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Verslag van het overleg op 4 juli 2022 tussen NTR en enkele verontruste 
personen en partijen over aflevering 10 (bestuursleden Stichting Jacoba van 
Tongeren e.a.) 
 
Onderwerp: kritiek op aflevering 10 van ‘Het Verhaal van Nederland’. 

Aan het overleg namen deel:  

Namens de NTR: 

Willemijn Francissen (directeur Media), Roy Straatman (Hoofd Kennis), Marja Ros (Hoofd 
Geschiedenis), Hasan Evrengün (Eindredacteur Het Verhaal van Nederland) en Ilse Nikken (Hoofd 
Marketing & Communicatie). 

Namens de Stichting Jacoba van Tongeren c.s.: 

Job Cohen (voorzitter 4 en 5 mei Comité Amsterdam), Liesbeth van der Horst (directeur 
Verzetsmuseum Amsterdam), Mirjam Lange (vice-voorzitter Stichting Jacoba van Tongeren), Dr. Jan 
Slomp (zoon van oprichter en eerste voorzitter LO/LKP ds. Frits Slomp), Paul van Tongeren (voorzitter 
Stichting Jacoba van Tongeren), Gerrit Jan Wolffensperger (zoon van Gerrit Jan van der Veen, 
oprichter van de Persoonsbewijzencentrale, lid van Groep 2000). 

Notulist: Frans Reitema (zoon van Kees Reitema, lid van Groep 2000 en rechterhand van Jacoba van 
Tongeren). 

 

Na een kort voorstelrondje houdt Paul van Tongeren een korte inleiding.  

Hij deelt mee dat hij ‘Het Verhaal van Nederland’ heeft gezien en dat hij verbijsterd was toen hij 
aflevering 10 van deze serie had gezien, waarin naar zijn mening het verzet in de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland wordt gebagatelliseerd en geminimaliseerd.  

Naar zijn mening wordt er in deze aflevering een onjuist beeld van het verzet gegeven en wel zodanig 
dat er sprake is van geschiedvervalsing. In de aan NTR toegestuurde gespreksnotitie ‘Bezetting, 
Vervolging en verzet’ is deze kritiek duidelijk uiteengezet. 

Hij deelt mee dat hij blij is dat wij de gelegenheid krijgen om onze kritiek nader toe te lichten. 

Roy Straatman deelt vervolgens mee dat NTR voor dit overleg een beknopte agenda heeft gemaakt. 
Hij hoopt dat we in dit overleg nader tot elkaar kunnen komen. 

Hierna wordt door Job Cohen opgemerkt dat er in aflevering 10 met betrekking tot het verzet van 
een grote onevenwichtigheid sprake is. Op de scholen (via school-TV) wordt zo een beeld geschapen 
dat niet correct is. 

Ook hij vindt het fijn dat wij de mogelijkheid krijgen onze kritiek toe te lichten. 

Liesbeth v.d. Horst geeft hierna (als historicus) een aantal onjuistheden in aflevering 10 aan. Zij vindt 
het prima dat er veel is weggelaten. Dit kan ook niet anders gezien de korte tijdsduur van de 
aflevering. Maar zij vindt dat de samenvatting van het verzet niet juist is, het beeld dat wordt 
geschetst is een vertekend beeld. Ook het beeld wat wordt gegeven over de regering en koningshuis, 
de ambtenaren en de houding van de bevolking is niet juist. 
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Zijn de makers van de aflevering in de huid van de gewone mensen gekropen? Veel Nederlanders 
hebben in de oorlog een anti-Duitse houding gehad; dit komt niet over in de uitzending.  

