
Den Haag | En daar kan het CBG|Cen-
trum voor familiegeschiedenis in
Den Haag de hulp van vrijwilligers
goed bij gebruiken. Zij hebben ruim
21.000 informatiekaarten van het Ro-
de Kruis in hun collectie. Op die
handgeschreven kaarten zijn de lot-
gevallen van vele in de Tweede We-
reldoorlog vermiste Nederlanders be-
schreven. 

Daartussen bevinden zich ook flink
wat overleden Friezen, zoals de in
1922 geboren Egbert de Kroon uit
Nieuwehorne. Op zijn kaartje valt te
lezen dat hij in april 1945 in het Duitse
Asschersleben om het leven is geko-
men. Een bombardement is De Kroon
vlak voor het einde van de oorlog fa-
taal geworden. Uit de door het Rode
Kruis verzamelde informatie blijkt
verder nog dat zijn lichaam is begra-
ven in een aldaar gecreëerd massagraf.

Het is volgens Martijn Spruit - in-
formatiespecialist bij het CBG en zo
betrokken bij het digitaliseringspro-
ject - een typisch voorbeeld van micro
history, dat sinds de jaren negentig
aan populariteit wint. ,,Het grote ver-
haal over de Tweede Wereldoorlog is
bij velen inmiddels wel bekend. Deze

kaarten vertellen over het lot van de
gewone man, die bijvoorbeeld te
werk is gesteld in Duitsland of gevan-
gen is genomen. Voor dit soort verha-
len komen mensen bij ons terecht.”

Al decennia wenden behoorlijk
wat mensen zich tot het CBG om on-
derzoek te doen naar hun familie-
stamboom en daarom de Rode Kruis-
kaarten willen bekijken. ,,Maar onze
collectie is er slechts een van de vele
in Nederland. Soms ligt informatie
over één persoon wel op zes verschil-
lende plekken”, legt Spruit uit. ,,Om
de gegevens uit al die archieven sa-
men te brengen en toegankelijker te
maken voor geïnteresseerden, heb-
ben wij samen met het Netwerk voor
Oorlogsbronnen (NOB) besloten om
een digitaliseringsproject te starten.”

Bijzonder materiaal
Voor het project zijn het CBG en het
NOB op zoek naar mensen die willen
helpen bij het invoeren van de gege-
vens. ,,De kaarten zijn allemaal al in-
gescand, maar het is nu alleen moge-
lijk om op naam te zoeken. Dat wil-
len we verder uitbreiden met de an-
dere gegevens die op de kaarten te
vinden zijn”, aldus Spruit, die laat
weten dat er drie verschillende soor-
ten zijn. ,,We hebben kaarten met al-
leen hele feitelijke informatie, maar

ook kaarten waarop te lezen is wie de
informatie toen heeft verstrekt en
bewaard gebleven overlijdensaktes.”

Spruit verwacht dat het project
over een jaar klaar is en dan te door-
zoeken zal zijn via de online zoekma-
chine voor personen van het NOB en
de website wiewaswie.nl. Vrijdag is
er een bijeenkomst voor vrijwilligers
en mensen die geïnteresseerd zijn
om te helpen bij het project. Een ar-
chivaris van het Rode Kruis geeft dan
uitleg over het hoe en waarom van de

kaartencollectie ,,Het is heel bijzon-
der en handgeschreven materiaal”,
zegt Spruit. ,,Ondanks dat het circa
75 jaar oud is en er soms verbeterin-
gen op de kaarten zijn aangebracht,
valt het gelukkig wel goed te lezen.
Dat maakt het digitaliseren van de
gegevens wat gemakkelijker. Vrijwil-
ligers die willen helpen zijn van har-
te welkom om mee te doen.”

Kijk voor meer info op: cbg.nl/
actueel/vermist-na-de-oorlog/

Hulp gevraagd bij digitalisering van
naoorlogse Rode Kruis-kaarten 
Een half miljoen Nederlanders raakte zoek
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Rode
Kruis ging, op verzoek van de overheid, op
zoek naar de vermisten. Het resultaat
wordt digitaal beschikbaar.

De kaarten vertellen
over het lot van de
gewone man ten
tijde van de Tweede
Wereldoorlog
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De Rode Kruis-kaart van Egbert de Kroon uit Nieuwehorne. Hij kwam in april 1945 om het leven. Foto: CBG




