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Rond 1860 bevond Europa zich in een woelige periode waarin 
staten gevormd werden, machtsposities wisselden met 
oorlogen tot gevolg (Krimoorlog, Italiaans/Frans-Oostenrijkse 
oorlog, Duits-Deense oorlog, Frans-Duitse oorlog). In deze tijd 
van de industriële revolutie werden de wapens steeds 
geavanceerder en effectiever waardoor er steeds meer 
slachtoffers te betreuren vielen.  Naar de slachtoffers die 
achterbleven leek niemand meer om te kijken. 

Henri Dunant, een sociaal bewogen zakenman, trok naar het 
oorlogsgebied om Napoleon een door hem geschreven boek te 
overhandigen. Daarbij kwam hij terecht in Solferino waar een 
dag eerder een slag was geleverd tussen Franse en 
Oostenrijkse troepen. De heftige confrontatie met de 
gewonden bracht hem ertoe de inmiddels gestarte 
hulpverlening van de plaatselijke bevolking aan de gewonden 
te coördineren. Meer dan 38.000 mannen lagen gewond, 
stervend of dood op het veld, terwijl er maar weinig medische 
verzorging was. Dunant was hierdoor zo gechoqueerd dat hij 
zelf het initiatief nam en de bevolking opriep, speciaal de 
vrouwen, om snel hulp te verlenen aan de gewonden en de 
zieken. Dit werkte, maar er waren te weinig materialen en 
Dunant kocht zelf alle materialen die nodig waren om kleine 
ziekenhuizen op te richten. Hij riep de bevolking vooral op om 
beide zijden te helpen, dus zowel de Oostenrijkers als de 
Fransen. Hij deed dit met de uitspraak “Tutti fratelli” of in het 
Nederlands ”Wij zijn allen broeders”. De bevolking luisterde 
naar Dunant en hielp de soldaten, zonder zich druk te maken 
of het vijanden of vrienden waren.  

Hij werd daarbij ook geïnspireerd door Florence Nightingale 
die eerder tijdens de Krim-oorlog (1853-1856) als verpleegster 
met een 40-tal collega`s vanuit Engeland afreisde om de 
gewonde Engelse soldaten bij te staan. Haar ervaringen zijn 
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met foto’s en verhalen wereldkundig gemaakt. Dunant vatte 
het idee op om een organisatie op te richten om gewonden op 
het slachtveld te helpen.  

Dan ging het snel, in 1863 kwam er een internationaal comité 
dat alle landen opriep een organisatie op te richten voor hulp 
aan gewonde soldaten op het slachtveld. Steeds meer landen 
zagen de humanitaire (soms militaire) noodzaak in om de 
gewonden op het slachtveld bij te staan en de hygiënische 
omstandigheden te verbeteren. 
Daarbij werd overeenstemming bereikt over wensen ten 
aanzien van drie uitgangspunten: onschendbaarheid van 
hospitalen, ambulances, verplegend personeel e.d. Deze 
wensen vormden de kern van de in 1864 door 
vertegenwoordigers van 16 staten getekende Conventie van 
Genève. 

Tijdens de Wereldtentoonstelling van Parijs in 1867 werd er 
opnieuw aandacht besteed aan hulp van gekwetsten te velde. 
Nederland toonde zich laks maar dat riep de ergernis op van 
Koning Willem III. Vrij snel daarna kwam er een Koninklijk 
Besluit van 19 juli 1867, nr. 60, waarin werd aangekondigd dat 
er een Vereniging zou worden opgericht in tijd van oorlog met 
als doel hulpverlening aan gewonde krijgslieden waarbij het 
niet noodzakelijk was dat Nederland bij die oorlog betrokken 
zou zijn. 

Alle gemeenten konden vanaf dat moment een afdeling 
oprichten waarbij mannen en vrouwen vertegenwoordigd 
konden zijn. De herkenbaarheid zou zijn een witte armband 
met een rood kruis. 

Dat betekende nogal wat: organiseren, opleiden, transport, 
materialen, financiën. 
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Er werd een begin gemaakt met een 2-jarige opleiding in 
Rotterdam met daaraan verbonden een Rode Kruis-diploma. In 
vredestijd zou de verpleging kunnen werken in ziekenhuizen 
en in oorlogstijd ter beschikking worden gesteld aan het Rode 
Kruis. Dit functioneerde niet, de cursisten behaalden hun 
begeerde diploma maar haakten daarna af voor de oorlog en 
het Rode Kruis. Over het algemeen waren de resultaten niet 
positief maar het idee van onbaatzuchtige hulpverlening aan 
slachtoffers is de rode draad door de wereldwijde organisatie. 

De gemeente Maastricht pakt, in navolging van een aantal 
gemeenten die Maastricht voorgingen (o.a. Sittard) de draad 
op in 1870. 

Op 5 augustus 1870 vond de eerste vergadering plaats in de 
Redoute van het voorgenomen bestuur. De burgemeester van 
Maastricht zat de vergadering voor en deelde mee dat men bij 
elkaar was gekomen voor de in deze treurige tijden zo nodige 
oprichting van een instelling als het Roode Kruis. Het doel was 
alleen “zorg voor den lijdende mensch, van welke landaard dan 
ook”. 

Hierna werden de Statuten der Nederlandsche Vereniging tot 
het verlenen van hulp aan ziek en gewonden krijgslieden in tijd 
van oorlog, ingesteld bij Koninklijk Besluit (KB) van 19 juli 1867 
No. 60. Bedoeling was de oprichting van 5 secties: 

1. Geldelijke aangelegenheden, 
2. Geneeskundige en hygiënische aangelegenheden, 
3. Vervoer- en verblijfmiddelen, 
4. Binnen- en buitenlandse aangelegenheden 
5. Persoonlijke aangelegenheden van zieke, gekwetste, 

gestorven en gevangen krijgslieden. 
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Geen vereniging zonder bestuur en leden:  er werd een oproep 
geplaatst in een Maastrichts Dagblad voor kandidaten voor 
bestuursfuncties. Het leverde 50 “bereidwillenden” op. 

De vraag die ter vergadering voorlag was of (een deel van) de 
aanwezigen lid wilde worden tegen een later te bepalen 
contributie. Dit voorstel werd bij acclamatie aangenomen. Een 
aantal aanwezigen opperden om een bestuur te benoemen dat 
contact zou moeten opnemen met in de stad werkzame 
verenigingen die liefdadigheid ten doel hebben en enkele 
andere die van nut konden zijn voor het Roode Kruis. Doel zou 
moeten zijn uit die groep een bestuur samen te stellen. Dit 
voorstel werd aangenomen en zitting namen de heren Raat 
(burgemeester), Pijls, Winkelman, Schrijnemaekers, A. Nijsten 
en Verspijck. Het publiek zou van deze benoemingen in kennis 
worden gesteld. 

De 2e vergadering is al snel op 6 augustus 1870. 

Het verzoek om toekomstige bestuursleden naar voren te 
schuiven werd gericht aan de instellingen: 

- St. Vincentius a Paulo en een viertal aan de armen-
tafelen 

- De diaconie 
- De vereniging Dorkas aan de sociëteit Momus 
- Verder vertegenwoordigers van de gemeente en 

gepensioneerde officieren. 
 

Uiteindelijk zouden 12 vertegenwoordigers zitting kunnen 
nemen. De contributie bedroeg ƒ 1 (één) per jaar voor het 
gewone lidmaatschap, ƒ 2 per jaar met recht tot keuze van het 
bestuur en ƒ 5 voor degene met de titel beschermheer of 
beschermvrouwe. 
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De 3e vergadering was ook al snel, 9 augustus 1870  en de leden 
werden benoemd. 

Op 10 augustus was de 4e vergadering en benoemd werden de 
ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

De volgende klus was het opstellen van een ontwerpreglement 
waarbij dat van Breda model stond. Ook werd nagedacht over 
hoe actief leden te werven. Gedacht werd aan koffiehuizen en 
omliggende gemeenten te vragen om het Roode Kruis zoveel 
mogelijk bekendheid te geven. Ook dames werden van harte 
uitgenodigd lid te worden. 

Tijdens de vergadering van 13 augustus 1870 werd het 
reglement vastgesteld en de secretaris werd belast met het 
inzamelen van materiële hulpmiddelen. 

Eens per jaar was er een jaarvergadering die vooral inging op 
donatiegelden geschonken door met name genoemde burgers 
en bedrijven. 

Rode Kruis aardewerk uit Maastricht (1871) 
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In 1898 werd de tekst 
gepubliceerd van het 
Vaandellied, op de wijs 
van het Roode Kruis. Een 
verdere verwijzing naar 
Maastricht, behalve 
aangetroffen in het 
Maastrichtse archief, is er 
niet. Ook is de wijs van 
het lied onbekend. 

 

 

 

Het Nederlandsche Roode Kruis stuurde in 1899 medische 
teams naar Zuid Afrika. Ze werden lang niet door iedereen als 
neutraal en onpartijdig gezien (met name door de Engelsen) en 
soms zelfs tegengewerkt. De Engelsen stuurden eigen Rode 
Kruis hulpverleners, die exclusief hun eigen landgenoten 
verpleegden. 

Het begrip neutraliteit kwam in het gedrang. Dit leidde mede 
tot een tweede Conventie van Genève waarin ook besloten 
werd de zinsnede “onzijdige hulpverlener op het slachtveld” te 
vervangen door het begrip “onschendbare hulpverlener”. 

Vanaf 1906 verscheen in Maastricht jaarlijks een verslag 
waarin opgesomd werd de bestuursleden, het totaal leden 
(105 leden die samen ƒ 130,36 aan contributie inbrengen, het 
kassaldo ƒ 12.700 en ƒ 1.243,12 bij de Rijkspost Spaarbank 
alsmede ƒ 1.070,10 bij de Stedelijke Spaarbank).  



 

150 jaar Rode Kruis Maastricht  -   9   - 
 

De opleiding voor ziekenverplegers en –verpleegsters werd 
gegeven in burger- en militaire hospitalen. Het bestuur meldde 
dat de ingezette koers van opleidingen schipbreuk leidde 
omdat de aangezochte geneeskundigen de lessen van 2 uur te 
lang vonden. Eén is meer dan genoeg, zo staat te lezen. 

In 1908 werd prins Hendrik voorzitter van het Nederlandsche 
Roode Kruis.  

In 1911 in de aanloop naar Eerste Wereldoorlog daalde het 
aantal leden tot 74.  

De wereld bleef niet verschoond van conflicten en oorlogen. In 
Zuid Afrika werden de 1e en 2e Boerenoorlog uitgevochten. Op 
de Balkan was het in de aanloop van WO I onrustig. 

De grote Europese mogendheden keken met argusogen naar 
elkaar. Er werd geïnvesteerd in oorlogstuig en er werden niet-
aanvalsverdragen en bondgenootschappen gesloten. Deze 
ontwikkelingen gingen niet voorbij (aan de houding) van 
Nederland en België. De Algemene Dienstplicht werd in 1911 
in Nederland ingevoerd en in België twee jaar later. Men 
bereidde zich voor op onrustige tijden, waarbij ook gedacht 
werd aan het inschakelen van het Roode Kruis. 

De periode tot 1912 werd blijkens de notulen dan ook 
gekenmerkt door een rustig bestaan. De relatieve rust in de 
wereld zou daaraan hebben bijgedragen. Oorlogen waren 
veraf.  

Omstreeks 1912 veranderde dat. Op 2 februari 1912 werd een 
bijeenkomst belegd waarbij, naast het bestuur, ook aanwezig 
waren de Ondervoorzitter en de Secretaris van het 
Hoofdcomité van het Nederlandsche Roode Kruis. Het 
onderwerp van gesprek was een kennismaking maar ook het 
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bespreken van de bezwaren die het hoofdcomité had tegen 
een eind 1911 vastgesteld reglement. 

Naast nationale 
hulpverlening  (grote 
scheepsramp in 1907 
bij Hoek van Holland) 
werd in 1912, na een 
royale anonieme gift, 
eigen bijdragen uit de 
kas van het Roode 
Kruis en een landelijke 
inzamelingsactie, het 

enorme bedrag van ƒ 300.000,- bij elkaar gebracht om hulp te 
bieden bij de onrust op de Balkan. 

Er kwam kritiek en het bestuur werd aangespoord om werk te 
maken van zogenaamde ziekentransportcolonnes. Niet alleen 
de afdeling Maastricht bleef in gebreke, aldus “Den Haag”, 
maar vele andere afdelingen ook.  

De voorzitter van de afdeling merkte dan ook op dat, indien 
zoveel comités tot nu toe geen actie hebben ondernomen om 
het eigenlijke doel van het Nederlandsche Roode Kruis te 
helpen bereiken, de oorzaak gezocht moest worden in het 
absoluut stilzitten, vroeger, van het Hoofdcomité.  

Desalniettemin werd de kritiek opgepakt en zou werk gemaakt 
worden van de wensen van het Hoofdcomité. 

Deze aansporing leidde op veel plaatsen, ook in Maastricht, tot 
actie. 

In 1912 werd besloten tot het oprichten van de Transportcolonne. 
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In 1913 steeg het aantal gewone leden explosief naar 171 
mannen en 8 vrouwen. Verder stond in het jaarverslag dat er 
17 leden van de Transportcolonne slaagden voor het examen 
van “helper”. Het waren allemaal mannen die ook bereid 
waren in oorlogstijd beschikbaar te zijn. Het deel van de 
Transportcolonne “vrouwen” was geheel leeg. 

Hulppost in Hoge Fronten, 
bastion Saxen (1913) 

 

 

 

 

De Transportcolonne, in sommige opzichten de voorloper van 
Eerste Hulp Verlening, speelde vanaf 1913 - tijdens de 
oorlogsjaren en vervolgens in het interbellum - een zichtbare 
rol bij de afdeling Maastricht van het Nederlandsche Roode 
Kruis.  

In Sarajevo werden in juni 1914 aartshertog Frans Ferdinand 
en zijn vrouw vermoord met als gevolg een verdere mobilisatie 
van nog meer landen, die elkaar later de oorlog verklaren. 

In een door het bestuur gehouden spoedvergadering op 
donderdag 30 juli 1914 werd besloten over te gaan tot het 
inrichten van een noodhospitaal in de voormalige 
Augustijnenkerk te Maastricht. Het gemeentebestuur stelde 

dit gebouw ter beschikking. 

Vanaf de eerste dag van de oorlog in het nabije België leverde 
het Rode Kruis op bijzonder effectieve wijze hulpactiviteiten. 
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Het hoofdbestuur van het Rode Kruis te Den Haag gaf opdracht 
op 31 juli 1914, tegelijk met de dag van de algemene 
mobilisatie van Nederland een noodhospitaal in te richten. Het 
Rode Kruis beschikte over 3 medici, 3 verpleegkundigen en 20 
vrijwillige verpleeghulpen. Er waren inmiddels al bedden in de 
Augustijnenkerk. Het eten werd verzorgd door het 
Broederklooster. De burgemeester opende het hospitaal. Op 
6 augustus bezocht prins Hendrik het hospitaal. 

Dankzij een aantal vrijwillige helpers slaagde men er in de in 
onderhoud achtergebleven Augustijnenkerk schoon te maken. 
Met niet meer gebruikte bedden van Maastrichtse kazernes en 
verband-hulpmiddelen, die ter beschikking werden gesteld 
door de verbandkamer van de Oranje Nassaumijn te Heerlen 
was uitgerekend op 4 augustus het – overigens in 
mogelijkheden gebrekkige - hulphospitaal met 60 bedden 
gereed. 

