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”Alsdan zal de koning zeggen tot degenen die tot zijne rechterhand zijn: komt gij 

gezegenden mijns Vaders, beërft ’t Koninkrijk, ’t welk u bereid is van de grondlegging 

van de wereld; want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven, ik ben 

dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven, ik was een vreemdeling en gij hebt 

mij geherbergd, ik was naakt en gij hebt mij gekleed, ik ben krank geweest en gij hebt 

mij bezocht, ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de 

rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig 

gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een 

vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u 

krank gezien of in de gevangenis, en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden 

en tot hen zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit één van mijne minste broeders 

gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan.” 

[Mattheüs, 25:34-41]
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1. Inleiding 
 
Een oude organisatie die aan liefdadigheid doet is de Johanniter Orde. Deze Orde wordt opgericht in 
1099 en maakt aanvankelijk een periode van grote bloei door. In de zestiende en zeventiende eeuw 
verminderen de activiteiten, waarschijnlijk door alternatieve initiatieven door de zich emanciperende, 
stedelijke burgerij. Tegen het eind van de negentiende eeuw bloeit de Orde opnieuw op. In de 
twintigste eeuw biedt de Orde hulp met de aan haar verbonden leden en vrijwilligers, maar heeft de 
Orde ook een aantal grote professionele werkmaatschappijen die actief zijn op het gebied van zorg 
voor zieken, gewonden, en andere hulpbehoevenden, en die zelf ook een groot aantal leden, 
donateurs en vrijwilligers aan zich weten te binden. 
 
De Verzorgingsstaat ontstaat in de tweede helft van de twintigste eeuw door actief beleid van de 
overheid als gevolg van wensen uit de samenleving. De overheid maakt de wetten en trekt bestaande 
particuliere initiatieven naar zich toe of zet ze voor haar beleid in. Tegen het einde van de twintigste 
eeuw wil de overheid bezuinigen en legt zij taken, die zij eerder naar zich toe had getrokken, terug bij 
het particulier initiatief. Ik was werkzaam bij de Stichting Johanniter Hulpverlening, een onderdeel van 
de Johanniter Orde in Nederland, toen de politieke veranderingen en de gevolgen voor de non-profit 
sector in Nederland al zichtbaar waren. Ik begon mijzelf vragen te stellen omtrent de plaats van het 
particulier initiatief in de samenleving en de activiteiten van de Orde. Door de internationale 
samenwerking van de Johanniter Orde had ik contact met andere Johanniter organisaties in Europa. 
Ik constateerde de enorme verschillen in omvang en inzet van die organisaties. Ik vroeg mij af hoe 
deze verschillen konden ontstaan. De doelstelling van de Orde is namelijk overal gelijk. 
 
 De Orde heeft als doelstelling: de mensheid te dienen door hulp te verlenen aan gewonden, 
zieken en andere hulpbehoevenden en mee te werken aan maatregelen waardoor menselijk leed kan 
worden verzacht. Om aan deze doelstelling te voldoen worden vrijwilligers en betaalde krachten 
ingezet. De Orde en haar werkmaatschappijen hebben geen winstoogmerk. De Orde behoort daarom 
tot het maatschappelijk middenveld, de derde sector of, anders gezegd, de civil society.1 De overheid 
trekt in de twintigste eeuw activiteiten van de civil society naar zich toe; het belang van de civil society 
neemt af. Later legt de overheid verantwoordelijkheden terug bij de civil society; het belang neemt 
weer toe. Echter, het belang is breder dan alleen de taken die de civil society uitvoert: de inzet van 
miljoenen vrijwilligers is een kracht die niet goed te meten is, maar wel met argumenten kan worden 
aangetoond. Omdat de werking van de civil society van invloed is op het functioneren van de Orde is 
er in dit onderzoek veel plaats ingeruimd over de civil society. 
 
 Centraal staat de vraag waarom de Johanniter Orde in Duitsland op gebied van activiteiten zo 
groot heeft kunnen worden en waarom dit in Nederland niet is gebeurd. Oorzaken kunnen liggen in 
het beleid van de overheid ten aanzien van de civil society, in het functioneren van de civil society in 
beide landen of in het besturen van de organisaties die de Orde opricht voor de realisatie van haar 
doelstelling. Andere vragen die hierbij naar voren komen zijn: heeft de liefdadigheidssector een 
omslag gemaakt naar professionalisme? He belangrijk is de inzet van vrijwilligers in de maatschappij, 
en daaraan gerelateerd: hoe belangrijk is de civil society? De Orde ziet zichzelf als een bijna 1000 jaar 
oude organisatie. Klopt dit wel? De orde valt uiteen, de werkzaamheden komen, na een periode van 
weinig activiteit, pas weer tot volle bloei tegen het einde van de negentiende eeuw. Is er wel 
continuïteit? Is er sprake van een gezamenlijke identiteit? De identiteit roept meer vragen op: als er 
sprake is van identiteit, gezamenlijk of afzonderlijk, heeft die identiteit bijgedragen aan de groei van de 
Orde of was dit juist een belemmerende factor? De Orde meent dat haar gezamenlijke identiteit een 
belangrijke culturele factor is in het huidige Europa. We zullen zien dat de makers van de Europese 
Grondwet daar anders over denken. Identiteit is een van de bepalende factoren geweest die kansen 
bood bij de oprichting van de Duitse werkmaatschappij. Dit is een direct gevolg geweest van de 
neutrale uitgangspunten van het Rode Kruis. In Nederland blijken deze neutrale uitgangspunten juist 
belemmerend te werken. Vanwege deze aspecten is er bij mij de vraag gerezen hoe de identiteit van 
het Rode Kruis van invloed is geweest op de Orde. 
 
De vragen heb ik voor dit onderzoek als volgt: 

                                                 
1 Meer over de term Civil Society in hoofdstuk 4. De naam werd voor het eerst gebruikt in de achttiende eeuw en 
raakt later in ongebruik. Pas in de jaren tachtig van de twintigste eeuw zien we de term terugkomen. Nu is de 
term algemeen gangbaar. Ik gebruik de term in deze inleiding ook wanneer het gaat over perioden toen deze 
term niet gangbaar was.  
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De kansen voor groei waren in Duitsland groter dan die in Nederland. Wat is de oorzaak geweest van 
de groei in Duitsland en waarom bleef de organisatie in Nederland relatief zo klein? 
Wat is het belang van de civil society in de maatschappij? Heeft de civil society bijgedragen aan de 
ontwikkeling van goede zorg voor zieken en gewonden? 
Heeft de civil society in de twintigste eeuw een omslag gemaakt van een groep verenigingen en 
stichtingen voor liefdadigheid naar moderne organisaties met professionele inzet? Als dat het geval is, 
is de Orde daarin dan meegegaan? Is er verschil tussen Nederland en Duitsland?  
Is de Orde wel bijna 1000 jaar oud? Is er sprake van continuïteit? 
De Orden splitsen zich op en zoeken naar nieuwe wegen voor samenwerking. Is er sprake van een 
gezamenlijke identiteit bij de verschillende Orden? 
De neutrale uitgangspunten van het Rode Kruis blijken soms moeilijk te handhaven. Wat zijn de 
problemen waarmee het Rode Kruis daardoor te maken krijgt? Wat zijn de kansen en de 
belemmeringen die de Johanniter Orde door de neutrale uitgangspunten van het Rode Kruis 
ondervindt? 
De Orde stelt dat zij door haar christelijke en adellijke achtergrond een bepalende factor is van de 
Europese culturele identiteit. Vinden anderen dat ook? Of is de Orde niet meer dan een belangrijk, 
maar historisch element uit de Europese geschiedenis? 
 
De Johanniter Orde is een grote, ingewikkelde organisatie met heel veel vertakkingen en 
onderafdelingen.2 Bijna alle literatuur gaat over het ontstaan en de eeuwen van bloei die daarop 
volgen. Daarbij is vrijwel al die literatuur gekleurd: vrijwel altijd positief en meestal geschreven door 
leden van de Orde. Mijn vragen betreffen het huidige functioneren van de Orde. Het archief van de 
Johanniter Orde in Nederland was voor mij vrij toegankelijk. Bij mijn verzoek om het archief van de 
Duitse Johanniter Orde en Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. te raadplegen bleek dit archief niet geordend 
en ontoegankelijk. Ik mocht in juli 2003 wel de archivaris en een bestuurslid interviewen. Ik had 
tevoren een uitgebreide vragenlijst opgesteld en al die vragen zijn ook beantwoord. Verifieerbaar zijn 
ze daardoor niet en ik heb de antwoorden dan ook nauwelijks gebruikt. Ik heb bij mijn onderzoek over 
Johanniter-Unfall-Hilfe gebruik moeten maken van algemene literatuur waarin ik soms wel bevestiging 
van de antwoorden uit het interview heb gevonden. 
 
Door eerst de geschiedenis van de zorg tot in de twintigste eeuw te beschrijven is er het belangrijke 
kader om volgende ontwikkelingen te kunnen beschrijven en analyseren. Daar begin ik dus mee. 
Vervolgens ga ik in drie verschillende hoofdstukken in op de relatie van de overheid tot de zorg, de 
civil society en de Johanniter Orde. Dan volgt een hoofdstuk over de identiteit van het Rode Kruis. Dat 
is belangrijk, want die identiteit schept kansen of geeft problemen bij de Johanniter Orde in Duitsland 
en in Nederland, die in de daarop volgende hoofdstukken aan de orde komen. In die hoofdstukken 
worden de kansen en belemmeringen geanalyseerd. Of de Orde zich heeft ontwikkeld tot een 
moderne hulporganisatie uit de civil society wordt in een apart hoofdstuk bekeken. Ik sluit af met een 
concluderend hoofdstuk waarin de vragen die ik mij stelde worden beantwoord. 
 
Ik wil de Orde in Nederland danken voor het vrij gebruik van haar archief, de bibliotheek van de Orde 
en de medewerking die ik heb gekregen. Ook het archief van de Stichting Werken en van de Stichting 
Johanniter Hulpverlening waren voor mij vrij toegankelijk. Ik hoop dat de Orde en de Stichting met de 
resultaten van mijn onderzoek kunnen werken aan een voorspoedige toekomst. Johanniter-Unfall-Hilfe 
is mij behulpzaam geweest door het organiseren van het genoemde interview. Helaas waren de 
archieven, naar hun zeggen, niet geordend en daardoor niet toegankelijk. Ook Johanniter-Unfall-Hilfe 
wil ik danken voor hun medewerking. Ik hoop dat beide organisaties zich in een verenigd Europa 
zullen kunnen handhaven en dat zal het beste mogelijk zijn wanneer de eerste schreden op gebied 
van samenwerking in Johanniter International (JOIN) goed worden opgevolgd door concrete plannen 
en uitbouw van de activiteiten op Europese schaal. 

                                                 
2 Zie Hoofdstuk 5 en bijlage: B52. 
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2. Zorg tot het midden van de twintigste eeuw 
 
Van hospitaalzusters en -broeders, via knechten en meiden, naar deskundig verplegend personeel 
 
Vanaf het midden van de negentiende eeuw zijn er verschillende initiatieven om de zorg voor zieken 
en gewonden te verbeteren. Deze succesvolle initiatieven ondersteunen elkaar en versnellen de 
ontwikkeling. De samenleving wordt zich bewust van de noodzaak van goede zorg. De vraag is of dit 
proces alleen is ingezet dankzij particulier initiatief. De ontwikkelingen vanaf het begin van de 
negentiende eeuw kunnen een antwoord geven op deze vraag. Na een inleiding over de situatie sinds 
de Middeleeuwen bespreek ik initiatieven uit de negentiende eeuw en de gevolgen daarvan. Ik beperk 
mij tot Europa en dan vooral tot Nederland en Duitsland. 
 
Tot aan negentiende eeuw 
Er is in de Middeleeuwen nauwelijks onderscheid tussen zieken, gewonden of arme mensen. Zij zijn 
allen behoeftig en als zij dat in de eigen kring niet hebben, kunnen zij onderdak en verzorging vinden 
in kloosters en hospitalen van religieuze broederschappen. De religieuze plicht om voor behoeftigen te 
zorgen kopen anderen af door de kloosters en de broederschappen financieel te steunen. Vanaf de 
twaalfde eeuw groeien bestaande nederzettingen uit tot steden en worden nieuwe steden gesticht. In 
de steden ontstaat een bezittende klasse, die niet van adel is. Vanaf de dertiende eeuw gaat de 
burgerij de armenzorg en de zorg voor zieken organiseren. Er worden, naar voorbeeld van de kerk en 
de adel, burgerlijke orden opgericht, die ook hospitalen oprichten. Met de groei van de steden neemt 
de burgerlijke invloed toe. De burgerij, uit eigen initiatief en vanuit de burgerlijke stedelijke overheid, 
richt gasthuizen in waar behoeftigen terechtkunnen.3 Na de Middeleeuwen groeien de steden enorm. 
De inzichten veranderen. Was arm zijn ooit een Christelijke deugd: het wordt een schande waarvoor 
men zelf verantwoordelijk is.4 De gasthuizen verloederen en worden vergaarplaatsen van 
ongewensten, waaronder zieken. Binnen de gasthuizen vindt corruptie, chantage en roverij plaats en 
komen wreedheden voor. Hierdoor zijn de omstandigheden in de hospitalen onvoorstelbaar slecht.5 
Bij de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw is de zorg voor zieken dermate 
achteruitgegaan dat dit roept om verbetering. Nieuwe inzichten, mede dankzij de Verlichting, helpen 
daarbij.6 
 
Nieuwe initiatieven 
Initiatieven om te komen tot verbetering van de omstandigheden voor zieken zijn er al vooral sinds de 
eerste helft van de negentiende eeuw. De resultaten van deze initiatieven, die elkaar steeds positief 
beïnvloeden, zullen leiden tot verbetering van de verzorging van zieken. Initiatieven op gebied van 
eerste hulp aan gewonden, alsmede verpleging en huisvesting van zieken die dankzij de inzet van 
particulieren worden genomen. Lang voor de negentiende eeuw, in 1617, richt Vincent de Paul in 
Frankrijk de organisatie van lekendames op, de Confrèrie de la Charité. Zijn initiatief is ingegeven door 
de slechte omstandigheden in de gasthuizen. Eén van de lekendames, Louise Legras-de Marillac 
sticht samen met De Paul de Soeurs de la Charité, de eerste verpleegstersschool in Europa. De 
toelating tot deze school is streng: men moet kunnen lezen en schrijven en een goede algemene 
ontwikkeling hebben. De opleiding omvat ook vaktechnische zaken. De Soeurs de la Charité zijn van 
invloed op latere denkbeelden over verpleging.7  
 
In 1836 stichten ds. Theodoor Fliedner en zijn vrouw Frederika in Kaiserswerth een ziekenhuis, waar 
voor ziekenverpleging opgeleide diaconessen de verzorging op zich nemen.8 De organisatie, zoals de 
professionele verpleging, en de inrichting van dit ziekenhuis zijn gedurende enkele decennia de norm 
voor nieuwe ziekenhuizen. In korte tijd worden meer diaconessenhuizen gesticht. In Duitsland, in 
Pruisen, verordonneert slechts enkele jaren later Koning Frederik-Willem dat een nieuw te stichten 
ziekenhuis in Berlijn de maatstaven van Fliedner volgt.9 In Nederland wordt in 1844 het eerste 
diaconessenhuis te Utrecht opgericht en een tweede in 1865, in Den Haag.10 In Duitsland komen 

                                                 
3 Het begrip hospitaal als opvangplaats voor behoeftigen verandert binnen de stedelijke samenleving. In de 
Nederlanden gebruikt men hiervoor ook het woord gasthuis.  
4 Kerkhoff, De staat als dokter, 27-29. 
5 Dane, Geschiedenis van de Ziekenverpleging, 71. 
6 Kerkhoff, De staat als dokter, 75-82. 
7 Van der Heyden, Het ziekenhuis door de eeuwen, 53. 
8 Later werkt ook de tweede echtgenote van Fliedner in het hospitaal. 
9 Schadewaldt, Studien zur Krankenhausgeschichte, 31. 
10 Dane, Geschiedenis van de Ziekenverpleging, 71. 
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vanaf de eerste helft van de negentiende eeuw nieuwe ziekenhuizen los te staan van de gasthuizen: 
in een ziekenhuis worden alleen zieken opgenomen. Deze ontwikkeling brengt met zich mee dat ook 
andere specialistische hospitalen ontstaan. Hospitalen voor ouderen, voor wezen, voor militairen en 
voor psychiatrische patiënten worden opgericht, en al vroeg na de particuliere initiatieven gaat de 
overheid in de Duitse staten deze initiatieven ondersteunen.11 In Nederland zijn er vanaf de tweede 
helft van de negentiende eeuw steeds meer diaconessenhuizen. De overheid beheert de gasthuizen 
die dan nog steeds de opvang voor alle behoeftigen vormen. Het voor die tijd moderne 
Coolsingelziekenhuis in Rotterdam uit 1851 is op initiatief van de stedelijke overheid gebouwd, maar 
heeft alle kenmerken van het gasthuis.12 De overheid blijft de taak van armenzorg met ziekenzorg 
combineren tot na de overgang naar de twintigste eeuw. Hierdoor komt het in Nederland pas laat tot 
de bouw van gemeentelijke ziekenhuizen.13 
 
De verzorging van gewonden door oorlogshandelingen is in de negentiende eeuw abominabel slecht. 
Florence Nightingale brengt op haar ‘tour d’Europe’ onder meer een bezoek aan het diaconessenhuis 
te Kaiserswerth. Zij volgt daar later ook een cursus. Zij weet, in Engeland, de autoriteiten te overtuigen 
van de noodzaak tot een betere zorg voor gewonde soldaten. Haar activiteiten nemen in 1854 
praktisch een aanvang.14 Haar actieve inzet om de Britse autoriteiten te bewegen tot betere zorg, 
vindt algemeen erkenning.15  
 
