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BARMHARTIG ZIJN: WAT IS DAT MOEILIJK 
HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS EN DE 

T W E E D E WERELDOORLOG 

"Waarom spelen jullie nict. /cgt nioeder; We spelen wcl. zcgl Ot; We spclen Rode Kruisje, 
zcgl Sien; In oorlogstijd. zegt Ot; Maar jullic doen niets. zcgt moedei-; Natuurlijk niet, zegt 
Ot; Het Rode Kruis deed ook niets, zegt Ot." 

De prinsestad. 24 april 1948 

Inleiding 

Het Nederlandsche Roode Kruis (NRK) en de Tweede Wereldoorlog is 
vanzelfsprekend een veel te omvangrijk en ingewikkeld onderwerp om in dit 
korte bestek in zijn geheel verantwoord te bespreken. Daarvoor zijn de 
vastklevendc aspecten simpelweg te groot in aantal. Dit liet twee mogelijk-
heden over. Ik had voor een veelomvattende, maar verre van verantwoorde 
bespreking kunnen kiezen, in die zin dat ik wel alle (?) aspecten zou 
aanstippen. maar niet vcrder uitspitten. Dit leek me weinig zinvol. Ik heb 
daarom voor de tweede optie gekozen. Ik zai enkele aspecten meer diepgaand 
bespreken, aspecten die mijns inziens tekenend zijn geweest voor de houding 
van het hoofdhestuur\'i\n het NRK, zetelend te Den Haag, in dejaren 1940-'44. 
Het werk van de vele afdelingen, alsmede van het Roode Kruis voor bevrijd 
gebied, en het London Committee of the Dutch Red Cross, zuUen dus voor 
zover mogelijk, buiten beschouwing blijven. 

De mobilisatie en de meidagen 

De door het NRK uit te voeren taak bij mobilisatie en oorlog was neergelegd 
in het in 1938 verschenen Mobilisatievoorschrift voor de vereeniging het 
Nederlandsche Roode Kruis. Dit voorschrift was voortgekomen uit de door de 
regering in 1933 aan het NRK verstrekte opdracht zorg te dragen voor de 
zieken en gewonden in de evacuatiegebieden. De militair geneeskundige 
dienst (MGD) zou zich dan op de geneeskundige verzorging in de directe 
omgeving van het oorlogsterrein kunnen concentreren.' 

*Studiecentrum voor Vrodesvraagstukken, Katholicke L.'niversitcit Nijmegen, Postbus 
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1. G.M. Vcrspijck, Het Nedertamhche Roode Kruis (Nijkerk 1967) 121; A.J. VIeer, Dc 
taak van het Roode Kruis in oorlog en vrede (Den Haag 1942) 19. 
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Opvallcnde punten uit het door een commissie onder leiding van bestuurslid 
H.K. Offerhaus opgestelde mobilisatievoorschrift waren: de transportco-
lonnes werden ingelijfd bij het leger, en het NRK diende ervoor te zorgen dat 
in ieder geval 60% van de burgerpatienten uit de ziekenhuizen werd 
verwijderd.-
De incorporatie in het leger werpt reeds een licht op de militarisering die het 
NRK in de loop van haar bestaan had ondergaan. De hulp werd verleend 
onder bevel van de militair geneeskundige dienst (MGD) en ook door het 
NRK zelf als een aanvulling op het werk van de MGD gezien.^ Gevolg was 
natuurlijk dat het vrijwillige karakter van het NRK-werk niet enkel op de 
helling dreigde te komen, maar daar zelfs al een flink deel van was 
afgegleden.^ Een tweede gevolg van deze militarisering — Van Lieburg 
spreekt simpelweg van 'military organisations such as the Dutch Red Cross' 
—' was dat het geneeskundig werk van het Rode Kruis ondergeschikt raakte 
aan, of beter: in dienst was komen te staan van de militaire noodzaak. De 
aanvankelijke militaire scepsis tegenover het Rode Kruiswcrk was dan ook 
inmiddels in enthousiasme omgeslagen. Met name het effect op het moreel 
van de soldaat werd ten zeerste gewaardeerd.* 
Het gevolg van de tweede maatrcgel — niet los te zien van de hiervoor 
beschrevcn ontwikkeling — laat zich raden. Het toch al geringe aantal bedden 
voor burgerslachtoffers van de mei-dagen 1940 werd er niet bepaald door 
verruimd.' Deze maatregel hield, om precies te zijn, in, dat het aantal 

2. [H.K. Offerhaus e.a.]. Mobilisatievoorschrift van het Nederlandsche Roode Kruis, (Den 
Haag 1938) 6-7, hfdst. V. bijlage 4, p. 2 (ongcp. man.); H. Beelaerts van Blokland, Enkele 
hoofdpunten uit de geschiedenis van het Nederlandsche Roode Kruis (z.pl. 1947) 17. 

3. Ibidem, 3-5; [J. Heusdens], Het Nederlandsche Roode Kruis in de tweede wereldoorlog 
(z.pl., z.j.) 36-38 (ongep. man.). 

4. Brief min. van defensie Dijxhoorn aan hoofdbestuur NRK, 14-4-1939, betreffende: 
reorganisatie NRK, in: ;V^A'-arf/i(</(Leeghwaterplein 27, Den Haag), historisch archief, 
ordner 4, trefwoord: reorganisatie RK; Verordening Winkelman tot algemene geneeskun
dige dienstplicht, in: Mobilisatievoorschrift, ontwerp: militair gezag, algemeene bekend-
making ... van den Opperbevelhebber van Land en Zeemacht, 1 en II (na bijlage 9). 

5. M.J. van Lieburg, 'The civil medical services in the Netherlands during World War 
IF, in: Stress. Medical and legal analysis of late effects of World War II suffering in the 
Netherlands (Oegstgeest 1988) 15-39, m.n. 16. 

