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Persbericht 
 
Klacht bij Ombudsman NPO: aflevering Het Verhaal van Nederland feitelijk onjuist en on-
evenwichtig 
 
14 juli 2022 - Stichting Jacoba van Tongeren diende vandaag een klacht in bij de Ombuds-
man van de NPO. In mei dit jaar tekende de Stichting protest aan bij de NTR vanwege 
aflevering 10 van serie ‘Het verhaal van Nederland’, uitgezonden afgelopen april. De stich-
ting verzocht de NTR deze uitzending te herzien, omdat de rol van het verzet wordt gemini-
maliseerd en gebagatelliseerd en er een zeer onevenwichtig en eenzijdig beeld van de be-
zetting wordt getoond.   
 
Een gesprek hierover werd bijgewoond door onder meer de voorzitter van het Am-
sterdams 4 en 5 Mei comité Job Cohen, directeur van het Verzetsmuseum Liesbeth 
van der Horst, voormalig omroepbestuurder en oud-politicus Gerrit Jan Wolffensper-
ger en Jan Slomp, als vertegenwoordiger van Stichting Herinnering LO-LKP. Dit le-
verde geen aanvaardbaar resultaat op.  De NTR blijft pal achter de uitzending staan. 
 
In ‘Het Verhaal van Nederland’ wordt gesteld dat de Nederlandse bevolking laf wegkeek en 
dat maar een enkeling hulp bood. De Stichting ervaart dit als een klap in het gezicht van de 
vele honderdduizenden Nederlanders die wel degelijk in verzet gingen en dat soms met hun 
leven moesten bekopen. De bewerking voor de Schooltelevisie, die gaat worden herhaald, 
zet leerlingen en leraren totaal op een verkeerd been. De klagers zijn van mening dat juist 
de publieke omroep, en in het bijzonder de Schooltelevisie, de verantwoordelijkheid heeft 
om onze kinderen op een juiste en evenwichtige wijze te informeren.  
 
Verschillende gerenommeerde historici hebben zich inmiddels ook kritisch uitgelaten over 
deze Aflevering 10. Tientallen instellingen voortgekomen uit het verzet en 150 nazaten van 
verzetsstrijders ondersteunen het protest van Stichting Jacoba van Tongeren.  
Op de website van de Stichting Jacoba van Tongeren zijn alle stukken over de klacht en de 
adhesiebetuigingen gepubliceerd.  
 
______________________________________________________________________________ 
NIET VOOR PUBLICATIE 
 
Stichting Jacoba van Tongeren heeft verschillende organisaties en personen op de hoogte gesteld 
van deze klacht. !
Voor meer informatie, beeldmateriaal of een interviewverzoek: Stichting Jacoba van Tongeren, 
Voorzitter Paul van Tongeren, paulvtongeren@gmail.com of via 0646097755 