De prille Transportcolonne werd in het diepe gegooid toen 
Maastricht in de eerste dagen van augustus 1914 werd 
overspoeld met vluchtelingen, die vertwijfeld de Belgische 
grens overstaken. Onder hen waren de eerste, in het Rode 
Kruis Lazaret in de voormalige Augustijnenkerk 
binnengebrachte, gewonden. Op tijd van een dag waren daar 
inderhaast kribben geplaatst voor 60 patiënten. Maastrichtse 
vrouwen hadden - onder leiding van twee nonnen - vrijwillig de 
kerk schoongemaakt. De druk was hoog. In Berneau dichtbij de 
Voerstreek, op zo'n twintig kilometer van Maastricht, 
bijvoorbeeld bleken ernstig gewonde Duitse en Belgische 
militairen verstoken van hulp te zijn achtergelaten. Ze lagen op 
stro op de vloer van een school. Onder hen ook stervenden. 
Het Rode Kruis Maastricht nam zijn verantwoordelijkheid. Met 
door particulieren ter beschikking gestelde auto's haalde de 
Transportcolonne de ongelukkigen op. De Directie tot 
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Exploitatie der Limburgsche Kolenmijnen, een nog jong 
samenwerkingsverband van alle Limburgse mijnen, stelde in 
de Augustijnenkerk een operatiekamer ter beschikking en 
zorgde ook voor de aanleg van elektriciteit en een 
waterleiding. 

Vanaf 5 augustus 1914 waren tientallen automobielen van het 
Nederlandsche Roode Kruis in actie. “Maastricht” bracht 
ongeveer 20 gewonden uit Visé, van wie er reeds twee 
overleden waren. Het Nederlandsche Roode Kruis helpt 
Duitsers en bracht ook gewonden naar Duitsland over. 
Belgische boeren waren woedend over die hulp, die het 
Nederlandsche Roode Kruis de Duitsers verleende, en 
beschoten daarom zowel de Nederlandse als Duitse 
ziekenauto’s. Alle Rode Kruisauto’s werden daarom voortaan 
door escortes gewapende Duitsers begeleid. 

Gezien de toevloed van gewonden en zieken, richtte de 
afdeling Maastricht daarnaast veldhospitalen in. Dat gebeurde 
in Villa Maya van de familie Seydlitz (35 bedden), het Ursulinen 
klooster (40 bedden) en het klooster van de Filles de la St. 
Vierge et des Retraites te Eijsden (10 bedden). De ondernemer 
mr. L. Regout nam 25 patiënten op in zijn pand Breedestraat 
25, later uitgebreid naar 92 bedden. In Houthem zorgde de 
familie Franquinet voor bedden. Het hospitaal Calvariënberg 
stelde - naast plekken voor gewone patiënten - 200 extra 
bedden beschikbaar voor - voornamelijk herstellende - 
gewonden. Rode Kruismensen, versterkt met onder anderen 
padvinders, bekommerden zich in een dag- en in een 
nachtploeg om de ernstig gewonden. Toen in oktober de 
Belgische buurgemeente Lanaken werd beschoten, bracht het 
Maastrichtse Rode Kruis van daaruit gewonden naar Luik en 
Tongeren.  
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Het Nederlandsche Roode Kruis besloot niet de buitenlandse 
brandhaarden op te zoeken maar de beschikbare middelen 
achter de hand te houden voor wat mogelijk in eigen land ging 
gebeuren. Dat kwam sneller dan gedacht. Nederland bleef 
neutraal en kon dus hulp bieden aan gewonden van beide 
strijdende partijen in de Voerstreek, waar de oorlog hevig 
woedde. De eerste gewonden werden opgevangen in het 
Ursulinenklooster in Eijsden en de Augustijnenkerk in 
Maastricht. De leiding in de kerk berustte bij de voorzitter van 
het Maastrichtse Roode Kruis.  

Het dagblad De Tijd publiceerde zijn ervaringen in de eerste 
dagen van de oorlog. De voorzitter ging zelf polshoogte nemen 
in de Voerstreek, zag de strijd en de gevolgen voor de 
gekwetsten: “in een schoollokaal lagen in het stro op de stenen 
vloer, veertig ernstig verwonden. Om de hoek lag wentelend 
op stenen, niet verbonden, een arme jonge kerel te strijden 
met de dood; maar geen klacht kwam over zijn lippen. En 
binnen lagen zij allen met starende blik wachtend op hulp. Hier 
kon niet worden getalmd. Telefonisch werd machtiging 
gevraagd te redden wat te redden was en weldra snorden de 
Nederlandsche Roode Kruis-automobielen dwars door het  
Duitse leger om de stakkers te vervoeren”. 

Een verslaggever schreef het volgende: “Men hoort overdag en 
‘s-nachts het gebulder van het geschut over de grenzen en de 
ganse dag rijden er auto’s van de inderhaast tot hospitaal van 
het Roode Kruis ingerichte Augustijnenkerk naar het slachtveld 
en terug”. 
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Na de bestorming van 
Luik meldden zich 

22 achtergebleven 
Duitse infanteristen 
op 6 augustus 1914 in 
Wolder. Zij werden 
ter internering over-
gebracht naar de 
Hoofdwacht. Daar 
leverde een Rode 

Kruis auto een drietal gewonden af. Deze eisten doorgebracht 
te worden naar Aken maar dit werd pertinent geweigerd. 

 

Personeel Augustijnenkerk (1914)

 

Op 9 augustus 1914 ontving het Maastrichtse Roode 
Kruisbestuur bericht van het Hoofdbestuur in Den Haag met de 
volgende boodschap: stellig verbod Rode Kruis-personeel en –
materieel om over de grenzen te gaan. Deze stellingname is 
ingegeven door de strikte interpretatie van “neutraliteit”. Het 
Hoofdbestuur ging daarbij voorbij aan een van de 
grondbeginselen van het Roode Kruis namelijk onpartijdigheid! 
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Een van de leden van het landelijk comité en werkzaam in 
Maastricht, kon hier niet mee instemmen. Hij merkte op dat de 
Duitsers zelf hadden gevraagd zwaargewonden te verzorgen in 
Maastricht. Hij vond dat de Nederlandse regering instemming 
moest vragen van België en Duitsland om hulp te kunnen 
blijven bieden. Het tumult had resultaat; even later was het 
Maastrichtse Roode Kruis weer actief, ook over de grens. 

Naast de Augustijnenkerk kon het Roode Kruis beschikken over 
meerdere verzorglocaties in Maastricht (o.a. ziekenhuis 
Calvariënberg, Breedestraat 17). Tussen 4 augustus en 22 
oktober werden door het Maastrichtse Roode Kruis verpleegd 
3 Nederlandse, 19 Belgische en 133 Duitse militairen en 
daarnaast 25 Belgische burgers. 

Doekverband 
wikkelen 

Augustijnenkerk 
(1914) 

 

 

 

 

Het jaarverslag 1914 is uitgebreider; er werd geld (ƒ 5.348,25) 
ontvangen van het Ministerie van Oorlog. De kosten ten 
gevolge van de mobilisatie werden geschat op  ƒ 7.391,07. Dit 
werd onder andere besteed aan de inrichting van een 
ziekenhuis, de exploitatie ervan, transportkosten, reparatie 
automobiel, gewondenvervoer, medicamenten, verband-
middelen en geneeskundig toezicht op vluchtelingen. 
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Niet alleen de inkomsten stegen maar ook de uitgaven! Er 
werd vanaf mei 1914 héél veel ingekocht om letterlijk op 
oorlogssterkte te komen. Verbandmiddelen bij de fa. Leenarts, 
fietsen en fietsonderdelen, carbidlampen, boter, etiketten, 
een verstelbaar toestel in ene Kribbe (kribje?) en een 
verhoging daaronder met koeling/ijsbak, geneesmiddelen 
(serums), vleeswaren en groenten, zakdoeken, onderbroeken 
en sokken van de fa. Soeters in de Muntstraat enz. 

Het 13e Regiment Infanterie stuurde een ontvangstbrief aan 
het Roode Kruis van ƒ 2.640,25 voor de door het rijk betaalde 
autobanden, benzine en oliën in de maand augustus. Er ging 
opeens veel geld om! 

Uitvoerig werd bijgehouden wie erelid was en hoeveel 
contributie daarvoor betaald werd. Kennelijk was dit een hele 
eer, maar daar hing dan wel een prijskaartje aan. Bedrijven 
doneerden ook, blijkens de stempels die in de lijst staan onder 
meer: de N.V. Noord-Hollandsche Beddenfabriek, de 
Maastrichtsche Manifacturenhandel Vroom & Dreesmann, 
N.V. Tabaksindustrie Gebr. Philips. 

In 1914 en 1915 waren dan in Maastricht 6 verpleeglocaties 
met in totaal 336 bedden beschikbaar. In Eijsden 2 locaties met 
35 bedden en in Houthem een met 12 bedden. 

Het front kwam 
steeds verder van 
Maastricht af te 
liggen. Nog enkele 
maanden werkten 
de artsen en 
verplegers in 
Maastricht en 
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Eijsden aan het herstel van gewonden die, opgelapt, weer naar 
het front moesten… 

Ook begin 1915 werd Maastricht weer vereerd met Koninklijk 
bezoek: “Het is ons een zeer groot voorrecht, te kunnen 
vermelden, dat het H.M. de Koningin behaagd heeft, het 
bestuur van ons comité op 4 januari in het 
gouvernementsgebouw te Maastricht in plechtig gehoor te 
ontvangen. “Het bestuur mocht met de grootste voldoening bij 
die gelegenheid van H.M. vernemen, dat H.M. met groote 
belangstelling de verrichtingen van ons commitee in de 
afgeloopen maanden had gevolgd.” 

De Koningin op  
inspectie in 
Maastricht (1915)  

 

 

 

 

Nu het front zich verplaatste kwamen steeds meer Belgische 
vluchtelingen naar Nederland. Er werd door velerlei partijen 
hulp geboden maar slechts mondjesmaat door het Roode 
Kruis. Strikt genomen begrijpelijk: het Roode Kruis was er 
immers om gewonden op het slachtveld te helpen. 

Wel werd het Roode Kruis ingeschakeld door de regering om 
gewonde Engelse en Duitse krijgsgevangenen uit te ruilen op 
Nederlands grondgebied. Het Roode Kruis had eerder al z.g. 
transportcolonnes gevormd die er in gespecialiseerd waren om 



 

150 jaar Rode Kruis Maastricht  -   19   - 
 

gewonden te vervoeren. Er werden tienduizenden 
zwaargewonde krijgsgevangenen uitgeruild met hulp van het 
Roode Kruis. 

Daarmee samenhangend was de taak die het Roode Kruis had 
om persoonlijke gegevens bij te houden van (gewonde) 
krijgsgevangenen. Ook vandaag de dag richt het Rode Kruis bij 
grote calamiteiten tijdelijk een bureau in om informatie te 
verstrekken voor familie en kennissen over getroffenen in het 
rampgebied. Gaat tegenwoordig digitaal, www.ikbenveilig.nl 

De hulpverlening veranderde van karakter. Waren het in 1914 
en begin 1915 vooral gewonde militairen die geholpen 
werden. Later kwam de nadruk wat meer te liggen bij 
vluchtelingen en weer later bij krijgsgevangenen. De meer 
verzorgende taken werden onder andere overgenomen door 
charitatieve instellingen. Een gangmaakster daarin was zeker 
de echtgenote van de burgemeester van Eijsden, wonend op 
het kasteel. Met anderen wist zij een hulporganisatie op te 
tuigen die voedselpakketten verstuurde. 

Verpleegcolonne 
(1916) 
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Oefening 
doekverbanden 
(1916) 

 

 

 

Met 
staaldraad 
beveiligde 
Rode Kruis 
ambulance 

(1917) 

 

 

De naam Roode Kruis Comité Maastricht en Omstreken werd 
op 15 april 1918 gewijzigd in Roode Kruis Afdeeling Maastricht 
en Omstreken.  

Tijdens het verloop van de Eerste Wereldoorlog verschoof het 
werk van de afdeling Maastricht geleidelijk van behandeling en 
verpleging van zieken en gewonden naar het leveren van 
bredere vluchtelingenhulp. In 1918 kwam het echter nogmaals 
tot een opleving van medische opvang omdat toen veel 
Fransen de wijk naar Nederland namen. Deze mensen waren 
oorlogsmoe en vaak ziek.  
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Prins Hendrik, voorzitter van het nationale Rode Kruis, bracht 
in november 1918 een bezoek aan de Rode Kruis Hospitalen in 
de Bredestraat en oude postkantoor. Ook werden de 
opvanglocaties in Dominicanenkerk, de Staarzaal en de 
Sphinxzaal bezocht. Gelijktijdig bracht Koningin Wilhelmina 
een bezoek aan de oude fabriek de Beck in Limmel. 
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Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog brak ook nog de 
beruchte griepepidemie uit, zij het aanvankelijk nog niet zo 
dodelijk als korte tijd later toen diezelfde Spaanse griep 
muteerde tot een ware massamoordenaar. Verrassenderwijs 
was de besmettelijke ziekte in 1920 ineens uitgewoed. 

 
Rode Kruis oefening op St. Pietersberg (1920) 
 

Toen de oorlog voorbij was, werd de Transportcolonne in de 
eigen streek vooral daar zichtbaar waar zich grotere aantallen 
mensen voor een evenement verzamelden. Dat gebeurde 
bijvoorbeeld bij optochten, de wielerronde van Maastricht of 
huldigingen, maar ook bij legeroefeningen en ter 
ondersteuning van het vertrek of de aankomst van de treinen 
naar Lourdes. De eerste inzet van Rode Kruis mensen in 
Maastricht voor deze bedevaarttreinen vond plaats in 1926. In 
dat jaar werd een tussenstop in Maastricht ingelast voor de 
nationale Nederlandse Lourdes bedevaart trein, die al in 1883 
was begonnen te rijden. 
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Naarmate de tijd verstreek, zakten de transportcolonne en 
andere activiteiten van de afdeling Maastricht toch wat in. In 
1925 werd een poging gedaan er nieuw leven in te blazen 
onder andere door voor te stellen de jaarlijkse Rode Kruis 
vergadering niet meer uitsluitend in Den Haag te houden, maar 
ook elders in het land. Op 7 juli 1925 werd de bijeenkomst in 
Maastricht gehouden met daags daarop een grote oefening 
van afdelingen in Zuid-Limburg. Uiteraard werden meerdere 
dagen met activiteiten gevuld voor de gasten uit geheel 
Nederland. 

Ook was er inzet bij de (bijna) jaarlijks terugkerende 
overstromingen. Soms weinig tot niets te doen, soms voedsel 
uitdelend en soms evacués helpend. 

Overstroming 
(1926) 

 

 

 

 

 

 

 

Ten behoeve van de bevolking (ook uit dorpen aan de Maas) 
werd door het Rode Kruis Maastricht een school als 
verblijfplaats ingericht. 
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In 1932 werd het onderdeel Transportcolonne uitgebreid met 
een uit dames bestaande 'verpleegcolonne'. In 1935 waren 
binnen die eenheid om precies te zijn actief: 14 aspirant 
helpsters, 23 leerling-helpsters, 17 helpsters 3de klas, 3 
helpsters 2de klas, 2 helpsters 1ste klas en een 
hoofdverpleegster.  

In 1933 kwam er ook een bloedtransfusiedienst bij. Om te 
beginnen stelde die van 60 donoren de bloedgroep vast en 
verzorgde een medische keuring van deze mensen. Later werd 
de lokale bloedtransfusiedienst onderdeel van het 
Nederlandse Rode Kruis. 

Ziekenreis Lourdes 
(1935) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De toenemende spanningen in de wereld hadden 
vanzelfsprekend hun weerslag op het Rode Kruis. Vanuit de 
centrale organisatie werd steeds neutraliteit gepropageerd en 
zorg voor zieken en gewonden. 
Dit had uiteraard ook zijn weerslag op de houding en werkwijze 
van de afdeling Maastricht, met toch wel enkele 
accentverschillen. Deze bleken te zijn ontstaan in de Eerste 
Wereldoorlog, toen Maastricht min of meer een frontstad was 
in neutraal Nederland met gewonden uit België en Duitsland. 
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Ook werd toen intensief gewerkt voor vluchtelingen, zelfs voor 
eerste opvang op school voor kinderen van vluchtelingen. 
 
Als frontstad met militair personeel en de ervaringen van de 
Eerste Wereldoorlog wapende zich ook (letterlijk) het lokale 
Rode Kruis. De ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog met 
lazaretten, vluchtelingenopvang, oorlogsgewonden maakten 
onder meer een ziekenhuis aan de President Rooseveltlaan 
213 noodzakelijk. Daar waar de meeste Rode Kruis 
Kringmagazijnen in de loop van 1938 het aantal bedden 
verminderden naar 25, bleven in Maastricht nog 100 bedden 
paraat. 
 