6. H.G. Winkelman, J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst, H. Jolles, 'Onze weermacht 
aan het woord'. In: Het boek van de prinses voor het Roode Kruis {Amsterdam 1940) 11-13, 
m.n. 12; N.A.A. van de Roemer, 'Roode Kruis en Militair Geneeskundige Dienst', In: 
Ibidem, 18-20, m.n. 19-20. 

7. Van Lieburg 'The civil medical services', 23. Van Lieburg verwondert er zich over dat 
dit voor zover bekend niet tot principiele discussies aanleiding heeft gegeven. Wellicht zou 
dit het gevolg kunnen zijn van de Geneefse Conventie, die alleen militaire of in elk geval 
deels militaire ziekenhuizen — indien die zich lenminste aan de militaire wetten en tucht 
ondergeschikt hadden gemaakt — bescherming bood. Alleen het rode kruis op witte 
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ziekenhuisbedden met 25% vermeerderd moest worden, waarna ten minste 
2/3 van het totaal voor militaire zieken en gewonden vrij moest worden 
gemaakt. Men kan het zoals de NRK-historicus H. Beelaerts van Blokland 
natuurlijk ook positief formuleren, door te zeggen: 'Voor zover mogelijk zou 
1/3 van het totale aantal (bedden) beschikbaar worden gehouden voor 
burgerpatienten'," maar ook een dergelijke formulering kan niet verhullen dat 
er sprake was van 'ten minste 2/3' en 'voor zover mogelijk 1/3'. In geval van 
nood moesten zelfs alle bedden voor militaire doeleinden worden ontruimd. 
Indien dit op protest stuitte, zou het ziekenhuis worden gevorderd.'' 
Tot aan de inval lag het NRK bij de uitvoering van het voorschrift redelijk op 
schema, daarna heeft de korte duur van de strijd (de commissie-Offerhaus 
was van een maandenlang gevecht in het oosten des lands uitgegaan). en de 
aard van die strijd (het evacuaticgebied Holland werd er gelijk in betrokken) 
roet in de planning gegooid.'" Dat het hele plan slechts mooie theorie zou 
blijken te zijn die met de harde werkelijkheid weinig had uit te staan, werd 
overigens door Offerhaus reeds in 1936 gcvreesd." 

Een derde punt dat de uitvoering van het voorschrift bemoeilijkt zou hebben, 
was de aanvullende opdracht mee te werken aan de Commissie Afvoer 
Burgerbevolking (CAB), oftewel: aan de evacuatie van burgers uit de te 
inunderen gebieden naar het evacuatiegebied-Holland, dat eerst enkel en 
alleen voor de verpleging van zieke en gewonde militairen was bestemd. Dit 
zou een hoop tijd en energie hebben opgeslokt en bovendien het onder-
brengen van burgerpatienten buiten het ziekenhuis hebben bemoeilijkt.'' 
Aan de CAB namen diverse organisaties op volksgezondheidsgebied deel, 
waartussen de samenwerking verre van soepel verliep. Met name het NRK 
kreeg van directeur C. Banning de nodige kritiek te verwerken. Het NRK zou, 
aldus Banning, 'dienen te bedenken, dat er niet alleen voor zieke, gewonde en 

ondergrond gaf enige zekerheid op veiligheid en alleen (deels) militaire ziekenhuizen waren 
gerechtigd dat teken aan te brengen. Ook de dreiging tot vordering (zie tekst verderop) kan 
hier natuurlijk mede debet aan zijn geweest. I'erslag van het .Nederlandsche Roode Kruis 
omtrent de mobilisatievoorbereiding. de mobilisatie. de oorlogsdagen en de bezctting (z.pl., 
z.d. [1941]) 17-18 (ongep. man.); H. Beelaerts van Blokland, 'De aanduiding van 
burgcrziekenhuizcn in oorlogstijd", Het Nederlandsche roode kruis, 4, (april 1943) nr. 4, 
76-77, m.n. 76. 

8. BeeXaens, Enkele hoofdpunten, 17. 
9. Verslag, 8-9 en 14. 
10. Verslag, 18, 22; Verslag van het Nederlandsche Roode Kruis gedurende de periode 

augustus 19J9-december 1940 (z.pl., z.j. [1941[) 9. 18, 22; 'De gewonden der Nederl. 
weermacht'. Het Nederlandsche roode kruis I (aug. 1940) nr. 8, 162. 

11. H.K. Offerhaus, 'De organisatie van het Nederlandsche Roode Kruis voor de 
verpleging enz. van gewonden en zieken in het evacuatie-gebicd'. Het ziekenhuiswezen 11 
(1938) 129-131, m.n. 131 (Dit artikel was reeds in juli 1936 geschreven). 

12. Verslag, 18. 
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herstellende soldaten zou moeten worden gezorgd'." Banning snapte de 
houding van het NRK ook niet omdat een goede verzorging van de 
burgerbevolking toch 66k het moreel van de soldaat ten goede kwam.''' 
Desondanks bleef, overeenkomstig de Geneefse conventie waarin pas sinds 
1949 sprake is van hulp aan burgerslachtoffers, de hulp aan de soldaten de 
boventoon voeren. Hulp aan burgers door leden van het NRK werd enkel 
toegestaan, indien hulp aan militairen niet nodig was.'' 
Wellicht dat door dit vasthouden aan het primaat van hulp aan militairen, de 
moeilijkheden voor wat betreft het ten uitvoering brengen van de ontrui-
mingsplannen, overdreven lijken. Zowel het artikel De werkzaamheden van 
het NRK tijdens de oorlog (juni 1940), als het Verslag van het Nederlandsche 
Roode Kruis omtrent de mobilisatievoorbereiding. de mobilisatie. de oorlogs
dagen en de bezetting uit 1941, vermelden dat in de loop van 10 mei het 
benodigde aantal bedden was vrijgemaakt, volgens het Verslag slechts met 
uitzondering van twee Amsterdamse ziekenhuizen. '* Overigens droeg laatst-
genoemd artikel reeds de sporen van de nieuwe tijd. Het maakte 'met 
waardering (...) gewag (...) van de hulp van de Duitse autoriteiten welke het 
Roode Kruis na de bezetting mocht ontvangen'.'^ Een bezetting die zoals 
bekend vijfdagen na de inval begon en voor het NRK 4 1/2 jaarduurde. Toen 
in november 1944 de coUaborateur Pick tot secretaris-generaal werd be-
noemd, besloot het gehele bestuur het werk neer te leggen. 

