst en nieuwe 
valse persoonsbewijzen geproduceerd. Daarnaast moest ook de informa-
tie op de persoonskaart in het bevolkingsregister worden omgezet (aan-
gepast aan de informatie op het valse pb) of de kaart moest worden zoek-
gemaakt zodat de vervalsing niet kon worden ontmaskerd. Ook dat om-
zetten was link werk want daarbij kon je zeker tegen de lamp lopen. Wel 
dus de info: ambtenaren maakten perfecte vervalsbare persoonsbewijzen 
maar geen woord over alle vervalsingen die het verzet maakte en die dui-
zenden hebben gered uit handen van de bezetter. Dat Annemiek Gringold 
van het Nationaal Holocaust Museum het persoonsbewijs een vrijwel wa-
terdicht systeem noemt is raar. In hun collectie zitten veel valse persoons-
bewijzen. 
 
Heel veel Nederlanders zagen het volgens de verteller wel zitten dat de 
Nederlanders later als Germaans broedervolk zouden worden opgeno-
men in het Duitse Rijk. Liefst 25.000 van hen gaan vrijwillig bij de Duitse 
SS en dat is de hoogste opkomst in alle bezette landen. Dat is aantoon-
baar onjuist, want het waren de Letten met ongeveer 29.000, of de Russen 
met drie divisies van in totaal 41.000 man. Om nog maar te zwijgen van 
de Roemenen die tussen 250- tot 300.000 man leverden aan de Waffen-
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SS. Dat uit die 25.000 wordt afgeleid dat heel veel Nederlanders het wel 
zien zitten om opgenomen te worden in het Duitse Rijk is onzinnig. De 
stemming in Nederland was sterk tegen de nazi’s en de 100.000 NSB-
leden werden met de nek aangekeken en uitgestoten. 
 
De algehele afkeer van de bevolking van de nazi’s komt in de serie niet 
voor. Wel een paar ambtenaren die meteen Wilhelmina van de wand ha-
len en eentje trapt het glas en de lijst fanatiek kapot. Dat is een zeer een-
zijdig en weinig realistisch beeld. Juist het koningshuis werd symbool van 
de afkeer van de Duitse bezetter. Maar goed, de toon was al gezet dus 
dan klopt het wel. 
 
De radio laat Duitse propaganda horen en marsmuziek en dat terwijl de 
radio juist door heel veel Nederlanders werd gebruikt om te luisteren naar 
de BBC en Radio Oranje. Het is dus tendentieus om nu net die Duitse 
propaganda te laten horen. 
 
We zien burgers die hun Joodse buren die in nood aankloppen, met ste-
vige aandrang de deur wijzen en buiten de poort zetten. Hoe vaak zou dat 
zo zijn gegaan? Buren en kennissen van Joden nemen afstand en laten 
het maar gebeuren. De aflevering rept niet over niet-Joodse Nederlanders 
die hun Joodse vrienden hebben gesmeekt om onder te duiken. Die von-
den dat niet nodig want zo’n vaart zou het niet lopen. 
 
Gemeentehuizen, politie en spoorwegpersoneel zorgen ervoor dat de de-
portatie van Joden soepel verliep. Dat klopt want velen deden wat werd 
opgedragen. Het was ook niet eenvoudig en ongevaarlijk om te weigeren. 
 
De verteller: ‘Op geen enkel moment keren de ambtenaren zich tegen de 
vervolging van Joden of zoeken naar manieren om hen te redden’.  
Dat is niet waar want er waren burgemeesters, ambtenaren, politieagen-
ten, mensen bij de bevolkingsregisters en distributiekantoren die wel veel 
gedaan hebben om de bezetter dwars te zitten en mensen die gevaar lie-
pen te helpen. Zeker: een deel van de politie heeft niets gedaan en de 
bevelen uitgevoerd en soms heel fanatiek, maar er waren zeker ook poli-
tiemensen die wel degelijk hun nek hebben uitgestoken en die daardoor 
in het concentratiekamp zijn beland; zie: Op eigen gezag: Politieverzet in 
oorlogstijd van Hinke Piersma’s boek. Martin van Gent was destijds een 
jonge agent die weigerde Joden op te pakken en distributiekantoren te 
bewaken.  Hij zei dat hij dat niet mocht van zijn ouders en dacht daar naïef 
genoeg mee weg te komen. Dat ging een half jaar goed maar toen werd 
hij met 32 andere dwarsliggende agenten opgepakt en naar concentratie-
kamp Neuengamme gebracht. Van de 33 kwamen er drie levend terug. 