Verpleegsters oefenen zelfverdediging (1938) 
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Ziekenhuis Pr. Rooseveltlaan (1939) 

 
 
14-0! Ten bate van het Rode Kruis werd in Maastricht in juni 
1939 een voetbalwedstrijd gespeeld tussen M.V.V. en de 
Zwaluwen. 
 
Op 10 mei 1940 viel Duitsland ons land binnen. Zuid Limburg 
merkte als een van de eersten dat een invasie begonnen was. 
De activiteiten van het Rode Kruis concentreerden zich tijdens 
de meidagen net als tijdens de Eerste Wereldoorlog wederom 
in Maastricht. Vanuit alle richtingen kwamen gewonden naar 
de stad. Op het hoogtepunt waren dit er ruim 1.000. Het 
ingerichte ziekenhuis moest op last van de Duitsers worden 
ontruimd, wat veel logistieke energie vergde. Ook moesten 
totaal vier ziekenhuizen worden ingericht, want de toeloop 
ging de beddencapaciteit van Calvariënberg ver te boven. Ook 
nu begaven de Rode Kruishelpers zich in gevaarlijke situaties 
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om mensenlevens te redden. Een van de ambulances werd 
kapotgeschoten. 
 
Op 11 mei 1940 vond in Werkendam op de Merwede een 
explosie plaats bij het Rode Kruisschip “de Hoop”. De uit 
Maastricht afkomstige ploegcommandant van een 
transportcolonne was aan boord om gewonden op te halen. 
Het schip liep op een magnetische mijn, zonk meteen en alle 
12 opvarenden verloren het leven. 

 

 
Op 10 juni 1940 
bezocht de Belgische 
koningin-moeder het 
ziekenhuis in het 
Jezuïetenklooster. Zij 
bedankte er de vele 
Rode Kruisers voor de 
zorg aan de 
gewonden, waaronder 
veel Belgen. 
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Ziekenhuis in Jezuïetenklooster (1940)

 
 

Prent van arts in lazaret 
Tongersestraat (1940) 
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Helaas waren er ook 
in augustus 1940 
doden te betreuren. 
De foto (uit een 
persoonlijk dagboek) 
geeft een beeld van 
een van de 
omvangrijke taken 
van het Rode Kruis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al in oktober 1940 en de 
daarop volgende jaren was 
een belangrijke taak voor 
het Rode Kruis om 
informatie te verzamelen 
over vermiste personen. 
Daarvoor werden in het 
hele land informatie-
bureaus opengesteld waar 
men informatie kon 
brengen of halen over 
vermiste personen. Op de 
foto het informatiebureau 
Maastricht, vermoedelijk 
in de Bredestraat. 
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Aan het eind van 1941 kreeg de afdeling Maastricht een 
vrachtwagen van het merk Fargo die werd omgebouwd voor 
gewondenvervoer. Deze had het in 1942 druk als gevolg van 
diverse bombardementen. Later stelde de firma Bonhomme 
een Chevrolet aan het Maastrichtse Rode Kruis ter beschikking. 
 
Een Brits bombardement in Blauw Dörrep in Maastricht in 
november 1941 leidde tot verwoesting van meer dan 200 
huizen. Al tijdens de eerste opruimingswerkzaamheden 
werden er burgerslachtoffers geteld: 17 doden, 45 zwaar 
gewonden en 70 lichtgewonden. Samen met de Nederlandse 
Volksdienst bood het Rode Kruis Maastricht hulp en verzorgde 
verder huisvesting in openbare gebouwen. 
 
Mr. Vollgraff werd 4 mei 1942 in zijn woonplaats Maastricht 
gearresteerd en dezelfde dag, met lotgenoten uit de stad en 
uit de omgeving, als gijzelaar naar het kamp Beekvliet in St. 
Michielsgestel overgebracht. Daar zou hij 7½ maand blijven, 
eerst, met een gezelschap van 24 man in Blok VI, vanaf  oktober 
werden zij, die ouder waren dan 55 jaar, in aparte afgesloten 
cabines in Blok II opgesloten. “Vrij” gekomen gearresteerden 
worden ook in een van deze hokjes opgesloten. Voeding: het 
kampeten was zeer slecht, maar een overvloed van pakjes en 
zendingen van familie, andere particulieren, van het Roode 
Kruis Maastricht, firma's en comités, zorgden voor een 
betrekkelijke weelde, ook wat betreft rookartikelen, alcohol en 
gebruiksvoorwerpen. Op 18 december 1942 werd mr. 
Vollgraff, zonder toelichting of proces, met vele anderen 
vrijgelaten. 
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Lazarett en Krankensammelstelle (1942) 

 
 
Het was in 1942 niet altijd “moeilijk”.   
Het afdelingsgebouw werd 7 februari geopend. 
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Ter herinnering aan een van de ziekenhuizen (Jezuïtenklooster) 
van het Roode Kruis Maastricht 

 
In 1942 deed het 
Rode Kruis mee met 
de internationale 
tendens en reikte 
herinneringskruisen 
uit voor bijvoorbeeld 
“bewezen diensten in 
den mobilisatie en 
oorlogstijd 
1939/1940”. 

 
Een wrang incident vond plaats met als inzet de joodse Rode 
Kruis vrijwilliger C. Koker en het bestuur van de afdeling 
Maastricht. Nederlands soldaat Koker was gewond geraakt bij 
de Duitse inval, werd door het Rode Kruis Maastricht verzorgd 
en kwam weer op de been. Onder de indruk van de geboden 
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hulp meldde C. Koker zich daarop als vrijwilliger bij de afdeling 
Maastricht en werd aangesteld als chauffeur bij de Colonne.  
 
Een brief gedateerd 17 juli 1942 gericht aan: 'Herrn 
Beauftragten für die Provinz Limburg des Reichskommars für 
die besetzten niederländischen Gebiete' verschafte een 
ijzingwekkend inzicht in hoe het er in dat stadium van de 
jodenvervolging aan toe ging. In de brief werd door de afdeling 
Maastricht toegegeven dat de heer Koker 'inderdaad jood im 
sinne der desbez. Verordnung des Reichskommisars' is, maar 
dat het bestuur 'dit niet kon weten omdat de chauffeur tot 16 
juli 1942 rond 11.30 uur geen J of G op zijn identiteitspapieren 
had staan'. Wel had het bestuur in 1941 al de joodse 
vrijwilligers Drielsma, Weinhausen, Wijngaard (vader en 
dochter) ontslagen toen Verordnung 199 van kracht was 
geworden.  
 
Klaarblijkelijk had de Duitse verantwoordelijke een brief naar 
het bestuur van het Rode Kruis Maastricht gestuurd waarin 
bovenstaand verwijt is gemaakt. Hierin stond dat het voltallige 
bestuur en beheerders van de Afdeling Maastricht en 
Omstreken van het Nederlandsche Roode Kruis omwille van de 
heer Koker dienden af te treden. Dat gebeurde dan ook door 
elf mensen. Twee andere bestuursleden zaten op dat moment 
zelf gevangen. Het Rode Kruis Maastricht moest in ieder geval 
de oorlog zien door te komen zonder een eigen bestuur. Het 
lot van de heer Koker en andere joodse vrijwilligers viel niet te 
achterhalen. 
 
In de notulen van een Bestuursvergadering in 1942 werd het 
volgende genotuleerd over die periode tot de bevrijding in 
1944. 
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“Hierna volgt een periode van meer van twee jaar, waarin de 
leiding van ons werk door de Duitsche onderdrukkers van ons 
Vaderland gelegd werd in handen van personen, wier namen 
niet een waard zijn te worden geschreven. 
Onze Transport- en Verpleegcolonne bleven hunne principes 
getrouw zoodat door hun actief of lijdelijk verzet geen enkele 
daad kon worden gesteld, welke den naam onze Afdeling zou 
hebben bedoezeld. 
Het contact met het Hoofdbestuur werd onderhouden door 
den heer M. van Grinsven, leider van het Informatiebureau 
der Afdeling. Zijn werk in deze tijd zij hier met eere vermeld.” 
 
 

Bevrijders en 
vrijwilligers bij 
Cortenstraat 7 
(1944) 
 
 
 
 
 
 

 
Meteen na de bevrijding van Maastricht werden in november 
1944 ten bate van het lokale Rode Kruis concerten gegeven. In 
de volledig gevulde Stadsschouwburg werden aan twee 
vleugels werken van Bach, Mozart en Reger uitgevoerd en 
enkele dagen later verzorgde het Nachtegalenkoor uit 
Meerssen een concert met Middeleeuwse en latere 
volksliedjes. 
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Inzameling 
Grote Staat 
(1944) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De rol van het Rode Kruis in de Tweede Wereldoorlog was 
allerminst ondiscutabel. Dit werd in beeld gebracht door 
meerdere onderzoeken. De conclusies van een onderzoek uit 
2017 mogen in dit gedenkboek niet ontbreken.  
 

“Het hoofdbestuur van het Rode Kruis heeft zich veel te 
makkelijk geschikt naar de bezetter. Het sprak zich nooit 
uit tegen de Jodenvervolging. Instructies van de bezetter 
werden braaf opgevolgd, waardoor Joden al snel niet 
langer welkom waren bij de Rode Kruis-bloedbanken en 
werden verzocht op te stappen uit de lokale besturen en 
afdelingen”. 

 

Het Nederlandse Rode Kruis stuurde ook geen 
voedselpakketten naar Joden, Roma, Sinti en politieke 
gevangenen in binnen- en buitenland. Uitzondering bleek Rode 
Kruis Maastricht die, buiten medeweten van het hoofdbestuur, 
7.000 pakketten verzond aan politieke gevangenen. De inhoud 
hielp gevangenen tegen honger, ziekte en kou en was 
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bovendien een kostbaar ruilmiddel. Maar belangrijker nog: ze 
lieten zien dat iemand in Maastricht en omstreken aan hen 
dacht. 
 

“Het ontbrak het bestuur aan elke vorm van lef en 
creativiteit om voedselpakketten bij gedetineerden en 
dwangarbeiders te krijgen, of het op andere manieren 
voor deze mensen op te nemen. Andere nationale 
verenigingen, zoals het Noorse Rode Kruis, lieten zien dat 
dat wel degelijk mogelijk was.” 

 
Het ziekenvervoer komt in 1945 weer op gang. Uit leger 
”voorraden” kreeg Maastricht een Fargo en in 1946 een Austin 
K2Y. In dat jaar werden het respectabele aantal van 164 ritten 
gedaan. 
 
De oorsprong van het Rode Kruis Korps (RKK), dat in 1946 z’n 
structuur heeft gekregen, is te vinden in de eerste 
hulpcolonnes die in de oorlog van 1870-1871 hulp gingen 
verlenen op en achter de slagvelden. RKK verleende hulp aan 
hen, die zowel in oorlogstijd of in vredestijd door een ramp 
getroffen zijn. Alle korpsleden ontvangen een basisopleiding 
EHBO, RK opleiding hygiënische vorming en ze leerden onder 
allerlei omstandigheden gewonden te vervoeren, eventueel 
met improvisatie en een cursus Eerste Hulp in oorlogstijd om 
te kunnen optreden bij massale rampen. Daarnaast kregen de 
helpsters een opleiding in elementaire ziekenverzorging.  
In de jaren 70 droegen de RKK-ers een baret met de tekst Inter 
arma caritas (Barmhartigheid te midden van de wapenen). 
 
Het Rode Kruis richtte in 1946 een lectuurdienst op. De 
doelstelling ervan is boeken en tijdschriften in te zamelen voor 
verspreiding onder chronisch zieken, bejaarden en 



 

150 jaar Rode Kruis Maastricht  -   37   - 
 

gehandicapten en levering aan medische en sociale 
instellingen. Hiervoor werden lokaal drie lectuurhuisjes in 
gebruik genomen, welke eenmaal in de drie weken werden 
geleegd.  
 
Nadat de oorlog in Europa was beëindigd, laaide in Nederlands 
Indië een onafhankelijkheidstrijd op. Daartoe werden 25.000 
oorlogsvrijwilligers gezonden om het geweld in Indië te 
bedwingen en de koloniale orde te herstellen. Dit gebeurde 
met groot geweld in een tweetal zogenaamde politionele 
acties.  
 
Op 9 november 1946 startte het Nederlandse Rode Kruis 
Maastricht de opleiding voor meisjes, die als verpleeghulp naar 
Indonesië uitgezonden werden. In Indonesië kwam een 
helpster 1e klasse van het Rode Kruis Maastricht om het leven. 
 
Gedenkplaquette in Rode Kruis gebouw (1948) 

 
Op het kerkhof in Heer werd in 1951 een gedenkteken onthuld 
voor de uit Heer afkomstige Mia Pisters. 
 



 

150 jaar Rode Kruis Maastricht  -   38   - 
 

De op zaterdag 21 augustus 1948 gehouden Rode Kruisdag in 
Sittard trok 800 leden van de Limburgse colonnes. Op het 
programma stonden onder andere de Benelux-verbroedering, 
ontvangst op het stadhuis, een voetbalwedstrijd en een 
concert. 
 
In 1950 wist de afdeling zelfs de hand te leggen op een Packard 
ziekenauto, die nieuw uit Amerika kwam.  
 
Begin 1950 logeerden onder auspiciën van het Rode Kruis 
Maastricht een 50-tal ondervoede en ziekelijke Franse 
kinderen in Zuid Limburg 
 
Het Rode Kruis nam met ambulancewagens vanaf 15 juni 1950 
het vervoer van de zieken van ziekenhuis Calvariënberg naar 
het nieuwe ziekenhuis Sint Annadal voor haar rekening. 
 
Ook na de oorlog verleende het Rode Kruis Maastricht meer 
dan eens medewerking aan het beteugelen van rampspoed 
elders, ook ver weg. Zo vond in 1951 in Italië een 
watersnoodramp plaats. Ten bate van de zwaar getroffen 
slachtoffers van deze overstroming werd door het 
Maastrichtse Rode Kruis een benefietavond gehouden.  
 
De jaarlijkse Lourdes-bedevaart had op 22 juni 1952 een 
tussenstop in Maastricht. In de “witte trein” laadde het Rode 
Kruis Maastricht zieken in. Verder vertrok ook de “blauwe 
trein” met pelgrims vanuit de regio op die dag. 
 
Een belangrijke inkomstenbron voor het (landelijke) Rode Kruis 
was de jaarlijks terugkerende collecte. In 1952 dichtte een 
collectant het volgende: 
 



 

150 jaar Rode Kruis Maastricht  -   39   - 
 

Hier zitten we nu bij elkaar als “lui” van het Rode Kruis 
We hebben allen meegedaan aan ’t bedelen, huis aan huis 
’t Ging niet altijd als gesmeerd, dat weet ook gij, nietwaar? 
Toch zijn we als beloning nu gezellig bij elkaar! 
 
‘k Vertel U hier, of het mij en anderen is vergaan 
Gij hebt waarschijnlijk net als ik wel een perplex gestaan! 
Ik belde aan: Voor ’n heel klein raam, een …. rimpelig gezicht 
Ik zei: “Mevrouw, het Rode Kruis”! Pats vloog het raampje dicht 
 
Ik bel nog eens, weer kwam die snuit 
 
‘k Zeg: Mevrouw, bedenk eens goed 
Het Rode Kruis is ook de dienst die aan Bloedtransfusie doet 
Ze geven U weer “piepjong bloed” na dokters overleg 
En Uw gezichtje wordt weer jong en al Uw rimpels weg 
 
Toen kwam ze met een tientje aan, ’t werd in de bus gedrukt 
“Uw rimpels” zei ik, “zijn wel diep, maar ‘k hoop toch dat het lukt” 
 
Ik belde aan, een kind kwam voor. Ze zei: “Mammie is niet thuis” 
Maar ‘k zag beweging bij het gordijn en dacht dat is niet pluis. 
 
