Weer negeert NTR grote Nederlandse redding van Joodse kinderen in WO-II en
rol vrouwen
HILVERSUM, 3 MEI 2022 - De NTR negeert voor de tweede keer binnen twee weken belangrijke
feiten uit de geschiedenis van WO-II. Het gaat weer om de redding van 10.000 Joodse kinderen uit
nazi-Duitsand en nazi-Oostenrijk door Nederlandse vrouwen, onder de naam 'Kindertransport'. In een
uitzending over Joodse vluchtelingen van 2 mei 2022, getiteld 'Niemand wil ze hebben' van Andere
Tijden, blijft dit volkomen ongenoemd.
Enkele historici en nazaten van verzetsmensen hebben deze kritiek aan de NTR voorgelegd. De
hoofdredacteur van deze aflevering is Marja Ros van de afdeling geschiedenis van de NTR.
Twee weken terug zond de NTR de laatste aflevering van 'Het Verhaal van Nederland' uit, over WO-II.
Ook daarin ontbrak o.m. de grote Joodse kinderredding. Maar de NTR bagatelliseerde daarin
systematisch het gehele Nederlandse verzet. Ondanks het recordaantal van 1.200 verzetsbladen, de
unieke en grote antinazistische stakingen en de 350.000 onderduikers in Nederland. Ook negeert de
NTR de overheersende rol van vrouwen in het verzet.Geen enkele vermelding van verzetsleidsters en
Jodenredsters als Helena Kuipers-Rietberg, Gisela Söhnlein, Henriëtte Pimentel, Jacoba van
Tongeren, Laat staan de vele tienduizenden naamloze koeriersters, plus de gastvrouwen van
onderduikers.
Die kinderredding gebeurde vanuit Nederland door vrouwen onder leiding van Truus WijsmullerMeijer, mede-oprichtster van het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers (de latere Unie v. Vr. Vrijw., die nog
bestaat). Zij kreeg van Eichmann persoonlijk toestemming voor haar eerste transport uit Wenen. Het
lukte haar, in overleg met het Comité voor Bijzondere Joodse Belangen, om tussen 10 december 1938
en 1 september 1939 via Nederland in totaal 10.000 Joodse kinderen vooral naar Groot-Brittannië te
vervoeren. Dit is de grootste Joodse kinderredding uit WO-II, bekend onder de naam 'Kindertransport'.
Enkele nazaten van het verzet en historici protesteerden eerder al tegen onbegrijpelijke missers en
verdraaiingen van de NTR. Onder hen Paul van Tongeren, de neef van verzetsleidster Jacoba van
Tongeren. Verder dr Richard Jansen van de universiteit van Leiden, dr J. Slomp, de zoon van de
oprichter van de grootste Nederlandse verzetsorganisatie, de LO, biograaf drs G. Hovingh van
Nederlands belangrijkste verzetsman, Johannes Post, en oorlogsauteur en antifasctist Arthur Graaff,
zoon van een gedecoreerd verzetsman.
De NTR heeft tot nu toe geweigerd om eerdere fouten te rectificeren.
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