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Bevrijders en bezetters, SchoolTV onder de maat 
 
De samenstellers van de televisieserie ‘Het verhaal van Nederland’ hebben gestreefd om een 
groot publiek te bereiken door op aantrekkelijke wijze de kijker, en dus ook de leerlingen mee 
te slepen in ‘het’ historisch verhaal van Nederland. Over het algemeen zijn ze daar goed in ge-
slaagd maar op de laatste aflevering, genaamd ‘Bevrijders en bezetters’, valt het nodige aan te 
merken.  
Goede geschiedschrijving betreft het reconstrueren van het verleden zodat er een beeld van de 
werkelijkheid ontstaat. Voor de historicus is het hierbij onvermijdelijk dat hij keuzes moet maken 
in het beschikbaar bronmateriaal. Wanneer de keuzes echter te eenzijdig uitvallen dan ontstaat 
er ook een eenzijdig verhaal en dus een enigszins scheef beeld van het verleden. 
 
In maart en april 2022 is door de NTR de serie Het Verhaal van Nederland uitgezonden. Afleve-
ring 10 Bevrijders en bezetters gaat over de Duitse bezetting. De serie wordt herhaald en afle-
vering 10 is in april 2023 weer te zien. Een versie van elf minuten is onderdeel van de Het verhaal 
van Nederland in de klas, bestemd voor leerlingen van 13 tot 18 jaar. Op www.schooltv.nl is het 
filmpje en een lesbrief beschikbaar.  
 
Onvoldoende 
De afgelopen jaren bleek dat een deel van de docenten het moeilijk vindt om in de klas aandacht 
te besteden aan de Tweede Wereldoorlog en specifiek de Holocaust. Het is daarom belangrijk 
dat materiaal daarover van hoge kwaliteit is, de leerlingen een correct en genuanceerd beeld 
biedt en uitdaagt om na te denken over dilemma’s en morele vragen. Dat alles ontbreekt in het 
filmpje Bezetters en bevrijders en de lesbrief. Voor de docenten is er geen achtergrondinforma-
tie, zijn er geen antwoorden op de vragen en ook geen didactische aanwijzingen en lessugges-
ties. 
 
Tendentieus 
Het filmpje Bevrijders en bezetters rammelt inhoudelijk en is tendentieus door wat er wordt 
verteld en getoond, maar zeker ook door alles wat is weggelaten. Sommige fouten zijn onbegrij-
pelijk slordig. Zo zegt Daan Schuurmans: ‘Met de Duitse invasie van Polen begint de Tweede 
Wereldoorlog en een maand later is Nederland al aan de beurt.’ Iets verderop noemt hij het 
persoonsbewijs een paspoort.  
 
Dit soort fouten is storend, maar het echte probleem is dat de leerlingen door het filmpje de 
indruk krijgen dat vooral de Nederlanders verantwoordelijk zijn voor de moord op de Joden in 
Nederland, dat de meeste Nederlanders de Duitsers wel zagen zitten, de ambtenaren volop col-
laboreerden en het verzet maar bitter weinig voorstelde. De werkelijkheid is echter dat bijna de 
hele Nederlandse bevolking anti-Duits en anti-NSB was en dat de Sicherheitsdienst regelmatig 
rapporteerde over de sterke anti-Duitse stemming. 
 
Over de 350.000 onderduikers en hoe die werden voorzien van onderduikplekken, valse papie-
ren, geld en voedsel zegt Schuurmans niks. Er is ook geen informatie over de illegale pers, het 
vervalsen van persoonsbewijzen en andere documenten, overvallen op distributiekantoren, spi-
onage, Engelandvaarders, protest van de kerken, pilotenhulp, de Landelijke Organisatie voor 
hulp aan Onderduikers en Landelijke Knokploegen (LO-LKP).  
Over de April/Meistakingen gaat het wel iets uitgebreider. We zien daarbij beelden van een jon-
geman die papieren op de grond gooit en aansteekt. Schuurmans heeft het schimmig over de 
Nederlanders die zich niet meer laten leiden door het gezag en dat alles is geoorloofd ‘voor de 
goede zaak’.    
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En de Duitse onderdrukking en terreur dan? De razzia’s en openbare executies? In het filmpje is 
geen gewelddadige Duitser te zien. De mannen die Joden in een donkere scène in een vracht-
wagen jagen hebben overduidelijk geen Duits uniform. Het meest gewelddadig is een scène 
waarin een jonge vrouw wordt kaalgeknipt na de bevrijding, door… Nederlanders. Schuurmans: 
‘Dat [het Nederlandse volk] is nog steeds in oorlogsstemming en wil iedereen straffen die ‘fout’ 
is geweest zoals landverraders en moffenmeiden die een relatie hebben gehad met een Duitser.’ 
De manier waarop hij ‘fout’ uitspreekt maakt duidelijk dat ‘fout’ voor hem geen fout is. 
   