Ik vroeg: “Is moeder heel ver weg? Vertel het me eens gauw.” 
’t Kind kleurde en riep in de gang: “Zeg mams, wat zeg ik nou?” 
Ik belde aan, mijnheer kwam voor. Ik zei: “Hier ’t Rode Kruis” 
“Wat spijt me dat” sprak de mijnheer “Mijn vrouw is juist niet thuis” 
 
Ik zei: “Mijnheer begrijp me goed, ik kom niet om Uw vrouw, 
Want zij kan toch niet in de bus, dus geef zelf maar gauw”. 
Hij keek me aan, dacht even na.. of hij wat geven zou 
Hij gaf een ‘knaak’ en ik zei: “Dank u wel, de groeten aan Mevrouw”. 
 
Ik belde eens, mevrouw kwam voor. ’t Was net een modepop 
Ik schrok er van, de rouge en stift zat er wel erg dik op.. 
Ik zei: “Mevrouw, ’t Rode Kruis vraagt U een kleinigheid” 
“Maar hoe bestaat ‘t” riep ze toen “in deze dure tijd”. 
 
“Ik weet verduveld toch al niet hoe alles marcheert”. 
Ik zei: “Mevrouw bedenk eens goed, wat ’t Rode Kruis presteert” 
 



 

150 jaar Rode Kruis Maastricht  -   40   - 
 

Ze lachte eens en sprak toen heel beslist, “U hebt gelijk mijnheer 
‘k ontzeg me iets, ik doe in Uw bus wat ik in één week versmeer”. 
 
Ik belde aan, de kinderjuf zei: “Hier is niemand thuis 
Maar kom hier, ik geen zelf een stuk, ’t is voor het Rode Kruis. 
Want ’t Rode Kruis dat werkt toch ook voor iedereen als ’t moet 
Als iedereen nu iets geeft, dan is de collecte goed!” 
 
Ik zei: “Dank U zeer, juffrouw, dat hebt u fijn gedaan! 
Als iedereen het zo bezag, dan zou het vast beter gaan!” 
U merkte wel het gaat ons soms nog lang niet gesmeerd 
Maar ’t is u ook niet ontgaan, ik heb .. gefantaseerd. 
 
Toch geeft men lang niet altijd mild of met een mild gebaar 
Zo echt een blik, hier heb je wat. Vooruit! Verdwijn nu maar. 
We raken er niet door ontstemd, al doet het wel een pijn 
Dat zelfs voor het Rode Kruis nog “uitvluchtzoekers” zijn 

 
Ook bij de grote Zeeuwse watersnoodramp van 1953 kwam 
het Rode Kruis Maastricht in actie. Organiseerde acties, zoals 
kledinginzameling en transporten. 
 

Collecte bij 
Carnavalsoptocht 

(1953) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om haar activiteiten te kunnen bekostigen werd in juli 1954 
een verkoopactie van luciferdoosjes georganiseerd. In de 
doosjes bevond zich een papiertje dat aan de onderzijde 



 

150 jaar Rode Kruis Maastricht  -   41   - 
 

verwarmd moest worden en bij een groene kleur had men 
prijs. In witte letters kwam het winnende bedrag van ƒ 100 of 
ƒ 500 te lezen. De totale (uiteraard gesponsorde) prijzenpot 
bedroeg ƒ 15.000. 
 
Een Packard ambulancewagen van het Rode Kruis Maastricht 
botste in april 1955 in Waardenburg tegen een boom, sloeg 
over de kop en raakte vervolgens in een sloot. De  Maastrichtse 
huisarts Castermans werd zwaargewond naar Utrecht 
overgebracht.  
 
In juni 1955 werden de Maastrichtse helpsters van het 
Nationale Rode Kruis in de Sphinxzaal voor de tweede maal 
landskampioen. 
De hele dag hadden ijverige helpsters “gewonden” verbonden 
en reddingswerkzaamheden verricht om aan het eind van de 
dag met 313 punten de wisselbeker een jaar lang te mogen 
behouden. 
 
Tijdens de vijfdaagse Hongaarse Opstand van oktober 1956 
raakten duizenden mensen gewond. Een Hongaarse oproep 
aan internationale hulporganisaties om medische 
hulpgoederen te leveren, bleek daarop niet aan dovemans 
oren gericht. Het Nederlandse Rode Kruis vroeg het Ministerie 
van Oorlog (zoals Defensie toen heette) vliegtuigen ter 
beschikking te stellen om bloedplasma naar Hongarije te 
brengen. De afdeling Maastricht, op haar beurt, organiseerde 
inzamelingsacties. 
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Acties voor Hongarije (1956) 

 
Wie niet in de gelegenheid was aan de actie met voedsel-
pakketten mee te doen, stortte een gift in een van de bussen 
van het - als altijd - actieve Rode Kruis. 
 
Op 16 april 1956 ging de “Kasteel Staverden” voor het Rode 
Kruis voor een eerste tocht van zes dagen varen met een schip 
met 71 liggende zieken, die naar deze excursie een heel jaar 
uitkeken. 

 
Het ziekenvervoer werd uitgebreid in 1956 door de komst van 
een Volkswagen. 
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Hulp om de hoek! Toen op 22 maart 1957 op de hoek 
Cortenstraat – Heidenstraat een bromfietser met een flinke 
klap op een personenauto vloog, was hulp zeer nabij. In het 
nabijgelegen gebouw van het Rode Kruis Maastricht werd 
lesgegeven. De docent en leerlingen waren binnen een halve 
minuut ter plekke met brancard, spalklat, noodverband, en 
dekens. Ook nu weer: Rode Kruis (al 150 jaar) in de buurt. 
 
Op zondag 8 juni 1958 hield de wandelsportvereniging Rode 
Kruis afdeling Maastricht haar jaarlijkse wandeltocht. De 
groepen konden met een tocht van 5, 10, 15 of 25 kilometer 
groepsherinneringen en extra prijzen winnen. 
 

Op de reguliere 
zomerzegel 1958 met 

Rode Kruis-toeslag 
van 12 + 8 cent was 

de St. Servaasbrug 
afgebeeld.  

 
 
 
In december van 
hetzelfde jaar werden bij grondverzakkingen van een 
champignonkwekerij in Zichem Zussen Bolder 13 mensen 
bedolven en vielen er veel doden. De Maastrichtse brigade 
verleende bijstand totdat alle reddingsploegen wegens verder 
instortingsgevaar werden teruggetrokken. 
 
In januari 1959 werd aan de voorzitter van de 
bloedtransfusiedienst afdeling Maastricht en omstreken van 
het Nederlandse Rode Kruis, de heer Mendes de Leon,  het 
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Kruis van Verdienste uitgereikt. Dit gebeurde in het 
Staargebouw in aanwezigheid van ruim 200 donoren en 
belangstellenden. 
 

In mei 1959 werden maar liefst 
13 vrijwilligers van het Rode 
Kruis Maastricht, waarvan 
twee colonne-leden  geïnstal-
leerd als Rode Kruis-
parachutisten. Zij kregen 
enkele maanden opleiding op 
vliegveld Beek om vervolgens 
met 8 vereiste sprongen deze 
met een diploma af te ronden 

 
In de jaren zestig nam de inzet van de Rode Kruisambulances 
in het reguliere ziekenvervoer verder af. Veel afdelingen 
hadden wel een ziekenauto, maar reserveerden die voor intern 
gebruik. Dat betekende dat deze vooral dienst deden bij 
evenementen waarbij het Rode Kruis EHBO verleende. Toch 
verloor zij een belangrijk aspect van haar taak niet uit het oog. 
Met de Koude Oorlog (door de nabijheid van de grens altijd wat 
nadrukkelijker gevoeld), het voorbeeld van de stevige 
regionale organisatie van de Bescherming Bevolking in Limburg 
en de contacten en ervaring opgedaan met het ziekenvervoer, 
oriënteerde de organisatie zich op inzet bij grootschalige 
calamiteiten. 
 
Een forse brand in het gebouwencomplex van het Sint Anna 
Gesticht in Heel ruïneerde de slaapplaatsen van 200 kinderen 
in december 1960. Uit Maastricht werden bedden en 
beddengoed snel beschikbaar gesteld en vervoerd. 
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Op een zomers zonnig Vrijthof verzamelden zich in juli 1962 
15.000 jongens en meisjes rond het daar opgetrokken altaar in 
het kader van de Heiligdomsvaart. Ziekentransport en hulp aan 
bedlegerige kinderen werd door de Maastrichtse colonne met 
hulp van particulieren uitgevoerd. 
 
In september 1963 vertrok op maandagmorgen het 
ziekenschip Henri Dunant met veel opgewekte liggende 
patiënten uit Maastricht en omgeving voor een rondvaart over 
de binnenwateren. Op vrijdagavond werd weer aangemeerd. 
 
Een speciale postzegelactie voor het Rode Kruis (1963) 

 
In 1964 werkten het dagblad “de Nieuwe Limburger”, het Rode 
Kruis en het Groene Kruis met de gemeente Maastricht samen 
om zestig Berlijnertjes een onbezorgd verblijf van vier weken 
te garanderen in het “Land-zonder-grens”. 
 
Kledingkast opgeruimd? Het Rode Kruis is altijd blij met 
bruikbare en schone (kinder-)kleding, schoenen, handtassen, 
dekens, lakens en handdoeken. Je mag dit langs brengen bij 
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ons kantoor aan de Cortenstraat 7 in Maastricht. Op 
werkdagen tussen 14.00 en 17.00 uur.  
 
Het Rode Kruis Maastricht ontving op 23 en 24 augustus 1965 
40 zwaar gehandicapten voor een tweedaags verblijf in 
Maastricht. Vanuit het Henri Dunanthuis in Zeist werden zij 
ondergebracht in Huize Mariënwaard, waar een feestavond 
werd aangeboden. De volgende dag werden de gasten en 
begeleiders een rondleiding door Maastricht aangeboden. 
 
In het Hebiostheater in Heer werden op 22 september 1966 
door het Rode Kruis Maastricht films vertoond. De 
middagvoorstelling voor kinderen “Kolderparade” en ’s avonds 
“East of Eden”.   
 
Op 14 september 1967 werd in de Dominicanenkerk de 
rondreizende tentoonstelling “Honderd jaar Rode Kruis”. De 
tentoonstelling gaf aan de hand van foto’s en documentatie-
materiaal een beeld van de toenmalige taken en activiteiten 
van het Nederlandse Rode Kruis. 
 
Terwijl het Rode Kruis Limburg naast 15 ambulancewagens en 
4 personenauto’s beschikbaar had, had in 1967 de afdeling 
Maastricht een mobiele medische eenheid ter beschikking, 
bestaande uit 2 ambulancewagens en 2 vrachtwagens. 
 
De landelijke actie voor de hongersnood in Biafra werd op 
9 augustus 1968 vanuit Maastricht ondersteund met ƒ 478.000. 
Het Rode Kruis verzorgde de levering van 10 ton kindervoeding 
naar het noodgebied. 
 
Een Tour de France-etappe finishte in juni 1969 op het 
Volksplein in Maastricht. Met heel veel volk op een tribune en 
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nog meer volk staand achter de dranghekken werd de Rode 
Kruiswagen gebruikt voor afname van de dopingcontrole bij de 
renners. De Belg Julien Stevens was ritwinnaar en veroverde 
tevens de leiding in het algemeen klassement. 
 
Met hulp van het Rode Kruis Maastricht werd er vanaf 
18 september 1969 elke donderdagavond aan lichamelijk 
gehandicapten gelegenheid gegeven tot zwemmen in het 
Sportfondsenbad in Maastricht. 
 
In Maastricht zetelde vanaf 1970 een Mobiele Medische 
Eenheid (MME) die beschikte over twee ambulances en twee 
vrachtwagens.  
 
In het Staargebouw werd op 22 mei 1970 een concert door het 
Limburgs Symfonie Orkest gegeven voor de chronisch zieken 
van Maastricht en omgeving. Dit in het kader van een reeks 
evenementen  ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van 
de afdeling Maastricht. Ook werden op 21 september 1970 in 
de Sphinxzaal de 22ste nationale wedstrijden van het Rode 
Kruis Korps gehouden. 
 
Op 4 september 1970 hadden ruim 300 kinderen van kleuter- 
en lagere scholen in Maastricht 600 fruitschalen samengesteld, 
die zij in het kader van 100 jarig bestaan van de Maastrichtse 
afdeling aanboden aan de bewoners van Calvariënberg. 
 
Nederlands kampioenschap wielrennen in Valkenburg medio 
juni 1971. Met een dertigtal manschappen op en rond het 
circuit zorgde het Rode Kruisequipe voor eerste hulp bij 
ongelukken. 
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Zoveel mogelijk bedlegerige zieken uit de hele gemeente Beek 
werden op zondag 9 augustus 1971 met brancards en auto’s 
van onder meer Rode Kruis Maastricht naar het feestpaviljoen 
in Neerbeek gebracht om een Hoogmis bij te wonen. Er werd 
gefeest ten behoeve van het instrumentenfonds van de 
fanfare Sint Callistus. 
 
Wielerstad Elsloo deed in maart 1972 van zich spreken door 
het organiseren van wielerwedstrijden. De lokale 
Wielervereniging hield wedstrijden met opbrengsten voor 
onder meer de lokale afdeling van het Rode Kruis. 
 
10.183 wandelaars namen deel aan de 21ste Internationale 
Margraten Wandeltocht in juni 1973. Mede door de ruime 
vertegenwoordiging van de Maastrichtse colonne werd een 
ruim 150 man sterke EHBO-ploeg samengesteld. 
 
De bewoners van zorgcentrum Aldenhof in Maastricht werden 
in de door het Rode Kruis speciaal ingerichte boot in de 
gelegenheid gesteld een boottocht te maken. Op 5 september 
1973 werd een tocht op de Prins Maurits naar midden Limburg 
gemaakt. 
 
De speedbootraces op de Maas in april 1974 leverden weinig 
strijd op. Wel bleek spectaculair het verongelukken van twee 
boten welke door de sterke wind geflipt werden. Verder 
werden waterski-demonstraties verzorgd. Medewerking werd 
onder meer verleend door het Rode Kruis Maastricht 
 
Het Rode Kruis Maastricht en Omstreken bleek in de loop der 
jaren steeds actiever met haar vakantie-”aanbiedingen”. 
Enerzijds was dat een teken des tijds anderzijds mag niet 
onvermeld blijven dat door persoonlijke inzet van de 
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organisator en zijn band met Maastricht steeds meer vakanties 
werden georganiseerd. 
Als voorbeeld de aanbieding in 1975 met een week verblijf in 
“Auspice Rolduc” te Kerkrade 
 
Groep 1  9 juni   32 patiënten 
Groep 2 23 juni  25 patiënten 
Groep 3 30 juni  25 patiënten 
Groep 4 28 juli  25 patiënten 
Groep 5 4 augustus  25 patiënten 
 
Het verblijf was gratis voor de patiënten inclusief een 
ontspanningsprogramma: kienavond, filmavond, orkest, 
excursie en afscheidsavond. 
 
Op 16 maart 1976 werd Klevarie verhuisd. Het nieuwe 
onderkomen aan de Polvertorenstraat was zover klaar dat het 
Burgerlijk Armbestuur de zetel, de kantoren en de 
verpleegkliniek kon verhuizen. Het voltallig personeel, het 
Rode Kruis, de jeugd van broeder Melchior en - voor zover 
mogelijk - de verpleegden zelf staken de handen uit de 
mouwen. 
 

 
Lectuurpost Vrijthof (1976)  
(links op de foto) 
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In 1977 had het Rode Kruis Maastricht 3 lectuurposten. 
Bedoeld voor lectuur, actuele tijdschriften, boeken e.d. 
 
De lectuurposten werden verhuisd: 
- van Vrijthof, tegenover politiebureau naar ingang 

voorzijde Miro-markt Brusselsepoort, bij bushalte en 
telefooncel 

- van hoek Markt – Grote Gracht naar het parkeerterrein van 
de Belastingen, ingang Marktzijde 

- van Wijcker Brugstraat, tegenover Cinema Palace naar 
Stationsplein, bij de taxistandplaats. 

Vanwege toenemende kosten werden de lectuurposten op 
1 januari 1983 opgeheven. 
 