 

28 

Martin heeft daarover nog gesproken in Verzetsmuseum Amsterdam. Wat 
wordt er in de serie lichtvaardig omgesprongen met deze dappere politie-
mensen. Ze hebben eigenlijk niet bestaan. 
 
De Februaristaking wordt genoemd maar er wordt niks over uitgelegd en 
hoe bijzonder dat was in Europa. En dat die staking bruut is onderdrukt. 
De april/mei staking van 1943 komt wel goed voor het voetlicht maar toen 
waren de Joden al afgevoerd. Maar de verzetsgeest is uit de fles: we zien 
één jongeman die een stapeltje kaartjes en wat ordners op de grond gooit 
en in de fik steekt. Vrij lachwekkend al zal dat vast wel eens zo zijn ge-
beurd.  
De verteller leert ons bij dat tafereel dat 90% van de bevolking zich blijft 
aanpassen en dat slecht een enkeling in actie durft te komen.  
De werkelijkheid is dat tientallen bevolkingsregisters zijn aangevallen en 
vele distributiekantoren gewapend overvallen. Dat moesten verzetsmen-
sen nogal eens met de dood bekopen. De aanslag op het bevolkingsre-
gister was heftig en gevaarlijk en de meeste betrokken verzetsmensen 
hebben het met de dood via executie moeten bekopen.  
 
En dan is er de Bevrijding.  
We zien twee jongens een meisje achtervolgen en tegen de grond druk-
ken en kaalknippen.  De verteller zegt dat de bevolking iedereen wil straf-
fen die fout is geweest zoals landverraders en moffenmeiden. Niemand 
wil het aan de politie of het lokale bestuur overlaten want die hebben met 
de Duitsers samengewerkt en zijn vaak zelf fout geweest. Daarom begint 
de bevolking op eigen houtje verdachte personen op te pakken en te be-
straffen. Duizenden Nederlanders worden uit hun huizen gehaald en op 
straat vernederd en mishandeld. Vooral verzetsstrijders vinden dat ze het 
morele recht aan hun zijde hebben ook al zijn de meesten van hen pas de 
laatste oorlogsjaren bij het verzet gegaan. 
 
De meest bedenkelijke zin in dit stukje vind ik: ‘De oorlogsvrijwilligers kre-
gen toch nog waar ze voor kwamen: een uiterst gewelddadige voortzetting 
van de Tweede Wereldoorlog’. 
Bedenkelijk omdat de meesten zijn gegaan omdat ze was voorgespiegeld 
dat ze de chaos en wetteloosheid in Nederlands-Indië moesten bestrijden 
en recht en orde herstellen. Dat was wat ze werd verteld in de Neder-
landse propagandafilms tijdens de boottocht naar Nederlands-Indië. Zoals 
als Daan Schuurmans het vertelt lijkt het net een stel bloeddorstige hon-
den die zaten te wachten op het geweld. De Nederlanders merken volgens 
Esther Captain dat ze in hun strijd niet beter waren dan de Duitse SS’ers. 
Dat kan kloppen maar dat was zeker niet de intentie. 
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Er komen geen grote namen binnen het verzet aan de orde. De bankier 
van het verzet (Walraven van Hall) die zijn leven heeft gegeven om het 
verzet en de steun aan honderdduizenden onderduikers mogelijk 
maakte… nooit van gehoord. Hannie Schaft, Gerrit ven der Veen, Heleen 
Kuipers-Rietberg, aartsbisschop J. de Jong, pater Titus Brandsma en zo 
zijn er tientallen namen te noemen van verzetsmensen die – vaak – hun 
leven gegeven hebben en die stonden voor allerlei vormen van verzet. 
  
