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Hilversum, 20 maart 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geacht bestuur,  
 
Tot mij hebben zich gewend,  
 

1. de stichting 1940-1945, gevestigd te Diemen;  

2. de stichting Herinnering LO-LKP, gevestigd te Amsterdam; 

3. de stichting Jacoba van Tongeren, gevestigd te Bilthoven, 

4. de stichting Verzetsmuseum, gevestigd te Amsterdam; 

naar aanleiding van het navolgende. 
 
Cliënte 1 is een stichting die zich inzet voor de behartiging van de belangen van hen 
die als deelnemer aan het binnenlands verzet, als slachtoffer van vervolging op grond 
van ras, geloof, wereldbeschouwing of homoseksualiteit of als burger-oorlogsgetroffe-
nen in de jaren 1940-1945 kampen met ziekten of gebreken die daarmee in verband 
staan, alsmede van hun partners en kinderen en aan hen gelijkgestelden.1 
 

 
1 https://st4045.nl/wie-zijn-wij.html. 
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Cliënte 2 is een stichting die voortkomt uit de LO-LKP (Landelijke Organisatie voor 
hulp aan onderduikers en landelijke Knokploegen). Dat was tijdens de Tweede We-
reldoorlog de grootste verzetsorganisatie, met 17.000 medewerkers, waarvan 1.700 
de dood vonden.2 
 
Cliënte 3 is een stichting die zich inzet voor het toegankelijk maken van documenten 
over bezetting en het verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en bekend-
heid geeft aan de 150 leden van Groep 2000, geleid door Jacoba van Tongeren.3 
 
Cliënte 4 is een stichting die het bekende Verzetsmuseum in Amsterdam bestuurt.4 
 
Gezamenlijk hebben cliënten zich blijkens hun statuten ten doel gesteld om zich onder 
meer in te zetten voor het behartigen van de belangen en het in nagedachtenis houden 
van het verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.  
 
Cliënten zien zich genoodzaakt, gezien de genoemde doelstellingen, op te treden ter 
zake van de tiendelige historische dramaserie ‘Het verhaal van Nederland’, (onder 
meer) geproduceerd door de NTR, uitgezonden van 2 februari tot en met 13 april 2022 
op NPO1 (hierna: ‘de serie’). In aflevering 10 van de serie die op 13 april 2022 op 
NPO1 is uitgezonden genaamd: ‘Bevrijders en Bezetters’ (hierna: ‘de aflevering’) en 
die onder meer gaat over de bezetting en bevrijding van Nederland in de Tweede We-
reldoorlog, wordt veelvuldig en indringend benadrukt dat ‘het’ Nederlandse volk zich 
afzijdig zou hebben gehouden van enige vorm van verzet tegen en zich zelfs dienst-
baar aan de bezetter zou hebben opgesteld. Het aldus opgeroepen beeld is ver bezij-
den de waarheid. De aflevering bagatelliseert en minimaliseert daarmee het verzet dat 
in Nederland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog aantoonbaar en allerminst ver-
waarloosbaar heeft plaatsgevonden. Cliënten staan niet alleen in hun bezwaren. Zo 
blijkt wel uit de 170 adhesieverklaringen die zij hebben ontvangen van verzetsleden, 
hun families en verschillende op dit gebied werkzame organisaties (bijlage). 
 
Het beeld dat door de aflevering geschetst wordt is voor cliënten aanleiding geweest 
om hun bezwaren tegen de aflevering kenbaar te maken en zodoende is de stichting 
Jacoba van Tongeren op 4 juli 2022 in gesprek gegaan met onder meer de directeur 
Media (Willemijn Francissen) van de NTR. Tijdens dit gesprek hebben cliënten hun 
bezwaren omtrent de aflevering mondeling tot uiting gebracht. De uitkomst van dit ge-
sprek was voor cliënten echter onbevredigend doordat de NTR alle bezwaren van cli-
enten verwierp. Een gespreksverslag van dit gesprek treft u in de bijlage van dit schrij-
ven aan (bijlage). 
 