Bekend was ook de 5-jaarlijkse postzegelactie van het 
nationale Rode Kruis. Voor Maastricht en omstreken werd in 
de hal van het hoofdpostkantoor aan het Vrijthof 10 op 
22 augustus 1978 om 10 uur de eerste zegel verkocht. Deze 
speciale zegel had een briefwaarde van 55 cent en een bijslag 
van 25 cent voor het Rode Kruis. Naast de stand in het 
hoofdpostkantoor aan het Vrijthof waren er ook stands in het 
warenhuis Vroom & Dreesmann aan de Grote Staat en in het 
postkantoor van Wijck. 
 
Het Rode Kruis Maastricht zat zeker niet stil. In samenwerking 
met de Maastrichtse Politie Sport- en Ontspanningsvereniging 
werd het Nationaal Politie Muziek Festival 1979 Maastricht 
georganiseerd. Dit grandioos muzikaal evenement vond op 
vrijdag 14 september 1979 in de Eurohal te Maastricht plaats. 
Het evenement werd gratis aanboden aan alle bejaarden, 
gehandicapten, bedlegerigen en rolstoelgebonden patiënten 
uit Maastricht en omgeving. In de speciaal ingerichte Eurohal 
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(denk aan toiletten) verleenden de vrijwillig(st)ers van het 
Rode Kruis assistentie. 
 
Begin 1979 introduceerde het Rode Kruis Maastricht de 
Telefooncirkel. Een wervende tekst ondersteunde die 
activiteit:  

“Met de Rode Kruis Telefooncirkel blijft u juist dan niet 
onopgemerkt. Als deelnemer aan de contactcirkel hoort u 
bij een groep mensen die op elkaar letten. Als het niet lukt 
om op het afgesproken moment contact met u te krijgen, 
alarmeert de cirkel iemand om even een kijkje bij u te 
nemen. U wordt dus niet zomaar vergeten. Hoe werkt de 
contactcirkel? De deelnemers vormen een cirkel door elke 
dag contact met elkaar te hebben en te vragen of alles 
goed gaat. Dit is meestal telefonisch. Zo zorgt de cirkel 
ervoor dat het opgemerkt wordt als er iets met u aan de 
hand is en u geen hulp meer kunt vragen. De deelnemers 
bellen elkaar in een vaste volgorde, zodat ze steeds met 
dezelfde persoon contact hebt. Daarmee had de 
telefooncirkel een sociale activiteit én een 
alarmeringsfunctie.”  

De telefooncirkels worden in 1996 overgedragen aan de 
Telefonische Hulpdienst. 
 
Om een indruk te geven over de (bijzondere) vakanties welke 
werden georganiseerd een bericht uit de Limburger van 3 juni 
1980. 
Zowel de ‘J. Henry Dunant’ als de ‘Prins Maurits’ van het Rode 
Kruis vertrokken vanaf de Wilhelminakade in Maastricht voor 
een bootreis met 74 Limburgse patiënt-gasten. De 
“’Maastrichtse boot” was een begrip bij het Rode Kruis, al was 
het maar dat de leverancier van bier en gedistilleerd halver-
wege de vaart moest komen aanvullen. De gasten aan boord 
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van de Maastrichtse boot kwamen in de jaren 60 en 70 via de 
grote Maastrichtse bedrijven ENCI, KNP, MOSA, V&D, Sphinx. 
Zij gaven hun zieke en oud-werknemers de gelegenheid voor 
deze boottocht en namen een groot deel van de kosten op zich. 
Tijdens deze boottocht moesten vrijwilligers die de basis-
opleiding van het Rode Kruis Korps volgden (verzorging in en 
om het bed en rolstoel etc) 40 uren stage lopen aan boord. 
Heel lang in de witte kleding, tot het omslagpunt kwam dat de 
gasten vakantie hadden en de vrijwilligers mochten in 
burgerkleding werken en alleen tijdens de verzorgingsrondes 
in de witte kleding. In oktober 1985 gingen 74 gasten onder 
begeleiding van 47 Rode Kruis vrijwilligers zijnde de 
scheepsarts, verpleegkundigen, helpers en helpsters vanuit 
Roermond, via Mook naar Düsseldorf en terug via Aijen naar 
Maastricht. In elke stad cq dorp werd er ’s middags met de 
gasten gepassagierd. En ’s avonds organiseerde de plaatselijke 
Rode Kruis afdeling waar de boot aanmeerde een gezellige 
avond voor de gasten. Nadat iedereen in bed lag gingen de 
vrijwilligers de uitdaging aan om een Brand café te vinden om 
na 2 glazen bier weer heel hard terug te rennen anders 
stonden ze voor een gesloten bootdeur. 
 
In 1980 was het de laatste vakantiereis voor de kapitein van de 
‘J. Henri Dunant’. Hij maakte in de voorafgaande 20 jaar 21 
vakantietochten met in totaal 1.564 chronisch zieken en 
gehandicapten uit Maastricht en omgeving. 
 
Op de laatste dag van de Rode Kruis straatcollecte op 6 juni  
1980 werd een vrijwillige bijdrage gevraagd in de gemeenten 
Bemelen, Bunde, Cadier en Keer, Geulle, Maastricht, 
Margraten, Meerssen en Ulestraten. Als neutrale instelling, 
zonder overheidssubsidie, diende de opbrengst een bijdrage te 
zijn aan vele lokale, nationale en wereldwijde activiteiten.  
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Vele jaren achtereen verzorgde het 
Rode Kruis, in samenwerking met 
het warenhuis Vroom & 
Dreesmann, dat mindervalide 
mensen vanaf een speciale 
kijkplaats naar de grote optocht op 
carnavalszondag konden kijken. De 
kijkplaats met 150 zitplaatsen 
onder de luifel was alleen bedoeld 
voor gehandicapten, rolstoel- 
patiënten en hoogbejaarden. Voor 
mensen die rolstoel gebonden zijn, 

gehandicapt of een hoge leeftijd hebben richten we jaarlijks 
een kijkplaats in om toch te genieten van de Carnavalsoptocht 
op Carnavalszondag. Bijzonder om te zien dat zij zittend 
genieten van alle carnavalsvierders, de bonte kleuren en de 
kakafonie aan geluid van de Zaate Hermeniekes. 
Ooit begonnen onder de luifel bij Vroom en Dreesmann, toen 
dit niet meer mogelijk was ivm de uitbouw, in overleg met de 
Tempeleers gaan kijken naar een alternatieve locatie. Dit werd 
het Vrijthof tegenover het Theater. Ondertussen een niet weg 
te denken activiteit. Middels sponsoring kunnen we daar 
tenten plaatsen, onze gasten een kopje koffie aanbieden met 
wat lekkers.  
 
In 1982 werd de stichting LOTT (Landelijk Overleg Transmurale 
Thuiszorg) opgericht en in Zuid Limburg waren meteen twee 
LOTT-teams actief: in Heerlen en Maastricht. In deze projecten 
werd aandacht besteed aan inhoudelijke, financiële en 
organisatorische zaken van de dagelijkse praktijk in de 
thuiszorg. 
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In het stadhuis van Maastricht werden in november 1982 
onderscheidingen uitgereikt aan bloeddonoren die 5, 25, 50 en 
60 keer bloed hebben afgestaan. De oorkondes werden 
uitgereikt door de wethouder sociale zaken, welzijn en 
volksgezondheid maar ook door de bestuursleden Rode Kruis 
Maastricht. 
 
Kruitdampen op de Maas, waar op 26 augustus 1983, het 
schouwspel “Burchtbestormen” werd opgevoerd. Met 
stormboten, kanongebulder, aanvallers en verdedigers werd 
de met een Maastrichtse vlag getooide burcht op een ponton 
belegerd. Voor de veiligheid zorgden onder meer vrijwilligers 
van het Rode Kruis Maastricht die regelmatig met 
gehandicapten van MGS gingen zwemmen. 
 
Op maandagmorgen 14 november 1983 organiseerde het 
Rode Kruis Maastricht, in samenwerking met het warenhuis 
Vroom & Dreesmann een winkelmorgen. Personen die zelden 
of nooit de in de gelegenheid waren eens te gaan winkelen, 
werden daarbij geassisteerd door vrijwillig(st)ers van de 
Maastrichtse Rode Kruis-colonne. Jaarlijks stelde Vroom en 
Dreesmann, voor de feestdagen, op maandagochtend haar 
winkel open voor mensen die normaal niet zo makkelijk voor 
deze dagen inkopen konden doen. De doelgroep waren 
bewoners van verzorgingshuizen, verpleegklinieken, rolstoel 
gebonden mensen, gehandicapten en moeilijk ter been zijnde 
thuiswonende senioren. Ze konden dan samen met hun 
begeleider op het gemak de inkopen doen voor Sinterklaas en 
Kerst. Indien een bezoeker geen begeleider had, dan hielp een 
Rode Kruis vrijwilliger. Vroom en Dreesmann trakteerde 
iedereen op een gratis kopje koffie. Naast dat de Rode Kruis 
vrijwilligers mensen begeleiden met hun boodschappen, 
hielpen ze ook in de lunchroom, de toiletten, de liften en dat 
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de aan- en afvoer van busjes en auto's snel verliep. Jaarlijks 
maakten tussen de 700 en 800 mensen gebruik van deze 
winkelochtend. 
 

Regelmatig kwamen met de het varend hotelschip ‘J. Henri 
Dunant’ ook patiënten uit andere regio’s Maastricht bezoeken. 
Zowel de bezienswaardigheden van Maastricht bekijken of 
lekker shoppen, hoe dan ook de middag werd altijd afgesloten 
in de Vogelstruys, waar de afdeling de gasten trakteerde op 
een versnapering. 
Op 25 april 1984 meerde de boot af langs de Maasboulevard 
ten zuiden van de St. Servaasbrug met aan boord een groot 
aantal patiënten en Rode Kruis help(st)ers uit de provincie 
Utrecht. Een gastvrije ontvangst door de Maastrichtse colonne 
resulteerde in vlaai en een rolstoelwandeltocht. 
 

Uiteraard werden in die tijd (1985) uniformen gedragen. Met 
trots werden deze op het statieportret voor het nieuwe 
gouvernement getoond (foto is van november 1988). 
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Niet alleen mooie uniformen in 1985 maar ook een veer op de 
baret. Tijdens de grootschalige oefening in rampenbestrijding 
op 18 september 1985 werd vastgesteld dat het Korps Mobiele 
Colonnes van de Koninklijke Landmacht volstrekt niet 
berekend was van die taak. Maar tegelijkertijd werd 
vastgesteld dat Rode Kruis Maastricht wél voor die taak 
berekend was. 
 
Een ontroerend weerzien na 45 jaar beleefden twee Rode Kruis 
Maastricht verpleegsters in april 1985 met de Engelse 
oorlogsveteraan Thomas Woodhouse. Beide verpleegsters 
verpleegden de gewond geraakte militair en hielpen hem te 
vluchten via ondergrondse contacten.  
 
De paus bracht in 1985 bracht  een bezoek aan Maastricht. Een 
enorm aantal kijklustigen hadden zich in de binnenstad 
verzameld om een glimp op te vangen. De op strategische 
plaatsen opgestelde ambulances en hospitaalwagens bleven 
onbenut. Het veldhospitaal – geschikt voor kleine operaties – 
op het Vrijhof bleef ongebruikt. Meer dan 70 medewerkers van 
Rode Kruis, BB en DGD hadden daarom een rustige dag. 45 
colonneleden van de afdeling Maastricht e.o.maakten deel uit 
van het Rode Kruis team. 
 
In 1986 werd de BB opgeheven en moest het Rode Kruis 
Geneeskundige Pelotons gaan bemannen. Deze pelotons 
bestonden uit 65 mensen van wie de meesten werkzaam 
waren in een Verzamelplaats Gewonden (VG). Daar werden 
stabiliserende maatregelen getroffen door artsen en 
verpleegkundigen, bijgestaan door Rode Kruishelpers. Ook de 
hulp in gewondennesten en het vervoer van gewonden naar 
de VG waren en zijn Rode Kruistaken en daarvoor waren de 
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hernoemde ziekenauto’s (PAM’s = Personeel-, Ambulance 
Materieelwagens) bedoeld. 
Het Rode Kruis erfde het nodige rollend materiaal van de 
opgeheven BB.  
 
Op 11 juni 1986 verrichtte Prinses Margriet, als lid van het 
dagelijks bestuur in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht 
de officiële opening van de 22ste Rode Kruis Bloedbank in 
Nederland. Dit als laatste Bloedbank omdat daarmee alle 
regio’s voorzien waren van een eigen Bloedbank. 
In dat jaar werden de donoronderscheidingen teruggebracht 
naar een keer per jaar. Donoren kregen bij, 5, 25, 50 of 60 maal 
bloedafgifte een oorkonde en een erkenning. Deze 
uitreikingen vonden plaats in de hal van het stadhuis in 
aanwezigheid van de burgemeester of locoburgemeester. 
 
In 1987 kon de afdeling een P.A.M. aanschaffen. P.A.M stond 
voor Personeel-Ambulance-Materieel. De eerste inzet van de 
P.A.M. was Koblenz, waar we op uitnodiging van het Duitse 
Rode Kruis Kreisverband Koblenz e.V. deel mochten nemen 
aan de EHBO ondersteuning van Rhein im Flammen. 
 
Eenmaal in de 5 jaar gaf de PTT zegels uit met een bijslag, welke 
ten goede kwam aan het Rode Kruis. In 1987 had deze actie de 
slogan “Rode Kruis-hulp is mensenwerk”. Tijdens een 
bescheiden feestelijk ceremonieel in het gouvernement 
werden door de gouverneur Sjeng Kremers de zegels 
afgestempeld.  
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Op donderdag 10 maart 1988 werd de hal van het stadhuis 
gevuld door niet minder dan 516 gasten, allen bloeddonor. 
Veertien van hen kregen de hoogste onderscheiding van het 
Nederlandse Rode Kruis, de Karl Landsteiner - plaquette. Zij 
gaven zestig keer bloed!  
 

 
Er werden ook onofficiële donorspeldjes uitgereikt. Er is, 
helaas, geen overzicht beschikbaar van gedecoreerden. 
 
De onrust in Roemenië, die begon eind 1988, leidde daar tot 
nog grotere voedselschaarste. Het Rode Kruis Maastricht 
schoot te hulp met onder andere voedselpakketten. Deze 
standaardpakketten (bonen, rijst, suiker, zout, lucifers, 
kaarsen, chocolade en plantaardige margarine) werden 
verzameld bij de Christoffelkerk, Brusselspoort, Vrijthof, 
St. Petrus Banden kerk en het Rode Kruis gebouw. Veel 
inwoners schonken hun kerstpakket en snel stond de hele 
bestuurskamer en de centrale hal vol met voedselpakketten. 
Alle pakketten moesten naar het kringbureau in Limbricht 
gebracht worden, alwaar ze door de KLM werden opgehaald. 
De P.A.M. en de aanhanger waren echt afgeladen vol… en dan 
de Kruisberg op. 
Uiteraard mochten overige producten en artikelen 
(bijvoorbeeld blikproducten) ook gedoneerd worden.  
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Een congres over Gregoriaanse muziek veroorzaakte in juli 
1990 een toevloed van 8.100 zangertjes uit de hele wereld naar 
Maastricht. De Stadsschutterij, ondersteund door het Rode 
Kruis Maastricht en het leger, richtte in het MECC een 
gigantische slaapplaats voor 1.400 zangers in. 
 
Onze afdeling deed mee in 1990 aan de Provinciale Rode Kruis 
wedstrijden in Maastricht. De twee teams  werden 
aangemoedigd met spandoek en een spontaan georganiseerde 
zaate herremenie. We behaalde niet de eerste prijs, maar de 
toon was letterlijk gezet.  
Tijdens een Kringdag mochten we luchtig openen met een 
enscenering van een ramp.  
 