Op 24 juni 1859 is de koopman Henri Dunant toevallig aanwezig op het slagveld bij Solferino en 
constateert overal doden en bijna 40.000 onverzorgde gewonden. Hij organiseert bewoners van het 
nabijgelegen dorp om hulp te bieden. Over deze ervaringen schrijft hij het boek: ‘Eine Erinnerung an 
Solferino’. In Nederland verschijnt in 1863 de vertaling ‘Herinnering aan Solferino’ van J.H.C. Basting, 
officier van gezondheid.16  De publicatie van dit boek, en de andere activiteiten van Dunant leiden tot 
het oprichten van een internationaal comité voor hulp aan militairen in 1863. Dit comité bereidt een 
internationale conventie voor – de Eerste Geneefse Conventie – die zal leiden tot de oprichting van 
het Rode Kruis.17

                                                 
11 Schadewaldt, Studien zur Krankenhausgeschichte, 16. 
12 Van der Heyden, Het ziekenhuis door de eeuwen, 45. 
13 Van der Heyden, Het ziekenhuis door de eeuwen, 73-74. 
14 Op 4 november 1854 arriveert Nightingale met 34 verpleegkundigen in het militaire hospitaal te Scutari; de 
artsen willen van haar hulp geen gebruik maken en weigeren haar de toegang, maar wanneer een week later veel 
gewonden van het Inkermann slagveld worden binnengebracht geven de artsen toch toestemming om de hulp in 
te zetten.  
15 Bron internet: www.florence-nightingale.cu.uk. 
16 Rombach, Nederland en het Rode Kruis, 7-9. 
17 Meer over de oprichting van het Rode Kruis in hoofdstuk 6. 
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Van gasthuis naar ziekenhuis: een praktijkvoorbeeld 
 
De gasthuizen blijven lang de opvangplaats voor zieken die geen betere verzorging kunnen betalen. 
Als voorbeeld geef ik hier het Amsterdamse Buitengasthuis. In 1843 wordt door Jan Pieter Heije de 
Vereeniging voor Ziekenverpleeging opgericht naar voorbeeld van wat er in Kaiserswerth tot stand is 
gebracht. Het idee is dat de opgeleiden de zieken thuis kunnen gaan verzorgen. De Vereeniging 
opent in 1857 het Prinsengracht Ziekenhuis. Hier kunnen alleen welgestelden terecht. Bijna twintig 
jaar later volgt, op initiatief van de arts Antoine Berns, de oprichting van het Burgerziekenhuis, 
bedoeld voor de 'lagere' burgerstand. Dit ziekenhuis heeft ook een opleiding voor verpleegkundigen. 
Voor hen die dit niet kunnen betalen zijn er dan nog steeds slechts gasthuizen als het Buitengasthuis. 
Opleidingen tot verpleegkundige worden gestart: het Witte Kruis, opgericht in 1875 met als doelstelling 
epidemische ziekten te bestrijden, start hiermee in enkele jaren na haar oprichting, en stelt algemeen 
gangbare normen op. Ook het Rode Kruis en verschillende Rooms-katholieke Ziekenhuizen hebben 
dan opleidingen tot verpleegkundige. Anna Reynvaan is opgeleid in het Burgerziekenhuis. Zij haalt 
haar diploma van het Witte Kruis. Zij gaat zich inzetten in een van de Amsterdamse gasthuizen: het 
Binnengasthuis. Het lukt haar daar niet om haar ideeën over een goede verpleging in de praktijk te 
brengen. Dan gaat zij werken in het Buitengasthuis waar de toenmalige directeur Jacob van Deventer, 
en diens vrouw, al verwoede pogingen doen de corrupte chaos te veranderen. Reynvaan wordt 
benoemd tot adjunct-directrice. Reynvaan zet in dit gasthuis een verpleegstersopleiding op. Geleidelijk 
worden de knechts en meiden vervangen door gediplomeerde verpleegsters. Het Buitengasthuis 
wordt, door haar inzet en dankzij de steun van de Van Deventers, een ziekenhuis van goede kwaliteit. 
In 1891 wordt de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw van dit gasthuis, dat dan de naam krijgt 
Wilhelmina Gasthuis.18 
 
Toegankelijkheid van de zorg 
Vanaf het eind van de negentiende eeuw is er een groeiend stelsel van verzekeringen dat medische 
hulp toegankelijk maakt voor steeds grotere delen van de bevolking, waardoor steeds minder mensen 
van caritas afhankelijk hoeven te zijn. Om uiteenlopende redenen,  meestal met hetzelfde resultaat, 
zien overheden zich genoodzaakt sociale wetten in te voeren. Gevaarlijke toestanden in de fabrieken 
in de zich snel industrialiserende staten en de druk van arbeidersorganisaties en met hen 
sympathiserende politieke bewegingen nopen overheden tot het invoeren van  de eerste sociale 
wetten.19 In Duitsland is het een welbewuste politieke keuze om, ter versterking van de banden 
tussen de industriële arbeidersklasse en het nieuwe Duitse staatsapparaat, sociale 
verzekeringswetten in te voeren. Dat in Duitsland de invoering gemakkelijker, en daarom sneller gaat 
dan elders in Europa, is het gevolg van de nauwe verwevenheid tussen de bestuurlijke en de 
industriële elites. Vooral in Pruisen zijn de ondernemers nauw verbonden met de staatsbureaucratie, 
zowel door politieke allianties als door economische regulering. Grote ondernemers verzetten zich niet 
tegen de door de overheid opgelegde verzekeringen, zolang die overheid hun producten beschermt 
tegen producten van de buitenlandse markt.20 In Nederland duurt het lang voordat er een sociaal 
verzekeringsstelsel van de grond komt en gaat de overheid zich pas in de Tweede Wereldoorlog 
bemoeien met de ziekteverzekeringen. De late industrialisatie, maar vooral verschil in opvattingen 
over de rol van de staat en de zorg, is hiervan de oorzaak. De confessionele coalitiepartijen zien 
graag een ordening waarbinnen zij voor de fondsen zullen zorgen, maar kunnen dit door hun geringe 
regeermeerderheid niet doorvoeren. Hierdoor komt er niets tot stand.21 Ziekenfondsen worden op 
particulier initiatief opgericht, zo zijn er bijvoorbeeld in Amsterdam rond 1900 14 ziekenfondsen.22 
Landelijk zijn er dan 2400 fondsen, die weer onderverdeeld moeten worden in 135 fondsen die 
ziektegeld en ziektekosten vergoeden, 481 fondsen die alleen ziektekosten vergoeden en 1800 
fondsen die alleen ziekengeld betalen. In Amsterdam is dan 46% van de bevolking aangesloten bij 
een fonds; landelijk is dit slechts 10%.23 Ziekenfondsen worden onder meer opgericht door artsen. 
Deze fondsen gaan later op in fondsen van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der 

                                                 
18 Van der Heyden, Het ziekenhuis door de eeuwen heen, 60-61. 
19 Elferink, Van ‘Missie tot Mission Statement’, 11. 
20 De Swaan, Zorg en de Staat, 193-195. 
21 De Swaan, Zorg en de Staat, 217-218. 
22 Hoeven, Om welzijn of winst, 8. 
23 Van der Heyden, Het ziekenhuis door de eeuwen, 69; andere bronnen vermelden een iets hoger percentage 
omdat deze een andere definitie van een ziekenfonds hanteren; de definities kunnen verschillen omdat de typen 
uitkeringen verschillen. 
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Geneeskunst (NMG) in samenwerking met landelijke apothekersorganisaties.24 Omdat deze NMG-
fondsen en de andere Ziekenfondsen niet tot overeenstemming kunnen komen over een verplichte 
verzekering komt die er pas in 1941, ingevoerd door de Duitse bezetter. 
 
Tenslotte 
Vanaf het midden van de negentiende eeuw worden nieuwe ziekenhuizen gesticht en veel gasthuizen 
omgevormd tot ziekenhuizen. De eerste hulp bij ongelukken en de zorg voor oorlogsgewonden is 
wordt beter geregeld. Veel initiatieven voor de opzet van hulporganisaties zijn succesvol. Afspraken 
over de hulp aan gewonden worden ook internationaal erkend. Hiervoor moest wel een 
bewustwordingsproces in gang gezet worden. Deze bewustwording is in gang gezet door 
particulieren, zoals de Fliedners, Florence Nightingale en Henri Dunant. Dankzij hun initiatieven, maar 
ook de initiatieven van mensen als bijvoorbeeld Anne Reynvaan, worden de moderne ziekenhuizen en 
hulporganisaties opgericht. De aanhoudende inzet van de initiatiefnemers maakt niet alleen de burger, 
maar ook de overheid bewust van de noodzaak van goede voorzieningen. Het proces is door de 
initiatiefnemers in gang gezet. Aanvankelijk volgt de overheid. In Duitsland neemt de overheid daarna 
veelal zelf het initiatief, in Nederland lukt dat niet, lamgelegd als zij is door de macht van de 
confessionele zuilen. De zorg wordt toegankelijker door een groeiend stelsel van sociale 
verzekeringen, in Duitsland al vanaf het einde van de negentiende eeuw. In Nederland blijft de 
toegankelijkheid van de zorg het domein van het particulier initiatief tot na de Tweede Wereldoorlog 
waarna de overheid zich ook hier kan gaan bemoeien met de zorg. 
 
Het proces van goede zorg voor zieken en gewonden is in gang gezet dankzij particulier initiatief. De 
bewustmaking van de samenleving van de noodzaak te komen tot goede zorg is sinds de negentiende 
eeuw eveneens te danken aan initiatieven van particulieren. De Duitse overheid volgt deze initiatieven 
snel en veel eerder dan in Nederland. In Nederland is de zorg lang geclaimd door de confessionele 
zuilen, die de zorg graag binnen hun particulier initiatief willen houden. Pas wanneer de macht van de 
confessionele zuilen afbrokkelt kan de Nederlandse overheid actief inzetten op verzorging van zieken 
en gewonden. 

                                                 
24 Over de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst: in 1949 krijgt de Maatschappij het 
predikaat Koninklijke; sindsdien wordt de afkorting KNMG gebruikt. 
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3. Overheid, particulier initiatief en de verzorgingsstaat 
 
Het particulier initiatief en de overheid 
 
    Goede zorg in Nederland is tot in de dertiger jaren van de twintigste eeuw vooral het domein 
van het particulier initiatief. In Duitsland steunt de overheid de zorg al langer, daarbij gebruikmakend 
van het particulier initiatief. Vanaf de jaren vijftig wordt de zorg ook in Nederland een 
verantwoordelijkheid van de overheid. Het is de trend in Europa. Uitbreiding van de voorzieningen en 
de vergoedingen in de zorg blijft sindsdien dankzij economische groei lange tijd betaalbaar. Particulier 
initiatief in de zorg wordt binnen de verzorgingsstaat getrokken. Is het particulier initiatief dan nog 
langer noodzakelijk? Het lijkt van niet, maar aan het einde van de twintigste eeuw bezuinigt de 
overheid, genoodzaakt door steeds grotere tekorten, op bestedingen in de zorg. De zorg, zo stelt de 
politiek, wordt een marktkwestie. Kan de zorg een marktkwestie zijn? De ontwikkeling van de 
Europese verzorgingsstaat is onderwerp van het eerste deel van dit hoofdstuk. Daarna volgen 
verschillen tussen Duitsland en Nederland. Een reflectie op de overheid en het particulier initiatief sluit 
dit hoofdstuk af. 
 
De verzorgingsstaat 
De algehele mobilisatie van de maatschappij, zoals in Groot-Brittannië en de V.S., bracht een goed 
lopende oorlogseconomie op gang met grootse resultaten. Deze 'oorlogsdriehoek', samenwerking 
tussen overheid, vakbonden en grote ondernemingen, is na de oorlog niet ontbonden. De 
regeringsbureaucratieën in Europa blijken opgewassen tegen de administratieve uitdaging om een 
uitgebreid verzorgingsstelsel te besturen.25 Zelfs in de Verenigde Staten leeft de gedachte dat de 
overheid beter is toegerust om bepaalde zaken ten uitvoer te brengen dan de filantropische sector, 
juist vanwege de grootschaligheid van de taken en de problemen op sociaal gebied.26 Dat de 
overheid zich gaat inzetten voor de sociale zekerheid heeft nog meer redenen: 
de oorlogseconomie heeft de grote zakenwereld verzoend met overheidsinmenging 
het communistische ideaal lonkt en blijkt een alternatief te bieden voor zowel het nationaal-
socialistische staatsidee als voor de kapitalistische crisismisère van de jaren voor de oorlog 
het dekolonisatieproces leidt tot een reeks kostbare oorlogen waarbij regeringen zich genoodzaakt 
voelen te dingen naar de stemmen van arbeiders en soldaten 
De overheid voert programma’s door voor sociale zekerheid, gezondheidszorg en onderwijs. 
Theorieën die dan populair zijn, zoals van Keynes over de noodzaak van tijdelijke overheidstekorten 
voor consumptieve groei, onderbouwen dit initiatief, dat geholpen is door een onverwachte en 
aanhoudende economische groei.27 De eerste grote aanzet tot een totaalprogramma voor sociale 
voorzieningen, waaronder die voor de gezondheidszorg, wordt ingezet eind jaren veertig en begin 
jaren vijftig van de twintigste eeuw. In deze fase van opbouw krijgen de bestaande particuliere 
organisaties voor gedeelten van hun activiteiten overheidssteun. Dankzij aanhoudende economische 
groei kan verdere uitbouw plaatsvinden vanaf eind jaren zestig en begin jaren zeventig. Het 
vertrouwen dat de conjunctuurgolven uit het verleden min of meer zijn bedwongen is dan groot. Deze 
uitbreiding wordt afgedwongen door de eigen dynamiek van de verzorgingsstaat. De sociale strijd en 
politieke krachtsverhoudingen spelen een belangrijke rol. Steeds mondiger gebruikers van het 
systeem, vooral vanaf het eind van de jaren zestig, en professionele hulpverleners eisen een 
uitbreiding of aanpassing aan hun wensen.28 Tot in de zeventiger jaren is sprake van een verder 
groeiende overheidsbemoeienis. Het aanbod is uitgebouwd en gaten zijn gedicht. De zorg is totaal 
geworden. Staten als Nederland en Duitsland zijn verzorgingsstaten geworden. Door toenemende 
begrotingstekorten waarmee de verzorgingsstaten sinds het midden van de zeventiger jaren worden 
geconfronteerd neemt de groei van collectivisering langzaamaan af. De politieke effecten van 
begrotingstekorten dienen zich altijd wat later aan dan eigenlijk noodzakelijk zou moeten zijn. Vanaf 
de jaren tachtig wordt er gesnoeid in de uitgaven in de zorg. Deze ontwikkeling zet zich nog steeds 
voort. In Nederland worden verantwoordelijkheden teruggebracht naar de bestaande particuliere 
zorginstanties, waarbij de overheid wel de zeggenschap blijft opeisen. Als middel daartoe hanteert zij 
de subsidieverstrekking. Tegelijkertijd worden langzaamaan subsidies verminderd. Uitvoerende 

                                                 
25 De Swaan, Zorg en de Staat, 229. 
26 Ostrower, Why the wealthy give, 119. 
27 De Swaan, Zorg en de Staat, 230-231. 
28 Schouten, in Dekker (red.), Particulier initiatief en publiek belang, 103. 
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instanties richten zich op het bedrijfsleven voor aanvulling op hun middelen. Duitsland volgt pas flink 
later met de bezuinigingen. 
 
Drie fasen kenmerken de geschiedenis van de verzorgingsstaat. De eerste fase, die zich inzet vanaf 
de Tweede Wereldoorlog, is de opbouwfase. De voorzieningen worden opgebouwd, samen met de al 
bestaande particuliere initiatieven. In de tweede fase worden de voorzieningen uitgebouwd en de 
gaten in deze voorzieningen gedicht. De Nederlandse overheid neemt bestaande particuliere 
initiatieven over of haalt ze binnen haar invloedssfeer. In Duitsland blijft de overheid subsidiair 
opereren. De derde fase kenmerkt zich door een terugtredende overheid. De overheid legt meer de 
nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van het individu waardoor de verzorgingsstaat langzaamaan 
wordt afgebouwd. 
 
Duitsland: de overheid is subsidiair 
In Duitsland staat het begrip subsidiariteit aan de basis van de verzorgingsstaat. Subsidiariteit vindt 
zijn oorsprong in het ontbreken van het recht op vereniging. Tijdens de Franse tijd (1806-1813) proeft 
de middenklasse van burgerlijke rechten zoals het recht van vereniging. Na het herstel van de 
aristocratische regeringen in Duitsland wordt dit recht tenietgedaan.29 Door de strijd om deze rechten 
terug te krijgen – zij worden de voornaamste claim van de gezeten burgerij – krijgt politieke en 
economische vereniging een overgewaardeerde dimensie: verenigingen vormen de basis van een 
democratische maatschappij. Vanaf het midden van de negentiende eeuw lukt het de burgerij zich te 
organiseren in verenigingen van allerlei aard. Als er meer vrijheden komen heeft de vereniging in 
Duitsland een belangrijke plaats binnen de samenleving ingenomen. Binnen de vereniging kunnen 
politieke eisen geformuleerd worden in een tijd dat Duitsland nog vrijwel geheel wordt geregeerd door 
de aristocratische elite. Een voorbeeld is de Sociaal-democratische partij die voor de arbeidende 
klasse rechten gaat opeisen. De partij wordt verboden, maar het model van de verenigingen wordt 
door de overheid gebruikt om de socialisten de wind uit de zeilen te nemen. Bestaande verenigingen 
worden ingezet bij de uitvoering van sociale wetten. De overheid stimuleert de oprichting van nieuwe 
organisaties. Verenigingen waarin de industrie zelf – vertegenwoordigd door de werkgevers en 
werknemers – de uitvoerende partij is met als onafhankelijke derde de overheid. Het protestantse 
Pruisen vreest de macht van de Rooms-katholieke kerk in het Keizerrijk. Kort na het uitroepen van het 
Keizerrijk komen in Pruisen de katholieke scholen onder staatsbestuur.30 Een trauma dat decennia 
lang doorspeelt en leidt tot het uitvaardigen van de pauselijke encycliek 'Quadragesima Anno', waarin 
wordt gesteld dat individuele solidariteit prioriteit heeft over door de staat geregelde hulp.31 De rol van 
de staat mag van de paus alleen subsidiair zijn. Particuliere verenigingen, bijvoorbeeld religieuze, zijn 
in eerste instantie verantwoordelijk voor hulp. Of zorg door de staat primair of subsidiair moet zijn is 
onderwerp van jarenlange discussie, die alleen wordt onderbroken tijdens de Nazi-periode. Uiteindelijk 
bepaalt in 1961 het Duitse Hooggerechtshof in het Bundessozialhilfegesetz dat de overheid alleen 
subsidiair mag opereren aan particuliere organisaties. Hiermee is de basis gelegd voor het subsidiaire 
systeem. De uitvoering van sociale wetten wordt voornamelijk verricht door particuliere organisaties, 
die daarvoor overheidssubsidie ontvangen.32  
 
Nederland: de overheid en de zuilen 
In Nederland is de uitvoering van de sociale wetten zowel in handen van particuliere organisaties als 
van de overheid. Sociale wetten komen veel later tot stand dan in Duitsland. Dit is niet verwonderlijk: 
Duitsland loopt in Europa ver voorop. Bepalend voor de late introductie van sociale wetgeving zijn de 
relatief late industrialisatie van Nederland en de onwil van de machtige zuilen om 
verantwoordelijkheden bij de overheid te leggen.33 De politiek strijdt lang over de wijze van uitvoering 
en het plaatsen van verantwoordelijkheden. Hierover is al iets vermeld in het voorgaande hoofdstuk. 