Verder wordt er volgens haar een raar beeld gegeven van de houding van de ambtenaren. Waar 
komt het beeld vandaan dat ze de burgers verregaand zouden kunnen beschermen? In aanmerking 
moet worden genomen dat ambtenaren in de oorlog weinig bewegingsvrijheid hadden om zich te 
weer te stellen tegen de verordeningen opgelegd door de bezetter, waarbij op overtreding of 
tegenwerking straffen stonden. Ze vindt het heel merkwaardig dat april/mei stakingen in 1943 in 
verband worden gebracht met onvrede over de ambtenaren. Zij zou graag willen weten wat hiervoor 
de primaire bronnen zijn.  

De merkwaardige interpretaties en onjuistheden wijzen er volgens haar op dat er geen deskundige 
historici bij de ontwikkeling van het scenario zijn betrokken, wat van de NTR bij zo’n serie kan 
worden verwacht.  

Willemijn Francissen reageert hierop door te zeggen dat de NTR zich in dit overleg als het gaat om 
hoe de serie tot stand is gekomen, wil beperken tot de grote lijnen. NTR geeft toelichting op 
hoofdlijnen, gaat niet in detail.  

Roy Straatman: wij willen u meenemen in hoe de serie tot stand is gekomen. 

Hasan Evrengün deelt hierop mee dat het maken van een TV-aflevering van 50 minuten bijkans een 
onmogelijke opgave is. Uitgangspunt is geweest om op basis van de nieuwste inzichten met 
gebruikmaking van drama een aantrekkelijke serie te maken, met voor elke aflevering een eigen 
narratief.  

De serie gaat over grote gebeurtenissen die een beeld geven van de richting waarin Nederland is 
gegaan. In aflevering 10 staat het grootste trauma de Holocaust centraal, hieromheen is de 
aflevering gebouwd. Er is een poging gedaan om de gebeurtenissen in Nederland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en hierna in Nederlands-Indië, hierin te integreren. 

Roy Straatman vult hierop aan dat je bij een serie van 10 afleveringen (voor de gehele geschiedenis 
van Nederland) er niet aan ontkomt om een keuze te maken. Ons doel was, zo zegt hij, om een serie 
te maken voor mensen die niet in geschiedenis zijn geïnteresseerd. Je gaat hierbij in grote stappen 
door de tijd heen, waarbij het uitgangspunt is hoe de gewone mensen in het leven staan. De kijker 
moet zich hiermee kunnen vereenzelvigen. 

Volgens hem was het de bedoeling om in aflevering 10 een beeld te geven van wat er gebeurd is, hoe 
de grootste groep Nederlanders ‘omging’ met de situatie in de oorlog. In de driedeling van de 
bevolking in de oorlog (verzetsdeelnemers, de grote middengroep en mensen die ‘fout’ waren) 
hebben we het verzet wel benoemd, maar hebben we niet het hele verhaal van het verzet verteld. 

Hij merkt op dat naast deze serie nog een podcast is gemaakt, een online kinderserie en een school 
TV-serie.  

Willemijn Francissen zegt hierna dat NTR veel reacties heeft gehad. Reacties waarin gezegd wordt dat 
het verzet geen recht wordt gedaan, maar ook reacties waarin wordt gezegd: “eindelijk wordt de 
mythe doorgeprikt dat iedereen in het verzet heeft gezeten”. 

Verder zegt ze nog dat NTR in dit kader zo breed mogelijk kijkt naar het educatiepakket. 

Hierop neemt Jan Slomp het woord. Hij is geboren in 1932 en de enige van de aanwezigen die de 
oorlog heeft meegemaakt; hij is ondergedoken geweest. 
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Slomp zegt dat hij de genoemde driedeling van de bevolking in aflevering 10 niet herkent. Het verzet 
vertegenwoordigde volgens hem een kwart van de bevolking en wat deed de rest? Die steunde het 
verzet juist door te zwijgen. Bijna heel de Nederlandse bevolking was anti-Duits.   

Hij vindt het een schande dat de Jodenvervolging in aflevering 10 zo summier aan de orde is 
gekomen, met name de onderduik van joden. In totaal zijn in Nederland ca.28.000 joden 
ondergedoken geweest, waarvan helaas zo’n 8.000 door verraad alsnog zijn weggevoerd en 
omgekomen. 