Kritiek op het NRK 

Zoals waarschijnlijk alle instanties die samenwerking met de Duitse autoritei
ten verkozen boven opheffing en/of ondergronds werk, naar eigen zeggen in 
de overtuiging zo toch meer goed te kunnen doen, heeft het NRK de nodige 
kritiek te verwerken gekregen. Deze kritiek werd verontwaardigd van de hand 
gewezen. Beelaerts van Blokland, secretaris van het hoofdbestuur in de 
oorlogsjaren, zal degenen die met gevaar voor eigen leven de bezetters hebben 
getrotseerd geen plezier hebben gedaan, toen hij verklaarde dat deze kritici er 
zich geen rekenschap van gaven 'dat het meer plichtsbesef en opoffering 

13. C. Banning. 'De volksgezondheid'. In: Onderdrukking en verzet, deel II (Arnhem 
1947-1954) 331-346. m.n. 331. 

14. Ibidem, Ml. 
15. W.J. Lucardie, 'De transportcolonnes in oorlog.stijd', Het Nederlandsche roode kruis 

1 (maart 1940) nr. 3, 46-48. m.n. 47-48: A.O.H. Tellegen, "Degroei van het instituut der 
Roode Kruis-helpsters'. Ibidem, 49-51, m.n. 49; Verslag der vergadering van het dagelijksch 
bestuur van de Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis. 21-6-1940 (Den Haag 1940) 57. 

16. Verslag, 22; 'De werkzaamheden van het Nederlandsche Roode Kruis tijdens de 
oorlog', Het Nederlandsche roode kruis 1 (juni 1940) nr. 6, 110-112, m.n. I l l ; zie ook: Het 
NRK in W02 , 104. 

17. De werkzaamheden, \\1. 
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vereischt om ondanksalleszo lang mogelijk in functiete blijven,dan om met 
een fier gebaar hcen te gaan en het schip aan het geweld der beukende golven 
prijs te geven'. '* Ook Baron van Lynden klaagde na de oorlog over het gebrek 
aan begrip voor de beslissing tot eind 1944 in functie te blijven. Wat was het 
mocilijk, verzuchtte hij, om 'de lijdende menschheid te dienen, barmhartig te 
zijn, zonder onderscheid te makcn tusschen vriend en vijand'. Wat werd dit 
'nogslecht bcgrepen vooral in tijden van oorlog, van verwildering, van nijden 
haait'.'"' 
Maar ook afgezien van de beslissing tot samenwerking, was de kritiek niet van 
dc lucht. Ook samenwerkend had het NRK nicer kunnen en meer moeten 
doen dan het gedaan had. Het merendeel der kritici doelde daarbij op de in 
hun ogen ondermaatse hulpverlening aan dc in het buitenland verblijvende 
joodse en politieke gevangenen. Er zou met name te weinig zijn gedaan om 
hen van aanvullend voedsel te voorzien, de zogenaamde 'pakkettenver-
strekking'. 
In zijn werk Ondergang verweet J. Presser het NRK absoluut desinteresse 
voor het lot van de gedeporteerde joden.'" De naar Zwitserland gevluchte 
Max Gans, leider van de Joodse Coordinatic Commissie, had echter reeds 
eerdcr antisemitisme als oorzaak ontkend. Niet dat er geen antisemitisme 
was, maar als verklaring voldeed het niet. Het gebrek aan hulp was immers 
niet tot de joden beperkt gebleven. Evenmin was het NRK de enige die zich 
aan desinteresse had schuldig gemaakt. Die houding had alle hulpverlenings-
instanties gekenmerkt zoals het Internationale Rode Kruis te Geneve, de 
regering te Londen en ook het London Committee of the Dutch Red Cross. 
Zij alien toonden een 'gebrek aan initiatief. begrip, mdewerking'. Uitzonde-
ringen daargclaten waren, aldus Gans, alle personen die sleutelposities in 
handen hadden, 'laten we het op z'n allerz.achtst zeggen: te slap'.'' 
Ook de Commissie van onderzoek inzake het verstrekken van pakketten was 
hard in haar oordeel. Ofschoon de hoofdschuldige voor het uitblijven van 
voedsel- en medicijnpakketten in Londen werd gezocht, verweet de com
missie het NRK puur formalisme, waar moed, initiatief en fantasie meer op 
hun plaats zouden zijn geweest." Lou de Jong tenslotte verdacht het NRK-

18. Beelaerts van Blokland, Enkele hoofdpunten, 19-20. 
19. W.J. Baron van Lynden, 'Bevrijdingsplechtigheid ten gebouwe van het hoofd

bestuur", Het Nederlandsche roode kruis, vredcsjaar, nr. I (juni 1945) 5. 
20. .1. Presser, Ondergang. De vcrvolging en verdelging van het Nederlandsc jodendom. 

1940-194? (Den Haag 1977 zevende druk), deel I, 91. 288. 
21. Rapport van de commissie voor onderzoek inzake het verstrekken van pakketten door 

het Rode Kruis en andere instanties aan Nederlandsc politieke gevangenen in het buitenland 
gedurende de bezettingstijd alsmede inzake het cvacuercn van Nederlandsc gevangenen kort 
voor en na het einde van dc oorlog (Den Haag 1947) 109. 