                                                 
29 Ook de Johanniter Orde, de Balije van Brandenburg, wordt ontbonden (zie ook Hoofdstuk 5). 
30 De zogenaamde Kulturkampf tussen de Rooms-Katholieke kerk en de Duitse staat begint in 1871 en lijkt in 

1891 uitgetreden te zijn; het is Anheier die het verband legt met de encycliek die in 1931 wordt uitgevaardigd. 
31 Deze encycliek wordt door het Vaticaan op 15 mei 1931 uitgevaardigd (Pius XI).  
32 Anheier/Seibel, Defining the Nonprofit Sector: Germany, 5-8. 
33 Over Verzuiling meld ik hier slechts dat de Nederlandse maatschappij lang is gedomineerd door het 

verschijnsel Verzuiling, waarbij de maatschappij haast geheel corporatistisch is opgedeeld in een protestantse, 

een Rooms-katholieke, een liberale en een socialistische zuil. 
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De confessionele zuilen zien de overheid als subsidiair. De socialistische en liberale zuilen vinden dat 
de overheid als primaire instantie voor de uitvoering moet zorgen, maar staan onderling op andere 
terreinen weer lijnrecht tegenover elkaar. Uitvoering van een deel van de sociale zekerheid komt 
uiteindelijk in handen van Bedrijfsverenigingen, waarin werkgevers en werknemers per bedrijfstak zijn 
vertegenwoordigd. Ouderdomspensioenen worden geregeld via de overheid. Andere sociale wetten: 
de ziekenfondswet en de verplichte werkloosheidsverzekering komen pas veel later tot stand. Van de 
door de overheid uit te voeren Algemene Bijstandswet (1963) en Wet op de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1967) wordt onverwacht groot gebruik gemaakt: de rol van de 
overheid in de uitvoering van de sociale wetten neemt hierdoor enorm toe.34 Een voorbeeld hiervan is 
de AWBZ in de relatie tussen de overheid en het Kruiswerk, oud particulier initiatief van de zuilen.35 
De AWBZ is een vergoedingenstelsel voor ondersteuning waar dit elders niet gevonden kan worden. 
Tot 1978 zijn de Kruisverenigingen geheel ingedeeld volgens de traditionele zuilen. In 1978 worden zij 
aan de AWBZ onderworpen.36 Sinds die opname stijgt het aandeel van de collectieve middelen in de 
financiering van het Kruiswerk en daalt de beleidsruimte. Het Kruiswerk verandert van een stelsel van 
kleinschalige, particuliere verenigingen naar een grootschalige semi-publieke instelling. 
 
De eerste helft van de twintigste eeuw kenmerkt zich door onwil van de machtige confessionele zuilen 
om de uitvoering van de sociale wetten bij de overheid te leggen. In de jaren direct na de Tweede 
Wereldoorlog is de wens te komen tot goede sociale voorzieningen algemeen en groter dan de 
belangen van de verschillende zuilen. Er komt dan ook eindelijk een einde aan de haperende 
besluitvorming. Later, vanaf het midden van de jaren zestig, als de zuilen niet langer politiek dominant 
zijn, neemt de invloed van de overheid als uitvoerende instantie zo sterk toe dat zij de zorg inkapselt. 
 
Kanttekening: de vrije markt en de zorg 
 Sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw moet er zowel in Duitsland als in Nederland 
bezuinigd worden op uitgaven in de zorg. In Duitsland begint men daar veel later mee dan in 
Nederland. Daarom is er over verschillen in de uitkomsten nog niets te zeggen. In Duitsland zullen de 
sterke particuliere organisaties de bezuinigingen waarschijnlijk gemakkelijker kunnen opvangen dan in 
Nederland, waar de uitvoerende organisaties van subsidie afhankelijke semi-overheidsinstellingen zijn 
geworden. In Nederland begint de overheid daar in de jaren negentig mee:  
 
Verantwoordelijkheden worden teruggebracht naar de bestaande particuliere zorginstanties, waarbij 
de overheid wel de zeggenschap blijft opeisen. Als middel daartoe hanteert zij de 
subsidieverstrekking. Tegelijkertijd worden langzaamaan subsidies verminderd. Uitvoerende instanties 
richten zich op het bedrijfsleven voor aanvulling op hun middelen.37 Marktgericht denken wordt de 
leidende factor, waarbij de gedachte is dat de markt op efficiënte wijze in goede zorg kan voorzien. 
Pas wanneer de markt faalt – Schouten noemt dit marktfalen – mag de overheid ingrijpen. Schouten 
stelt dat marktfalen in de zorg niet kan bestaan, want de zorg is geen markt. Wat wel bestaat, vindt hij, 
is falen van ideologen die, ten aanzien van de overheid, de vrije markt en de zorg, naïeve 
verwachtingen koesteren.38 Non-profit organisaties worden onderworpen aan een op marktwerking 
gebaseerde samenleving. Dit model voor marktwerking is nooit conceptueel doordacht. In Nederland 
brengen drie krachten dit wankele model uit balans: ontzuiling, voortgaande commercialisering en 
competitie, en de politiek. De Waal stelt dat de vraag van het publiek naar een concrete publieksdienst 
hierdoor harder en scherper gesteld zal worden.39 Ik ben het met beide auteurs eens. Goede 
zorgvoorzieningen zijn geen kwestie van vraag en aanbod. Het aanbod groeit, uit zichzelf door 
toenemende kennis, waardoor ook de kosten zullen stijgen. Tegelijkertijd trekt de overheid zich terug 
uit de sociale zorg, instellingen ontvangen minder subsidie, persoonlijke uitkeringen, sociale of door 
verzekeringen, worden lager of geheel geschrapt. Het aanbod wordt onbetaalbaar voor grote groepen 
in de samenleving. De vraag vindt dan geen aansluiting meer bij het aanbod. 
 
De plaats van het particulier initiatief 

                                                 
34 De Swaan, Zorg en de staat, 217-221. 
35 AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, ingevoerd 1971. 
36 Gerritsen/Hoeven, 100 Jaar Ziekenfondsen en Sociale Zekerheid, 288. 
37 Van Mierlo, Het particulier initiatief in de klem, 21-26. 
38 Schouten, in Dekker (red.), Particulier initiatief en publiek belang, 105. 
39 De Waal, in Dekker (red.), Particulier initiatief en publiek belang, 71-74. 
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De verzorgingsstaat is in Duitsland ontstaan door actief beleid van de overheid, waarbij vanaf het 
begin de particuliere organisaties steeds betrokken zijn. De lange strijd voor vrije vereniging wordt tot 
basisprincipe van een vrije, democratische maatschappij. De overheid kan haar beleid legitimeren 
door actieve inzet van de particuliere organisaties. Het Bundessozialhilfegesetz schept later 
duidelijkheid waarvan vooral het particulier initiatief heeft geprofiteerd. Het belang van het particulier 
initiatief is in Duitsland feitelijk bij wet geregeld: het heeft prioriteit boven dat van de overheid. 
In Nederland haperde de wetgeving door de strijd om de uitvoering van de sociale wetten door de 
macht van de confessionele zuilen, met alle daaraan verbonden particuliere initiatieven. Het particulier 
initiatief moet, politiek bezien, als een obstakel beschouwd worden. Dit komt door de macht van de 
confessionele zuilen. Wanneer de verzorgingsstaat is gerealiseerd zien we een hybride uitvoering, 
waarbij enerzijds de overheid en anderzijds de particuliere organisaties verantwoordelijk zijn.  
In de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat lijkt het alsof het particulier initiatief, anders dan als 
uitvoerend orgaan, nauwelijks nog van belang is. Door de terugtredende overheid is er een nieuwe 
kans voor het particulier initiatief, in Nederland inmiddels bevrijd van de macht van de zuilen. Door de 
terugtredende overheid zullen we ongetwijfeld het belang van dit particulier initiatief zien toenemen. 
We mogen dus blij zijn dat de particuliere organisaties er nog zijn al is het onmogelijk om uitspraken te 
doen over wat er nu zou gaan gebeuren als het particulier initiatief in de zestiger jaren geheel door de 
overheid was overgenomen. 
 
Het particulier initiatief is zowel in Duitsland als in Nederland steeds een belangrijke factor geweest. 
De overheid heeft particuliere initiatieven ingezet als uitvoerende organen voor sociale zorg. Als we 
goede zorg willen behouden dan werkt de marktgerichte benadering niet. Komt het toch zover dan 
zullen we zien dat zorg voor veel mensen minder toegankelijk wordt. Particuliere organisaties kunnen 
voor aanvullende financiering aankloppen bij het bedrijfsleven. Dit werkt alleen wanneer er bij het 
bedrijfsleven voldoende middelen zijn om deze organisaties te ondersteunen. Bij een recessie is dit de 
post waarop het bedrijfsleven het eerst zal bezuinigen. Het particulier initiatief kan ook een beroep 
doen op giften van particulieren. In beide gevallen zijn we weer terug bij liefdadigheid. Door 
professionalisering en marktgerichte oriëntatie is het particulier initiatief wel beter toegerust om 
inventieve methoden te ontwikkelen op het gebied van fondsenwerving. Zo zouden zij zich wel eens 
goed kunnen handhaven in een op marktwerking gebaseerde samenleving. Het is te vroeg om 
hierover uitspraken te doen: de resultaten van de politieke keuzes moeten zich nog laten zien. 
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4. De kracht van de civil society  
 
De civil society mobiliseert mensen en ideeën en is daarmee een sector van ongekend belang 
 
“Sinds de zorg een regeringskwestie is geworden, lijkt men geen oog meer te hebben voor particuliere 
initiatieven. In het blikveld van de beleidsbeslissers is er alleen de overheid en de markt,” stelt prof.dr. 
Theo Schuyt in een interview ter gelegenheid van de oprichting van de eerste leerstoel ‘Filantropie, 
Sponsoring en Vrijwilligerswerk’ in 2001 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.40 Hij stelt in 
hetzelfde interview dat beleidsmakers zich schuldig maken aan ‘institutioneel isomorfisme’, een in
V.S. bedachte term voor eenvormigheid van initiatief op beleid. Beleidsmakers gaan elkaar imiteren bi
de besteding van overheidsgelden. Heeft de civil society hierin een functie? Kan zij het gat dichten d
door institutioneel isomorfisme ontstaat? Door te kijken naar de plaats en de functie van de civil 
society in de samenleving is hier mogelijk om hierop een antwoord op te vinden. Wat is de functie van 
de civil society binnen de samenleving en welke effecten brengt deze functie teweeg? Er zijn interne 
en externe effecten. Als intern effecten zie ik de zingeving voor de actieve vrijwilliger in de civil society 
en – in sterk mindere mate – de voldoening die het lidmaatschap aan een organisatie kan geven. De 
externe effecten zijn de resultaten die door de civil society door de beroepskrachten en de vrijwilligers 
tezamen gerealiseerd worden. 

 de 
j 
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De civil society 
De civil society omvat non-profit organisaties, de aan hen verbonden vrijwilligers en de betaalde 
beroepskrachten, alsmede de leden van deze organisaties als het verenigingen zijn. Het zijn 
organisaties die uit particulier initiatief zijn opgericht voor een bepaalde doelstelling. Die doelstelling is 
nooit het maken van winst. Zij worden daarom non-profit organisaties genoemd.41 De term wordt voor 
het eerst gebruikt door Adam Ferguson in An Essay on the History of Civil Society (1767). In de 
achttiende en negentiende eeuw wordt over het belang van de burgerlijke initiatieven veel 
geschreven. De term raakt daarna in ongebruik omdat er ook weinig belangstelling voor het 
maatschappelijk middenveld is. Pas bij het ineenstorten van de communistische staten, mede door de 
kracht van het maatschappelijk middenveld, wordt het belang van deze maatschappelijke sector 
herontdekt. De term civil society wordt opnieuw gebruikt.42  
 
In Nederland wordt het begrip voordien beschreven als het maatschappelijk middenveld.43 In 
Duitsland wordt de civil society eerder de dritte Sektor, of het Vereins- und Verbandswesen genoemd. 
Voorts spreekt men over organisaties met de status van Gemeinnützigkeit, het algemeen belang 
dienende.44 Daarbij is er in Duitsland het begrip Gemeinwirtschaft, wellicht het beste vertaald als 
gemeenschapseconomie, dat tientallen jaren in gebruik is tot in de tachtiger jaren. In de 
Gemeinwirtschaft vindt niet marktgerichte, niet concurrerende productie van goederen en diensten 
plaats.45 Alle termen worden trouwens nog steeds en door elkaar gebruikt. De sector is niet altijd 
eenduidig te omschrijven omdat activiteiten die in het ene land door de non-profit sector worden 
uitgevoerd in een ander land soms op het terrein van de staat liggen en in weer andere landen worden 
overheidstaken uitgevoerd door de non-profit sector. Meestal is er daarom geen duidelijke afbakening 
tussen non-profit en de overheid. Om de civil society af te bakenen moeten algemene uitspraken 
gedaan worden over de organisaties en de daaraan verbonden personen. Een organisatie uit de civil 
society heeft niet als doel winst te maken en heeft een privaat karakter. De organisatie kan de eigen 
activiteiten aansturen en trekt vrijwillige bijdragen in tijd of in geld aan.46 Dit zijn eenduidige 
kenmerken; er zijn ook kenmerken die minder eenduidig zijn. Meestal hebben waarden, ideologieën 
en overheidsbeleid hebben meer invloed op de organisatie dan marktwerking. Soms streeft een 

 
40 Schuyt, Ik ben nog met caritas opgevoed, inleiding. 
41 Non-profit (of nonprofit) is onjuist gebruik van de Engelse taal: het hoort te zijn not-for-profit; de term non-profit 

is buiten het Engelse taalgebied zo gangbaar, dat ik deze term ook gebruik. 
42 Bron internet: www.lse.ac.uk/collections/CCS/what_is_civil_society.htm (London School of Economics and 

Political Science), What is civil society. 
43 Burger/Dekker (ed.), Defining the Nonprofit sector: the Netherlands, 24. 
44 Anheier/Seibel, Defining the Nonprofit sector: Germany, 11-14. 
45 Anheier/Seibel, Defining the Nonprofit sector: Germany, 6. 
46 Dekker, Particulier initiatief en publiek belang, 11-12. 
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organisatie meerdere doelen na en heeft daardoor te maken met meerdere achterbannen, waarbij de 
verschillende doelen en achterbannen zelfs conflicterend kunnen zijn. Organisaties binnen de civil 
society verlenen diensten, maar dragen daarbij ook hun normen en waarden uit: zij zijn daardoor 
zowel instrumenten van sociale controle als sociale verandering.47 
 
De civil society, haar organisaties en de effecten 
Dekker omschrijft de kenmerken van deze organisaties als volgt: het zijn vrijwillige organisaties met 
een privaat karakter die de eigen activiteiten kunnen aansturen en die daarvoor vrijwillige bijdragen 
aantrekken.48 Zij kunnen worden onderscheiden in organisaties die pressie uitoefenen, die belangen 
behartigen, die middelen inzamelen voor liefdadigheid en organisaties die diensten verlenen.49 De 
civil society kent een eigen ordening gebaseerd op vrijwillige associatieve relaties. De vereniging komt 
daarbij naar voren als de typische organisatievorm van de civil society, naast het gezin voor de 
gemeenschap, de onderneming voor de markt en de bureaucratie voor de staat (overheid). Dekker 
geeft in het volgende schema weer waar de civil society zich binnen de samenleving bevindt. De 
samenleving is hierbij ingedeeld in vier ideaaltypen: gemeenschap, markt, staat en civil society. 
 