Gerrit Jan Wolffensperger legt hierna aan Roy Straatman de volgende stelling voor: Het Verhaal van 
Nederland is geschiedschrijving, daar kunnen we het over eens zijn. Als je ervan uitgaat dat 10% van 
de Nederlanders in het verzet heeft gezeten, dan dien je je als historicus bij geschiedschrijving af te 
vragen of die 10% niet net zo belangrijk is, als de 90% die niet in het verzet heeft gezeten. Volgens 
ons hebben de makers van aflevering 10 zich dit niet afgevraagd.  

Wij vinden dan ook dat deze geschiedschrijving (aflevering 10) onvolledig is. 

Verder wil hij nog wel even kwijt dat hij zich erg heeft gestoord aan het beeld van het in brandsteken  
van een stapel kaartjes en ordners door een jongeman, na het noemen van de april/mei staking. 
Wordt hiermee soms impliciet verwezen naar de aanslag op het Amsterdamse Bevolkingsregister?  

Roy Straatman ontkent dat dit het geval is. Hij zegt dat de serie dramatische lijnen volgt. Dit is een 
manier om de kijker mee te nemen.  

Als Gerrit Jan hem vraagt wat het antwoord is op zijn stelling, dan wordt zijn vraag niet beantwoord. 

Job Cohen brengt naar aanleiding hiervan de reactie van historicus Hans Blom onder de aandacht van 
de NTR. Na het zien van aflevering 10 van Het Verhaal van Nederland zou deze het jammer vinden als 
zijn kleinkinderen deze aflevering (via School-TV) voorgeschoteld zouden krijgen. Zeker als het een 
eerste kennismaking met de Tweede wereldoorlog in Nederland is.  

Door Hasan Evrengrün wordt nog opgemerkt dat bij het maken van de aflevering door hem op geen 
enkel moment aan het boek “Grijs verleden” van Chris van der Heijden is gedacht. 

Job Cohen zegt hierna dat hij blij is dat u vanuit uw invalshoek heeft toegelicht hoe de serie tot stand 
is gekomen. 

Hij benadrukt nogmaals dat onze kritiek voortkomt uit onze zorg hoe onze kinderen en kleinkinderen 
als zij naar aflevering 10 (of naar school-TV kijken) tegen de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog aan zullen kijken. 

Willemijn Francissen zegt dat het misschien spijtig is dat wij in aflevering 10 op een paar punten zijn 
doorgeschoten, in uw ogen.  

Onze doelstelling was om zo veel mogelijk kijkers te trekken voor deze serie. In totaal hebben er 3 
miljoen mensen naar gekeken. Hieruit blijkt dat het ons gelukt is om meer mensen dan voorheen 
geïnteresseerd te krijgen in een geschiedenisserie. Nu willen we een volgende stap zetten en hopen 
dat dezelfde mensen een volgende serie gaan bekijken. Het is een onderdeel van een geheel. 

Gerrit Jan Wolffensperger: maar zo werkt het niet met de jonge generatie. 

Job Cohen: Het beeld dat van het verzet is gegeven in aflevering 10 is: “het verzet stelt niets voor”.  

Mirjam Lange: ik kom vaak op scholen. Aflevering 10 sluit aan bij de Canon voor het 
geschiedenisonderwijs en zal in dat kader worden gebruikt. Het is bijzonder belangrijk dat in de 
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aflevering van de schooltelevisie geen feitelijke onjuistheden zitten en dat een evenwichtig beeld 
wordt neergezet.  

Beide is nu niet het geval. Je moet je hierbij goed realiseren, zegt zij, dat als je via School-TV de 
verkeerde (onjuiste) informatie geeft, je dan in de klas zowel van de onderwijzer als van de leerlingen 
de verkeerde reacties krijgt.  