Laffe passieve of zelfs meewerkende ambtenaren? Medewerkers van het 
Amsterdamse Bevolkingsregister hebben meteen persoonskaarten zoek-
gemaakt aan het begin van de bezetting toen de bezetter de daders zocht 
van de aanslag op het oliedepot in de Amsterdamse haven. 
Nee, volgens de aflevering werkten ze allemaal zo goed als mogelijk mee 
met de bezetter.  
 
Verzetsmensen… die waren er bijna allemaal pas na september 1944. 
Laffe types dus want de bevrijding was nabij. En wat zien we van hun 
verzetsdaden: naast de bespottelijk scene waarin verzetsmensen een 
moffenmeid kaalknippen komt de cynische mededeling dat ze na de be-
vrijding alsnog hun strijd kregen: de verzetsmensen zijn gretig naar Indië 
gegaan om daar de beest uit te hangen. Dat was wel zo’n beetje het ver-
zet. Als je dat allemaal wél benadrukt (en dat zijn uiteindelijke ook nog 
gekleurde bijzaken) en dappere en onbaatzuchtige verzetsdaden bijna al-
lemaal letterlijk buiten beeld laat, dan vraag je je af wat de intentie van de 
makers is. 
 
En (bijna) niks over…  Verzet van de kerken.  
Het protest van de kerken bij Seyss-Inquart tegen de Jodenvervolging en 
de kanselbrieven zit er niet in. Geen aandacht voor het grote aantal gees-
telijken dat in het verzet zat. Dat protest en verzet was vaak openlijk en 
zeker dapper in een tijd dat je wist dat dat je kop kon kosten. Ga maar 
staan op de kansel of preekstoel als dominee of priester en lees de kan-
selbrief voor terwijl je niet weet of je een uur daarna nog vrij zult kunnen 
rondlopen.    De Illegale pers.  
Drukkers van verzetskranten kregen standaard de doodstraf en dat was 
dus spelen met je leven. Er waren enorm veel verzetskranten die ook nog 
verspreid moesten worden. Daar waren duizenden mensen bij betrokken 
en allemaal tot doel de verzetsgeest aan te wakkeren, informatie over het 
oorlogsverloop te geven en de Duitse propaganda te bestrijden. 
 
Onderduikhulp. Dat ging om enorme aantallen (300.000 en meer) op een 
bevolking van slecht 9 miljoen. De grootste verzetsorganisatie was de 
Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) en de daaraan 
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gelieerde Landelijke Knokploegen (LKP) met bij elkaar zo’n 17.000 mede-
werkers.  
 
Koeriersters en andere vrouwen. 
Duizenden koeriersters brachten mensen naar hun onderduikplek, ver-
voerden bonnen, geld, brieven, wapens, documenten met geheime infor-
matie. Bijna allemaal vrouwen. In de aflevering ook geen aandacht voor al 
die vrouwen die de ruim 300.000 onderduikers verzorgden. 
 
Spionage en verzamelen van militaire informatie.  Gedropte agenten en 
ontsnappingslijnen waarmee honderden geallieerde vliegtuigbemannin-
gen weer naar Engeland werden teruggebracht. Engelandvaarders komen 
in het verhaal niet voor. Zeg maar dag tegen de Soldaat van Oranje 
  
De Duitse terreur. Verzetsmensen kwam onder meer terecht in het Oran-
jehotel, het Scholtenhuis, de Koepelgevangenis, Kamp Amersfoort, en an-
dere plekken van opsluiting, marteling en moord. Velen eindigden op de 
Waalsdorpervlakte.  
 
In de Achterhoek: de massale executie bij Rademakersbroek op 2 maart 
1944 waarbij 46 mannen werden vermoord op een korenveld. Je zou je – 
vanwege de boodschap van de aflevering - bijna gaan schamen als je zegt 
dat het toch wel erg was dat zoveel Todeskandidaten (ook niks over ge-
hoord) vlak voor de bevrijding zijn vermoord. Allemaal mensen die gewoon 
ook niks hadden hoeven doen tegen de bezetting. Die hun leven op het 
spel zetten om anderen te helpen en de Duitse bezetter te dwarsbomen 
en dat hebben moeten bekopen met de dood. Dat ze radeloze familie en 
vrienden achterlieten. Dit soort executies was voor de makers van de af-
levering waarschijnlijk te veel een detail. 
 