Afbakening van de civil society50 
 
 

gemeenschap markt staat civil society 

leidend principe 
 

solidariteit concurrentie hiërarchie vrijwilligheid 

dominante 
factoren 

gezinnen, buurten ondernemingen bureaucratieën verenigingen 

voorwaarde voor 
deelname 

toerekening koopkracht wettelijke 
bevoegdheid 

commitment 

besluitvormings-
maatregel 

consensus vraag en aanbod gezaghebbend 
oordeel 

discussie 

transactiemiddel 
 

achting geld dwang argumenten 

goederen solidaire goederen private goederen collectieve 
goederen 

- 

externe effecten wederzijdse 
genegenheid, 
collectieve identiteit 

welvaart, 
verantwoordelijk-heid 

zekerheid, 
rechtvaardig-heid 

sociaal kapitaal, 
publieke-
opinievorming 

 
Interessant is dat Dekker hier ‘goederen’ in de civil society open laat. Dit doet hij bewust want hij vindt 
dat goederen voor de civil society divers en lastig te typeren zijn. Belangrijker vindt hij de externe 
effecten. Ik ben het daarmee eens, maar de civil society produceert wel degelijk goederen. De extra 
aandacht die een vrijwilliger in een ziekenhuis aan een patiënt kan bieden, bijvoorbeeld, of het bed dat 
een organisatie als het Leger des Heils ’s nachts biedt aan een dakloze zie ik graag als ‘goederen’. Zo 
zijn er veel meer goederen die de civil society produceert. Dekker definieert de civil society als het 
institutionele domein van vrijwillige associaties.51 Ik wil hieraan toevoegen dat deze vrijwillige 
associaties niet als doelstelling hebben dat er winst gemaakt moet worden. Interessant is de 
opmerking van Kreuger: ongeveer 90% van de Nederlandse non-profit organisaties houdt zich bezig 
met zorg, onderwijs en welzijn en vormt in feite vooral een verlengstuk van de overheid. Zij zijn 
hierdoor publiek en kunnen dus op basis van het criterium van vrijwilligheid nauwelijks tot de civil 
society gerekend worden. Een mogelijke definitie van de civil society zou daarom kunnen luiden: het 
deel van de non-profit sector dat zich niet bezighoudt met verzorgingsstaatdiensten. Wanneer dit 
criterium toegepast wordt dan moet volgens Kreuger geconcludeerd worden dat slechts 10% van de 
Nederlandse non-profit sector tot de civil society gerekend mag worden, waarmee Nederland de 
kleinste civil society zou hebben van de westerse, ontwikkelde landen. Er is in Nederland sprake van 

                                                 
47 Meijs/van Walsem, Het bestuur in de nonprofit organisatie, 8-9. 
48 Dekker, Particulier initiatief en publiek belang, 11-12, zie ook Hoofdstuk 9. 
49 De Waal, in Dekker (red.), Particulier initiatief en publiek belang, 67-69. 
50 Overgenomen uit: Dekker, De oplossing van de civil society, 12, en Vrijwilligerswerk vergeleken, 16. 
51 Dekker, De oplossing van de civil society, 17. 

 16



een buitengewoon grote mate van verstatelijking van het maatschappelijk middenveld.52 Dat de non-
profit organisaties zich, in Nederland, voor 90% bezighouden met zorg, onderwijs en welzijn wil, mijns 
inziens, niet zeggen dat zij daardoor publiek zijn. Met de opvatting van Kreuger dat deze taken 
overheidstaken zijn ben ik het niet eens. De organisaties behoren tot het domein van de civil society 
omdat zij zijn opgericht met een doelstelling die niet het maken van winst beoogt.  
 
De rol van vrijwilligers in de organisaties uit de civil society 
Eén van de belangrijkste aspecten van de civil society is de inzet van vrijwilligers. Daarbij weet de civil 
society anderen aan zich te binden door lidmaatschappen zonder dat daarbij verdere steun wordt 
verwacht. De inzet van vrijwilligers in organisaties binnen de civil society varieert naar gelang de aard 
van de organisatie. De organisaties maken alleen gebruik van betaalde krachten of worden juist 
geheel door vrijwilligers gedragen. Daartussen varieert de inzet. Het CIV onderscheidt zes modellen 
van taakverdelingen in de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers:53 
Geen vrijwilligers: het werk is te gespecialiseerd, er zijn te weinig waarborgen voor continuïteit en/of 
de positie van betaalde krachten wordt door vrijwilligers ondergraven; 
Vrijwilligers als hulp van de beroepskracht die de deskundige is die vrijwilligers inschakelt bij bepaalde 
taken; 
Samenwerking, maar met verschillend werk waarbij de verantwoordelijkheid gezamenlijk wordt 
gedragen en vrijwilligers medezeggenschap hebben in de organisatie; 
Samenwerking zonder onderscheid waarbij de beroepskracht soms als taak heeft zichzelf overbodig 
te maken; 
Beroepskracht als hulp van vrijwilligers in organisaties die geheel gerund worden door vrijwilligers; 
Organisaties zonder beroepskrachten actief omdat deze organisaties niet met beroepskrachten willen 
of kunnen werken, bijvoorbeeld om financiële redenen. 
Bovenstaande indeling geeft niet duidelijk de bestuurlijke verantwoordelijkheid weer. Dit wordt wel 
door Meijs en Westerlaken beschreven. Zij onderscheiden:54 
de vrijwilligersgestuurde organisatie; 
de vrijwilligersondersteunde organisatie; 
de vrijwilligersorganisatie waarin door vrijwilligers de doelen gesteld en gerealiseerd worden.  
In hoofdstuk 9 ga ik in op het bestuur van een organisatie uit de civil society.  
 
 De omvang van de civil society 
De omvang is een van de instrumenten om het belang aan te tonen. Hierbij geldt als belang de 
vrijwillige inzet en de participatie aan de maatschappij door lidmaatschap van individuele personen 
aan organisaties van de civil society. De effecten van de civil society, belangrijker dan de omvang, 
worden in de laatste twee paragrafen besproken. Om de omvang te bepalen moeten verschillende 
criteria gecombineerd worden. Deze criteria zijn bijvoorbeeld: het aantal organisaties, het aantal leden 
van die organisaties en het aantal vrijwilligers actief in die organisaties. Het aantal organisaties kan 
worden weergegeven. Verder zijn er beperkingen. Leden van organisaties zijn meestal ook lid van 
andere organisaties. Veel vrijwilligers zijn in meerdere organisaties actief. Er vinden veel 
dubbeltellingen plaats. Dekker stelt dat in Europa minder dan de helft van de vrijwilligers in meer dan 
één organisatie actief is.55 Vanwege de beperking geef ik hieronder de inzet in FTE (full time 
equivalent) vrijwilligers weer. Het aantal vrijwilligers zal lager liggen omdat veel vrijwilligers zich inzet 
in meer dan een organisatie.  
Vrijwillige inzet in 2003 in Nederland en Duitsland in FTE.56 
 
Nederland : 3.901.000 FTE 
Duitsland: 9.781.000 FTE 
 

Vrijwilligers en betaalde staf in de civil society (2003) 
(als percentage van de economisch actieve bevolking)  

                                                 
52 Kreuger, in Dekker (red.), Particulier initiatief en publiek belang, 85-86. 
53 Overgenomen en enigszins bewerkt uit CIV, Werken met Vrijwilligers. 
54 Meijs/Westerlaken, Vrijwilligersorganisaties en HRM, 37-43. 
55 Dekker/Van den Broek, in Dekker (Red.), Vrijwilligerswerk vergeleken, 71.   
56 Bron aantal FTE en percentages in de tabel: John Hopkins Institute for Policy Studies, Global Civil Society At-a-

Glance, 5. 
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 vrijwillig betaald totaal 
Nederland 5,5 8,9 14,4 
Duitsland 2,3 3,6 5,9 

 
Het effect van de civil society wordt niet alleen bepaald door het aantal vrijwilligers dat actief is, maar 
ook door het aantal leden dat een organisatie ondersteunt zonder daadwerkelijk voor die organisatie 
actief te zijn. Dat aantal wordt hieronder weergegeven.57 
 

Vrijwilligers en lidmaatschap aan organisaties 
 actief, maar geen lid passief lid actief en lid 
Nederland 15% 49% 36% 
Duitsland 33% 47% 20% 

 
In Duitsland zijn er in 1995: 286.000 ingeschreven organisaties binnen de civil society (Verbande en 
Vereine).58 In Nederland zijn er in 1995: 91.000 verenigingen en 101.000 stichtingen.59 Niet alle 
stichtingen hebben ook vrijwilligers aan zich verbonden. In Nederland opereren de organisaties op 
twee niveaus: landelijk of basaal, te weten: plaatselijk of sectoraal. In Nederland is de provincie 
nauwelijks van belang, behalve, enigszins, in het zuiden. In Duitsland zijn de organisaties op drie 
niveaus actief omdat naast de bij Nederland genoemde niveaus daar ook de deelstaten een belangrijk 
referentiekader vormen. Een ander verschil tussen Nederland en Duitsland is dat de organisaties in 
Nederland zich in de afgelopen honderd jaar voortdurend hebben moeten veranderen. Tijdens de 
verzuiling waren de meeste organisaties op confessioneel-levensbeschouwelijke basis georganiseerd. 
Nadat de zuilen afbrokkelen vindt sinds de jaren zestig vindt een moderniseringsproces plaats. 
Bestaande en nieuwe organisaties gaan sterker inspelen op de behoeften van de geïndividualiseerde 
maatschappij. De organisaties kunnen hierdoor beter inspelen op het marktgerichte denken van de 
overheid.60

                                                 
57 Bron, door mij bewerkt: Dekker/Van den Broek, in Dekker (Red.) Vrijwilligerswerk vergeleken, 72. 
58 Anheier/Seibel, Defining the Nonprofit Sector: Germany, 11. 
59 Burger/Dekker, Defining the Nonprofit Sector: the Netherlands, 12. 
60 Kleinfeld, Der dritte Sektor – vanuit Duits perspectief, Bestuurskunde 2001, nr 1, 26-27. 
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De georganiseerde inzet van vrijwilligers in de civil society staat voor een enorme maatschappelijke 
inzet. Nederland heeft het hoogste aantal vrijwilligers uit het totaal van de economisch actieve 
bevolking: 5,5% is als vrijwilliger actief in die sector. Na Nederland volgen België, Ierland, Israël, de 
V.S., Groot-Brittannië, Australië, Oostenrijk en dan volgt Duitsland met 2,3% actieve vrijwilligers in de 
non-profit sector.61 
 
De inkomsten van de civil society 
De civil society verkrijgt middelen door fondsenwerving. Soms krijgen zij voor hun activiteiten subsidie 
van de overheid, maar in toenemende mate zijn zij afhankelijk van hun eigen fondsenwerving. Het 
terugbrengen van de overheidsuitgaven is hier de oorzaak van. Zij verkrijgen de middelen voor hun 
activiteiten door: 
giften door individuen en huishoudens 
legaten van individuen 
giften van fondsen 
geldwervende fondsen, die voor een bepaald doel geld inzamelen 
vermogensfondsen, die uit de resultaten van hun vermogen jaarlijks donaties verstrekken aan 
maatschappelijke goede doelen 
giften van en sponsoring door bedrijven.62 
Het is een groeimarkt: de filantropische sector in Europa groeit door welvaart bij particulieren en 
bedrijven, groei van het aantal legaten, toenemende belangstelling van banken en 
vermogensbeheerders voor maatschappelijke doelen. Hierdoor is een nieuwe maatschappelijke sector 
ontstaan: de filantropische sector.63 Interessant is de vraag in hoeverre de betrokkenheid als privaat 
beschouwd kan worden. Met de ombouw van de verzorgingsstaat wordt de re-allocatie van middelen 
vanuit de overheid verminderd en opgevuld met directere vormen van re-allocatie: privaat geven of 
‘direct giving’. Maar de overheid stimuleert het doen van giften door de aftrek op de 
inkomstenbelasting van de giften, waarvan 10% van de bevolking gebruik maakt. In 1996 betrof dit 1,5 
miljard gulden; dit resulteerde in een belastingteruggave van 1 miljard gulden. De burger schonk dus 
eigenlijk 0,5 miljard gulden en de overheid 1 miljard. Hierdoor zijn privaat en publiek onlosmakelijk met 
elkaar verbonden.64 Er zijn nog meer kanttekeningen te maken: interessant is het voorkomen van 
‘kruissubsidie’: non-profit organisaties steunen elkaar. Een voorbeeld: A krijgt 1000 euro van de 
overheid, geeft dit door aan organisatie B, die dit ook weer doorschuift naar organisatie C. Dit 
vertroebelt cijfers: inkomsten 25% overheidssubsidie en 75% uit particuliere fondsen, terwijl er in de 
praktijk alleen maar geld wordt rondgepompt dat uit overheidsgeld bestaat.65  
 
Een deel van de inkomsten voor de civil society komt uit de vermogensfondsen.66 Omdat de 
inkomsten van de vermogensfondsen steeds belangrijker worden voor de civil society wil ik de 
vermogensfondsen nader toelichten. Functies van overheid en bedrijfsleven kunnen respectievelijk 
omschreven worden als: zorg voor sociale rust en orde, en economische groei en innovatie. De civil 
society waarborgt onafhankelijkheid van de overheid omdat zij initiatieven kan ontplooien. Maar wat 
zijn daarbij dan de functies van het vermogensfonds?  
 

                                                 
61 John Hopkins Institute for Policy Studies, Global Civil Society At-a-glance, 5. 
62 Schuyt, De filantropische sector en ‘Philantropic Studies’ in Nederland, 9-10. 
63 Schuyt, De filantropische sector en ‘Philantropic Studies’ in Nederland, 21. 
64 Schuyt, De filantropische sector en ‘Philantropic Studies’ in Nederland, 29-30. 
65 Kreuger, in Dekker (red.), Particulier initiatief en publiek belang, 97. 
66 De Johanniter Orde in Nederland is niet een vermogensfonds maar bezit dankzij erfstellingen een 

vermogen waarvan de opbrengsten worden gebruikt voor ondersteuning van de Stichting Johanniter 

Hulpverlening en van enkele instellingen. Soms worden ook andere organisaties van de civil society in 

Nederland ondersteund. De Orde in Duitsland heeft geen groot vermogen en doet weinig meer aan 

ondersteuning van de civil society dan de inzet van haar vrijwilligers. 
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De functies van het vermogensfonds kunnen zijn: 
herverdeling 
efficiency 
sociale verandering 
pluralisme 
Schuyt stelt dat de herverdeling van rijk naar arm niet echt plaats vindt: een groot deel komt weer 
terug bij de overheid door bijdragen aan musea, universiteiten, operahuizen, nationale parken of 
medisch onderzoek. De belangrijkste bijdrage van fondsen is het waarborgen van een pluralistische 
samenleving. In een open democratische samenleving verschillen individuen in cultuur, religie, morele 
waarden, politieke ideologie, economische aspiraties, sociale voorkeuren, en zo veel meer. De 
overheid faciliteert voor alle burgers maar er is geen sprake van sociaal experimenteren. De 
vermogensfondsen kunnen bijdragen aan de diversiteit van de non-profit sector en daarmee aan 
pluralisme in de samenleving. Interessant is hoe de fondsen over zichzelf denken. Zij vinden 
zichzelf:67 
initiërend: stimuleren van activiteiten:    39% 
complementair: aanvullend op het initiatief van de overheid: 25% 
substituerend: oppakken waar anderen laten liggen:  19% 
competitief: initiatieven tegen de overheid ingaande:  1% 
anderszins:        6% 
Ik ben het met Schuyt's mening over de verplaatsing van rijk naar arm niet eens, want giften voor 
universiteiten, bijvoorbeeld, komen ten goede aan de gehele samenleving. Door onderzoek, 
bijvoorbeeld op medisch gebied, wordt toch uiteindelijk elke burger bediend: immers telkens opnieuw 
resultaten bereiken komt iedereen ten goede, mits de zorg voor iedereen toegankelijk blijft. 
Onduidelijkheid over de middelen van de civil society, vanwege het bestaan van kruissubsidies, maar 
ook over de plaatsing - particulier of overheid - van de ontvangen gelden, voor een deel van de 
overheid vanwege belastingteruggave, maakt het in kaart brengen van de herkomst van de inkomsten 
in deze sector moeilijk. 
 
De bijdrage van de civil society aan de samenleving 
Het belang van de civil society wordt bepaald door de effecten. Om dit belang te benadrukken wil ik 
hier enige aspecten van de civil society weergeven. Een indeling van de functies van organisaties uit 
de civil society kan op verschillende manieren. Ik geef er hier twee weer. De eerste gaat uit van de 
functie van de organisatie voor de samenleving, de tweede heeft het type organisatie als 
uitgangspunt. Meijs en Van Walsem noemen kernfuncties of positieve bijdragen van deze organisaties 
aan de samenleving. Het overzicht dat zij geven is door mij enigszins bewerkt. De omschrijving van de 
bijdrage aan de samenleving is door mij ingekort, terwijl ik in de kop van het overzicht het woord 
vermeende heb toegevoegd omdat dit niet in alle gevallen de realiteit is. Functies 3. en 4. zijn door mij 
gesplitst; de auteurs noemen dit in één punt. Voor punt 6. wil ik opmerken dat ik de bijdrage eerder zie 
als functie dan als bijdrage. Naar mijn idee is verbetering samenleving het doel van alle 
organisaties.68 
 
Bijdrage van de civil society aan de samenleving 
functie bijdrage 
1. dienstverlening hogere kwaliteit, betere toegankelijkheid, goedkoper 
2. vernieuwing pioniers binnen het werkgebied 
3. belangenbehartiging actieve belangenbehartiging 
4. sociale verandering bewerkstellen beleidsmatige veranderingen 
5. meningsuiting 
 

met georganiseerde meningsuiting meer kans op gunstig 
resultaat 

6. verbetering samenleving 
door bevordering sociale interactie bijdragen aan 
gemeenschapszin 

De Waal onderscheidt vier typen organisaties:69 
NGO’s (pressie, belangen) 
Liefdadigheidsorganisaties (geld inzamelen voor missie, goede doel) 

                                                 
67 Schuyt, De filantropische sector en ‘Philantropic Studies’ in Nederland, 25-27. 
68 Door mij enigszins bewerkt, uit: Meijs/van Walsem, Het bestuur in de nonprofit organisatie, 6. 
69 De Waal, in: Dekker (red.): Particulier initiatief en publiek belang, 67-69. 
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Maatschappelijk verantwoordelijke ondernemingen (gewone ondernemingen met sponsoring, e.d.) 
Private public service delivery organisation/maatschappelijke onderneming (private non-profit 
organisaties die diensten leveren voor de overheid met overheidsmiddelen) 
Ik vind dat 3. niet in de indeling hoort voor te komen. Het hangt van de definitie van de civil society af, 
maar een maatschappelijk verantwoordelijke onderneming is een onderneming die winst nastreeft. 
Om deze reden behoort deze onderneming, hoe civil deze zich ook opstelt, niet tot de civil society. De 
verschillende benaderingen geven nog eens aan dat de civil society een hybride vorm heeft: er zijn 
overlappingen met functies van de overheid en met ondernemingen met winstoogmerk. 
 