Job Cohen: We hebben nog een kwartier te gaan in dit overleg. Mijn vraag is: wat gaat u doen naar 
aanleiding van onze kritiek? 

Alvorens op deze vraag wordt ingegaan wordt door Marja Ros opgemerkt dat het 
geschiedenisprogramma “Andere tijden” 13 afleveringen over het verzet heeft gemaakt, die nog via 
NPO-Start zijn te zien. In de reguliere programmering is er dus veel aandacht voor het verzet in de 
Tweede Wereldoorlog.  

Wellicht is door aflevering 10 van ‘Het Verhaal van Nederland’ een ander beeld ontstaan. Zij merkt 
op dat de serie gemaakt is voor de NPO-1 kijker. Daarmee moet bij de beoordeling rekening worden 
gehouden. 

Verder merkt zij op dat Het Verhaal van Nederland onderdeel is van School-TV. Daar zit een groot 
aantal dossiers achter. Uit aflevering 10 is voor School-TV een aflevering van 10 minuten gemaakt. 
Het is de bedoeling dat daaruit door de docent het gesprek met de leerlingen wordt opgestart. De 
docent zou aan de kinderen de vraag kunnen stellen: wat vind jij hiervan? Wat zou jij doen wanneer 
er weer een oorlog zou uitbreken?  

Jan Slomp vindt dit een verkeerde vraag. Een kind van nu kan zich volgens hem niet in die situatie 
verplaatsen. 

Paul van Tongeren merkt op dat er dus ook in de aflevering van 10 minuten verkeerde elementen 
zitten. Hij vraagt of het mogelijk is die School-TV-aflevering te veranderen. 

Willemijn Francissen zegt bereid te zijn om hiernaar kijken. Er moet dan stil gestaan worden bij hoe 
de aflevering wordt opgebouwd, welke vragen er eventueel uit kunnen voorkomen. 

Aan aflevering 10 van de serie kunnen en willen wij niets doen. Wij vinden dat het tijd is voor een 
ander perspectief, daar staan wij achter.  

Maar naar de aflevering van 10 minuten die bestemd is voor de School-TV willen wij nog kijken. 
Vanuit onze zorg voor educatie willen we School-TV zo goed mogelijk aanbieden, omdat hierdoor 
wordt bepaald hoe de docenten het oppakken.  

Zij zegt dat hermontage van deze aflevering kan plaatsvinden, maar dat de mogelijkheden hiervoor 
beperkt zijn. Wanneer wij dit doen, willen wij de aangepaste School-TV-aflevering echter niet ter 
beoordeling aan U voorleggen. 

Verder zegt zij dat de serie ‘Het Verhaal van Nederland’ herhaald gaat worden. 

Paul van Tongeren zet een groot vraagteken achter de waarheidsgetrouwheid van de serie ‘Het 
Verhaal van Nederland’, met name van aflevering 10. De journalistieke code is niet voldoende in acht 
genomen. Hij blijft erbij dat voor het verzet in aflevering 10 voor de makers alleen de opvatting van 
Chris van der Heijden in het boek “Grijs Verleden” het uitgangspunt is geweest.  
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Hij zegt op grond hiervan te overwegen zich te wenden tot de NPO-ombudsman om aan deze ter 
beoordeling voor te leggen of NTR zich bij aflevering 10 voldoende aan de journalistieke code heeft 
gehouden. 

Willemijn Francissen zegt hierop dat het zijn goed recht is als hij dit wil doen. Zij is een groot 
voorstander van het Instituut Ombudsman. 

Verder benadrukt zij dat ‘Het Verhaal van Nederland’ heel zorgvuldig is gemaakt. Zij maakt duidelijk 
dat zij voor de makers van de serie op wil komen, wetende hoeveel gevoeligheden er rond het 
onderwerp Tweede Wereldoorlog zijn. Wij willen met ‘Het Verhaal van Nederland’ de mensen aan 
het denken zetten.  