22. Ibidem, 19. 
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bestuur ervan gevoelig te zijn geweest voor Duitse pressie.'^ 
Ook deze kritiek werd aanvankelijk verworpen.'^ Al vrij snel echter werd, met 
name door G.M. Verspijck — die daar ook niet aan kon ontkomen, aangezien 
hij deel had uitgemaakt van de pakketten-commissie — toegegeven dat er 
fouten waren gemaakt. Het beleid echter was juist geweest. Er was ook veel 
goeds verricht, alleen had in het toenmalige bestuur een aantal mensen 
gezeten die, ofschoon eerlijk en vaderlandslievend, niet tegen de druk van de 
tijd opgewassen was geweest." Constant was getracht de Rode Kruis-idealen 
hoog te houden, hetgeen echter enigszins goede relaties met de Duitse 
autoriteiten noodzakelijk had gemaakt. Dit werd verdedigd met een beroep 
op de neutraliteitsfilosofie van het Rode Kruis. Die relaties werden vereist 
door de 'hogere belangen', te weten, hulp aan alien en niet enkel aan het 
Nazi-vijandelijke deel van het Nederlandsc volk.-' 
De 'fouten' waren met andere woorden voortgekomen uit de individuele 
slapte waar ook Gans al op gewezen had. Hier zal zeker een kern van 
waarheid inzitten, maar deze redenatie voldoet toch niet als algehele 
verklaring voor de in de oorlog aangenomen houding. Een duidelijk 
antwoord op de volstrekt legitieme vraag of die fouten niet ook te maken 
hadden met het gekozen beleid, blijft zo immers achterwege. Ook de vraag of, 
als samenwerking werd gebillijkt op grond van de hogere belangen, de 
grenzen aan die samenwerking niet herhaaldelijk zijn overschreden, wordt zo 
niet beantwoord. En als er dan toch een antwoord kwam, dan luidde het dat, 
als die grenzen al waren overschreden, ook dit het gevolg was van individuele 
karaktertrekken en niet van het beleid op zich. Met andere woorden: door de 
'fouten' toe te schrijven aan het (gemis van) karakter bij individuele 
bestuursleden, werden die fouten afgesneden van de Rode Kruis-filosofie en 
cultuur. Er wordt in feite gezegd dat een ander bestuur lets dergelijks niet zou 
zijn overkomen. Dit nu betwijfel ik. Mijns inziens heeft zowel de Rode Kruis 
neutraliteitsfilosofie (geen openbaar protest tegen misstanden in plaats van 
altijd protest, samenwerking met de instanties die de te helen wonden 
veroorzaken), als de sfeer van gehoorzaamheid aan politieke en militaire 
autoriteiten, die alle NRK-besturen vanaf dc oprichting in 1867 heeft 
gekenmerkt, geleid tot het gekozen beleid, en daarmee tot de gemaakte 

23. Lou de Jong. Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog, deel V 
(Den Haag 1974) r30. 

24. "Protest van zes leden van het voormalig dagelijks bestuur van het Nederlandsche 
Roode Kruis tegen het rapport van de commissie van onderzoek inzake het verstrekken van 
pakketten door het Nederlandsche Roode Kruis", In: Rapport, 141-149. 

25. Verspijck, Het Nederlandsche Roode Kruis 1867-1967, 147; zie ook: G.M. Verspijck, 
'Het Nederlandsche Roode Kruis". In: Onderdrukking en verzet, die\ IV(Amhem/Amster-
dam, z.j.) 269-279; Het NRK in W02, 281. 
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'fouten'. Die sfeer van gehoorzaamheid ziil niet op 15 mei terstond in de 
Rotterdamse rook zijn opgegaan, en ook de neutraliteit bleef onomstreden. 
Om deze hypothese te sta ven zal ik overgaan tot het bespreken van een aantal 
zaken die de grenzen van samenwerking mijns inziens overschreden, maar die 
wel aan de hierboven geschetste cultuur zijn ontsproten. 

Het NRK in de Tweede Wereldoorlog 

De neutraliteitsfilosofie van het Rode Kruis houdt in dat er niet in het 
openbaar wordt geprotesteerd tegen misstanden. Er is dus geen enkele reden 
het tegenovergestelde te doen. Toch werden in het blad van het NRK, 
eveneens Het Nederlandsche roode kruis genaamd, de distributiemaairegelen 
van de Duitse overheid billijk genoemd,'' en werd als voorbeeld van een 
legeraanvoerder die dc humaniteit tijdens de oorlogvoering hoog in het 
vaandel had staan. generalissimo Franco opgevoerd.'** Ofschoon in alle na-
oorlogse publicaties van NRK-leden over dejaren '40-'45 met een boze vinger 
richting het Duitse Rode Kruis (DRK) en zijn vertegenwoordiger 'Ober-
mcdizinalrat' F. Renter werd gewezen,'^ werd tijdens die jaren zelf, vaak zeer 
lovend over die zusterorganisatie geschreven.'" Zij stond echter volledig in 
dienst van de nationaal-socialistische orde, en droeg bijvoorbeeld zorg voor 
de censurering van brieven die door Nederlandsc gevangenen aan het NRK-
informatiebureau werden geschreven." Het DRK bekommerde zich met 
andere woorden meer om de Duitse overwinning, dan om de Rode Kruis-
idealen. Het DRK-werk werd uitgevoerd met het oog op het nationaal militair 
belang en niet met het oog op de universele humaniteit. Dat desondanks 
positief over deze organisatie werd geschreven, zou nog te verklaren zijn 
geweest indien de connectie NSDAP-DRK pas na de oorlog bekend zou zijn 
geworden. Die connectie was echter allang v66r de oorlog bekend bij het 

27. Ch.W.L. Winckel, 'Distributie versus honger',//c( .Nederlandsche roode kruis 4 {jul\ 
1943) nr. 7. 157-158, m.n. 157. 

28. H. Beelaerts van Blokland, 'Bescherming van de burgerbevolking tegen luchtaan-
vallen", Het Nederlandsche roode kruis 5 (Jan. 1944) nr. I, 7-20, m.n. 10. 