De civil society is in kaart gebracht. Het belang van deze sector, de inzet van de middelen, de bijdrage 
door vrijwilligers en de belangrijkste geldgevers zijn onderwerp van onderzoek sinds enkele decennia. 
Dit geeft kansen voor professionalisering. De civil society heeft zich van 'caritas', van liefdadigheid 
door inzet door vrijwilligers en op gebied van giftenbeleid, omgevormd tot een professionele sector 
van immens belang. De grote belangstelling vanuit de wetenschappelijke wereld heeft daartoe zeker 
bijgedragen. 
 
 Het maatschappelijk belang van de civil society 
Het maatschappelijk belang kent twee sporen: de individuele zingeving voor de vrijwilliger uit de civil 
society en de effecten naar buiten toe. De miljoenen vrijwilligers die actief zijn in de sport en recreatie, 
de zorg, op gebied van cultuur, voor belangenbehartiging of anderszins zijn door hun inzet het sociale 
kapitaal van de samenleving. Het werk betekent voor de individuele vrijwilliger zinvolle invulling van 
een deel van zijn tijd. Al deze vrijwilligers zijn van maatschappelijk belang: zonder hen zullen veel 
activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden. De vrijwillige arbeid als invulling van een deel van het 
leven is voor het individu van belang als zinvolle besteding van vrije tijd. Voor het individu zijn er meer 
positieve effecten bij de vrijwillige inzet. Het kan een opstapje zijn naar een betaalde baan. Als men 
gepensioneerd of anderszins niet meer betaald actief is kan men zich door het vrijwilligerswerk toch 
actief lid van de samenleving voelen. De positieve invulling van tijd in het vrijwilligerswerk door het 
individu is het interne effect van de civil society. Dit effect is van niet te onderschatten belang. Het is 
sociaal kapitaal want de inzet heeft een positieve uitstraling op alle personen waarmee de individuele 
vrijwilliger in aanraking komt. De gezamenlijke omvang van de vrijwillige inzet maakt deze positieve 
uitstraling als sociaal kapitaal tevens tot extern effect. 
 
De vrijwillige inzet is dus een intern effect met een dermate grote uitstraling dat het ook beschouwd 
kan worden als extern effect. De externe effecten van de civil society worden gestuurd door de 
vrijwilligers en de geldgevers. Vrijwilligers zetten zich alleen in bij een organisatie waar zij zich mee 
verwant voelen. Geldgevers zijn de donateurs en leden die een organisatie met een bepaalde 
doelstelling ondersteunen. Andere geldgevers zijn de fondsen, geldwervende of vermogensfondsen, 
en bedrijven die zich maatschappelijk verantwoord willen opstellen. Deze geldgevers richten zich 
geheel op de effecten van de organisaties. Zij ondersteunen de civil society omdat zij de 
dienstverlening, de vernieuwende activiteiten, of de belangenbehartiging en de meningsuiting willen 
ondersteunen. Interessant is het daarbij nogmaals te kijken naar waarom fondsen de civil society 
ondersteunen: 39% ondersteunt initiërende activiteiten, 25% ondersteunt op de overheid 
complementaire activiteiten, en 19% ondersteunt substituerende activiteiten: activiteiten die moeten 
worden opgepakt omdat anderen ze laten liggen.70 De bijdrage van de civil society in de samenleving 
ligt in het vergroten van de pluriformiteit.  De sector zal daarbij vaak uit zichzelf kiezen voor een 
initiërende rol: de sector begint iets in de verwachting dat andere partijen, de overheid of andere 
organisaties, het initiatief overnemen. De belangrijkste bijdrage van de civil society is de reflectie die 
dit particulier initiatief biedt ten opzichte van het functioneren van de overheid. Ik kom nog even terug 
op isomorfisme. De initiërende rol van de civil society mag als waker beschouwd worden op 
isomorfisme. 
 
Het interne effect, het sociaal kapitaal van de vrijwilligers, en de externe effecten van de civil society 
zijn van immens belang voor de samenleving. Het strategisch inzetten van mensen en geld op nieuwe 
ideeën is de functie van de civil society, die daarmee haar maatschappelijk belang bewijst. 

                                                 
70 Schuyt, De filantropische sector en ‘Philantropic Studies’ in Nederland, 25-27. 
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5. De Johanniter Orde: geschiedenis, identiteit en continuïteit 
 
Vier verenigingen en hun gezamenlijke oorsprong, via splitsingen naar hernieuwde samenwerking 
dankzij een gezamenlijke identiteit  
 
De Johanniter Orde heeft als doelstelling: de mensheid te dienen door hulp te verlenen aan 
gewonden, zieken en andere hulpbehoevenden en mee te werken aan maatregelen waardoor 
menselijk leed kan worden verzacht. De Orde splitst zich op in vier delen. Hebben deze vier 
verenigingen een gezamenlijke identiteit? Mogen zij, ondanks onderbrekingen en afsplitsingen 
teruggrijpen op 900 jaar geschiedenis, want is er wel sprake van continuïteit? Hebben zij, zoals zij zelf 
denken, een identiteit, die bepalend is voor Europa? Alvorens een antwoord op deze vragen te geven 
bespreek ik eerst het lidmaatschap aan de huidige vier protestantse verenigingen. Daarna volgt de 
ontstaansgeschiedenis van de Orde en de afscheiding van een protestantse Orde, die later uit vier 
delen zal bestaan, en volgt de poging tot hernieuwde samenwerking. Ik besluit met conclusies over 
identiteit en continuïteit. 
 
Vier verschillende verenigingen: de Orden en haar leden 
De verschillen liggen in de toegang voor het lidmaatschap en de benadering van het christelijke 
geloof. In Duitsland en Engeland hoeft men niet van adel te zijn om lid te worden. Men kan daar 
gevraagd worden toe te treden, bijvoorbeeld op basis van eerdere verdiensten voor de samenleving, 
zonder dat men lid is van de adel. In Engeland gaat dit vaak samen gaat met een eerdere of latere 
verheffing in de adelstand. Toch is het grootste deel van de leden lid van de protestantse adel. Lid zijn 
van die groep is voldoende om voor lidmaatschap in aanmerking te komen. Dames en heren kunnen 
lid worden, maar in Duitsland staan bestuurlijke functies alleen voor heren open. In Nederland mag 
men zich zelf aanmelden, maar alleen als men behoort tot de Nederlandse, protestantse adel.71 
Zowel dames als heren kunnen lid worden en voor beide geslachten staan alle functies open.72 In 
Zweden is de Orde een puur adellijke, mannelijke en protestants-christelijke vereniging. Het 
ledenbestand van de vier Orden is dus zeer heterogeen, maar wel voor een groot deel heterogeen 
binnen een bepaalde elitaire groep.73 
 
Drie van de verenigingen vragen hun leden een schriftelijke geloofsbelijdenis. De Zweedse Orde 
profileert zich het sterkst als een christelijke organisatie. Op hun website staat "The Order aims to 
promote Christian values."74 De Duitse Orde vindt zichzelf een geestelijk religieuze ridderorde: "Die 
Grundlage der Existenz des Johanniterordens ist das Bekenntnis zu Jesus Christus (...). Die Mitglieder 
verpflichten sich zu dem einen Doppelauftrag: Eintreten für den Glauben und Einsatz für den Kranken 
und Hilfsbedürftigen."75 In Nederland beschouwt de Orde zich als een christelijke organisatie, die 
haar werken verricht vanuit dat perspectief. Nieuwe leden moeten verklaren dat zij het protestants-
christelijke geloof actief belijden.76 In Engeland wordt tegenwoordig niet meer verlangd dat men 
protestants-christelijk is. De omschrijving in de statuten is als volgt: "I do solemnly declare (…), that I 
will do everything in my power to uphold its dignity and support its [The Order of St. John, ed.] 
charitable works; and that I will endeavour always to uphold the aims of this Christian Order and to 

                                                 
71 Jonkheren en –vrouwen worden ook toegelaten, hoewel feitelijk geen onderdeel van de adel. De 

titel jonkheer of jonkvrouw is een predikaat: men behoort niet tot de adel. De Orde zou echter 

nauwelijks leden kunnen hebben als deze groep geen toegang heeft omdat de groep werkelijk 

adellijke personen in Nederland zeer klein is. 
72 Statuten Johanniter Orde, 27 augustus 1990, Art. 6. 
73 Zie Bijlage B51. 
74 Bron internet: www.johanniterorden.se 
75 v. Wissemann/v. Knobelsdorff, Der Johanniterorden und seine Werke, 9. 
76 Statuten Johanniter Orde, 27 augustus 1990, Art. 1. 
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conduct myself as a person of honour."77 In de doelstelling is de religieuze opdracht niet langer 
opgenomen.78  
 
Van kruistochten tot Malta: het ontstaan van de Orde 
In een hospitaal in Jeruzalem biedt sinds het midden van de elfde eeuw een broederschap hulp aan 
zieke pelgrims en andere, arme reizigers uit Europa. Het hospitaal, gewijd aan Johannes de Doper, is 
opgericht door kooplieden uit het Italiaanse Amalfi.79 In 1099 verslaat Godfried van Bouillon de 
moslims in Jeruzalem. Deze verovering van Jeruzalem heeft een verschrikkelijk bloedbad tot gevolg. 
De hospitaalbroeders en –zusters doen het uiterste om de gewonden, christelijk, joods en moslim, te 
verzorgen. Uit dankbaarheid schenkt Godfried van Bouillon het hospitaal onder meer een 
ridderhofstede. Andere kruisridders volgen zijn voorbeeld en schenken onroerend goed, vooral in Italië 
en Frankrijk, ten bate van het hospitaal. Bovendien sluiten veel kruisridders zich aan bij de 
Hospitaalbroederschap. In 1113 wordt de broederschap door paus Pascalis II erkend als geestelijke 
ridderlijke orde: de Ridderlijke Orde van het Hospitaal van Sint Jan te Jeruzalem. Het hospitaal in 
Jeruzalem heeft 1000 tot mogelijk zelfs 2000 bedden, maar is aanvankelijk primitief van opzet.80 
Kedar vergelijkt het met een derdewereld hospitaal temidden van een tweede en eerste wereld.81 
Vanuit het Europese gezichtspunt van de Frankische ridders is het hospitaal echter vernieuwend en 
zo is het in de Europese literatuur tot in de twintigste eeuw steeds beschreven. Door moslims 
opgezette hospitalen in Jeruzalem zijn meestal kleiner, maar anders opgezet met verschillende 
afdelingen voor verschillende ziekten. Deze opzet en de medische technieken die dan in de Arabische 
wereld gebruikt worden leiden tot betere resultaten.82 De broeders van het Hospitaal van de Orde 
nemen de technieken van de moslims over. De Arabische geneeskunde wordt door de Orde 
hoogstwaarschijnlijk al vanaf de twaalfde eeuw naar Europa overgebracht.83 Een indeling van 
hospitalen met aparte zalen voor verschillende ziekten is er in Europa pas voor het eerst in door de 
stedelijke overheid opgerichte hospitalen in Milaan en Florence.84 Vernieuwend was de Orde door 
het opzetten van kleinere veldhospitalen langs de pelgrimsroutes.85 In de zeven decennia na d
erkenning worden de activiteiten geleidelijk uitgebreid: van het verzorgen van zieken en gewonden 
krijgt de Orde, door het beschermen van pelgrimsroutes en verdediging van het christelijk geloof, ook 
een militaire taak. Jeruzalem blijft niet lang een christelijke stad. Het hospitaal gaat in 1187 over in de 
handen van Sultan Saladin, de nieuwe heerser van Jeruzalem. De Orde is dan niet langer actief in 
Jeruzalem. In de volgende eeuwen raakt het hospitaal in verval en in 1458 wordt het door een 
aardbeving verwoest.

e 

                                                

86  

 
77 The St. John Statutes, 1974 to 1999, Art. 34. 
78 The Order of St. John, A Statement by the Grand Council on the Future Direction of the Order, 9 

May 2002, Art. 2.4. 
79 Het herkenningsteken van zowel de Johanniter als de Maltezer Orde is het achtpuntige kruis. Dit 

kruis hebben de hospitaalridders indertijd overgenomen uit het wapen van de stad Amalfi. De acht 

punten van het kruis verbeelden de acht zaligsprekingen van de Bergrede, de acht deugden die de 

ridders van het hospitaal begeleiden tijdens het uitvoeren van hun plichten. 
80 Meer over het Hospitaal in: Riley-Smith, The Hospitallers. 
81 Kedar, The Jerusalem Hospital, 12. 
82 Arabisch wordt gebruikt als taal voor de medische kennis in het Midden-Oosten rond 1100, hoewel 

artsen een Syrische, Griekse, Turkse, Perzische en Arabische achtergrond hebben. Daarnaast wordt 

ook gesproken over Islamitische medische wetenschap, ongeacht of artsen christelijk, joods of 

Samaritaans zijn; Toll, Arab medicine and hospitals, 36. 
83 Toll, Arab medicine and hospitals, 38. 
84 Schadewaldt, Studien zur Krankenhausgeschichte, 12-13; Granshaw/Porter, The Hospital in 

History, 74-76. 
85 Kedar, The Jerusalem Hospital, 7. 
86 Toll, Arab medicine and hospitals, 39. 
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De Orde verplaatst haar zetel en splitst zich op 
De Orde handhaaft zich in de christelijke wereld. De organisatie van de Orde wordt verdeeld over 
’tongen’87, die op zich weer zijn onderverdeeld in Prioraten, Balijen, Commanderijen en Hospitalen. 
De verdeling over tongen bestaat niet meer, 800 jaar Europese geschiedenis maakte hier een 
verdeling over nationale staten van. Na de val van Jeruzalem verplaatst de Orde haar zetel eerst naar 
Cyprus, dan naar Rhodos, en vervolgens naar Malta. Keizer Karel V verleent de Orde in 1530 de 
soevereine rechten over dit eiland. De Orde splitst zich vanaf de zestiende eeuw door verschillende 
oorzaken op in meerdere delen.88 In 1798 bezet Napoleon het eiland en eist de soevereiniteit op. De 
Rooms-katholieke Maltezer Orde moet haar zetel verplaatsen en vestigt zich na een moeilijke periode 
in 1834 te Rome.89  
Er zijn in de twintigste eeuw vijf erfgenamen van de oorspronkelijke Orde: 
de Rooms-katholieke: Maltezer Orde 
en de protestantse: 
Ridderlijke Johanniter Orde Balije van Brandenburg (Duitsland) 
The Most Venerable Order of St. John (Engeland) 
De Johanniter Orde in Nederland 
Johanniter Orden i Sverige 
Er zijn veel verenigingen met vergelijkbare namen en doelstellingen, maar zij worden niet erkend als 
opvolgers van de oorspronkelijke Broederschap. Zij worden door de huidige erfgenamen als false 
orders gekenmerkt. Oorzaken van de afsplitsing zijn de Reformatie en de Tweede Wereldoorlog.  
Door de Reformatie splitst zich een protestantse tak af: in de Balije van Brandenburg kiest in 1545 de 
meerderheid van de ridders de zijde van de hervorming. Deze tak installeert haar zetel te 
Brandenburg. Ridders uit andere protestantse landen, zoals Nederland en Zweden, sluiten zich hierbij 
aan. De Rooms-katholiek gebleven Orde gaat zich Maltezer Orde noemen. Na de Franse 
overheersing van Pruisen ontbindt de koning de Balije van Brandenburg in 1810.90  De bezittingen 
van de Orde komen aan de Staat en de Orde is tot 1852 een verbond, zonder rechtsstatus, van 
personen. Koning Frederik Willem IV van Pruisen herstelt in 1852 de Johanniter Orde Balije van 
Brandenburg. Hierbij zijn onder meer ook Nederlandse en Zweedse ridders aangesloten.91 
In Engeland ontbindt Hendrik VIII, bij het oprichten van de Church of England, de Katholieke Orden, 
dus ook de Maltezer Orde. Bezittingen komen in 1540 aan de Kroon. Aan het begin van de 
negentiende eeuw richten Britse ridders, die zich nog in naam verbonden voelen met de Maltezer 
Orde, een Engelse Order of St. John op. Dit is een nieuwe protestantse Orde die de oorspronkelijke 
doelstellingen onderschrijft.92 De Engelse Orde is vanaf het begin zeer actief. Omdat Engeland niet 
het onderwerp is van dit werk wil ik er hier iets over melden. Voor eerste hulp aan gewonden richt de 
Orde in 1877 de St. John Ambulance Association op. Binnen tien jaar hebben duizenden een EHBO-
certificaat van deze vereniging. In 1882 koopt de Engelse Orde land in Jeruzalem om daar het St. 
John Eye Hospital te vestigen.93 In 1888 beloont Koningin Victoria de Orde met het predikaat 
‘Koninklijke’. De Orde krijgt de naam: ‘The Most Venerable Order of the Hospital of St. John of 
Jerusalem’.94 De activiteiten breiden zich uit over het gehele Britse Rijk, waar men ook na het 
uiteenvallen van het koloniale imperium actief blijft. Vrijwel alle landen van de Commonwealth of 

                                                 
87 Tongen: verdeling over de verschillende talen binnen de Orde. 
88 Riley-Smith, Introduction, in The Military Orders (xxvii). 
89 Flugi van Aspermont, De Johanniter-Orde in het Heilige Land, en 

Van Winter, Zorg voor de zieken en strijd voor het geloof: de Johannieters en Maltezers in de 

Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. 
90 Zie Hoofdstukken 3 en 7, over het verbod op vereniging in Pruisen en in Duitsland. 
91 Bron internet: www.johanniterorden.de. 
92 Bron internet: www.sja.org.uk. 
93 Het St. John Eye Hospital bestaat nog steeds en verricht haar werkzaamheden vooral op de West 

Bank en in de Gazastrook met vaste en mobiele hospitalen. 
94 ‘Most’ wordt door Koning George V toegevoegd omdat hij de Orde een bijzonder warm hart 

toedraagt. 
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Nations, en andere voormalige koloniën, dominions en protectoraten hebben afdelingen van de Orde 
en in veel van deze gebieden is ook St. John Ambulance actief. 
In 1909 wordt een Nederlandse Commanderij, als afdeling van de Duitse Orde Balije van 
Brandenburg, opgericht op initiatief van ZKH Prins Hendrik. Deze Commanderij splitst zich in 1946 
van Duitsland af en wordt omgevormd tot een aparte, onafhankelijke Orde: de Johanniter Orde in 
Nederland. In hetzelfde jaar splitst zich ook de Zweedse afdeling af. Zowel Nederland als Zweden 
willen zich onafhankelijk maken van de Duitse Balije van Brandenburg. Deze derde en vierde 
afsplitsingen zijn veroorzaakt door anti-Duitse gevoelens na de Tweede Wereldoorlog. 
 