Het argument dat de aflevering voor Schooltv sterk moest worden ingekort kan niet gelden als 
excuus want de lange versie is minstens zo eenzijdig en tendentieus. Je vraagt je af waar dat 
vandaan komt. 
 
Rode draad 
De eerste zinnen van Schuurmans zetten de toon: ‘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.’  
Hoewel de opmerking feitelijk juist kan zijn, is het onverantwoord om slachtoffers en daders zo 
naast elkaar te zetten. Het is alsof we over de oorlog in Oekraïne zeggen dat niet alleen de Rus-
sen oorlogsmisdaden begaan, maar de Oekraïners ook. Dat zal kloppen, maar daarmee raakt 
elke verhouding zoek. Deze allereerste zin, een unieke vorm van blaming the victim, vormt de 
rode draad in Bezetters en bevrijders en onthult de visie van de makers. Die visie kleurt en mis-
vormt onvermijdelijk het beeld dat de leerlingen krijgen.  
 
Ambtenaren 
Vooral de Nederlandse ambtenaren krijgen ervanlangs. Ze worden volgens Schuurmans zonder 
probleem onderdeel van de Duitse bewind en hij beweert ten onrechte dat de ambtenaren op 
eigen initiatief de registratie van de Joden ter hand hebben genomen. De toon is opvallend sug-
gestief. Hoor bijvoorbeeld hoe Schuurmans over de merktekens op persoonskaarten van Joden 
zegt ‘[…] om ze makkelijker te kunnen terugvinden, mocht dat later ooit nodig zijn’ (minuut 
3:30). Hadden die ambtenaren een vooropgezet plan? Wisten ze toen al van de naderende Ho-
locaust? Wat een ellendelingen! 
 
Over het preventief ontslaan van Joodse werknemers (wat inderdaad voor is gekomen) zegt 
Schuurmans: ‘[…] want ze moeten zich maar niet te veel op de voorgrond plaatsen, wordt er 
gezegd.’ Je moet je als kijker dan wel afvragen wie dat dan allemaal zeiden, hoe Schuurmans dat 
zo goed weet en waarom het belangrijk is om dat op deze manier te melden. De opmerking lijkt 
er met de haren bijgesleept om de slechte aard van de niet-Joodse Nederlanders te benadruk-
ken: laat die Joden maar een toontje lager zingen door ze meteen te ontslaan.   
 
Collaboratie 
Voortdurend wordt door Schuurmans benadrukt dat de Nederlandse instanties en ambtenaren 
volop(!) meewerken. Ze willen volgens hem het wegvoeren van de Joden zo efficiënt en soepel 
mogelijk laten verlopen. ‘Allemaal droegen ze bij aan de vernietiging van 100.000 landgenoten.’  
Geen woord over het verzet, ook van ambtenaren, om de bezetter dwars te zitten en maatre-
gelen te saboteren, zoals de hulp bij het vervalsen van persoonsbewijzen. Niets over het feit dat 
niemand toen al wist wat de Joden te wachten stond en men het doel en de reikwijdte van veel 
Duitse(!) maatregelen niet kon overzien. Dat de Februaristaking, al in 1941 het grootste protest 
tegen de Jodenvervolging in Europa was wordt niet verteld. Schuurmans spreekt over ‘geen se-
rieus verzet’ en ‘wat incidentele protesten’ en slechts een enkeling kwam in verzet.   
Schuurmans zegt niets over de rol van de Duitse nazi’s bij de moord op meer dan 100.000 Joden 
uit Nederland, terwijl hij wel in beeld staat bij een verbrandingsoven in kamp Vught. De leerling 



 

 3 

mag zelf de rol van de Duitse bezetter invullen. Maar dat kun je en doe je alleen met voldoende 
kennis. 
 