29. Bijvoorbeeld: Beelaerts van Blokland, Enkele hoofdpunten, 19. 
30. Zie bijvoorbeeld 'Hoe de helpsters van het Duitse Roode Kruis de verpleegkunst 

Iceren", Het Nederlandsche roode kruis 1 (aug. 1940) nr. 8, 167-168. Dit artikel was een van 
de eerste tekenen van de verandercnde inhoud. Niet alleen werd er zoals gezegd zeer vaak 
lovend over het DRK geschreven, met name in de rubriek "Het Roode Kruis in het 
buitenland", de inhoud werd ook steeds onbenulliger, nietszeggender. Het werd het blad 
van de pagina's lange rubriek "Het antwoord van de dokter". Het niveau was dermate 
beneden peil dat er zelfs binnen het bestuur — door propagandist A.J. Vleer — over werd 
geklaagd. NRK-archief (Leeghwaterplein 27), historische archief, ordner 4, trefwoord: 
tijdschrift. 

31. De Jong, Het koninkrijk der Nederlanden, 129-130. 
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NRK. Reeds in 1933 immers had een klein artikel in het toenmalige orgaan De 
samaritaan gestaan met als titel 'Het Duitsche Roode Kruis achter Hitler'. 

Berlijn 12 mei. De voorzitter van het Duitsche Roode Kruis, Von Winterfeldt Menkin, 
heeft een brief gericht tot Rijkskanselier .Adolf Hitler, waarin hij verklaart. dat het 
Roode Kruis, in groote bewondering en eerbied voor het werk van Adolf Hitler en de 
krachtige ontwikkeling in verschiUende landen in de richting van een vernieuwing van 
het rijk. besloten heeft zich geheel onder de leiding te scharen van dc rijkskanselier, die 
den weg naar de ware eenheid der natie geopend heeft.'-

Veel opschudding veroorzaakte het artikel in NRK-kringen niet. H. Pinkhof, 
hoofdredacteur van het Nedcrlandsch tijdschrift voor geneeskunst vroeg zich 
retorisch af of hierdoor de RK-neutraliteit niet in gevaar kwam. Hoofdredac
teur van De samaritaan G. A. Prins, maakte zich daar echter geen zorgen over. 
Ten eerste had de verklaring niets om het lijf. Die moest geheel aan 'de 
tijdsomstandigheden' worden toegeschreven. Bovendien was een zekere mate 
van incorporatie van een nationale Rode Kruis-vereniging in het staatsappa-
raat noodzakelijk om aan hulpverlening toe te kunnen komen. Die zou dan 
heus wel neutraal worden uitgevoerd." Na de oorlog is Prins wegens 
vergaande collaboratie uit de Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst 
verwijderd.'"' 
Van belang is echter niet slechts hetgeen wel, maar ook hetgeen niet werd 
besproken. Zo werd de anti-joodse-bloedtransfusiemaatregel van 1941 in elk 
geneeskundig tijdschrift afgedrukt, maar niet in het orgaan van het NRK, 
terwijl de bloedtransfusie toch van die organisatie deel uitmaakte. Ook in de 
vele artikelen over de bloedtransfusiedienst werd er met geen woord over 
gerept, zoals niet een letter aan welke onderdrukkende maatregel van de 
Duitse overheid is gewijd, noch in het blad, noch in de vergaderverslagen. Dit 
strookt weliswaar met de neutrahteitsopvatting van het Rode Kruis, maar 
toch kan de totale stilte over de anti-joodse-bloedtransfusiemaatregel mijns 
inziens niet slechts in het verlengde van die algemene stilte worden gezien. Het 
lijkt aannemelijk dat dit stilzwijgen ook is ingegeven door de wens geen 
slapende honden wakker te maken. Immers, elke publicatie over die 
verordening, hoe summier ook, zou de vraag hebben kunnen doen ontstaan 
welke houding het NRK ertegenover had aangenomen. Die houding nu, zou 
niet eenvoudig uit te leggen zijn geweest. Zij kan namelijk niet anders als 
100-procentige medewerking aan een 100-procentig racistische maatregel 
worden gekenschetst. Een verordening bovendien die, om met Presser te 

32. 'Het Duitse Roode Kruis achter Hitler", Het reddingwezen/ De .samaritaan (1933) 
174. 

33. G.A. Prins, 'De inlernationale Rode kruis-gedachte", in: Het reddingswezen/ De 
Samaritaan (Xm,) 175-177. 

34. 'Dr. G.A. Prins comrade Maatschappij', A/ei/;.yc/iconracr 2(1947) 2-37, m.n. 33,35. 
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spreken, de 'vcrvolging en verdelging van het Nederlandsc jodendom' 
vergemakkelijkt zal hebben. 
De Duitse autoriteiten hadden bepaald dat joden nog enkel bloed aan andere 
joden mochten geven. Alsjood werd eenieder beschouwd die 'uit ten minste 
drie naar ras voljoodsche grootouders ' stamdc, alsmede hij of zij die twee 
joodse grootouders had en daarbij 'hetzij zelf op den negenden Mei 1940 tot 
de joodsch-kerkelijke gemeente' had behoord of na die datum daarin was 
opgenomen, 'hetzij op den ncgenden Mei 1940 met een Jood was gehuwd of 
na dat oogenblik met een Jood in het huwelijk' was getreden. Een grootouder 
werd als 'voljoodsch' gezien, 'wanncer deze tot de joodsch-kerkelijke 
gemeenschap' had behoord ." 
Naar aanleiding hiervan schreef het hoofdbestuur van het NRK een brief aan 
R.N.M. Eijkcl, voorzitter van de centralc bloedtransfusiedienst. met de 
mededeling dat de Duitse autoriteiten hadden bepaald dat 'onverwijld (...) de 
bloedgevers van wic met zekerheid bekend is dat hij of zij Jood is, uit de lijsten 
van donors ' moesten worden verwijderd. Bovendien moesten de bloeddonor-
lijsten 'onverwijld worden gezonden aan het gemeentebestuur met het 
verzoek direct ervoor te willen zorgdragen. dat de lijsten worden vergeleken 
met de bij het gemeentebestuur aanwezige lijst, waarop de Joodsche personen 
zijn vermeld, met de bedoelingop de bloedgeverslijsten deze personen van een 
merkteeken te voorzien opdat zij daaruit kunnen worden verwijderd'. Na 25 
maart 1941 (voor Amsterdam 4 april) mocht geen enkele jood meer op de 
algemene donorlijsten voorkomen. Het dagelijks bestuur verzocht Eijkel 
'dringend ten spoedigste aan dc opdracht van de Duitsche autoriteiten gevolg 
te willen doen geven'. Was getekend: de eerste ondervoorzitter W.J. Baron 
van Lynden. en secretaris-generaal H.H. Thoden van Velzen.^" 
Eijkel schreef de dag daarop een brief aan het medisch bestuur van de diverse 
bloedbankcn, met het verzoek wederoin 'onverwijld' aan de opdracht van de 
Duitse autoriteiten te voldoen."' Dit schrijven werd nog gevolgd door een 
brief van het hoofdbestuur aan de burgemeesters, in verband met het 
toesturen der lijsten aan de gemeentebesturcn. 