In 2003 zijn er aan de Johanniter/St. John Orde wereldwijd circa 330.000 vrijwilligers verbonden.95 
De Orde is daarmee, na het Rode Kruis, in aantal vrijwilligers de tweede vrijwilligersorganisatie in 
wereld. Deze vrijwilligers zetten zich in voor de doelstelling: het verlenen van hulp aan zieken, 
gewonden en andere hulpbehoevenden. 

de 

                                                

 
De oprichting van Johanniter International 
Tot 1999 werken de vier Johanniter Orden onafhankelijk van elkaar. De onderlinge band wordt wel 
gevoeld, maar is niet geïnstitutionaliseerd. De oprichting van de Johanniter-Unfall Hilfe in 1952 is een 
direct gevolg van een onderlinge verbondenheid die Ordeleden voelen.96 De intentie om opnieuw 
samen te werken ontstaat sindsdien: in 1958 vindt op initiatief van de Zwitserse Landscommandeur, 
Baron M.R. von Sturler een eerste conferentie plaats van de erfgenamen van de oorspronkelijke 
Orde.97 Na vervolgbijeenkomsten wordt in 1961 de Alliance of the Orders of St. John of Jerusalem 
opgericht. Tot echte samenwerking in de zorg leidt het nog niet. In 1987 wordt opnieuw een verklaring 
opgesteld. Voorlopig blijft de samenwerking beperkt tot het beschermen van de naam en het symbool 
van het Johanniter Kruis. Uit jaarverslagen van Johanniter Hulpverlening blijken pogingen tot 
samenwerking, zoals de intentie te komen tot hervatting van de opleiding tot Johanniter 
Verpleegassistent, samen met Johanniter-Unfall-Hilfe.98 Er is een idee om, net als in Nederland, ook 
in Engeland een Vakantiebemiddelingsbureau op te zetten.99 De ideeën en intenties leiden niet tot 
resultaten. In 1999 besluit de Alliantie, bij gelegenheid van het 900-jarig bestaan, dat de Orden bij de 
uitvoering van hun werken moeten gaan samenwerken. Hiertoe worden in 2000 de 
vertegenwoordigers van landelijke Johanniter organisaties100 uitgenodigd voor een eerste 
gezamenlijke conferentie.101 Nederland doet hier niet aan mee: men ziet het belang er niet van 
in.102 In 2001 wordt een tweede conferentie belegd. Nederland doet dan op initiatief van de schrijver 
dezes, die dan net twee weken in dienst is bij Johanniter Hulpverlening, wel mee. De 
vertegenwoordigers stichten op deze conferentie te Wenen op 18 mei 2001 het internationale 
samenwerkingsverband dat als naam krijgt: Johanniter International, kortweg JOIN. De doelstelling 
wordt door de tweede voorzitter van JOIN, Peter Brown, in 2003 als volgt weergegeven:103 
"As Chairman of JOIN, I welcome the opportunity for us to work together as European partners to 
develop areas of common activity. 
In the time ahead we shall be working together on a number of important initiatives: 
Exchange of volunteers to develop understanding amongst our volunteers of the activities of JOIN 
members in Europe 

 
95 Zie bijlage B52: dimensies. 
96 Over de oprichting van JUH en de onderlinge band: zie Hoofdstuk 7. 
97 Bron internet: http://www.allianceofstjohn.org/a/about/index.html. 
98 Jaarverslagen Johanniter Hulpverlening, 1976 en 1977. 
99 Jaarverslag Johanniter Hulpverlening, 1982. 
100 In Duitsland, Engeland, Nederland en Oostenrijk worden de werken van de Orde uitgevoerd door 

aldaar opgerichte werkmaatschappijen; elders zijn onderafdelingen van deze werkmaatschappijen 

actief of is een afdeling van de Balije van Brandenburg in dat land de vertegenwoordiger. 
101 Bij deze eerste conferentie zijn vertegenwoordigd: Duitsland, Engeland, Finland, Hongarije, Italië 

en Letland.   
102 Archief Johanniter Hulpverlening: Notulen bestuursvergadering maart 2000. 
103 Bron: Internet openingspagina Johanniter International, 2003, www.johanniter.org. 
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Youth Convention to develop cultural understanding amongst our JOIN volunteers 
First Aid Training for Drivers 
Developing a strategy to influence the EU to adopt pre-qualification driver training in First Aid 
International comparability of First Aid certificates. A project to harmonise certification for First Aid 
training across Europe". 
Het idee is om internationale samenwerking te bevorderen, maar zoals deze verklaring laat zien is 
vooral de Europese eenwording de leidende factor binnen het nieuwe samenwerkingsverband. 
 
De gezamenlijke identiteit blijkt een nuttig instrument om de onafhankelijk opererende organisaties in 
Europa en daarbuiten tot samenwerking te bewegen. In de Europese Unie is een dergelijke 
ontwikkeling gewenst om gezamenlijk op dat niveau te kunnen opereren. In hoeverre dit initiatief 
succesvol is moet de toekomst uitwijzen. 
 
Europese identiteit 
Vanwege de lange geschiedenis van de Orde in Europa, haar uitgangspunten en de christelijke 
achtergrond vinden de leden van de Alliantie dat de Orde een bepalend element is van een Europese 
culturele identiteit. Dit in gedachten hebbende richt de Alliantie van de Orde zich in oktober 2003 tot 
het Europese Parlement met een advies over de Europese Grondwet die dan nog in de ontwerpfase 
is. De Orde verklaart zich een voorstander van een Europese identiteit waarin de christelijke waarden 
zijn vastgelegd.104 Hiermee doet de Orde recht aan haar eigen identiteit. Vanuit het gezichtspunt van 
de Orde is Europa christelijk, maar een bepalend element van een Europese culturele identiteit is de 
Orde al lang niet meer. Daarvoor is de Orde nu te klein, afgezien van de activiteiten die de door haar 
opgerichte hulporganisaties verrichten. De adel is binnen de Europese samenleving gemarginaliseerd 
tot een groep mensen die als historisch relikwie voort kan leven. In enkele landen van Europa bestaat 
de adel officieel al lang niet meer.105 Het is een maatschappelijke groep die als zodanig geen enkele 
macht meer heeft. Als er al zoiets is als een Europese identiteit dan is die al tweehonderd jaar lang 
gebaseerd op het zich van adel en religie distantiërende burgerlijke succes van de Franse Revolutie: 
Liberté, Egalité et Fraternité. In de Constitutie staat in het voorwoord dat deze is geïnspireerd op het 
culturele, religieuze en humanistische erfgoed van Europa waaruit de universele waarden en rechten 
van individuen, vrijheid, democratie, gelijkheid en rechtsspraak zich hebben ontwikkeld. In de kantlijn 
staat daarbij de opmerking: "Voorstel om christelijke achtergrond te noemen is genegeerd." 106 Waar 
dit voorstel vandaan komt is natuurlijk niet genoemd. De Orde mag het ermee doen. In volgende 
artikelen wordt over religie gesproken: zo staat in artikel II-70.1 dat ieder het recht heeft op vrijheid van 
(..) religie, en dat dit recht ook inhoud de vrijheid om van religie te veranderen. Hiermee doet de 
Constitutie recht aan de feitelijke waarden zoals die al 200 jaar geldig zijn in Europa. De Orde heeft 
zeker een Europese identiteit, maar 'Europa' identificeert zich al heel lang niet meer met de Orde, 
hetgeen met de Constitutie nog eens bewezen wordt. De uitvoerende organisaties van de Orde 
stralen identiteit uit door hun activiteiten. Deze identiteit wordt bepaald door hun initiatieven op gebied 
van de hulp aan zieken en gewonden. Deze identiteit is belangrijker dan de christelijke, adellijke 
identiteit van de Orde. 
Continuïteit 
De Orde is een meer dan 900 jaar oude adellijke, christelijke organisatie. De Europese identiteit is 
gestoeld op: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dat blijkt vooral uit de zojuist opgestelde Europese 
Grondwet. De adel heeft geen rol van belang meer in Europa. Europa is ook niet langer exclusief 
christelijk, maar vooral seculier. Religie is een privé-zaak geworden. De Orde is wellicht een bepalend 
element van de Europese geschiedenis maar geen bepalend element van de tegenwoordige identiteit. 

                                                 
104 Zie bijlage: B53. 
105 Een ironisch voorbeeld hiervoor is Oostenrijk, waar de adel niet meer bestaat sinds 1918. Leden 

van de Johanniter vereniging aldaar zijn, afgezien van de personen die worden gevraagd toe te 

treden, afstammelingen van de adel zoals die tot 1918 bestond. 
106 De Constitutie staat op verschillende internet sites van de Europese Unie, op verschillende 

plaatsen, en is sinds oktober 2004 beschikbaar, bijvoorbeeld op: 

http://www.euabc.com/upload/rfConstitution_en.pdf, die ik hier als vanzelfsprekend niet zal bijsluiten; 

het document omvat 270 pagina's. In dat document staat de referentie op pagina 8. 
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In de ruim 900 jaar is de Orde niet voortdurend actief. Er zijn perioden waarin activiteiten onderbroken 
worden of bezittingen door de overheid genaast zijn. Ik zie wel continuïteit. De onderbrekingen zijn 
meestal niet lang of dubbelzinnig, zoals bijvoorbeeld in Engeland, waar de overheid de organisatie 
verbiedt, maar de ridders in naam verbonden blijven met de organisatie op Malta. De doelstelling is 
vrijwel onveranderd gebleven. De uiterlijke presentatie, zoals door het embleem en de initiatie van 
nieuwe ridders is eveneens vrijwel onveranderd. Leden van de Orde uit verschillende naties en van 
verschillende nationale Orden vinden elkaar wanneer dit handig blijkt. Dit bewijst dat er ondanks 
fysieke discontinuïteit wel een gevoelde continuïteit is. Dit is voldoende om van continuïteit te spreken. 
Er zijn zoveel organisaties, maar ook nationale staten. Het teruggrijpen op 900 jaar geschiedenis is 
niet alleen een leuke anekdote voor de aan de organisatie verbonden leden en vrijwilligers, maar ook 
een geweldig marketing instrument. 
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6. Het Rode Kruis en haar identiteit 
 
Hoe idealistische uitgangspunten tot grote problemen kunnen leiden. 
 
“Das Schwerste in unserer Aufgabe, die grösste seelische Belastung für uns ist die Erkenntnis des 
ungeheuren Abstandes zwischen dem, was die zahllosen leidenden, enttäuschten, harrenden 
Menschen, aber selbst die nationalen Rotkreuzgesellschaften und die Regierungen von uns erwarten, 
und dem, was wir tatsächlich unternehmen, geschweige denn wirklich leisten können,” aldus Max 
Huber.107 Huber is voorzitter van het Internationale Comité van het Rode Kruis in oktober 1940.108 
 
Er is een verschil in de relaties tussen het Rode Kruis en de Johanniter Orde en haar 
werkmaatschappijen in Nederland en Duitsland. De band tussen het Nederlandse Rode Kruis en de 
Johanniter Orde in Nederland is innig. Er is bestuurlijke verwevenheid en er zijn gezamenlijke 
initiatieven. In Duitsland wordt bestuurlijk samengewerkt wanneer de belangen van hulporganisaties in 
het algemeen in het geding zijn. Er wordt in het veld samengewerkt bij de inzet van vrijwilligers en 
professionele krachten bij evenementen. Maar tevens is er sprake van concurrentie, omdat men op 
dezelfde terreinen actief is. Bestuurlijk is er een band in de Duitse staten bij de oprichting van het 
Rode Kruis in de tweede helft van de negentiende eeuw.109 In dit hoofdstuk beperk ik me tot twee 
criteria van de uitgangspunten van het Rode Kruis: onpartijdigheid en neutraliteit. Op deze criteria kom 
ik namelijk in de volgende hoofdstukken terug, want zij vormen voor de Johanniters in Nederland een 
belemmering en in Duitsland bieden zij kansen. 
 
Het Geneefse Comité, later genaamd het Internationale Comité van het Rode Kruis, stuurt in 1864, 
nog voordat de conventie is ondertekend, bij het uitbreken van oorlog tussen Denemarken enerzijds 
en Pruisen en Oostenrijk aan de andere kant gedelegeerden naar het strijdtoneel. De Deense pers 
laat niet na het Comité te beschuldigen van onverschilligheid voor de Deense zaak omdat de 
gedelegeerden ook naar hun vijand worden gezonden. Het Comité staat dan voor een cruciale 
beslissing: partij kiezen tegen de agressor, of zich van een oordeel over de rechtmatigheid van de 
strijd onthouden? Het Comité kiest voor het laatste en doet hiermee een principiële keuze waarop het 
nimmermeer zal terugkomen: het onthoudt zich van een oordeel over oorlog tussen staten. Het doel 
van het Comité is zich te bemoeien met de oorlogsgewonden en het lijden dat zij ondergaan en hen 
hulp te bieden.110  De onpartijdigheid en de neutraliteit van het Rode Kruis blijkt sindsdien een  
probleem, omdat moet worden samengewerkt met staten die de Conventie van Genève ondertekend 
hebben, maar die zich niet aan die Conventie houden. Ook het grote publiek begrijpt de 
onpartijdigheid en neutraliteit van het Rode Kruis niet altijd. 
 
In de Constitutie van de Internationale Federatie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan wordt 
onpartijdigheid en neutraliteit als volgt omschreven: 
 
“Impartiality 
It makes no discrimination as to nationality, race, religious beliefs, class or political opinions. It 
endeavours to relieve the suffering of individuals, being guided solely by their needs, and to give 
priority to the most urgent cases of distress.” 

                                                 
107 Huber, Rotes Kreuz, Grundsätze und Probleme, 213. 
108 Eertijds voorzitter van het Internationale Gerechtshof te Den Haag wordt hij in 1922 lid van het 
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“Neutrality 
In order to continue to enjoy the confidence of all, the Movement may not take sides in hostilities or 
engage at any time in controversies of a political, racial, religious or ideological nature.” 
 
Sinds de oprichting van het Rode Kruis is er oppositie tegen dit initiatief, omdat een regeling voor 
verzorging van zieken en gewonden een erkenning is dat oorlog tussen staten is toegestaan.111  In 
Nederland zijn er in de dertiger jaren van de twintigste eeuw pacifistische groeperingen die het Rode 
Kruis zien als een verlengstuk van militarisme. Argumenten zijn: het Rode Kruis verzorgt zieken en 
gewonden om ze zo spoedig mogelijk weer te laten deelnemen aan de oorlog en het Rode Kruis is 
overbodig want dankzij het Kellogg-Briand Pact uit 1928 zou er immers nooit meer oorlog zijn?112  
Deze discussie verstomt nooit.113 Het grote publiek ziet soms het Rode Kruis zelfs als een 
verlengstuk zien van de staat. Een probleem, dat als volgt werd verwoord tijdens mijn gesprek met 
een bestuurslid van Johanniter-Unfall-Hilfe: "Bij massa demonstraties tegen de overheid wordt veelal 
de inzet gevraagd van vrijwilligers voor EHBO. Deze vrijwilligers zijn afkomstig van Johanniter-Unfall-
Hilfe en van het Rode Kruis. Het verschijnsel doet zich dan voor dat de vrijwilligers van het Rode Kruis 
worden gezien als vertegenwoordigers van die overheid, en soms zijn beschimpt, terwijl de vrijwilligers 
van Johanniter-Unfall-Hilfe werden gezien als medestanders van de demonstranten".114 
 
 Het Rode Kruis in de Tweede Wereldoorlog 
Toenadering en samenwerking met de nationale overheid is het beleid van de Rode Kruis 
verenigingen. Dit is wat Huber met zijn rede wil benadrukken. Het gaat er om een klimaat te scheppen 
waarin steeds op het juiste moment een verandering ten goede bereikt kan worden. Het werk beweegt 
zich hierdoor soms op de grens van wat algemeen aanvaardbaar is.115  Het Rode Kruis kan ook in 
het Nazi-Duitsland een politiek van neutraliteit en onpartijdigheid voeren, maar dit gebeurt niet. Al 
vanaf het begin van de machtsovername door de NSDAP in 1933 wordt op bestuurlijk niveau nauw 
samengewerkt met de overheid.116 Geheel tegen de uitgangspunten van de Rode Kruis beweging in 
worden al in 1933 joodse medewerkers ontslagen.117 In hetzelfde jaar treedt een nieuwe president 
van het Duitse Rode Kruis aan: Carl Eduard Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha, een overtuigd 
en vooraanstaand NSDAP-lid.118  In Nederland tracht het Rode Kruis haar werk in de bezettingsjaren 
voort te zetten zonder zich aan te passen aan de bezettende macht en zij doet dit zelfs deels in de 
illegaliteit119. Het Nederlandse Rode Kruis schrijft hierover, ter vergelijking, dat de taak zwaar werd 
onder een regime dat de beginselen van de Conventies van Genève met de voeten trad. De te varen 
koers hangt in grote mate af van het karakter en de persoonlijke inzichten van de bestuursleden, die 
telkens weer moeten uitmaken, waar hulp moet ophouden, omdat de nationale zaak anders wordt 
geschaad. In mei 1940 benoemt de bezetter als Beauftragte des deutschen Roten Kreuzes in den 
Niederlanden, Obermedizinalrat Dr. F. Reuter, die direct tracht de Nederlandse afdeling te kortwieken 
en te nazificeren. Alle buitenlandse betrekkingen moeten via Reuter lopen. Het dagelijks bestuur wordt 
bij herhaling voor moeilijke keuzen gesteld: te zwichten voor Duitse eisen en te kunnen blijven helpen, 
waar dit dan nog kan of om zich demissionair te verklaren, met alle daaraan verbonden gevolgen voor 
het Rode Kruis. Ook in Nederland zijn principiële fouten gemaakt: in 1941 ontslaat het Nederlandse 
Rode Kruis 106 joodse transportcolonnisten op gezag van de Duitse bezetter.120 In hetzelfde jaar 
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geeft het Rode Kruis in Nederland gevolg aan de verordening dat geen bloed van joodse donoren 
mag worden genomen en gebruikt. Drie bestuursleden verenigen zich niet met dit soort besluiten en 
verlaten het bestuur. Het Rode Kruis zet haar werk met moeite voort, vrijwel steeds met tegenwerking 
van de autoriteiten.121 Wanneer het bestuur geconfronteerd wordt met een door de bezetter 
opgelegde benoeming van C. Piek als secretaris-generaal treedt het in november 1944 officieel af122. 
Het bestuur, het personeel en de vrijwilligers zetten hun werkzaamheden voort in het zogenaamde 
‘zwarte Rode Kruis’. Piek zit in een uitgekleed kantoor.123  
 