Wegkijken 
En dan zien we donkere beelden van een vrachtauto op straat en horen het geluid van mensen 
die worden opgepakt. Een echtpaar beziet het tafereel door een kier in het gordijn. Schuurmans: 
‘Als steeds meer anti-Joodse maatregelen worden genomen komen de Joden al snel alleen te 
staan omdat buren en kennissen afstand nemen. De rest van de bevolking beseft dat alleen Jo-
den worden vervolgd en houdt zich koest in de hoop dat het daarbij zal blijven. […] Al waren de 
meeste Nederlanders tegen hun deportatie, toch deden ze vrijwel niets om die tegen te hou-
den.’ Conclusie: de Nederlanders kijken weg en denken alleen aan hun eigen hachje. Ze zijn ego-
istisch en laf.  
Ongenoemd blijven de 28.000 ondergedoken Joden waarbij de onderduikgevers groot persoon-
lijk risico liepen en er vele duizenden verzetsmensen actief waren om te zorgen voor onderduik-
plekken, distributiebonnen, geld, valse documenten. Ook geen woord over de Joodse Raad die 
Joden adviseerde om de Duitse maatregelen op te volgen. Ongenoemd blijft dat veel Joden om 
verschillende begrijpelijke redenen niet wilden of durfden onder te duiken.  
De LO-LKP telden 17.000 medewerkers waarvan 1700 de dood vonden. Wie het filmpje heeft 
gezien denkt waarschijnlijk dat er alleen maar Joden opgesloten zaten in de kampen in Neder-
land. Essentiële informatie wordt weggelaten en daarmee vervalst Bevrijders en bezetters de 
geschiedenis. 
 
Hongerwinter - kader 
Schuurmans: ‘Leegstaande huizen van Joden worden stiekem gesloopt om de kachel te kunnen 
stoken.’ We zien een vrouw op zolder met planken in haar hand. ‘Joden’ is hier een tendentieuze 
toevoeging want het deed er voor de brandstofzoekers niet toe van wie die leegstaande huizen 
waren. En om aan brandstof te komen werden in de steden vooral veel bomen illegaal gekapt. 
Er zijn betere voorbeelden om de misdragingen van Nederlanders tegenover Joden te illustre-
ren. Denk aan de in bewaring gegeven Joodse goederen en hun ingepikte woningen. Sloophout 
is daarbij vergeleken klein bier. 
 
Leren van de oorlog 
Juist in het (geschiedenis) onderwijs is het belangrijk om een genuanceerd beeld te geven van 
de dilemma's en keuzes van toen om daarmee zinvolle gesprekken op gang te brengen in de 
klas. Als docent heb je de taak om nuance aan te brengen door met de leerlingen in gesprek te 
gaan. Via een klassengesprek kun je de leerlingen een heel ander beeld aanreiken door ze te 
laten reflecteren op vragen als: welke risico’s nam een man of vrouw als hij de Duitse maatre-
gelen negeerde ? Of: wanneer zou jij in verzet komen ? Reik de leerlingen goede voorbeelden 
aan van wie wat deed en waarom. 
 
Zoals Frank van Vree, voormalig directeur van het NIOD stelde: 'Het besef van verantwoorde-
lijkheid 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? (Verzet 
als voorbeeld, september 2017). 
 
Juist in de keuzes en levens van verzetsmensen zitten inspirerende verhalen. Dit gaat veel verder 
dan de oorlog: het gaat erom dat mensen opstaan tegen onrecht, uitsluiting, racisme en dicta-
tuur en opkomen voor de democratie en de rechtsstaat. En juist die verhalen ontbreken in Be-
vrijders en bezetters.  
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Lesbrief 
Bovenaan de lesbrief staat: Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden voor onze ogen oorlogs-
misdaden gepleegd. Hoe proberen gewone burgers te leven en overleven in tijden van oorlog 
en bezetting? 
Op basis van het filmpje moet het antwoord op deze hoofdvraag ongeveer zijn: de Nederlanders 
leven zo normaal mogelijk door, zien het Duitse Rijk wel zitten, hopen dat de vervolging beperkt 
blijft tot de Joden en doen niks om ze te helpen. De ambtenaren hebben de Duitsers geholpen. 
 
Bevrijders en bezetters biedt ook weinig voor het beantwoorden van de verdiepingsvraag in de 
lesbrief: ‘Stel dat Nederland vandaag de dag weer betrokken raakt in een oorlog en er bevol-
kingsgroepen worden getransporteerd. Denk je dat burgers vandaag de dag anders zouden re-
ageren dan vroeger? Waarom wel/niet?’  
Wie het weet, mag het zeggen. Maar hoe dan ook, het ‘anders reageren’ kunnen de leerlingen 
alleen afzetten tegen het onjuiste beeld in het filmpje over hoe het tijdens de oorlog was. Dan 
ga je dus sowieso de mist in. 
 