Daar de scheiding tussen Joodsche en niet Joodsche donors voltrokken dient te zijn op 
25 Maart a.s.. ver/oekt het Dagelijksch Bestuur U dringend wel Llw medewerking te 
willen verlenen, aangezien het zonder L'we hulp niet niogelijk zal zijn uitvoering te geven 
aan de verstrekte opdracht. De door U te verleenen medewerking zal door het 
Dagelijksch Bestuur van het Nederlandsche Roode Kruis zeer op prijs worden gesteld." 

35. "Bloedtransfusie". Het ziekenhuiswezen 14 (1941) 8. 
36. RIOD. Rode Kruismateriaal. doc 11, map c. nr. I: Brief hoofdbestuur aan R.N.M. 

Eijkel, 11-.3-1941. 
37. Idem, brief Eijkel aan de bloedtransfusiediensten, 12-3-1941. 
38. Idem, Brief hoofdbestuur aan de heeren burgemeesters, 14-3-1941. 
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Welke 'hogere belangen' het hoofdbestuur en het bestuur van de transfusie-
dienst bij het meewerken aan deze maatregel voor ogen hebben gestaan, kan 
ik u helaas nict mededclcn. 
Zoals vermeld had het NRK v66r de oorlog hulp verleend aan evacuaties die 
niet zozeer uit medische, als wel uit militaire noodzaak plaatsvonden. Dit 
werk werd tijdens de oorlog voortgezet. waarbij het cruciale verschil 
natuurlijk is dat ditmaal de Dtiitsche militaire noodzaak werd gediend. Het 
Rode Kruis is echter neutraal en dus werd het werk niet geweigerd, kon het 
werk niet geweigerd worden. Zoals ook voor 1940 werd deze taak uitgevoerd 
door de CAB. Het aandeel daarin van het NRK was groot, ook al zei de 
hoofdcommissaris van het transportwezen W.J. Lucardie dat het NRK zoals 
altijd slechts een dienende functie had."* Het NRK-personeel werd in ieder 
geval volop geprezen voor de 'groote toewijding' die aan de dag was gelegd bij 
het vervullen van de 'zware taak', die echter met 'ijver en opgewektheid' was 
vervuld. Lucardie was dan ook vergenoegd te kunnen zeggen dat het NRK bij 
deze evacuaties nuttig werk had kunnen verrichten en veel had bijgedragen 
aan de 'verzachting van de aan die evacuatie onafscheidelijk verbonden 
moeilijkheden en onaangenaamheden'.''" 
Bij de evacuaties uit oorlogsnoodzaak eind 1944 werd wederom samenge-
werkt met de Duitse autoriteiten, waarbij door de kringcommissaris van 
Gelderland Jhr. Dr. J.N. van der Does werd vastgesteld dat de tijdens 
voorgaande jaren opgebouwde goede relaties met de SD 'van veel waarde' 
bleken te zijn.'" Van der Does wees erop dat bij deze evacuaties ook hulp aan 
burgers was verleend. 

Ongetwijfeld is hierdoor officieel "misbruik" gemaakt van dit teken (het RK-teken. 
LvB) in de zin van de Conventie van Geneve van 1929. Deze toch bevat geen woord over 
de zorg voor de civiele bevolking door het Roode Kruis. Ondergetekende heeft evenwel 
gemeend onder de toen heersendc omstandigheden dit "misbruik"" te moeten sanc-
tionneren.'"-

Het laatste in dit kort bestek te bespreken punt betreft de uitrusting van een 
ambulance voor de oostfrontvrijwilligers in hun strijd tegen het wereld-
bolsjewisme. Bij de verdediging van het NRK-standpunt kwam wederom de 
neutraliteit om de hoek kijken. Men zou, aldus Beelaerts van Blokland kort 
na de oorlog, de hulp van het NRK aan de oostfrontvrijwilligers kunnen 

39. NRK-archief (Leeghwaterplein 27). historisch archief, ordner 1. trefwoord: evacua
tie, brief Lucardie 12-10-1944; W.J. Lucardie, 'Dehulpverleeningbij de evacuatieposten', 
Het Nederlandsche roode kruis 4 (april 1943) nr. 4, 73-74, m.n. 73. 

40. Lucardie, 'De hulpverleening", 74; zie voor de evacuaties en de grote rol die het NRK 
daarbij heeft gespeeld ook: Het NRK in W02, 157-159. 