Het Duitse Rode Kruis is vanaf het begin diep verstrikt geraakt in het nationaal socialistische systeem. 
Het Duitse Rode Kruis sluit zich, als enige grote, nationale Duitse organisatie niet aan bij de NSDAP, 
maar het zittende bestuur is voor het grootste deel actief en gedreven lid van de NSDAP. Bij het 
middenkader ligt het percentage lager. Het blijft als organisatie internationaal verbonden aan het 
Internationale Comité en de Liga van Rode Kruis-verenigingen. Dit internationale lidmaatschap is een 
telkens terugkerend thema bij de NSDAP, die dergelijke internationale verbonden wantrouwt. Tot een 
officieel protest noch tot een uitsluiting van het Internationale Comité komt het niet.124 Een 
organisatie die zo nauw samenwerkt met een overheid die alle humanitaire principes van de 
Conventies van Genève met de voeten treedt is voor het Internationale Comité en voor de Liga een 
probleem. Huber tracht voortdurend de problematische situatie vanwege de grondbeginselen voor het 
voetlicht te brengen. Hij hoopt daarmee te bereiken dat het Rode Kruis, gegeven de situatie, ook in 
Duitsland haar werkzaamheden kan voortzetten. In een rede voor de Duitse pers in oktober 1940 
staat hij er voorzichtig, maar duidelijk bij stil.125 Max Huber is de onwankelbare leider van het Rode 
Kruis, die zich steeds sterk maakt voor de bescherming van burgerbevolking, wakend voor de strikte 
toepassing van de conventies. Hij tracht ook de landen, die deze verdragen nog niet hadden getekend 
te bewegen zich er aan te houden. Memoranda en brieven aan staatshoofden hebben daartoe zeker 
bijgedragen.126 Toch ontbinden de geallieerden in september 1947 het landelijke Duitse Rode Kruis 
in Duitsland als organisatie.127 Van de bezettende macht mogen de lokale afdelingen hun werk 
blijven verrichten. Enerzijds omdat lokaal niet sterk is samengewerkt met de Nazi's, anderzijds omdat 
de nood hoog is: de stroom van vluchtelingen, repatrianten en verdrevenen is enorm.128 De 
uitgangspunten ten aanzien van onpartijdigheid en neutraliteit hebben na het uiteenvallen van Nazi-
Duitsland tot grote problemen geleid voor het Rode Kruis. Pas in 1950 wordt het Duitse Rode Kruis 
opnieuw als nationale organisatie opgericht en deze wordt in 1952 in de Bondsrepubliek erkend. In 
hetzelfde jaar wordt ook in de DDR het Rode Kruis opnieuw opgericht.129 
 
In de volgende twee hoofdstukken zullen we zien dat de neutraliteit en de onpartijdigheid van het 
Rode Kruis leiden tot kansen en belemmeringen voor de Johanniter organisaties in Nederland en 
Duitsland.  
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7. Duitsland: De Orde en Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
 
Identiteit: van tegenslag naar kans dankzij particulier initiatief van de moederorganisatie. 
 
De Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (JUH) is een werkmaatschappij van de Johanniter Orde in Duitsland. 
JUH is opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Deze organisatie wordt hier nader belicht waarbij ik de 
nadruk leg op de kansen bij de oprichting door particulier initiatief. Was de identiteit van de organisatie 
een bepalende factor voor de kansen van JUH? Waarom heeft zij zo enorm kunnen groeien? Zijn er 
na de oprichting nieuwe kansen benut, of zijn er belemmeringen in de ontwikkeling geweest? Na een 
korte introductie over de Orde in Duitsland tot kort na de Tweede Wereldoorlog ga ik op deze vragen 
in. 
 
De Orde is in Pruisen opnieuw opgericht in 1852. In de volgende decennia opent zij verschillende 
hospitalen waar diaconessen zorgen voor de verpleging. Bij oorlogen in Duitsland, maar ook 
daarbuiten, is zij actief met eerste hulp aan gewonden. Voor opleiding en ondersteuning richt zij in 
1885 de Orde de Johanniter-Schwesterschaft op. De Orde werkt nauw samen met de Deutsche 
Evangelische Kirche.130 De NSDAP wil de Orde verbieden, maar komt daarover nooit tot een besluit. 
De partij bepaalt in 1938 dat haar leden niet tegelijkertijd aangesloten kunnen zijn bij de Johanniter 
Orde. De Nazi's verbieden het verlenen van het kruis aan nieuwe ridders en het dragen van het kruis 
op uniformen van het leger.131 De Tweede Wereldoorlog leidt tot een groot verlies aan personen, 
activiteiten en instellingen. Van de 4300 ridders sterft meer dan de helft door de oorlogshandelingen. 
Omdat zij nooit officieel is ontbonden door de NSDAP is de Orde voor de geallieerden verdacht. Direct 
na de oorlog verbieden zij alle Johanniter activiteiten. In de Russische bezettingszone, de latere DDR, 
Polen en het Baltische deel van Rusland, verliest de Orde al haar bezittingen en is de Orde niet langer 
actief.132  
 
Identiteit als kans voor JUH 
De identiteit van de Johanniters is een positieve, cruciale factor voor de oprichting van de JUH. 
Aanvankelijk zijn er vanwege de identiteit niettemin twee obstakels bij het opnieuw oprichten van de 
Orde na de Tweede Wereldoorlog. De Nazi's hebben de Orde nooit officieel verboden en de Duitse 
bevolking wantrouwt de adel. 
De Britse bezetter heeft twijfels over de loyaliteit van de Orde omdat zij door de Nazi's nooit is 
ontbonden: zij houdt daarom in 1946 een poging tot heroprichting tegen. Ondanks deze obstakels 
spoort de Kanselier, Wolf-Werner Graf v. Arnim, de circa 2000 overgebleven leden op met als doel de 
Orde te reactiveren.133 Tweederde van de overgebleven leden is, net als Von Arnim vluchteling.134 
Von Arnim krijgt steun bij zijn activiteiten van de Herrenmeister, Oskar Prinz v. Preussen. Als beide 
obstakels overwonnen zijn gaat de identiteit in het voordeel van de Orde werken. Het Ordelid van de 
Commanderij van de Orde in het neutrale Zwitserland, Baron v. Graffenried legt contact met de 
Engelse Orde.135 Door gebruik te maken van dit officieuze circuit blijkt de band die de Ordeleden 
voelen. Von Graffenried reist naar Engeland en krijgt via Engelse Ordeleden, die op hun beurt hun 
relaties inzetten, voor elkaar dat de Britse bezetter overtuigd raakt van het charitatieve karakter van de 
Orde.136 Nadat dan ook is aangetoond dat de Orde niet met de Nazi's heeft samengewerkt heffen de 
westelijke geallieerden in 1948 het verbod op de Orde op. Bij de eerste Kapittelvergadering van de 
hernieuwde Duitse Orde in 1948 is ook een vertegenwoordiger van de Engelse Orde aanwezig.137 Bij 
de oprichting van JUH zullen de contacten met de Orde in Engeland opnieuw van belang zijn. 
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Als gevolg van de machtige positie, tot in de twintigste eeuw, van de adel in Duitsland is de Duitse 
bevolking wantrouwend ten opzichte van de adel. Door te bepalen dat ook niet-adellijke personen lid 
kunnen worden nemen v. Arnim en de Herrenmeister vooroordelen bij de Duitse bevolking ten 
opzichte van een van oorsprong adellijke vereniging weg. 
In 1949 bekrachtigt de Bondspresident de heroprichting van de Duitse Orde. De Ordenssatzung 
(Oprichtingsverklaring) wordt dan in het Gesetzblatt (de Duitse 'Staatscourant') gepubliceerd. In de 
Ordenssatzung wordt gesproken over een voortzetting van de activiteiten.138 De hernieuwde 
oprichting van de Orde legt de basis voor de oprichting van JUH. De activiteiten van St. John 
Ambulance in Duitsland kort na de Tweede Wereldoorlog zullen de Orde stimuleren om JUH op te 
richten. 
 
Na de heroprichting van de Orde is de identiteit van de Johanniters een positieve factor voor het 
ondernemen van nieuwe activiteiten. Over de problemen van het Rode Kruis ten aanzien van 
neutraliteit en onpartijdigheid is in een voorgaand hoofdstuk geschreven. In Duitsland heeft het Rode 
Kruis zeer nauw samengewerkt met de Nazi's. Van de drie westelijke geallieerde bezetters hebben de 
Britten de meeste moeite met het Rode Kruis. De geallieerden ontbinden in 1947 de landelijke 
organisatie van het Rode Kruis in Duitsland; lokale afdelingen blijven wel actief.139 In de Britse zone 
wordt het ziekentransport vanaf het begin van de bezetting door de met het Britse bezettingsleger 
meegekomen St. John Ambulance geregeld.140 St. John Ambulance verzorgt EHBO-cursussen, 
voornamelijk voor de politie, de brandweer en Duitse dienstgroepen die voor het Britse leger 
werkzaam zijn. St. John Ambulance heeft hiermee taken overgenomen die eerder door het Rode Kruis 
werden uitgevoerd.141 Graf v. Arnim, Kanselier van de Orde, maakt kennis met de activiteiten van St. 
John Ambulance en ziet nieuwe kansen voor de Orde. Hij denkt erover om vanuit de Orde Eerste Hulp 
cursussen te gaan geven.142 Samen met de Herrenmeister neemt hij in 1949 contact op met de 
'safety officer' van het Britse leger, R. Matthews, lid van de Order of St. John om dit idee te bespreken. 
Matthews ziet perspectief in het idee. Matthews en v. Arnim stellen een plan op, waarbij alras blijkt dat 
het aan alles ontbreekt om een dergelijke organisatie op te zetten. Toch zet v. Arnim door. Het hoofd 
van de medische dienst van de politie van Hannover, Dr. Gerhard Gross, verzorgt met Duitse 
vrijwilligers in zijn regio EHBO-cursussen namens St. John Ambulance. Von Arnim maakt een van die 
cursussen mee en stelt Gross voor om uit de groep geslaagde cursisten een JUH te vormen. 
Intussen benadert Matthews de Engelse Orde over dit plan. In 1950 reist Sir Christopher M. Pirie-
Gordon namens the Order of St. John naar Duitsland om te peilen hoe de mogelijkheden liggen. Van 
de Britse kant wordt al snel volledige medewerking bereikt.143 Pirie-Gordon bezoekt eerst de Britse 
Land Commissaris voor Noordrijn-Westfalen, General Bishop, onderzoekt of een dergelijke 
ontwikkeling gewenst is. Bishop staat er niet onwelwillend tegenover, maar ervaart grote tegenstand 
voor dit plan bij het lokale Duitse Rode Kruis. Bishop overtuigt hen met als argument dat er voldoende 
werk is voor een nieuwe Eerste Hulp-dienst in Duitsland. Von Arnim en Matthews weten de 
Bondsregering te overtuigen met als belangrijkste argument dat de EHBO hiermee weer in Duitse 
handen komt.144  
Binnen de heropgerichte Orde in Duitsland heerst scepsis: de Orde is zo arm dat het Kapittel145 zich 
afvraagt of de Orde een dergelijke grote taak op zich kan nemen. Aanvankelijk overtuigt de 
Herrenmeister in 1950 het Kapittel van het belang van deze nieuwe activiteit, die geheel voldoet aan 
de doelstelling van de Orde. Zonder uitbreiding van de activiteiten zal de heropgerichte Orde een 
langzame dood sterven. Op een vergadering van het Kapittel in 1951 verwijten enkele leden v. Arnim 
eigenmachtig te handelen. Opnieuw krijgt de Herrenmeister toestemming van het Kapittel, met de 
voorwaarde dat er voldoende middelen voor worden verworven. Zolang die middelen er niet zijn wordt 
de JUH niet opgericht. Hierdoor verliest de Orde een eerste kans: de oprichting wordt voorlopig 
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uitgesteld. Het plan van v. Arnim om van de in Hannover opgeleide personen een eerste JUH te 
maken gaat niet door.146 Von Arnim geeft niet op en benadert zijn zwager generaal Rudolph 
Christoph Frhr. v. Gersdorff, een man die zich tegen Hitler had verzet en die bekend staat als een 
doorzetter. Zij krijgen, met hulp van Gräfin v. Arnim, binnen enkele maanden het bedrag van DM 8000 
bij elkaar. Dan wenden zij zich opnieuw tot het Kapittel. In een bijzondere vergadering met als enige 
agendapunt het al dan niet oprichten van JUH verleent het Kapittel  op 14 januari 1952 toestemming 
om deze Eerste Hulp-organisatie op te zetten.147 
Von Gersdorff, de eerste voorzitter van JUH, zegt in een interview dat het idee achter JUH even 
groots als duidelijk is, want in paragraaf 2 van de oprichtingsstatuten staat: "Ausbildung in Unfall- und 
Katastrophenhilfe aller Art. Ausbildung in Krankenpflege in verschiedenen Kurzkursen. Hilfeleistungen 
bei ausserordentlichen Notständen und Einsatz in Unfall- und allerlei Katastrophenfällen".148  In 
Nedersaksen kan JUH de activiteiten van St. John Ambulance overnemen. Vervolgens bouwt JUH de 
activiteiten verder regionaal uit. Aanvankelijk rekruteert JUH vrijwilligers uit de kring van de Orde. Voor 
het eerste jaar, 1953, was als doel gesteld: 115 cursussen aan 2500 deelnemers. Men slaagt er in om 
met 162 cursussen circa 4000 EHBO-diploma's uit te reiken. In 1953 verkrijgt JUH steun van de 
overheid, die met terugwerkende kracht voor 1952, een jaarlijkse subsidie verstrekt van DM 
120.000.149 
 
De kritische houding van de Britten tegenover het Duitse Rode Kruis en de gezamenlijk gevoelde 
identiteit van Duitse en Engelse Johanniters bieden kansen die door de Orde goed zijn opgepakt. In 
1952 is ook het Duitse Rode Kruis als organisatie gezuiverd en hernieuwd actief officieel erkend. Het 
Duitse Rode Kruis is bang dat de Johanniter Orde haar taken over zal nemen. De Johanniter Orde 
stelt dat zij veel te klein is om alle taken over te nemen en haalt hiermee de grootste weerstand bij het 
Rode Kruis weg. JUH is eerst alleen actief in de Britse bezettingszone, maar breidt de activiteiten al 
gauw uit naar andere westelijke zones in Duitsland. Aanvankelijk is er animositeit, het Rode Kruis, 
wordt net iets te vaak herinnerd aan haar verleden door het ontstaan van nieuwe hulporganisaties 
zoals JUH, de Rooms-katholieke Malteser Hilfsdienst en de socialistische Arbeiter-Samaritaner-Bund 
(ASB).150 Later zullen de organisaties op gebied van Eerste Hulp gaan samenwerken.151 
 
Meer kansen 
De Orde, hoewel aanvankelijk aftastend, benut alle kansen die zij heeft om JUH op te richten, 
vervolgens zal JUH waar mogelijk ook kansen benutten. Voor de uitvoering van taken is dit niet erg 
moeilijk: het principe van subsidiariteit, de overheid mag alleen secundair opereren naast particuliere 
organisaties, staat aan de basis van de kansen die JUH op dat gebied grijpt. De Duitse overheid laat 
de uitvoering van taken op gebied van EHBO, ziekenzorg en -transport, hulp aan ouderen en 
gehandicapten vrijwel geheel over aan particuliere organisaties als JUH, ASB, Malteser Hilfsdienst en 
het Rode Kruis.152 JUH krijgt, net als de hiervoor genoemde zusterorganisaties, wel wat subsidie, 
maar het grootste deel van haar middelen haalt zij binnen door voor de diensten te laten betalen. 
Later volgen overheidsbesluiten waarop JUH direct inspeelt. Bij de invoering van plaatsvervangende 
militaire dienst, de zgn. Zivildienstleistung, in 1968, kunnen mannen die hiervoor opteren onder 
andere kiezen uit JUH, die zich hiervoor als organisatie heeft opengesteld.153 In 1968 wordt het 

                                                 
146 v. Jordan/v. Zawadsky, Dem schwachen hilf, 23. 
147 v. Jordan/v. Zawadsky, Dem schwachen hilf, 26. 
148 Die Johanniter 1 (januari 1992), 10. 
149 v. Jordan/v. Zawadsky, Dem schwachen hilf, 29-31. 
150 Al in 1945 mag de, van oorsprong socialistisch geörienteerde, ASB haar activiteiten hervatten. De 

ASB is in 1933 door de Nazi's ontbonden. De activiteiten zijn vanaf 1945 aanvankelijk kleinschalig en 

regionaal georiënteerd, maar breiden zich later ook landelijk uit. In 1953 wordt de Malteser Hilfsdienst 

opgericht als katholieke tegenpool van JUH.  
151 Riesenberger, Das Deutsche Rote Kreuz, 459-460. 
152 Meer over de relatie tussen de Duitse overheid en particuliere hulporganisaties in Hoofdstuk 3. 
153 Zivildienstleistung: wie zich voor tien jaar beschikbaar stelt als vrijwilliger voor hulp bij rampen 

wordt vrijgesteld van militaire dienst (wet 1968). 
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volgen van een Eerste Hulp-cursus een verplicht onderdeel van voor verkrijgen van een rijbewijs. 
Vanzelfsprekend kan men ook hiervoor bij JUH terecht. Beide wettelijke regelingen leiden tot een 
toename van de activiteiten.154 
  
Bij alle nationale Rode Kruis organisaties zijn lokale afdelingen autonoom. Centraal gestuurd beleid is 
hierdoor praktisch onuitvoerbaar. Kan het Duitse Rode Kruis na 1952 een andere vorm kiezen? Zij 
moet rekening houden met de actieve, autonome lokale afdelingen die door de bezetters niet zijn 
ontbonden. Er is dus geen keuze. Bij het oprichten van de nieuwe organisatie, zonder dat men met 
bestaande lokale initiatieven rekening hoeft te houden, kan lering worden getrokken uit de slechte 
ervaringen bij de organisatie zoals die van het Rode Kruis. JUH kan wel kiezen en wordt anders 
opgezet. JUH is een landelijke verenigingen met onderafdelingen: dit zijn de Landsverbonden 
(Landesverbande). Elk land in de Bondsrepubliek heeft een JUH-Landsverbond dat voor de 
Landsregering de gesprekspartner van JUH is.155 JUH kan centraal geleid beleid toepassen en heeft 
toch de mogelijkheid om op landsniveau te onderhandelen waarvoor zij de Landsverbonden inzet. De 
organisatie is hierdoor in staat flexibeler te reageren op veranderingen dan bij het Rode Kruis. 
 