Dilemma’s 
Leren van de oorlog kun je bereiken door na te denken over de dilemma’s. Jezelf proberen te 
verplaatsen in die mensen en situaties kan alleen op basis van goede informatie. Op de vraag 
‘Zou jij tijdens de bezetting Joodse onderduikers in huis nemen?’ zul je op basis van het filmpje 
zeggen: ‘Nee, natuurlijk niet! Niemand durfde dat toen.’ Dat moet beter kunnen. 
 
Verzetten of aanpassen? 
Het belangrijkste dilemma voor de bevolking werd al snel: kom ik in verzet of pas ik me aan? 
Wat voor gevaar loop ik als ik me verzet? Wat kan ik doen, en wie heeft daar iets aan? Het is 
logisch dat de meeste mensen de kat uit de boom keken, maar er waren toch al snel verzets-
krantjes en leuzen op muren als OZO (Oranje zal overwinnen). En al in februari 1941 was de 
indrukwekkende Februaristaking tegen de Jodenvervolging. Om je af te vragen of jij in verzet 
zou gaan, moet je goede voorbeelden hebben en weten wat je af moet wegen. De docent kan 
voordat hij eventueel de aflevering ‘Bevrijders en bezetters’ laat zien de leerlingen boven-
staande vragen stellen. Vervolgens kan hij inventariseren wie welke keuzes zou maken en 
waarom. Dikke kans dat er een gedifferentieerd beeld ontstaat. 
 
Gehoorzamen of weigeren? 
Overbekend is het dilemma van de burgemeester in oorlogstijd: blijft je aan omdat je hoopt zo 
de inwoners te kunnen beschermen of treed je af als de Duitsers te veel van je willen? Maar als 
jij aftreedt komt er een NSB-burgemeester. Hoe slecht zal dat uitpakken? In het filmpje is het 
antwoord simpel: de ambtenaren werkten volop mee en droegen bij aan de vernietiging van 
100.000 Joden. Daarmee krijg je als leerling helaas geen beeld van de dilemma’s en afwegingen 
bij burgemeesters en andere ambtenaren om te gehoorzamen, te saboteren, te staken, te wei-
geren, of onder te duiken. 
 
Melden of onderduiken? 
Ook voor Joden is er een belangrijk dilemma: kun je je beter melden voor ‘werkverruimende 
maatregelen in Duitsland’ of duik je onder? Stel je voor dat ze je pakken als je bent ondergedo-
ken, is dan de straf niet veel zwaarder dan werken in een kamp? Bovendien breng je met onder-
duiken ook anderen in gevaar. En de Joodse Raad zegt dat we ons moeten melden, dus wat is 
wijsheid? Het ligt dus niet zo simpel als in Bevrijders en bezetters wordt geschetst.  
 
Liquideren? 
Het eerste dilemma voor potentiële verzetsmensen is of je in verzet moet gaan om anderen het 
leven te redden, terwijl daardoor je eigen leven gevaar zal gaan lopen. Kun je dat je familie, je 
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partner, je kinderen aandoen? Mag je ze, misschien wel jarenlang, in angst en onzekerheid laten 
leven?  
Of een ander dilemma: als je een verrader of Duitser liquideert, dan zullen de Duitsers wraak 
nemen door onschuldige burgers dood te schieten. Maar doe je niks dan kost dat ook mensen-
levens. Hoe moet je dat tegen elkaar afwegen? En kun je het doden van iemand, ook al is het de 
vijand, überhaupt verenigen met je geweten ? 
 
De bezettingstijd biedt enorm veel interessante mogelijkheden om met leerlingen in gesprek te 
gaan over vrijheid en onderdrukking, oorlog en vrede, collaboratie en verzet of democratie en 
dictatuur. Belangrijk is om in te zoomen op multiperspectiviteit. De schooltv-serie ’13 in de oor-
log’ biedt wat dat betreft meer mogelijkheden om met leerlingen dilemma’s uit de bezettingstijd 
te bespreken dan ‘Bevrijders en bezetters’. Wanneer je toch gebruik wilt maken van ‘Bevrijders 
en bezetters’ bedenk dan vooraf een goede werkvorm waarbij je leerlingen kunt laten zien dat 
de historische werkelijkheid complexer is dan je op grond van ‘Bevrijders en bezetters’ zou den-
ken. 
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