 
2 https://www.lo-lkp.nl/ 
3 https://jacobavantongeren.nl/ 
4 https://www.verzetsmuseum.org/ 
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Voorts hebben cliënten hun bezwaren tegen de aflevering bij schrijven van 14 juli 2022 
aan de Ombudsman voor de publieke omroep (hierna: ‘de Ombudsman’) kenbaar ge-
maakt door een schriftelijke klacht bij haar in te dienen. De Ombudsman heeft de klacht 
van cliënten bij schrijven van 23 december 2022 verworpen omdat het hier geen jour-
nalistieke productie, maar een ‘docudrama’ zou betreffen waarop de Journalistieke 
code niet van toepassing zou zijn en derhalve niet onder het mandaat van de Ombuds-
man zou vallen. De Ombudsman ging niet in op door cliënten genoemde onjuistheden 
die de waarheid omtrent de rol van het verzet geweld aandoen. Terwijl cliënten met 
naam en toenaam bronnen noemden, beriep de Ombudsman zich op anonieme bron-
nen die de argumentatie van cliënten zouden ontkrachten. Dit is derhalve geen steek-
houdend betoog. 
 
Nu blijkt dat de serie vanaf 20 februari 2023 inclusief de aflevering opnieuw zal worden 
uitgezonden op NPO1. De tiende aflevering zal dan op 25 maart worden uitgezonden. 
Daarnaast staan de serie en de aflevering nog online op NPO-Start en wordt de afle-
vering bovendien ook in ingekorte vorm gebruikt in het SchoolTV-programma ‘Het ver-
haal van Nederland in de klas’. Dit is voor cliënten opnieuw reden om hiertegen te 
ageren en haar bezwaren kenbaar te maken.  
 
Door zoals gezegd wel veelvuldig en indringend te benadrukken dat ‘de Nederlanders’ 
zich afzijdig hielden en zich zelfs dienstbaar aan de bezetter op hadden gesteld, waar-
bij uitgebreid concrete voorbeelden aan bod komen, maar de vele verzetsdaden on-
genoemd te laten en zelfs expliciet te ontkennen, wordt een vertekend beeld van de 
werkelijkheid weergegeven. Het gaat hierbij concreet onder meer om de volgende frag-
menten: 
 
- Fragment 22.40 – 22.48: ‘De Duitsers konden tevreden zijn. Behalve wat incidentele 
protesten, was er in Nederland nauwelijks sprake geweest van serieus verzet’;  
 
- Fragment 23:35 – 24.13: ‘Het lag aan de Nederlandse samenleving die wellicht on-
verschillig was, of bezig was met zijn eigen ding tijdens die bezetting en dat was al 
moeilijk genoeg en dus minder gaf om in verzet te komen en mensen te redden. Het 
merendeel van de Nederlanders houdt instinctief aan hun oude leven vast en probeert 
er maar het beste van te maken. Ze hebben het gevoel dat het allemaal wel meevalt 
omdat de bezetter zich relatief rustig houdt en onze ambtenaren ook volop meewer-
ken’; 
 
- Fragment 25.30 – 26.34: Hier wordt een gezin afgebeeld dat door het raam ziet dat 
er buiten op straat Nederlandse en/of Duitse politie huizen binnenvalt en daarbij con-
troleert of er Joodse mensen aanwezig zijn. Er staat een vrachtwagen waarin de 
Joodse mensen worden verzameld. De vrouw die door het raam kijkt ziet dat er een 
Joods echtpaar probeert te vluchten via haar tuin en de door de poort in haar schutting 
komt. De vrouw stuurt het Joodse echtpaar weg terwijl het echtpaar haar smeekt om 
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hen binnen te laten. In het daaropvolgende fragment wordt het vluchtende Joodse 
echtpaar opgepakt door de Duitsers.. De suggestie van dit ongenuanceerde fragment 
is dat het typerend voor de Nederlanders zou zijn om Joodse mensen weg te sturen. 
 
- Fragment 26.19 – 26.37: ’Als steeds meer anti-Joodse maatregelen genomen wer-
den, kwamen de Joden al snel alleen te staan, omdat buren en kennissen afstand 
nemen. De rest van de bevolking beseft dat alleen Joden worden vervolgd en houdt 
zich koest in de hoop dat het daarbij zal blijven’; 
 
- Fragment 27.39 – 27.45: ‘al waren de meeste Nederlanders tegen hun (Joden) de-
portatie, toch deden ze vrijwel niets om die tegen te houden’; 
 
- Fragment 28:34 – 29.02: ‘Onder onze neus werd een hele bevolkingsgroep uit de 
samenleving verwijderd en naar vernietigingskampen afgevoerd. En wie daar moeite 
mee heeft, kan bij niemand terecht’; 
 