In 1990 had de Welfare 15 Rode Kruis vrijwilligers en 65 
deelnemers. Aangezien de Zonnebloem ook Welfare deed was 
afgesproken dat de Zonnebloem deze activiteit in de gemeente 
Maastricht organiseerde en het Rode Kruis in de gemeenten 
Meerssen en Margraten. De doelgroep waren thuiswonende 
chronisch zieken, gehandicapten en eenzame bejaarden. Het 
doel was mensen door sociale en recreatieve activiteiten met 
elkaar in contact te brengen. Alvorens dat een welfare 
vrijwilliger een groep mocht begeleiden moesten ze een cursus 
volgen: in het theoretisch deel werden de welfare-
medewerksters wegwijs gemaakt in de wereld van de zieke, in 
het praktisch gedeelte werd aandacht besteed aan allerlei 
handenarbeid technieken. De Welfare kon zichzelf grotendeels 
bedruipen door de producten die werden gemaakt te 
verkopen op braderieën etc.. Van de opbrengst kon er nieuw 
materiaal, koffie/thee etc. worden gekocht. 
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Drie zeer actieve vrijwilligers van onze afdeling kregen de 
hoogste waardering bij het Rode Kruis namelijk het Kruis van 
Verdienste. Deze eer viel te beurt aan Jean Seegers, Pie Koch 
en Els Prickaerts. 
 

  
Beoordelingscriteria waarbij met name wordt gelet op de méér 
dan gewone wijze waarop de normale activiteiten werden 
uitgevoerd en/of aan de functie inhoud werd gegeven: 

 eventueel bijzondere omstandigheden die invloed 
hebben uitgeoefend op de verrichte activiteiten c.q. 
uitgeoefende functie(s) 

 in beginsel tenminste 18 jaar vrijwilliger. 
 
De bloedbank van het Rode Kruis Zuid-Limburg verhuisde op 
woensdag 11 december 1991 van het voormalige ziekenhuis 
St. Annadal naar een gebouw in Randwijck.  
 
Een aardbeving in Limburg in 1992! Een inzamelingsactie van 
Omroep Limburg bracht ƒ 1,5 miljoen gulden voor herstel van 
de schade die de aardbeving veroorzaakte. Met steun van 
regering, Nationaal Rampenfonds, Rode Kruis en gemeenten 
werd hiermee een deel van de schade opgeheven. 
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In juli 1992 werden Tijdelijke Opvang Centra’s voor 
ontheemden uit ex-Joegoslavië ingericht . In Limburg werd de 
Ernst Cazimir kazerne in Roermond in een recordtijd ingericht 
voor de opvang van 400 mensen. In 9 dagen tijd moest een 
ontmantelde en troosteloze kazerne zodanig worden ingericht 
dat daarin 400 ontheemde ex-Joegoslaven konden worden 
ondergebracht gericht op de primaire levensbehoeften (bed-
bad-brood-regeling) Daarnaast moest zeer nadrukkelijk 
rekening worden gehouden met de samenstelling van de groep 
ontheemden (uit Servië, Macedonië, Kroatië, Bosnië, Monte-
negro, Albanië en Kosovo). Geen makkelijke opdracht, omdat 
het onderling belagen van de ontheemden ook doorging in de 
het TOC. Verder was er grote behoefte aan en een dagritme. 
Rode Kruis vrijwilligers zetten zich een half jaar lang in, de taak 
was zwaar, emotioneel en bovenal ‘mensen’-werk. 
De afdeling Maastricht bood naast ondersteuning van Rode 
Kruis vrijwilligers ook een partij kinderwagens aan, ontvangen 
via een donatie van babyzaak Ackermans.  
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Tegen Kerst in 1993 liepen Borgharen en Itteren onder water. 
Alleen, deze keer 
stond het water ruim 
een halve meter hoger 
dan in januari. De 
Maas donderde per 
seconde meer kubieke 
meters water voort 
dan in 1916. 

Een recordhoogte van 45,85 meter werd bereikt. 
In Limburg was het stil op die kerstavond. Ruim twintigduizend 
hectare onder water, meer dan zesduizend huizen 
ondergelopen en bijna achtduizend mensen geëvacueerd. Ook 
de snelle stijging overviel bewoners, hulpverleners (waaronder 
meerdere afdelingen van het Rode Kruis) en overheden in 
Zuid- en Midden-Limburg. Veel auto's liepen vol. Het ontbrak 
in het algemeen aan hulpmiddelen om spullen veilig te 
vervoeren, mede vanwege een laag vervuild slib. Het Rode 
Kruis is 8 dagen in actie geweest, zowel in het crisiscentrum in 
Limmel, de crisiscentra in Borgharen en Itteren, alsmede de 
overnamepunten bij de sluis van Borgharen en de brug in 
Itteren. Totaal zijn er 45 Rode Kruis vrijwilligers (afdelingen 
Maastricht, Maas en Heuvelland en Valkenburg aan de 
Geul/Nuth) ingezet, met een totaal van 111 inzetten en meer 
dan 1.000 werkuren.  
 
Heel veel lokale en regionale artiesten traden op 24 januari 
1994 op in een feesttent op het Vrijthof. De opbrengst van 
ruim vijftig mille van het benefietconcert was geheel bedoeld 
als bijdrage van het Rampenfonds van het Rode Kruis en 
bedoeld voor de slachtoffers van de watersnoodramp. 
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De afdeling Maastricht van het Rode Kruis bestond in 1995 
maar liefst 125 jaar. Dat werd onder meer gevierd met een 
open dag op 16 september. In die 125 jaar was veel veranderd 
maar het motto menslievendheid staat nog steeds op de 
eerste plaats. In het begin was opvang en verzorging van 
gewonden in oorlogstijd de hoofdtaak en reden van bestaan. 
Maar in vredestijd waren er telefooncirkel, vakantieprojecten, 
thuiszorg en de bloedbank. Maastricht had ongeveer 100 
vrijwilligers die op alle fronten inzetbaar waren, soms na een 
opleiding van 3 jaar. Als dank-je-wel voor de niet aflatende 
inzet van de Rode Kruis vrijwilligers kregen zij een dagtrip naar 
Phantasialand aangeboden. 
 
In een kranteninterview kondigde afdelingsvoorzitter 
mevrouw Bos – van Bun aan dat begonnen gaat worden met 
'terminale thuiszorg', een project waarbij vrijwilligers hulp 
verlenen aan mensen die thuis willen sterven. Het Rode Kruis 
Maastricht wilde graag een groep vrijwilligers formeren die 
zich gaat bezighouden met het geven van thuiszorg aan 
terminale patiënten, dit in samenwerking met het Groene 
Kruis Heuvelland en de Stichting Thuiszorg Zuid-Limburg. 
Het Rode Kruis Maastricht werd benaderd met de directe vraag 
of we een mogelijkheid zien om een vrijwillige hulpdienst te 
starten voor terminale thuiszorg. In november 1995 is de 
Stichting Vrijwilliger Terminale Thuiszorg Rode Kruis 
Maastricht opgericht 
 
In 1995 start het Rode Kruis een samenwerking met de Rode 
Kruis Bloedbank Zuid-Limburg. Rode Kruis gastvrouwen en 
gastheren verzorgen de donoren na hun bloeddonatie van een 
drankje. Tot 1 januari 2020, toen de Rode Kruis vrijwilligers 
werden overgenomen door Bloedbank Sanquin. 
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In 1994 stopt het Jeugd Rode Kruis. In Maastricht is alleen 
Jeugd-EHBO en preventie gegeven: naast het verlenen van 
EHBO staat ook het voorkomen van ongevallen in de 
belangstelling. De theorie werd gegeven door de docent, maar 
het examen dient door 2 verpleegkundigen afgenomen te 
worden. De jongeren krijgen een getuigschrift. 
 
Begin december 1995 reikte burgemeester Houben (voor het 
7de achtereenvolgende jaar) de gemeentelijke vrijwilligers 
prijzen uit in het kader van de Internationale Vrijwilligersdag. 
Dit ter waardering en stimulering van het plaatselijke 
vrijwilligerswerk. Winnaar werd onder meer de afdeling 
Maastricht van het Nederlandse Rode Kruis (met een oorkonde 
en een geldbedrag van ƒ 1.500). 
 

Hoogwater (1995) 
 
Het Rode Kruis Maastricht 
ging uiteraard bij de 
overstromingen van de 
Maas meehelpen met 103 
vrijwilligers gedurende 8 
dagen. Bij evacueren en 
het verlenen van noodhulp aan de getroffen gebieden in 
Borgharen en Itteren. Vermeldenswaard is dat meerdere 
afdelingen van het Rode Kruis te hulp schoten, en dat alle 
vrijwilligers ook daadwerkelijk het rampgebied introkken. Dit 
in tegenstelling tot de andere landelijke Rode Kruis inzetten, In 
bijvoorbeeld het gebied van Waal en Rijn, die aan de rand van 
het rampgebied de opvang en verzorging deden. 
Dat de niet aflatende inzet van de Rode Kruis vrijwilligers niet 
onopgemerkt was gebleven, bleek uit een anonieme gift in 
onze brievenbus ad ƒ 5.000,-. 
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In 1995 werd, en niet voor het laatst, de vrijwilligersprijs van 
de gemeente Maastricht toegekend aan het Rode Kruis 
Maastricht e.o.   

 
In het najaar 1996 verzamelde het Rode Kruis hulpgoederen 
voor de slachtoffers van een verwoestende aardbeving bij 
Varto in Oost Turkije. Opvallend was dat de documentatie over 
die hulpgoederen alleen 20.000 blikjes babyvoeding 
vermeldde. 
 
De maatschappij veranderde en Rode Kruis probeerde mee te 
veranderen. Het McKinsey rapport uit 1996 constateerde dat 
het landelijke Rode Kruis een te logge bestuursstructuur met 
te veel tussenlagen, geen strategie, een eilandjescultuur, 
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onvoldoende betrokkenheid van de basis van landelijke 
besluitvorming, teruglopende inkomsten en een slechte 
financiële administratie had. Dit rapport leidde tot een 
daadwerkelijke verandering bij alle lagen van het Rode Kruis. 
 
In 1996 werd aan onze afdeling als eerste afdeling in het land 
het beeldje “Zorg voor Elkaar” uitgereikt vanwege onze 
voortrekkersrol, onze vernieuwende activiteiten en 
enthousiaste manier van werken. Deze waardering hebben we 
ontvangen voor de activiteiten van de Stichting Terminale 
Thuiszorg Rode Kruis Maastricht e.o. 
 
In 1998 ontstond uit een fusie van de Nederlandse 
bloedbanken en het Centraal Laboratorium van de 
Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis (CLB) 
Sanquin. Op grond van de Wet inzake bloedvoorziening is 
Sanquin als enige organisatie in Nederland aangewezen om 
zorg te dragen voor de behoefte aan bloedproducten. Hiermee 
eindigde een jarenlange inspanning van het Rode Kruis op dit 
gebied. 
 
In 1998 werd de Vrijwillige Terminale Thuiszorg uitgebreid met 
extra ondersteuning voor de mantelzorgers. Via 
bijeenkomsten werd aan de mantelzorgers gevraagd waar ze 
behoefte aan hadden. Lotgenotencontact, samen als 
mantelzorgers met elkaar in gesprek, herkenning en erkenning 
bij elkaar vinden. Praktische ondersteuning middels het 
ontlasten van een vrijwilliger, dus letterlijk even een dagdeel 
de mantel uit kunnen doen. En individuele ondersteuning bij 
hulpverleningsmogelijkheden. De naam zal veranderen in 
Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis Maastricht e.o. 
 

about:blank
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In 1999 werd het district Zuidelijk Zuid-Limburg opgericht, 
waarin de afdelingen Maastricht en Omstreken, Mergelland, 
Maas en Heuvelland en Valkenburg aan de Geul/Nuth. Aan het 
hoofd van het district staat een bestuur. Gekozen is voor een 
bestuur op afstand, zodat de afdelingen autonoom blijven, 
maar kennis en vaardigheden bundelen en de samenwerking 
aangaan. 
 

Ziesjoem 
trad i.s.m. 
het Rode 
Kruis 
Maastricht 
op voor 
Kosovo 
(1999) 
 
 
 
 

 
De lokale Carnavalsvereniging de Tempeleers stelde de 
inspanningen van het Rode Kruis voor een eigen kijkplaats ten 
behoeve van senioren en gehandicapten in hoge mate op prijs 
en wilde graag haar waardering laten blijken.  
’t Roed Kruus aofdeiling Mestreech kreeg bij haar 100 + 3 x 11 
jarig bestaan ’t Tempeleersvläöjke  2000. 
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De jaren rond de millenniumwisseling zijn voor het Rode Kruis 
meer dan gemiddeld enerverend. Dat begon al in 1999 met het 
opgang komen van de vluchtelingenstroom uit Kosovo en later 
ook uit de andere landen van de Balkan. Gerichte acties voor 
vluchtelingen (opvang en pakketten) werden ook in en door de 
afdeling Maastricht uitgevoerd. We konden ƒ 1.500,- storten 
op giro 2911 voor de vluchtelingen Kosovo. 
 
De hulp aan terminale patiënten, somatisch zwaar zieke 
patiënten en speciale ondersteuning mantelzorg heeft zich 
kunnen uitbreiden naar alle drie andere afdelingen in zuidelijk-
Zuid Limburg . En zullen in 2000 samen verder gaan in de 
Stichting Vrijwillige Terminale Zorg en Ondersteuning 
Mantelzorg Rode Kruis Zuidelijk Zuid-Limburg.  
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In samenwerking met de Robbert Coppes Stichting start de 
afdeling in mei 2000 een maatjes project voor thuiswonende 
blinde en slechtziende cliënten van deze Stichting. Een 
kleinschalig project waar bij de Rode Kruis vrijwilliger samen 
met de cliënt activiteiten ondernam die voor deze doelgroep 
alleen moeilijk is, zoals kleding kopen, boodschappen doen of 
naar het milieuperron. 
 
In 2000 is het eindelijk zover, we gaan participeren in 
Zorgsaam. ZorgSaam is een samenwerkingsverband van tien 
organisaties die vrijwilligers inzetten in zorg en welzijn en/of 
mantelzorgers ondersteunen. Deze organisaties zijn: Horizon, 
Rode Kruis, Toon Hermanshuis, Samen Onbeperkt, In de 
Rooden Leeuw, Radar, Trajekt, Steunpunt Mantelzorg Zuid, De 
Zonnebloem en Humanitas. Later was ZorgSaam de 
initiatiefnemer van de Academie Informele Zorg.  
In de Academie Informele Zorg bundelen wij kennis, 
menskracht en middelen voor een passend scholingsaanbod 
voor mantelzorgers en vrijwilligers.  
 
Direct na de Carnaval 2001 werd een volgende hoogwatergolf 
aangekondigd. Aan het Rode Kruis Maastricht werd verzocht 
de crisiscentra en Borgharen en Itteren te voorzien van een 
EHBO-team. Deze crisiscentra werden bemand door politie, 
brandweer, een ambtenaar en een vertegenwoordiger van de 
buurtraad. In de centra werden geen evacuees opgevangen. 
 
Een zeer opvallende actie vond plaats in 2002. Er werden 
bustehouders voor een goed doel ingezameld. Verschillende 
vrijwilligers en donateurs gaven hun uit de mode geraakte, te 
grote of te kleine bustehouders voor vrouwen uit Gambia. Dit 
initiatief werd genomen door een vrijwilligster tijdens haar 

http://www.academieinformelezorg.nl/
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bezoek aan Gambia vanuit de gedachte dat daar een 
bustehouder ongeveer een half maandsalaris kost. 
 
In 2003 werden aan de Aangepaste Vakanties ook 
buitenlandse vlieg- en busreizen toegevoegd. Ook deze 
vakanties werden toegankelijk voor mensen die niet meer 
zelfstandig op vakantie konden gaan omdat ze zorg nodig 
hadden. 
 
Zorgvakanties Neuerburg, Duitsland 

 
 
De samenwerking werd opgezocht met de drie andere 
districtsafdelingen, Rode Kruis Maas en Heuvelland, 
Valkenburg aan de Geul/Nuth en Mergelland om de grote 
vraag aan ondersteuning van terminale thuiszorg en 
mantelzorg te blijven voldoen. In 2004 volgt de oprichting van 
Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg en Ondersteuning 
Mantelzorg Rode Kruis ZZL. 
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Op Tweede Kerstdag 2004 volgde de grootse natuurramp uit 
de moderne geschiedenis: een zeebeving voor het 
Indonesische eiland Sumatra veroorzaakt tsunami’s van 
ongekende omvang. Rond de 230.000 personen verliezen het 
leven en de materiele schade is enorm. De wereld schiet te 
hulp, ook Rode Kruis Maastricht. 
 