Als het gaat over de laffe wegkijkende Nederlandse bevolking dan is mijn 
de vraag: als je als Jood weet hoeveel gevaar je leven loopt waarom kom 
je dan niet massaal in actie. Ga onderduiken! Ga in verzet! Wat heb je te 
verliezen?  
Gezien het gevaar dat de Joden liepen was het verzet van de Joodse be-
volking laag, ook al was er zeker Joods verzet waar ik veel respect voor 
heb, want hoe minder verzet, hoe dapperder degenen die wel in actie kwa-
men. Zelfs relatief veel Joden zaten in het verzet maar in relatie tot het 
gevaar dat ze liepen waren de meeste Joden passief tegenover de Duitse 
bezetter. Is ze dat te verwijten? Nee!  
Terecht wordt vaak gezegd: de Joden wisten niet wat ze te wachten stond, 
ze hoopten dat de kampen mee zouden vallen, zo’n massale vernietiging 
konden ze zich niet voorstellen en dus niet geloven én ze waren bang voor 
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de gevolgen als ze de Duitse bezetters niet zouden gehoorzamen. Dan 
zouden ze nog zwaarder worden gestraft (wordt ook in de aflevering ge-
zegd). Dat zijn allemaal heel begrijpelijk reacties. 
 
MAAR als dat geldt voor het Joodse deel van de bevolking dan geldt dat 
ook voor het niet-Joodse deel. Al die andere laffe en wegkijkende Neder-
landers wisten het dan toch ook wat er met de Joden in het oosten ge-
beurde en zij konden toch ook bang zijn voor represailles als ze de Duitse 
bezetter niet zouden gehoorzamen, verzet zouden plegen, Joden zouden 
helpen.  
  
Ik vraag me af: waarom is er niet meer respect voor al die mensen die 
geheel vrijwillig hun leven op het spel zetten want juist als ze niks hadden 
gedaan hadden ze geen gevaar gelopen en hadden ze de oorlog over-
leefd. De verzetsmensen liepen gevaar doordat ze verzet pleegden. Hoe 
menselijk is het dan niet om niks te doen en voor de veilige weg te kiezen. 
En toch hebben tienduizenden Nederlanders anders gedaan. Kom daar 
eens om in deze aflevering van Het verhaal van Nederland. 
 
Na Polen heef Nederland de meeste Yad Vashem onderscheidingen ont-
vangen, respectievelijk ruim 7000 tegenover bijna 6000. De eretitel Recht-
vaardigen onder de Volkeren krijg je niet voor het op je handen zitten, 
maar voor het redden van Joden. 
  
Ik zeg dat Het verhaal van Nederland geschiedvervalsing pleegt door het 
volkomen eenzijdige tendentieuze beeld dat wordt geschetst van een pas-
sieve, laffe, meegaande, en deels collaborerende Nederlandse bevolking 
met het slechts sporadisch voorkomende verzet. In de aflevering wordt – 
ik zou zeggen natuurlijk - niet vergeten te melden dat Nederland met 
28.000 mannen het (aantoonbaar onjuiste) hoogste aantal soldaten levert 
voor het Duitse leger aan het oostfront. Maar ik denk dan: prima informa-
tie, is relevant. Maar is het dan niet reëel (zo u wilt: eerlijk) om te zeggen 
dat de Februaristaking de enige massale protestactie was in Europa tegen 
de Jodenvervolging.  
 
Je moet vrezen dat deze uitzending straks breed gebruikt wordt in het on-
derwijs om te laten zien hoe het in Nederland was tijdens de bezetting. 
Het is triest als alleen of vooral nazaten van verzetsmensen protest aan-
tekenen en vragen om herziening van deze dubieuze uitzending.   
 
Gerard Mensink, voormalig Hoofd Educatie Verzetsmuseum Amsterdam 
 
 