- Fragment 30.50 – 30.54: ‘iedere vorm van verzet werd door de Duitsers hardhandig 
de kop ingedrukt en doofde weer uit’; 
 
- Fragment 32.43 – 32.49: nadat de april en mei stakingen in 1943 genoemd worden 
wordt toegevoegd dat ‘slechts een enkeling durft in actie te komen’;  
 
- Fragment 39.18 – 39.41: nadat de aanvallen op (beweerdelijke) collaborateurs wor-
den genoemd: ’Daarom begint de bevolking op eigen houtje verdachte personen op te 
pakken en te bestraffen. Door het hele land worden duizenden Nederlanders uit hun 
huizen gehaald en op straat mishandeld en vernederd. Vooral verzetsstrijders vinden 
dat zij het morele recht aan hun zijde hebben. Ook al zijn de meesten van hen pas in 
de laatste oorlogsmaanden bij het verzet gegaan.   
 
Voorts wordt gesteld dat onder meer de ambtenaren ‘heel precies’ hun werk bleven 
doen voor de bezetter en het moeilijkst te vervalsen persoonsbewijs van Europa ver-
vaardigden om de Duitsers ter wille te zijn. Alle genoemde fragmenten bevatten on-
juiste stellingen en/of behoeven nadere context en nuancering. Het gaat hierbij met 
name om de strekking dat slechts een enkeling verzet zou hebben geboden. Dat dit 
onjuist is, is genoegzaam bekend bij de NTR. Zo wordt in het artikel ‘Andere tijden: 
hoe effectief is het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog’5 wél een genuanceerd 
beeld over dit onderwerp geschetst. 
 
Ten onrechte verzwijgt de NTR in de aflevering dat zo’n 350.000 mensen ondergedo-
ken zaten bij een aanzienlijk aantal Nederlanders die zich actief ervoor inzette aan hen 

 
5 https://npokennis.nl/longread/7790/hoe-effectief-is-het-verzet-tijdens-de-tweede-wereldoorlog. 
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beschermend onderdak te bieden; dat op grote schaal voor vervalste persoonsbewij-
zen en voor voedselbonnen werd gezorgd onder meer door distributiekantoren te over-
vallen. Ruim 28.000 Nederlandse Joden vonden een onderduikadres bij Nederlanders. 
Voorts werden gevangen genomen verzetsmensen bevrijd. Er was sprake van tiendui-
zenden verzetsmensen en niet alleen in de laatste maanden van de oorlog, zoals ten 
onrechte gesteld wordt. 
 
Bij de illegale pers waren voorts 30.000 mensen betrokken. De Landelijke Organisatie 
voor Hulp aan Onderduikers en de Landelijke Knokploegen, de LO-LKP, vormden de 
grootste verzetsorganisaties met 17.000 medewerkers, waarvan 1.700 de dood von-
den. Tienduizenden verzetsstrijders overleefden de oorlog wel, al dan niet na een ver-
blijf in een concentratiekamp, maar raakten gehandicapt en/of kregen later grote psy-
chische problemen. 
 
Het door de NTR geschetste beeld van collaboratie en het ontbreken van enig verzet 
wordt begeleid door bijzonder heftige beelden (bijvoorbeeld: een ambtenaar pakt uit 
eigen beweging ten overstaan van een Duitse officier een portret van de koningin van 
de muur en vertrapt deze, Joden die net aan een inval in hun woning ontkwamen wor-
den letterlijk door hun buren het huis uitgeduwd). Er wordt helemaal niets concreets 
gezegd over de velen die wél hun leven en dat van hun naasten op het spel zetten 
door zich te verzetten. Dit suggereert dat het hele Nederlandse volk geen haar beter 
zou zijn geweest dan de nazi’s. Deze suggestie spreekt al direct uit een van de eerste 
zinnen van de verteller: ‘Tijdens de Tweede Wereldoorlog leren we hoe kwetsbaar 
onze beschaving is. Er worden voor onze ogen oorlogsmisdaden gepleegd. Niet alleen 
door de Duitsers, maar ook door onszelf.’ 
 
Kortom: de aflevering doet geen enkel recht aan het Nederlands verzet tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en aan de offers die in dat verband zijn gebracht. 
 
Dit is uiteraard zeer kwetsend voor de duizenden die wél onderduikers in huis namen, 
persoonsbewijzen vervalsten en zich fysiek teweer stelden tegen de bezetter, en voor 
hun nabestaanden.  
 
Dit geeft de aflevering een onrechtmatig karakter jegens genoemde verzetsmensen 
en hun nabestaanden. 
 