Wat de School-TV betreft, zegt zij toe dat NTR naar de lesbrief bij de serie zal kijken. 

Job Cohen en Mirjam Lange vragen vervolgens of zij hierbij behulpzaam kunnen zijn. 

Jan Slomp adviseert hierbij te kijken naar hetgeen Gerard Mensink (voormalig hoofd educatie 
Verzetsmuseum Amsterdam) heeft geschreven (bijlage 2 van gespreksnotitie). 

Paul van Tongeren concludeert dat aan aflevering 10 niet getornd kan worden. Maar hij vraagt zich af 
of het mogelijk is om, wanneer de serie wordt herhaald, aansluitend op aflevering 10 - in een 
uitzending van bijvoorbeeld een half uur - een aantal visies over het verzet aan de orde te laten 
komen. 

Willemijn Francissen kan dit niet toezeggen. Voor zendtijd is de NTR bovendien afhankelijk van de 
NPO.   

Ze merkt verder op dat het de ambitie van NTR is om een domein ‘Geschiedenis’ te maken op NPO-
Start. We moeten rekening houden met het gegeven dat de mensen tegenwoordig anders TV kijken 
dan vroeger. 

Roy Straatman attendeert nog op de website van de NPO (NPO-kennis.nl) waarop verwijzingen staan 
naar veel onderwerpen (longreads).  

Paul van Tongeren herhaalt hierna zijn vraag of NTR na de herhaling van aflevering 10 van Het 
Verhaal van Nederland aansluitend op de aflevering voor nadere duiding een uitzending van een 
halfuur wil overwegen. 

Willemijn Francissen: ik wil er over denken. Ik wil kijken hoe we iets aan deze aflevering kunnen 
toevoegen. Wellicht een verwijzing naar één of meer andere programma’s over het verzet. Maar het 
gaat om de context, dat vind ik belangrijk. 

Job Cohen vult aan: bijvoorbeeld, “als u meer wilt weten over het verzet in de Tweede Wereldoorlog 
in Nederland, kijk dan naar………”. 

Willemijn Francissen zegt hierna nogmaals dat zij achter aflevering 10 staat. 

Job Cohen vindt het belangrijk dat we mee mogen kijken hoe de docenten worden geïnformeerd. De 
docenten worden immers door een lesbrief bij de School-TV-uitzendingen een bepaalde kant op 
gestuurd. Het zou mooi zijn wanneer er in de lesbrief voor aflevering 10 komt te staan dat er óók een 
andere kant is. 

Mirjam Lange: ik zou bij aflevering 10 willen wijzen op de onjuistheden van het gekozen perspectief. 
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Paul van Tongeren wil graag dat er gekeken wordt of er creatiever mogelijkheden zijn, dan alleen 
verwijzen. Hij vindt ook dat benoemd moet worden door welke historici aflevering 10 is getoetst. 

Willemijn Francissen: wij gaan kijken of NTR dit er in NPO-start aan toe kan voegen. 

 

Tenslotte: 

Bedankt Willemijn Francissen haar gasten voor de kritiek. Van kritiek worden wij beter, zegt zij, we 
nemen het ter harte. Hoewel we het met uw kritiek op aflevering 10 niet eens zijn. 

De lesbrief voor School-TV moet bij de start van het nieuwe schooljaar op 1-9-2022 klaar zijn. 

Zij zegt toe een inspanning te willen doen voor meer NPO-kennis over het verzet op NPO-Start. 

Job Cohen bedankt Willemijn Francissen voor hoe zij en haar collega’s op onze kritiek hebben 
gereageerd en voor het feit dat zij heeft laten blijken dat de zorg voor de jonge generatie haar ook 
ter harte gaat. 

Niets meer aan de orde zijnde wordt het overleg op 11.15 uur beëindigd. 

 

Frans Reitema, 4-7-2022 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

  