41. RIOD. doc 11, map B, nr. 3. p. 5-6, 8-10, m.n. 10. 
42. Idem, II. 
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vergelijken met hulp aan opstandclingen tijdens een burgeroorlog. Ook dit 
zou nict geweigerd kunnen en mogen worden.''" Op deze redenatie valt 
evenwel het een en ander af te dingen, Weliswaar klopt het dat, zoals in een 
burgeroorlog, een aantal Nederlanders een strijd aanging waarvan het doel 
door lang niet alle Nederlanders werd onderschreven, maar, bij een burger
oorlog wordt die strijd ten eerste in eigen land, en ten tweede niet onder bevel 
van een buitenlandse, bezettende macht gevoerd. 

Het uitrusien van een ambulance kwam voor het eerst ter sprake in een 
artikel van deoogartsC. Winkler Prins. in Dewaagvan 10 juli 1941. Winkler 
Prins sprak de hoop uit dat het NRK zijn materiaal ter beschikking zou 
stellen, Acht dagen later verscheen A.R, Verwey, secretaris-generaal van het 
departement van sociale zaken,'''' op de vergadering van het dagelijks bestuur. 
Hij was daartoe door Thoden van Velzen uitgenodigd. Van Lynden was 
afwezig waardoor de tweede ondervoorzitter (uit hoofde van zijn functie), C. 
van den Berg, directeur-generaal van de volksgezondheid, presideerde. De 
vraag van Verwey of het NRK Winkler Prins' wens niet kon vervullen. werd 
met name door Van den Berg en door Baron van Tuyll van Serooskerken van 
Zuylen, de vertegenwoordiger der Johanniter-orde, van de hand gewezen.'"'' 
Twee bestuursleden hadden echter voorgestemd: Thoden van Velzen en 
Offerhaus. Volgens Van den Berg moest aan hun 'goede vaderlandse 
gezindheid' ernstig worden gctwijfeld.""" 
Kort daarop kwam een eensluidend verzoek binnen van het hoofd van het 
vrijwilligerslegioen, de Nederlandsc generaal Seijffardt, die binnen twee 
dagen antwoord eiste. Dit verzoek werd, mede vanwege het dwingende 
karakter, op formele gronden van de hand gewezen. Directe steun aan 
strijdende legers druiste tegen de Rode Kruis beginselen in. Het was niet de 
taak van een Rode Kruis-vereniging rechtstreeks de militair-geneeskundige 
dienst van een leger te verzorgen. Ook Thoden van Velzen en Offerhaus 
stemden met dit standpunt in."' Deze afwijzing stelt overigens Beelaerts van 
Bloklands latere verdediging in een nog vreemder daglicht. 
Verwey was ondertussen gaan overleggen met de overige secretarissen-
generaal, die tot de conclusie waren gekomen dat het NRK die ambulance 
diende uit te rusten. Dat had het immers voor de oorlog ook gedaan, waarbij 

43. Beelaerts, Enkele hoojdpunten, 22. 
44. Na het opheffen van het departement van defensie ressorteerdc het NRK onder 

sociale zaken. 
45. D e J o n g , a.w.. 130-131; RIOD, doc II. map D, nr. 17: C. van den Berg, Over Ae/ 

Nederlandsche Roode Kruis gedurende dc bezetting en in het bijzonder over de medewerking 
verleend aan de geneeskundige dienst van het "Vrijwilligers Legioen Nederland", 3. 

46. Van den Berg, Over het Nederlandsche Roode Kruis. 2. 
47. Ibidem, i. 
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het blijkbaar niet ter zake deed dat Nederland toen nog neutraal was."* Ook al 
omdat de Duitse autoriteiten bijzonder ontstemd waren over de negatieve 
reactie op Seijffardts ultimatief verzoek, werd daarop het bevel uitgevaardigd 
de ambulance uit te rusten. Op de vergadering van 25 juli werd toen door het 
dagelijks bestuur — waar Van Lynden was teruggekeerd en Van den Berg op 
vakantie was gegaan — met slechts de stem van Van Tuyll tegen, besloten 'nu 
eenmaal een bevel tot medewerking was afgekomen dit onverwijld en met alle 
beschikbare middelen uit te voeren'. Aan Offerhaus werd de volmacht 
verstrekt om alle vereiste stappen te ondernemen. Renter werd bericht dat hij 
op een 'volkomen loyale uitvoering' kon rekenen.''" Volgens Seijffardt had hij 
in Offerhaus 'einen vorziiglichen Mitarbeiter fiir die Zusammenstellung eines 
Feldlazaretts' gevonden,'"" 

Slot 

Een van de weinigen die na de oorlog een relatie veronderstelden tussen de 
Rode Kruis-filosofie en de aangenomen houding in de oorlogsjaren, was 
Medisch Contact-voorman J.J. Brutel de la Riviere. Na de ontslagname van 
het oude bestuur had hij deel uitgemaakt van een tijdelijk triumviraat, maar 
weigerde een plaats in het nieuwe bestuur omdat dat de neutraliteit bleef 
omarmen. Zijns inziens kon die filosofie niet anders dan tijdens een bezetting 
uitmonden in een houding die tegen de grenzen van collaboratie aanzat, of 
daar zelfs overheen ging. Neutraliteit kon tijdens een bezetting ook niets 
anders dan een versterking van de strijdmacht van de vijand tot gevolg 
hebben," 
H.P.J, van Ketwich Verschuur, de nieuwe directeur-generaal van het NRK, 
was echter van mening dat de RK-humaniteit en neutraliteit boven Brutel de 
la Rivieres nationalisme dienden te worden gesteld. De neutrale onpartijdige 
houding, die volgens Van Ketwich Verschuur en de rest van het bestuur door 
het NRK in de oorlogsjaren was aangenomen, was de enig mogelijke voor een 
Rode Kruis-organisatie of voor welke humanitaire instelling dan ook. De van 
puur nationalisme en enkel werk voor de sterkte van de eigen krijgsmacht 

48. De Jong, Het koninkrijk der Nederlanden, 131. 
49. De matcrieele verzorging door het Nederlandsche Roode Kruis ingevolge de opdracht 

d.d. 24 juli 1941 van den Rijkscommissaris voor het bezette gebied van de ambulance naar het 
Oostfront. uitgezonden door het vrijwilligerslegioen Nederland, 1941-1942 (z.pl.. zj. [Den 
Haag 1942]) .34 (curs. LvB). 