Een en ander wordt nog versterkt door het feit dat deze serie voornamelijk een journa-
listiek en educatief karakter heeft. Het format is immers dat ‘het verhaal van Nederland’ 
verteld wordt door een ‘alwetende’ verteller die aan de hand van echte historische 
beelden en enkele (zonder tekst) nagespeelde scenes en commentaar door historici 
(!) de geschiedenis in chronologische volgorde behandelt. De genoemde nagespeelde 
scenes (waarbij de verteller zelf ook in beeld is) zijn hierbij van illustratief en van on-
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dergeschikt belang en maken mede daarom niet dat hier sprake zou zijn van een fic-
tieve dramaproductie. De suggestie wordt gewekt dat hier sprake is van een serieus 
journalistiek product dat de geschiedenis van Nederland, weliswaar beknopt, maar wel 
accuraat zou weergeven. Dit heeft ook een maatschappelijk belang. 
 
In het algemeen, maar helemaal voor het onderwijs van jongeren, is het namelijk van 
het grootste belang dat een accuraat en evenwichtig beeld van de bezetting wordt 
gegeven. Dit juiste beeld is ook kenbaar. Bijvoorbeeld door kennis te nemen van de 
publicaties van het NIOD. Deze organisatie had tussen 1990 en 2017 drie directeuren 
dr. Cees Schulten, prof. Hans Blom en dr. Marjan Schwegman. In hun publicaties en 
lezingen hebben zij allen een genuanceerd en afgewogen beeld geschetst van Bezet-
ting en Verzet. Ook de serie ‘13 in de oorlog’ van de NTR zelf geeft een genuanceerd 
en evenwichtig beeld. 
 
Aflevering 10 staat in zijn eenzijdigheid haaks op deze evenwichtige publicaties, visies 
en de NTR serie 13 in de oorlog. Als de publieke omroep als taak heeft bij te dragen 
aan geschiedschrijving moet deze wel correct, evenwichtig en verantwoord zijn. Als 
ondanks dat, de NTR anno 2022 besluit een geheel ander, eenzijdig standpunt in te 
nemen, waarin wordt geschetst dat het verzet vrijwel niets voorstelt en 90 % van de 
bevolking laf wegkijkt, mag van de publieke omroep worden verwacht dat deze omslag 
in denken goed wordt beargumenteerd. Met bronvermelding. 
Dit is in het geheel niet gebeurd. 
 
Het voorgaande klemt voor cliënten nog het meeste door de educatieve functie van de 
aflevering. De serie is immers onderdeel van de lespakketten: ‘Het verhaal van Neder-
land in de klas’ van SchoolTV. Ook deze aflevering is nog steeds online beschikbaar 
via de url: https://schooltv.nl/video/het-verhaal-van-nederland-in-de-klas-bevrijders-
en-bezetters/ en wordt in schoolklassen vertoond. De strekking van de ‘schoolversie’ 
is gelijk gebleven, alleen de zin ‘slechts een enkeling kwam in actie’ bleef hier achter-
wege, (doordat het een ingekorte versie betreft, zijn de genoemde tijdstippen anders). 
 
Gezien het voorgaande krijgen jongeren nu voorgeschoteld dat het Nederlandse volk 
als geheel, vrijwel zonder uitzondering actief met de bezetter meewerkte. Los van het 
grievende karakter hiervan voor hen die zich wél verzetten, wordt een maatschappelijk 
probleem hierdoor verergerd: jongeren weten tegenwoordig nog maar weinig van de 
Tweede Wereldoorlog, van de Holocaust en het toenmalige antisemitisme. Door deze 
aflevering worden zij daarover zelfs foutief “geïnformeerd”.  
 
Meningen over mensenrechten, racisme, democratie, verzet en huidige conflicten en 
oorlogen worden beïnvloed door wat men weet over de Tweede Wereldoorlog. De 
Tweede Wereldoorlog bepaalt mede onze nationale identiteit en is nog steeds een 
moreel ijkpunt. Het is voor cliënten daarom cruciaal dat dat verhaal goed, duidelijk en 

https://schooltv.nl/video/het-verhaal-van-nederland-in-de-klas-bevrijders-en-bezetters/
https://schooltv.nl/video/het-verhaal-van-nederland-in-de-klas-bevrijders-en-bezetters/
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evenwichtig wordt neergezet, zeker wanneer dit onderdeel uitmaakt van lesmateriaal 
op scholen.  
 
