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Persbericht 
 

Historische misleiding door NTR 
 
Een misleidende aflevering van de televisieserie Het Verhaal van Nederland over de Tweede 
Wereldoorlog wordt op 25 maart door de NTR herhaald. Deze geeft een eenzijdig beeld van de bezetting 
en doet het voorkomen of het verzet vrijwel niet bestond, het Nederlandse volk laf was en op grote 
schaal actief met de bezetter meewerkte. 
Vier organisaties, voortgekomen uit het verzet, protesteren opnieuw en hebben deze week een advocaat 
de NTR laten sommeren voorafgaand aan de gewraakte uitzending duidelijk herkenbaar aan te geven dat 
de uitzending een eenzijdig beeld geeft van bezetting, en dat de rol van het verzet ten onrechte is 
geminimaliseerd. 
 
‘Slechts een enkeling durft in actie te komen….’, aldus presentator Daan Schuurmans in deze 
aflevering. Waarin onvermeld blijft dat zo’n 350.000 mensen onderdoken en dat een vele malen groter 
aantal zich er actief voor inzette hun van onderduikplek, persoonsbewijzen en distributiebonnen te 
voorzien. De LO-LKP vormde de grootste verzetsorganisatie met 17.000 medewerkers, waarvan 1.700 de 
dood vonden. Bij de illegale pers waren 30.000 mensen betrokken. April/mei 1943 staakten 200.000 tot 
500.000 mensen. De aflevering doet geen enkel recht aan het Nederlands verzet tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en aan de daartoe gebrachte offers. Dit alles te verzwijgen is een vorm van 
geschiedvervalsing. 
Een ander voorbeeld daarvan is dat 28.000 Nederlandse Joden een onderduikplek vonden. Dat wordt in 
het geheel niet vermeld. Wel wordt een scène getoond waarin aan een Joods stel de deur wordt gewezen.  
 
SchoolTV 
Het voorgaande klemt voor ons nog het meest door de educatieve functie van de aflevering voor 
SchoolTV. Juist in het onderwijs is het essentieel dat het beeld van bezetting en verzet correct en 
genuanceerd is, en de leerlingen uitdaagt om na te denken over de dilemma's waar de bevolking voor 
stond en de keuzes die gemaakt konden worden. Een keuze tussen collaboratie, wegkijken of verzet. Ga 
je in verzet, durf je een onderduiker in huis te nemen? Die dilemma's zijn het meest leerzaam. De Tweede 
Wereldoorlog bepaalt mede onze nationale identiteit en is nog steeds een moreel ijkpunt. 
De geschiedenis van verzet vormt daarvan een elementair onderdeel, mede omdat juist uit de 
verzetsverhalen vaak moed spreekt en dit positieve, inspirerende verhalen biedt, die óók deel uitmaken 
van de werkelijkheid van toen.  
De aflevering over de Tweede Wereldoorlog bevat grove onjuistheden, is onevenwichtig, kwetsend voor 
nabestaanden van verzetsstrijders, ongeschikt voor SchoolTV en de NPO onwaardig. 
Ga voor meer informatie naar https://jacobavantongeren.nl/dossier-protest-en-klacht-het-verhaal-van-
nederland-aflevering-10/  
 

• Stichting 1940-1945 
• Stichting Herinnering LO-LKP (Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en Landelijke 

Knokploegen)   
• Stichting Jacoba van Tongeren 
• Stichting Verzetsmuseum Amsterdam 

 