Op 8 mei 2005 bezocht toenmalig president Bush, in 
aanwezigheid van onder meer Koningin en premier, de 
Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Het Rode Kruis werd 
verzocht 25 EHBO-ers beschikbaar te stellen op deze 
Moederdag, communie dag en mei-vakantiedag. En ook 
geboortedag van Henri Dunant. De EHBO-ers werden 
gestationeerd in de veilinghallen, het gemeentehuis en 
natuurlijk de begraafplaats zelf. Starten om 5 uur ’s morgens 
voor inrichten teams en een uitvoerige security-check voor een 
ceremonie van 45 minuten. Het bleek regenachtig en rond het 
middaguur begon het zelfs te hagelen. Rond 3 uur ’s middags 
gingen de EHBO-ers huiswaarts na koffie, broodjes, fruit en 
candy-bars.  
 

Op 21 mei 2005 was de 
bekende Zweit veur Leid 
sponsorloop. Een waarde-
volle bijdrage aan een 
week vakantieplezier voor 
vereenzaamde ouderen. 
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In 2005 bestond de afdeling 135 jaar. Middels de presentatie 
van het boek “Vriend en Vijand” van Koos van Schaïk, Rode 
Kruis vrijwilliger van onze afdeling in WOII, werd hier aandacht 
aan geschonken. 
 
Van totaal andere orde zijn de activiteiten van vele Rode Kruis 
vrijwilligers in een snelgroeiende sector: de hulpverlening bij 
evenementen. Maar hierbij worden nieuwe eisen gesteld aan 
veiligheid, waarin het Rode Kruis kan voorzien. Hiervoor 
dienen jaarlijks op de uitvoering toegespitste cursussen te 
worden gevolgd. Op het einde van het lesseizoen is er een 
“Grande Finale”, een buitenoefening op een bijzondere 
locatie. Zo hebben onze vrijwilligers geoefend bij speeltuin Fort 
Willem, Scouting in Nazareth, kinderboerderij Limmel, de 
MOSA, het Eiffel gebouw en papierfabriek Meerssen.  
 
Op 4 november 2006 weer een 1e prijs aan het Rode Kruis 
Maastricht toegekend. Een zeer lovend juryrapport vermelde 
de inzet en betrokkenheid van alle vrijwilligers. De prijs ging 
naar het steunpunt Mantelzorg Rode Kruis Maastricht ZZL.  
 
Het Rode Kruis stootte activiteiten af, waar het zich jarenlang 
voor had ingezet en plaatste nieuwe accenten. Het voorkomen 
van rampen kreeg de aandacht onder het motto “€ 1,- voor 
preventie spaart € 7,- noodhulp”. 
 
In 2006 startte onze afdeling met Opvang en Verzorging van 
niet medisch geïndiceerde slachtoffers van rampen of zware 
ongevallen. De voorloper van de huidige Bevolkingszorg. 
 
In 2007 organiseerde het Rode Kruis een congres met nazaten 
van voormalige wereldleiders ter herinnering aan 50 jaar 
Verdrag van Rome. 
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Begon een betere wereld in Maastricht? Dat was wel de 
idealistische ambitie van het Rode Kruis met de manifestatie 
‘B the Change’ in het MECC. Het Rode Kruis riep jongeren in 
Nederland op zelf initiatieven te nemen om verschillen tussen 
jongeren onderling te overbruggen en in actie te komen voor 
een betere samenleving. 
 
Ook in 2007 werd door het Rode Kruis de studentendesk 
Maastricht opgericht. Dit was en is een relatief jonge 
Studentendesk. Bovendien was er aan enthousiasme en 
projecten geen gebrek. De Studentendesk had drie commissies 
en een groot bestand met vrijwilligers.  
 
Activiteiten Studentendesk Maastricht 

Serious Request 
Commissie 

Tafelwater Collecte 

Pubquiz Serious Request Sint en Kind 

Tulp Voor Hulp 
(TH) 

Voorlezen aan 
vluchtelingenkinderen 

You Are 
Beautiful 
(YAB) 
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De gemeente Maastricht 
huldigde het Rode Kruis – 

bijzondere vakanties met de 
Vrijwilligersprijs 2008. 

 
 
In september 2009 was het 
Rode Kruis hoofd begunstigde 
van KICI, dat in heel 
Nederland textielcontainers 
heeft staan. Ze waren 
herkenbaar aan de groene 
kleur en het Rode Kruislogo. 
KICI zorgde ervoor dat 
textielafval een tweede leven 
krijgt in ontwikkelingslanden 
en Oost Europa. De opbrengst 
kwam in de vorm van donaties ten goede aan het Rode Kruis. 
Maar wij hebben er een van Aktie’68, omdat we niet aan de 
voorwaarden van KICI konden voldoen dat de containers vrij 
toegankelijk waren voor de gevers. 
 
 
In 2010 bestond Rode Kruis Maastricht 140 jaar. Onder het 
motto “Iedereen verdient een vakantie” verzorgden 50 
vrijwilligers en 13 bemanningsleden 68 gasten op de Henry 
Dunant. De kosten werden grotendeels gedragen door het 
Rode Kruis Maastricht. Dit inclusief de busreis van Maastricht 
naar Arnhem, de bootreis naar Boppard, Düsseldorf en Cuijk 
en vervolgens weer terug naar Maastricht.  
Alle afdelingsvrijwilligers kregen een geheel verzorgde 
dagtocht aangeboden met de boot naar Luik. Wat niet 
voorzien was is dat de boot van Stiphout niet tijdig kon 
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vertrekken, omdat er Flikkendag Maastricht was en eerst alle 
activiteiten op de Maas voorbij moesten zijn, alvorens af te 
varen naar Luik. 
 

 
Vakantiebungalow Rode 
Kruis Someren 
 
 
 
 
 
 

In 2010 konden 146 gasten onder begeleiding van Rode Kruis 
vrijwilligers  genieten van een Bijzondere Vakantie in 
Nederland, Duitsland en de Canarische Eilanden. Uit de 
evaluatieverslagen van de gasten blijkt dat ze erg tevreden zijn 
over de locaties , de excursies en het eten. Verder vonden ze 
het belangrijk dat de Rode Kruis vrijwilligers aandacht hadden 
voor de mens achter de ziekte. 
 
 
Op 1 januari 2012 werd de afdeling Maastricht en omstreken 
omgedoopt tot “Rode Kruis afdeling Maastricht, Meerssen, 
Mergelland”. De gemeente Margraten werd als gevolg van de 
gemeentelijke herindeling toegevoegd aan de afdeling Maas 
en Heuvelland. Wij kregen toegevoegd de gemeente Gulpen-
Wittem (daar staat Mergelland voor) en stonden de gemeente 
Margraten af aan Rode Kruis Maas en Heuvelland, het huidige 
Rode Kruis Eijsden-Margraten. 
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In 2012 werden er 12 Bijzondere Vakantie weken aangeboden, 
zowel in Nederland, Duitsland, Spanje en de Balearen. Nieuw 
zijn de dagtochten voor gasten die niet lang op vakantie willen 
of kunnen. 
 
De Ruiterij in Wyck was tijdens Magisch Maastricht 
omgetoverd tot Gastvrij Wyck. Op het plein waren een 
kerstmarkt, een winterterras en het “Glazen Huis van Wyck” in 
vinden. Maastricht FM verzorgde vanaf 7 december tot en met 
23 december 2013 elk weekend live radio-uitzendingen vanaf 
de Ruiterij. Bezoekers konden tegen betaling verzoeknummers 
aanvragen en de opbrengt kwam geheel ten goede aan Serious 
Request, de jaarlijkse inzamelingsactie voor het Rode Kruis van 
radiozender 3FM.  
 

Glazen 
huis 
van 
Wyck 
(2013) 
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De mensen van 
Maastricht (2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oefenen 
blarenprikken 
(2014) 
 
 
 
 
 
 

Op het Vrijthof 
bij André Rieu 

(2014) 
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Enkele evenementen met betrokkenheid van het Rode Kruis: 
- Wielerronde Maastricht 
- Jeu de Boules 
- Opening ARP Nederland 
- Treechloop 
- Summerdeejee’s Maastricht 
- Dodenherdenking 
- Fashion clash 
- Koningsfeest 
- Preuvenemint 

 
In 2015 werd landelijk een nieuw beleid uitgerold. 
Uitgangspunt was een verlegging van de hulpverlening van 
nationaal naar internationaal niveau. 
Dit nieuwe beleid werd vormgegeven in een aantal 
categorieën, te weten: 

- Assistentie bij de geneeskundige eenheid GE) 
- Evenementenhulp (EV) 
- Opvang & Verzorging (O&V) 
- Verwanteninformatie (VWI) 
- Logistiek 
- Verbindingsdienst 

De implementatie van dit nieuwe beleid diende te worden 
gerealiseerd in 5 jaar. Hierbij moest worden aangetekend dat 
afdeling Maastricht gebruik heeft gemaakt van de volle 5 jaar 
en lange tijd is doorgegaan met haar vertrouwde 
werkzaamheden. 
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Flashmob 
ondersteunt 
collecte (2015)  
hoek Kleine en 
Grote Staat 
 
 
 
 
 
 
 

Fondsenwerving is naast de inzet van vrijwilligers een 
belangrijke pijler. In 2015 kregen stagiaires van Zuyd 
Hogeschool de opdracht om middels een fundraising week de 
activiteiten van RKM3 onder de aandacht te brengen. Met een 
flashmob openden we de Rode Kruis week. 
 
De flexibilisering van de samenleving plantte zich ook voort in 
de organisatie van het Rode Kruis: aangeblazen door de 
vluchtelingencrisis vanaf 2015 groeit het leger 
oproepvrijwilligers, de zogeheten Ready2Helpers.  
 
In 2015 kwam het Glazen Huis naar Heerlen voor de jaarlijkse 
actie Serious Request. Onze afdeling heeft deze actie 
ondersteund door een Rode Kruis on Tour door de gemeentes 
van onze afdeling. Daarnaast mochten er bij 50 winkeliers 
collectebussen worden neergezet en als afsluiting werd er op 
het O.L.V. plein in Maastricht warme chocomel en koekjes  
verkocht. We konden € 1.850,- doneren aan deze actie. 
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In 2015 bestond onze afdeling 145 jaar. Alle Rode Kruis 
vrijwilligers werden uitgenodigd om in een klein schilderij aan 
te geven wat het Rode Kruis voor jou betekent. Alle kleine 
schilderijen werden gebundeld tot één gezamenlijk kunstwerk. 
 
Als je iets te vieren hebt, wil je dat graag met anderen doen! 
Zo hebben wij ons 145-jarig bestaan op zondag 13 september 
2015 gevierd samen met ruim 200 gasten. Deze geweldige dag 
vond plaats op het Vakantieschip J. Henry Dunant. Onder het 
genot van een diner met live entertainment hebben de gasten 
genoten. 
 
Daarnaast werden in 2015 goederen ingezameld voor de Rode 
Kruis welkomstwinkel. Bij inventarisatie van de behoeften van 
de vluchtelingen blijkt dat er vooral vraag is naar: 

 winterkleding en winterschoenen 

 bruikbare dames- en/of herenfietsen 

 kinderwagens en kinderkleding waaronder 
kinderpyjama’s 

 speelgoed  
 
De bestuurskamer werd omgetoverd tot een ruimte om alle 
goederen te sorteren, want er werd massaal gehoor gegeven 
aan deze oproep. 
 
  

https://www.facebook.com/VakantieschipJHenryDunant/?__tn__=kK*F


 

150 jaar Rode Kruis Maastricht  -   81   - 
 

 
De jaarlijkse collecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2016 konden we een bike-team oprichten. Via een training 
door politie Maastricht werden onze bikers de “do and don’ts” 
aangeleerd van je per fiets voortbewegen tijdens een 
evenement. 
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In april 2016 heeft het Rode Kruis afdeling Maastricht, 
Meerssen en Mergelland meegewerkt aan het project “Veilig 
uitgaan” van CODE 043 in een aantal scholen te Maastricht, 
door middel van uitleg te geven over:  

 hoe bellen we 112 (wie ben ik, wat is er gebeurd en 
waar ben ik), 

 hoe letten we op de veiligheid (eerst letten op eigen 
veiligheid en vervolgens op de veiligheid van 
slachtoffer en omstanders), 

 hoe leggen we iemand in een stabiele zijligging. 
 
 
De Rode Kruis boottochten afgeschaft (2016) 

 
 
Het Nationale Rode Kruis ging Maastricht 3 jaar vooraf met een 
jubileummunt (2017) 150 jaar Rode Kruis. 
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De kijkplaats tijdens optocht Carnaval (2019)  

 
 
 

Ondersteunings- 
voertuigen 

Maastricht (2020) 
 
 
 
 
 
 
In 2017 deed onze afdeling mee aan Tulp voor Hulp. Bij de AH 
werden tulpen verkocht waarvan € 1,- per bosje naar het Rode 
Kruis gaat. Onze vrijwilligers waren aanwezig ter promotie van 
de Rode Kruis activiteiten, zodat de burger weet waar het geld 
aan besteed zou worden. 
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Op 4 mei tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking is sinds het 
begin van deze herdenking het Rode Kruis met een 
afvaardiging aanwezig in Maastricht. 
 
Ook in 2018 hebben we weer meegedaan aan Tulp voor Hulp. 
Gedurende een week verkoopt Albert Heijn bosjes tulpen 
waarvan € 1,- per verkocht bosje ten bate komt van de 
afdeling. De laatste twee dagen zijn ook Rode Kruis vrijwilligers 
aanwezig om deze actie te ondersteunen.  
 

 
 
Op 2 juni 2018 organiseerde Radio 10 de allereerste Somertijd 
Reanimatie dag in samenwerking met het Rode Kruis. 
Deelnemers leerden op verschillende plekken door heel 
Nederland gratis de basis van reanimatie. Want door een uur 
te geven, red je een leven! In Maastricht vond de reanimatie 
les plaats in The Student Hotel. 
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2020: jaar van de coronacrisis. Het coronavirus zet het 
dagelijks leven flink op zijn kop. Dat geldt ook voor de 
activiteiten van het Rode Kruis Maastricht, Meerssen, 
Mergelland. Van de ene op de andere dag zijn evenementen 
afgelast en gaan EHBO-opleidingen niet meer door. Maar de 
vrijwilligers zitten niet stil, in deze crisis is hun inzet en hulp 
hard nodig.  
 
Er is een toegenomen vraag naar voedselhulp in 2020. De 
aanhoudende covid-19-crisis zorgde voor schrijnende situaties 
bij honderdduizenden mensen die zich al in een kwetsbare 
positie bevonden of dreigden te komen. 
Het Rode Kruis:  
 

“Wij zijn bezig met de grootste hulp-verleningsactie sinds 
de Watersnoodramp en onze vrijwilligers zijn dag en nacht 
in touw. We zijn blij dat we de nood kunnen verlichten 
maar het is voor Nederland wel een ramp van ongekende 
omvang. Dankzij een corporate partner hebben wij 
boodschappen-kaarten kunnen uitdelen aan de mensen 
die het echt nodig hebben en daar zijn wij heel dankbaar 
voor.” 

 
Steeds meer mensen in Nederland hebben door de 
coronacrisis niet voldoende te eten. De nood wordt steeds 
hoger en het Rode Kruis wil graag nog meer mensen van een 
dagelijkse maaltijd kunnen voorzien. Daarom startte in 
oktober 2020 de actie ‘Maaltijd voor een ander’ en werd giro 
7244 geopend. Voor een paar euro zorgen dat iemand anders 
in Nederland een maaltijd krijgt. 
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Door de coronacrisis valt er voor een grote groep mensen 
inkomen weg. Sommigen van hen kunnen ook niet terecht bij 
verschillende hulpinstanties, omdat ze net buiten de criteria 
vallen. De nood wordt steeds hoger en steeds meer mensen 
hebben nauwelijks nog geld om voedsel te kopen. 
 