50. De Jong, Het koninkrijk der Nederlanden. 132. 
51. "Brieven van J.J. Brutel de la Riviere aan het hoofdbestuur en de afdelingen van het 

Nederlandsche Roode Kruis 13-4-1947. 18-6-1947. 20-10-1947"", In: NRK-bibliotheek 
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getuigende opstelling van Brutel de la Riviere was daarom onaanvaardbaar, 
ook in tijden van bezetting.'-
Ofschoon voor de opstelling van Van Ketwich Verschuur zeker het een en 
ander valt te zeggen, moet toch worden opgemerkt dat de redevoeringen en 
geschriften van NRK-bestuursleden v66r 10 mei 1940 ook niet bepaald vrij 
van nationalisme waren. Zo siond bijvoorbeeld in het artikel "Het Neder
landsche Roode Kruis doet een beroep op U", uit februari 1940, te lezen dat 
iedereen die geld aan het NRK gaf zich moest bedenken dat dat geld geheel 
aan "owzp jongens', aan 'Uwe broeders of vaders of echtgenooten' ten goede 
kwam.^' Bovendien was er herhaaldelijk geklaagd over collaborerende 
NRK-afdelingen.'" 
Op dit laatste wordt in het ongepubliceerde werk Het Nederlandsche Roode 
Kruis in de tweede wereldoorlog nader ingegaan. De anonieme schrijver van dit 
boek was J. Heusdens, voorzitter van het bestuur tot 1 januari 1946, en latere 
burgemeester van Vlaardingen. Heusdens schreef dat het zeer zeker mogelijk 
was op de houding van sonimige afdelingen kritiek te hebben. Maar was het 
niet zo dat het Rode Kruis als een soort toetssteen gebruikt kon worden voor 
de mate waarin een gemeenschap zich de 'verheven idealen' van deze 
instelling eigen had gemaakt? Met andere woorden: indien in bepaalde 
afdelingen de 'grootsche actie van hulpverlening' minder geslaagd kon 
worden genoemd, dan waren daar niet slechts de Rode Kruis-leden 'maar 
vermoedelijk ook de burgerij uit die gemeente evenzeer debet aan'." 
Hierdoor werd wederom het Rode Kruis zelf van alle schuld aan eventueel 
gemaakte fouten vrijgepleit. Daarbij was Heusdens van mening dat over de 
eventueel gemaakte fouten niet al te hard geoordeeld moest worden. Elk werk 
was mensenwerk en dus werden er fouten gemaakt.'" Ofschoon dit natuurlijk 
waar is, heeft dit even natuurlijk zijn grenzen, anders verwordt dit argument 

52. H.P.J, van Ketwich Verschuur,'Het Nederlandsche Rode Kruis in de bezettingstijd. 
Brief aan de leden en het adviserend lid van het dagelijks bestuur. de kringcommissarissen 
en de directie van het Nederlandsche Roode Kruis. 14-10-1947". In: .Archief J. Rombach 
(Kennemerpark 14, Alkmaar) copie in eigen beheer: De discussie over de kritiek van Brutel 
de la Riviere verbaasde deans H. Boom zeer. Op de algemene vergadering von 24-10-1947 
gaf hij te kennen geen verschil tussen humaniteit en nationalisme te zien en dus ook geen 
onderscheid tussen het standpunt van Brutel de la Riviere en dat van het NRK-bestuur. 'Het 
voorstel der afdeling Over-Betuwe", Verslag der algemene vergadering van de vereniging 
••Het Nederlandsche Roode Kruis" 24-10-1947 (z.pl, z.j.) 92-95, m.n. 94. 
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vredesjaar, nr. 1 (juni 1945) .3-4, m.n. 4. 



253 

tot een legitimering van pure misdaden. Bekeken zal moeten worden waar die 
'fouten' het gevolg van waren. Ook het verzet heeft 'fouten' gemaakt, maar 
die kwamen in ieder geval niet voort uit een beleid dat werd gekenmerkt door 
een gebrek aan moed, initiatief en fantasie, zoals het oordeel van de 
pakketten-commissie had geluid. 'Fouten' kunnen mijns inziens alleen 
worden gemaakt binnen een beleid dat over het geheel genomen als 'Juist' kan 
worden gekarakteriseerd. Is dat niet het geval dan is het woord 'falen' eerder 
op zijn plaats, en ik kan niet anders dan concluderen dat het NRK in de 
oorlogsjaren gefaald heeft. Falen nu — en al helemaal in die tijd die in dit 
themanummer centraal staat — kan niet worden gebagatelliseerd of goed-
gepraat. Falen kan slechts worden erkend. 

SUMMARY 

The Dutch Red Cross in World War II 

After World War II the Dutch Red Cross (DRC) got the reproof that it had not done 
enough, especially for the political and Jewish prisoners abroad. It had shown "a lack of 
courage and phantasy". The DRC defended itself by saying that it was severely hindered by 
the German authorities and by stating that most members of its committee did not have 
enough backbone to take the right measures. Shonly: there was no connection between the 
failure of the DRC and the Red Cross philosophy or spirit: a philosophy of political 
neutrality and a spirit of obedience to political and military authorities. But, the Germany 
friendly articles in the DRC magazine: the help the DRC gave with evacuations in favour of 
the German military necessity; the equipment of an ambulance for the 'Eastfront 
volunteers", and the service it lended to fulfill the "anti Jewish bloodtransfusion measure', 
show in my opinion that there is a connection. Therefore it can't be said that, as a member 
of the board stated after the war, the DRC made mistakes, because people always make 
mistakes. The DRC did not make mistakes: it failed. 