Voor alle duidelijkheid: cliënten betogen geenszins dat de aflevering alleen maar het 
verhaal zou moeten vertellen van het verzet (er wás immers ook volop apathie en 
collaboratie), maar wel dat daarnaast ten minste overgebracht zou moeten worden dat 
er wel degelijk velen waren die in verzet kwamen. Dit zijn we verschuldigd aan dege-
nen die hun leven in de waagschaal stelden en vaak ook gaven in de strijd tegen het 
nazisme. Genoemde onevenwichtigheid (heel uitgebreid en concreet over collaboratie 
en heel summier en niet concreet over verzet) is de crux van de ondeugdelijkheid van 
de aflevering. 
 
Gezien het voorgaande is sprake van een onrechtmatige daad in de zin van art. 6:162 
BW jegens cliënten die krachtens haar statuten inzetten voor het behartigen van de 
belangen en het in nagedachtenis houden van het verzet in Nederland tijdens de 
Tweede Wereldoorlog waarvoor u bij deze als producent aansprakelijk wordt gesteld.  
 
In gevallen als de onderhavige dient immers het recht op de vrijheid van meningsuiting 
afgewogen te worden jegens het recht van de groep wiens belangen cliënten verte-
genwoordigen op gevrijwaard te blijven van onnodig grievende uitingen. Bij de vraag 
waar de grens van die vrijheid ligt, dient het toetsingskader gevonden te worden in het 
Nederlandse recht, waarbij de uitleg van de relevante bepalingen mede gezien moet 
worden in het licht van de rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de 
Mens (EHRM). Er dient daarbij een belangenafweging te worden gemaakt tussen 
enerzijds de vrijheid van meningsuiting en de journalistieke vrijheid en anderzijds het 
belang van de groep verzetsstrijders en haar nabestaanden om niet te worden weg-
gezet alsof zij ‘geen enkel verzet zouden hebben geboden’. Dit is dan ook zó catego-
risch onjuist, onnodig grievend jegens cliënten en eenzijdig, dat de uitingsvrijheid in dit 
geval niet prevaleert boven de genoemde belangen die cliënten vertegenwoordigen. 
Het is ook een kleine moeite om wél een evenwichtiger beeld te schetsen, terwijl in de 
huidige opzet onnodig sprake is van een schadelijke uiting. Voor de gevolgen van de 
keuze de aflevering in deze vorm te publiceren bent u derhalve zonder meer aanspra-
kelijk.  
 
Hierbij gaat het cliënten niet om schadevergoeding, maar om het vertonen van de vol-
gende schermvullende disclaimer aan het begin van de aflevering (ook van de 
SchoolTV-aflevering) die ten minste 8 seconden in beeld blijft (hierna: de disclaimer’): 
 

Deze uitzending geeft een onvolledig en erg eenzijdig beeld van bezetting en verzet, waarin 
geschetst wordt dat er niet of nauwelijks verzet was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in 
Nederland. Dit terwijl er zoals blijkt uit talloze geschiedkundige publicaties velen wél hun leven 
in de waagschaal stelden en vaak gaven. Zo hebben zich gedurende de Tweede Wereldoorlog 
tienduizenden mensen bij het verzet aangesloten, konden ruim 350.000 mensen onderduiken, 
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waren er ruim 30.000 mensen betrokken bij de illegale pers, en hebben maar liefst 200.000 
mensen het werk neergelegd tijdens de april-mei stakingen van 1943. 

 
Gezien het voorgaande verzoek en sommeer ik u voor zover nodig om mij binnen drie 
dagen na heden: 
 

I. schriftelijk te bevestigen dat u de disclaimer duidelijk leesbaar bij elke publica-

tie, derhalve bij de genoemde herhalingen in 2023, maar eveneens bij alle 

mogelijke volgende herhalingen, tussen de begintitels en het inhoudelijke be-

gin van de aflevering zult tonen; 

II. schriftelijk te bevestigen dat u de disclaimer duidelijk leesbaar in hetzelfde let-

tertype en lettergrootte als de overige tekst, op alle websites waar (delen van) 

de aflevering (terug) bekeken kunnen worden, waaronder NPO Start en ge-

noemde SchoolTV-website, boven de link naar de video zult opnemen. 

Bij gebreke hiervan zullen cliënten een en ander in een te entameren kort geding vor-
deren. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
mr. J.J. van der Goen 