Een vrijwilliger 
deelt een 
voedselpakket uit 
(2020) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na tien jaar conflict hebben veel mensen in Syrië nauwelijks 
genoeg geld om eten te kopen. Ongeveer 90% van de 
bevolking leeft onder de armoedegrens. Bovendien zijn de 
voedselprijzen in het afgelopen jaar verdubbeld. Zo’n 12,4 
miljoen mensen in het land hebben niet genoeg geld om 
voedzaam eten te kopen. 
 
Door de extreme armoede kunnen mensen zichzelf ook minder 
goed beschermen tegen het coronavirus. Het is in Syrië geen 
keuze of je een mondkapje draagt of niet. Mensen hebben 
simpelweg geen geld om beschermingsmiddelen of zeep te 
kopen. En voor mensen die in tenten in kampen leven, is het 
nauwelijks mogelijk om op veilige afstand te leven van elkaar. 
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Voedselhulp in Syrië (2020) 
 
Totdat er een 
oplossing is, 
helpt het Rode 
Kruis de 
inwoners van 
Syrië. Zo’n 60% 
van de humani-
taire hulp in 
het land wordt 
gedaan door 

vrijwilligers van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. Die 
hulpverlening is complex: regelmatig worden gezondheids-
centra aangevallen en al 73 hulpverleners van onze 
internationale organisatie kwamen tijdens hun werk om het 
leven. Toch blijft het Rode Kruis zich inzetten om het leven in 
Syrië zo leefbaar mogelijk te maken. 
 
 
Eind 2020 bracht de kerstactie van de personeelsvereniging 
van de Provincie Limburg € 6.770,- op voor onze afdeling. Met 
deze donatie werden kwetsbare gezinnen in Maastricht en 
omgeving geholpen in een unieke samenwerking met lokale 
partners. 
 
Veel mensen zijn geraakt door de coronacrisis. Ze verloren hun 
baan of hebben tijdelijk minder inkomsten. En sommige 
gezinnen vallen nét buiten de steun van de voedselbank of 
andere regelingen. Voor deze mensen maakt JUUPU zich sterk, 
onder andere door het uitdelen van voedselpakketten. Hierbij 
merkten ze op dat verse en gezonde producten het meest 
worden gewaardeerd.  

about:blank
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Gezinnen ontvingen een cadeaubon, in samenwerking met de 
Bananenboxer, onze lokale partner, ter waarde van € 15. Ze 
mogen zelf weten hoe ze deze bon besteden, het hoeft niet in 
één keer. Mensen kunnen dus kopen wat ze zelf lekker vinden!  
 

 
 
In maart 2021 gingen de massavaccinaties tegen corona in het 
MECC van start. Onze vrijwilligers zijn maandenlang dagelijks 
actief geweest op de vaccinatielocatie. Als gastheer of 
gastvrouw die de mensen verwelkomen of als hulpverlener die 
de mensen die gevaccineerd worden ondersteunen tijdens het 
hele proces. 
 
In het kader van ons 150-jarig bestaan hebben onze 
vrijwilligers een bijzondere speurtocht door Maastricht 
gemaakt. Lekker in de buitenlucht en geschikt voor jong en 
oud! Een mooie  wandeling  door de historie vaan 'Eus Roed 
Kruus', ook langs de gebouwen van waar uit onze Rode Kruis 
vrijwilligers gedurende de 150 jaar mensen in nood hebben 
geholpen. 
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Rode Kruis al 150 jaar dichtbij (2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 

De strijd tegen Corona 
(2020 en 2021) 
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In juli 2021 staken onze vrijwilligers weer de handen uit de 
mouwen. Door extreme regenval in België en Nederland 
ontstond in diverse Limburgse gemeenten een kritieke situatie 
met extreme wateroverlast en overstromingen. Ook 
Maastricht, Geulle, Bunde en Meerssen werden getroffen. 
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Rode Kruis Maastricht, Meerssen, 
Mergelland na 150 jaar 
 
Rode Kruisgebouw Cortenstraat 7 Maastricht 

 
 
U kunt, op afspraak, een kijkje nemen in het gebouw van het 
Rode Kruis afdeling Maastricht, Meerssen, Mergelland. Dit 
rijksmonument werd gebouwd in 1832 en uitgebreid in 1941 
ten behoeve van het Rode Kruis. Binnen kan de bestuurskamer 
in Lodewijk XVI-stijl bezichtigd worden. 
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De muurschildering van Jef Schipper in de trappenhal verwijst 
op allegorische wijze naar de hulp en opvang door het Rode 
Kruis van bewoners uit het Blauwdorp waarvan door een 
bominslag op 27 november 1941 de huizen onbewoonbaar 
waren geworden.  
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Het Rode Kruis, afdeling Maastricht, Meerssen, Mergelland 
richt zich op het vergroten van risicobewustzijn, het aanleren 
van vaardigheden om een noodsituatie beter te doorstaan en 
het opbouwen van een netwerk zodat mensen in een 
noodsituatie niet alleen komen te staan. Wij geven EHBO-
cursussen en zijn inzetbaar voor hulpverlening op middelgrote 
en grote evenementen. En wij staan altijd klaar om in geval van 
nood te helpen. 

 
Erkend goed doel 
Het Rode Kruis voldoet aan de strenge kwaliteitseisen voor 
goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede 
Doelen, wordt uitgegeven. Het kenmerk Erkend Goed Doel 
geeft aan dat het Rode Kruis daadwerkelijk bijdraagt aan een 
betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, 
verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. 
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en 
neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend 
Goed Doel. 

about:blank
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Evenementenhulp 

 
Bij het organiseren van een evenement is er vaak behoefte aan 
deskundige eerstehulpverleners. Tijdens vele grote en kleine 
evenementen in en om Maastricht staan de vrijwilligers Eerste 
Hulp bij Evenementen klaar om hulp te verlenen. Als een van 
de weinige afdelingen beschikt de afdeling zelfs over een eigen 
bike-team! 
De vrijwilligers zijn opgeleid in Eerste Hulp; volwassen-
reanimatie en kinderreanimatie; het kunnen bedienen van de 
Automatische Extern Defibrillator (AED); omgaan met agressie; 
eerste hulp bij wondletsel en verbindingen. Jaarlijks worden ze 
bijgeschoold om hun kennis en vaardigheden op peil te 
houden. Ze zijn dus uitgebreid getraind en ervaren om in 
stressvolle omstandigheden eerste hulp te bieden. 
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Bike-team 
Als iedere seconde telt kan een bike-team het verschil maken! 
Het slachtoffer snel en veilig kunnen bereiken is een hele 
belangrijke schakel in het hulpverleningstraject. Op grote 
terreinen of plekken waar je niet met de auto kunt komen, 
biedt ons bike-team uitkomst. Deze EHV-vrijwilligers zijn 
getraind en beschikken over een speciale uitrusting. 
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Rode Kruis opleidingen 
EHBO-cursussen, ervaren instructeurs en modern lesmateriaal 
Een EHBO-cursus is waardevol voor iedereen! Je leert 
reanimeren en een AED bedienen. Ook leer je alle 
basisvaardigheden om adequaat eerste hulp te kunnen 
verlenen. Na het volgen van deze cursus, weet jij in iedere 
situatie hoe je moet handelen. 
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan onder andere het 
gevolg zijn van een ongeval, ziekte of plotselinge stoornis. 
Soms kunnen we er wat aan doen en soms niet. Het Rode Kruis 
verzorgt al jaren EHBO-opleidingen. Ervaren en gediplomeerde 
instructeurs verzorgen de lessen in goed uitgeruste klaslokalen 
met modern lesmateriaal. 
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Goed Voorbereid 
“Goed Voorbereid” is al vanaf 2015 een van de speerpunten van 
het Rode Kruis. De afdeling Maastricht, Meerssen, Mergelland 
geeft hiervoor workshops ‘Risico’s in en om het huis’. 
Met een groep van ongeveer 15 deelnemers zitten we om tafel 
in een ‘huiskamersfeer’. Er komt een aantal vaste onderwerpen 
aan bod, maar we gaan vooral het gesprek aan met mensen. De 
workshop behandelt onderwerpen als: ‘Wat te doen in geval 
van een noodsituatie bij u thuis? Bijvoorbeeld in het geval van 
brand, stroom- of gasuitval, inbraak of andere kleine 
ongelukken. Daarnaast is preventie op bovenstaande 
onderwerpen wezenlijke onderdeel van deze workshop, dus 
wat kun jezelf al doen. 

 

 
 
Wie in Nederland direct hulp nodig heeft, kan rekenen op het 
Rode Kruis. Bijna 30 duizend vrijwilligers staan dag en nacht 
paraat. Het Rode Kruis helpt bij het evacueren van slachtoffers, 
bieden medische ondersteuning en doet er alles aan om 
kwetsbare mensen beter voor te bereiden op 
noodsituaties.  Het Rode Kruis is met 251 lokale afdelingen altijd 
dichtbij. Ook in Maastricht. En dat al 150 jaar. 
 

about:blank#afdelingen
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Onvolledige opsomming (huidige en voormalige) 
werkzaamheden Rode Kruis Maastricht 

(* nader genoemd in de tekst) 
Afdelingsbestuur * 

Bike Team * 

Bloedtransfusiedienst (het huidige Bloedbank Sanquin) * 

Bron en Contactonderzoek (Covid) * 

Burgerhulp 

Collectes * 

EHBO-cursus * 

Evenementen hulpverlening * 

Geneeskundige eenheid assistentie * 

Goed voorbereid workshop * 

Jeugd Rode Kruis 

Lectuurdepot * 

Locatiebeheer (bestuur ruimten, redactie, opleiding lokalen, voorraad) * 

LOTUS * 

Opleidingsmateriaal * 

Opvang & Verzorging * 

Parachutespringen * 

Pistoolschieten * 

Ready2Help * 

Rode Kruis Korps 

Rode Kruis postzegelactie * 

Telefooncirkels * 

Transportcolonne * 

Vakanties * 

Verbindingsdienst 

Verpleegcolonne * 

Verwanteninformatie * 

Voedselhulp * 

Vrijwilligerswerk * 

Welfare 

Zorg voor invaliden * 

Studentendesk * 

Terminale thuiszorg 

Zwemmen (voor gehandicapten) * 
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Verantwoording 
 
Dit gedenkboek is met grote zorg samengesteld, maar toch 

zullen er fouten in staan en zullen zaken verwoord staan, waar 

lezers het niet mee eens zullen zijn. Ook zullen onderwerpen 

aan bod komen of juist niet aan bod komen, die niet aan ieders 

verwachting voldoen. Dat is niet te voorkomen.  

In 150 jaar is de beschikbaarheid van documentatie en 

beeldmateriaal sterk veranderd. Dit vindt de lezer ook terug in 

dit gedenkboek. De eerste hoofdstukken zijn sterk tekstueel 

met een enkele foto/afbeelding, terwijl de latere hoofdstukken 

steeds minder tekst bevatten, maar wel een toenemende mate 

beeldmateriaal. Dit beeldmateriaal gaat bovendien in de loop 

van de jaren over van wazig zwart wit naar helder kleur.  

Verder is getracht jaarlijks aan het 150-jarig bestaan middels 

tekst of beeldmateriaal aandacht te besteden. Dit bleek in de 

praktijk niet haalbaar omdat reguliere activiteiten immers niet 

(jaarlijks) beschreven werden. 

Een meer prominente rol voor fotografie in de loop der jaren 

is tevens een bewuste keuze. Door hiervoor te kiezen is de 

vormgeving, wellicht niet eenduidig maar wordt het geheel, 

beter leesbaar en overzichtelijker. Het gedenkboek kan 

daardoor ook dienst doen als bladerboek en naslagwerk. 

Veel teksten, foto’s en afbeeldingen zijn uiteraard afkomstig 

van de eigen Rode Kruis documentatie. Aangezien in de loop 

der jaren niet altijd zorgvuldig is omgegaan met 

archiefvorming, bewaring en toegankelijkheid, bleek in de 

eigen documentatie onvoldoende materiaal aanwezig om op 
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te nemen. Dankbaar is gebruik gemaakt van externe bronnen 

(zie het hoofdstuk Bibliografie). We hadden het misschien 

zorgvuldiger voor het nageslacht moeten bewaren, maar we 

vonden het belangrijker ons te concentreren op het werk 

waarvoor we werden gevraagd. 

Voor zover wenselijk is in de tekst getracht geen namen te 

benoemen. Het is een gedenkboek van 150 jaar Rode Kruis 

Maastricht. Het noemen van personen kan uiteraard nooit 

limitatief plaatsvinden, dus is er naar gestreefd spaarzaam 

namen te vermelden. Dit geldt ook voor beeldmateriaal, 

waarbij (zo mogelijk) geen herkenbare personen in beeld zijn 

gebracht. Het gedenkboek is voor de afdeling en niet voor 

personen, ongeacht hun verdienste voor het Rode Kruis 

Maastricht. 

Mocht u het nodig of wenselijk vinden om te reageren op de 

inhoud van dit gedenkboek, richt u zich dan tot het volgende 

e-mailadres: info.M3@rodekruis.nl. 

 

 

Ed Christophe,  

Project 150 jarig Rode Kruis Maastricht 

  

file:///C:/Users/edmjc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1RSBSZE9/info.M3@rodekruis.nl
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Samenwerkingspartners (2021) 
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Bibliografie 
 
 

- Ambulancezorg zonder Grenzen (ISBN 978 90 815704 3 5) 
- Delpher (perspublicaties) 
- Eus Roet Kruus (eigen publicatie gedurende meerdere 

jaren) 
- Fotoarchief Rode Kruis Maastricht Meerssen Mergelland 
- fotosmaastricht.nl (Aimee Willems) 
- Het Nederlandse Rode Kruis, 145 momenten in 145 

jaar (ISBN 978-94-6190-983-1) 
- Hier om te helpen (ISBN 9 7894 6003 4541)  
- Kwesties van leven en dood (ISBN 9 7894 6003 6538) 
- Regionaal Historisch Centrum Limburg (daar 

opgeslagen archiefmateriaal van RKM3) 
- Rode Kruis in de oorlog (NOS, 30 oktober 2017) 
- Transport Colonne 25 jaar Nederlandsche Rode Kruis 

(eigen publicatie, 25 juni 1938) 
- Tilburgse Courant, augustus 1914 
- Vriend en vijand, de oorlogsdagboeken van Koos van 

Schaïk (ISBN 90-336-0570-8) 
- Herinnering aan de opvang van vluchtelingen uit 

voormalig Joegoslavië door het Nederlandse Rode 
Kruis 1994 Nederlandse Rode Kruis, Den Haag. 

- Welfare 1948-1988  Verleden Heden Toekomst ISBN 
90-266-1913-8 

- Honderd jaar Rode Kruis, Rode Kruis Koerier, 
maandblad september 1967 – 28e jaargang nummer 9 

 
 
 
 
 

file:///C:/Users/edmjc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1RSBSZE9/fotosmaastricht.nl
https://www.rhcl.nl/nl
https://www.npostart.nl/nos-rode-kruis-in-de-oorlog/30-10-2017/POW_03612414
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Het Rode Kruis Maastricht Meerssen Mergelland heeft  
geprobeerd alle rechthebbenden op (beeld)materiaal in dit 
gedenkboek te achterhalen. Mocht u desondanks van mening 
zijn dat u rechten kunt ontlenen aan gebruikt materiaal gelieve 
contact op te nemen via het mailadres info.M3@rodekruis.nl 
 
  

about:blank
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tekstschrijver én als duwer voor allerlei activiteiten 
een belangrijke rol heeft gespeeld bij dit jubileum 
naast haar activiteit als bestuurslid. 
 

- Ed Christophe. 
Lid Jubileumcomité en onder meer verantwoordelijk 
voor het samenstellen van dit gedenkboek. 
 

- Leon Vonhögen.  
Leverde input voor de teksten vanaf oprichting tot 
Wereld Oorlog I. 

 
- Marcel Vleugels.  

Enthousiast bestuurslid primair verantwoordelijk voor 
publicaties, die een voorname rol speelde in het 
opsporen van gedenkwaardigheden en 
beeldmateriaal. 
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