JUH heeft vanaf het begin goed contact met de samenleving. Vanaf 1954 is er de mogelijkheid lid te 
worden van JUH. Leden betalen contributie en ondersteunen daarmee het werk van JUH. Het aantal 
leden groeit gestaag en wanneer het lidmaatschap later aantrekkelijker wordt gemaakt door het 
bieden van een tegenprestatie groeit het aantal enorm. Van belang is  contact met jonge mensen. 
Door de EHBO-cursussen gebeurt dit haast vanzelfsprekend, het zijn vooral jonge(re) mensen die 
zo'n cursus volgen. Dankzij actief inspelen op de wetsbesluiten in 1968, over EHBO bij het rijbewijs en 
de alternatieve dienstplicht, komen opnieuw meer jonge mensen in contact met JUH. Om aantrekkelijk 
te zijn voor nog jongere mensen gaat in 1979 de Johanniter Jugend, als afdeling van JUH, van start. 
De Johanniter Jugend organiseert aantrekkelijke activiteiten, die wel altijd in het teken van hulp bieden 
staan, voor kinderen. In 1986 krijgt een vertegenwoordiger van deze 'club' statutair een plaats in het 
bestuur van JUH. In 1982 wordt voor het eerst gebruik gemaakt van de direct-mailing methode, 
hetgeen een enorme groei van het aantal donateurs tot gevolg heeft.156 
 
Geografische uitbreiding biedt eveneens kansen die worden benut. Vanaf 1974 biedt JUH ook hulp bij 
rampen in het buitenland. In hetzelfde jaar richt JUH hulporganisaties op in andere landen, zoals in 
Oostenrijk en, iets later, in Italië. 
Door de Duitse eenwording vindt vanaf 1990 een stormachtige ontwikkeling plaats in de nieuwe 
Bondslanden. 
 

                                                 
154 EHBO-cursus of een cursus ‘Eerste actie bij een ongeval’ (wet 1969). 
155 Gesprek oud-bestuurslid JUH, Herrn Diemke, JUH Berlijn, juli 2003. 
156 Direct Mailing: gericht post versturen naar vooraf geselecteerde adressen; hier met als doel meer 

donateurs te verwerven. 
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Johanniter-Unfall-Hilfe nu 
Bij een wijziging van de statuten wordt in 1990 binnen JUH het Verband für Sozialhilfe ingesteld. 
Hierbinnen onderscheiden zich vier diensten: de buitenlandse hulpdienst, de sociale hulpdienst, de 
ambulancevliegdienst en de SOS-buitenland-terugkeerdienst.157 Deze laatste dienst maakt het 
lidmaatschap voor donateurs aantrekkelijker. Dat is hierboven al genoemd. In iets meer dan tien jaar 
groeit het aantal lid-donateurs mede daardoor van ca. 500.000 naar bijna 1.400.000.158 JUH is in 
2003 actief op gebied van: thuiszorg, zorg in ziekenhuizen, verpleeghuizen en kinderdagverblijven, 
transport van gewonden, zieken en gehandicapten, EHBO, inzet bij rampen en oorlogshandelingen in 
binnen- en buitenland en ontwikkelingshulp. Op alle gebieden verzorgt zij opleidingen. De 
gezamenlijke inkoop van goederen die bij de activiteiten nodig zijn is ondergebracht bij Johanniter 
Marketing GmbH.  
Van de omzet van JUH vormen de subsidies slechts een klein deel van het totaal. Hieronder staat een 
overzicht van de omzet in 2003:159 
 
Overzicht omzet JUH in 2003 
 diensten subsidies donateurs ondernemingen 
omzet in € 325.900.000 20.700.000 73.600.000 73.000.000 
 
Een globaal overzicht van de vier belangrijkste hulporganisaties in Duitsland ter vergelijking met JUH. 
JUH heeft een protestants-christelijke identiteit. De andere drie grote hulporganisaties in Duitsland zijn 
Rooms-katholiek (Malteser-Hilfsdienst), socialistisch (Arbeiter-Samariter-Bund, ASB) of neutraal 
(Duitse Rode Kruis, DRK). De activiteiten van de andere organisaties verschillen nauwelijks met die 
van JUH. Bij JUH zijn in onderstaand overzicht de vrijwilligers van de Hilfsdienste opgeteld. Daarom is 
in de tabel vermeld: JUH/Orde, de Hilfsdienste vallen onder de Orde. 
 
Overzicht inzet personen in vergelijk met andere organisaties in Duitsland 
 JUH/Orde 160 Malteser 161 ASB 162 DRK 163 
vrijwilligers164 23.300 20.000 10.300 345.000 
jeugd 8.100 9.100 - 165 100.000 
leden/donateurs 1.375.800 854.000 1.130.000 4.700.000166 
beroepskrachten 8.600 11.800 16.400 50.000 
Zivildienst167 1.500 1.400 2.600 2.100168 
 

                                                 
157 Voor ondersteuning en repatriëring bij ziekte of ongeval van een aangesloten lid. 
158 Gegevens uit v. Jordan/v. Zadawsky, Dem Schwachen hilf. 
159 Jaarverslag 2003 Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
160 Jaarverslag 2003 Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.; de aan de Johanniter-Hilfswerke verbonden 

personen zijn hier buiten beschouwing gelaten. 
161 Bron internet: www.malteser.de. 
162 Bron internet: www.asb.de - ASB im Überblick. 
163 Bron: gegevens gevonden op internet bij: www.ifrc.org/ bij landenprofielen; het Duitse Rode Kruis 

geeft geen aantallen op haar website. 
164 Inclusief leden van de Johanniter-Hilfswerke. 
165 Er wordt geen aantal weergegeven, behalve dat van het aantal groepen: 168. 
166 In 1990 breidt dit aantal zich met ruim 650.000 leden uit door de opheffing van het Deutschen 

Roten Kreuzes der DDR en de overname van de activiteiten en de leden door het Duitse Rode Kruis. 
167 Zivildienst: de alternatieve dienstplicht die afneemt door de afschaffing van de dienstplicht. 
168 Bron internet: www.zivildienst.de. 
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Andere activiteiten van de Orde in Duitsland 
De Orde is de stichter van JUH. Omdat de activiteiten elkaar soms ondersteunen en om een 
vergelijking met Nederland te kunnen maken noem ik hier andere activiteiten van de Orde. Zij richt in 
1951 de Johanniter Hilfsgemeinschaften op. Lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisaties met als 
doel het werk van de Orde op zo breed mogelijke basis te kunnen verrichten. De Hilfsgemeinschaften 
verlenen hulp, door de inzet van vrijwilligers, aan kinderen, zieken, ouderen, gehandicapten, 
vluchtelingen en andere hulpvragers. Dit doen zij in inrichtingen of bij de mensen thuis. Zij kunnen 
worden vergeleken met de Johanniter Hulpgroepen van JHV. In de statuten is geregeld dat de 
voorzitter een lid van de Orde moet zijn. De circa 4000 vrijwilligers van de Hilfsgemeinschaften vallen 
niet onder JUH. 
In 1958 wordt de Johanniter Schwesternschaft hernieuwd opgericht. De ermee verbonden 
verpleegkundigen bieden hulp in instellingen zoals ziekenhuizen. Deze organisatie groeit vanaf de 
start al snel tot een zich stabiliserend en nu weer afnemend aantal leden. Er zijn nu 550 leden, 
waarvan 250 gepensioneerd en dus niet meer beroepsmatig actief, die vooral in de Johanniter 
instellingen werken 
Sinds de heroprichting is het aantal huizen dat door de Orde is opgezet en wordt beheerd, soms 
samen met de Malteser Orde, gegroeid tot: 14 ziekenhuizen (3900 bedden), 43 bejaardenhuizen 
(3700 plaatsen), 6 dagklinieken (160 plaatsen) en 8 wooninrichtingen (500 plaatsen).169 
 
Initiatief, kansen en identiteit 
Graf v. Arnim is de initiator van Johanniter-Unfall-Hilfe. Zonder hem zou er nu waarschijnlijk geen JUH 
zijn. Tijdig is gebruik gemaakt van het negatieve beeld van het Duitse Rode Kruis om met voorstellen 
voor een nieuwe organisatie te komen. Wanneer het landelijke Rode Kruis in 1952 weer actief mag 
zijn in Duitsland gaat JUH al van start. Identiteit is daarmee een bepalende voorwaarde voor het 
ontstaan van JUH. Dankzij de subsidiaire opstelling van de Duitse overheid en latere wetgeving 
kunnen organisaties zoals JUH, de Malteser-Hilfsdienst, de ASB en het Rode Kruis enorm groeien. 
JUH is flexibel door de organisatiestructuur. Dat het Rode Kruis toch groter is geworden komt door 
protestants-christelijk karakter van JUH. De meeste mensen kiezen liever voor een neutrale 
organisatie: hier wint het Rode Kruis uiteindelijk op identiteit. De EHBO brengt JUH voortdurend in 
contact met jonge mensen. Om ook kinderen aan zich te binden wordt Johanniter Jugend opgericht. 
Geografische uitbreiding, dankzij de Duitse eenwording en door hulp in het buitenland, bieden zich 
aan en zijn opgepakt. Het lijkt alsof er geen belemmeringen zijn geweest. Mogelijk is dit alleen bij de 
Orde te zien door het opnieuw instellen van de Johanniter Schwesternschaft. Het is een teruggrijpen 
naar het verleden. Deze vereniging leidt een kwijnend bestaan. Het totaal van de vrijwilligers dat de 
Orde aan zich weet te binden is veel groter dan de vergelijkbare Malteser-Hilfsdienst of de ASB. 

                                                 
169 Bron internet: www.johanniter.de. 

 36



8. Nederland: de Orde en de Stichting Johanniter Hulpverlening 
 
Identiteit: belemmeringen op groei door de prioriteit van het sociaal-culturele element van de 
moederorganisatie 
 
De Stichting Johanniter Hulpverlening is een vrijwilligersorganisatie die in 1974 onder de naam 
Stichting Werken door de Johanniter Orde in Nederland is opgericht.170 Daarvoor werden de 
werkzaamheden vanuit het landelijk bureau van de Orde aangestuurd. De naam werd in 2001 
veranderd naar Johanniter Hulpverlening.171 De stichting is sinds haar oprichting het voornaamste 
werktuig voor de doelstellingen van de Orde in Nederland. Gerichter aan fondsenwerving doen is de 
reden van de oprichting in 1974.172 Fondsenwerving vanuit de 'rijke' Orde bleek toen moeilijk: men 
gaf niet graag geld aan een instelling die zelf rijk genoeg is om haar doelstelling te realiseren. De 
Stichting mag rekenen op een belangrijke jaarlijkse bijdrage van de Orde. Voor het geval zich 
overschotten voordoen in een bepaald jaar wordt kort daarna de Stichting Steunfonds opgericht. 
Overschotten van een bepaald jaar worden in het Steunfonds ondergebracht om te worden gebruikt in 
jaren wanneer de Stichting Werken tekorten heeft. De naamswijziging, in 2001, naar Stichting 
Johanniter Hulpverlening heeft betere herkenbaarheid als doel.173  
Heeft de Orde, zelf, of met de door haar opgerichte stichting kunnen bijdragen aan particuliere initiatief 
in de zorg in Nederland? Waren er kansen voor groei of waren er belemmeringen? Wat is de functie 
van de Orde en de Stichting in Nederland op het terrein van de zorg? Wat is de functie van de 
Stichting binnen de Orde? Na een korte introductie over de Orde in Nederland bespreek ik de 
activiteiten van de Stichting en de Orde gezamenlijk omdat beide onlosmakelijk verbonden zijn.  
 
De Nederlandse ridders van de Duitse Johanniter Orde Balije van Brandenburg steunen vanaf het 
einde van de negentiende eeuw activiteiten voor opleidingen tot ziekenverzorgende in ziekenhuizen. 
Ook stelt de Orde sindsdien middelen beschikbaar voor bedden in hospitalen voor ziekenverpleging. 
Dames van de Orde zijn actief op gebied van hulp voor zieken, gewonden en ouderen.174 In 1909 
wordt de Nederlandse afdeling van de Duitse Orde Balije van Brandenburg een eigen afdeling: een 
Commanderij. De overheid erkent deze Commanderij als organisatie die in tijden van oorlog hulp mag 
verlenen.175 In de jaren twintig van de twintigste eeuw wordt het verband van Johanniter Zusters 
opgericht. Dit verband van betaalde verpleeghulpen telt weinig leden. Sindsdien zijn ook enkele 
tientallen echtgenotes van leden en andere dames actief als helpster in ziekenhuizen. Zij noemen zich 
Johanniter Helpsters.176 Het aantal Helpsters stijgt in 1941 tot 600, maar aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog valt de groep uiteen. Ook het verband van Johanniter Zusters is dan niet langer 
actief. In 1946 maakt de Nederlandse afdeling zich los van de Duitse Orde en richt zij de Johanniter 
Orde in Nederland op. De activiteiten moeten opnieuw worden opgebouwd. De Orde in Nederland wil 
aanvulling bieden op activiteiten die door andere organisaties worden ondernomen. Op de Kanselarij, 
het kantoor van de Johanniter Orde, wordt een eerste betaalde kracht aangesteld. 
 
Gebrek aan betrokkenheid, teveel aan identiteit, wat speelde er? 

                                                 
170 Met de term vrijwilligersorganisatie wordt een organisatie bedoeld die is opgericht om 

vrijwilligerswerk te ondersteunen. Een vrijwilligersorganisatie kan betaald personeel in dienst hebben 

om de doelstelling te realiseren. 
171 Een overzicht van de naamswijzigingen staat in Bijlage B81. 
172 Notulen Kapittelvergaderingen Johanniter Orde 1972-1974. 
173 Verslagen vergaderingen bestuur Stichting Werken, 2000-2001. 
174 Dames van de Orde: echtgenoten van Ordeleden; vrouwen kunnen tot in de jaren vijftig van de 

twintigste eeuw nog niet lid worden van de Orde. 
175 Johanniter Orde: Contactblad, Pinksteren 1967: Bij Koninklijk Besluit (K.B.) 31 juli 1909, nr. 43; 

erkend bij K.B. van 27 maart 1911, nr. 43; K.B. van 27 maart 1912, nr. 31, en K.B. van 13 maart 1913, 

gepubliceerd in Staatsblad 113. 
176 Vrouwen kunnen tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw nog geen lid worden van de Orde. 
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Vanaf 1951 initieert de Orde activiteiten die nogal eens een langzame dood sterven. Soms wordt daar 
openlijk verslag van gedaan, in andere gevallen is er over het beëindigen van een activiteit niets, of 
nauwelijks iets, te vinden. De uitvoering ligt in handen van vrijwilligers van de Orde, de administratieve 
kracht op kantoor, en vanaf 1974, de stichting. Ik bespreek hier kort de voornaamste initiatieven en 
hun resultaten.177 De betrokkenheid van het bestuur van de Orde, het Kapittel, op de eigen 
initiatieven is niet groot. Betrokkenheid is er ook niet veel bij de vrijwilligers, vooral vanaf de tachtiger 
jaren. Identiteit is een probleem: de Ordeleden willen zich niet verenigen met de gewone vrijwilligers, 
die op hun beurt – later – ook niet erg betrokken zijn. In de jaren vijftig speelt de kwestie met de 
Helpsters en het Rode Kruis, door de identiteit van de Orde. Hiermee vang ik aan in het eerste deel 
van dit hoofdstuk. De relatie tussen de Orde en de door haar in 1974 opgerichte stichting besluit dit 
deel van het hoofdstuk.  
 
Identiteit als probleem 
In 1951 richt de Orde opnieuw de groep Johanniter Helpsters op. Deze was in 1945 
uiteengevallen.178 In 1952 wordt de samenwerking met het Rode Kruis overeengekomen.179 De 
Helpsters volgen een EHBO-cursus van het Rode Kruis en een cursus Geestelijke Vorming van de 
Johanniter Orde en worden ingezet in de colonnes van het Rode Kruis.180 Zij dragen het uniform van 
het Rode Kruis, maar onderscheiden zich als Johanniter Helpster door een band om de arm met het 
Johanniter Kruis. De inzet bij het Rode Kruis leidt al snel tot de vraag waartoe men eigenlijk behoort. 
In 1953 reageert de Orde in het Contactblad: Johanniter Helpsters tekenen een verbintenis met de 
Orde maar zijn inzetbaar voor het Rode Kruis.181 In 1957 staat in het Contactblad het verzoek om 
zich Johanniter Helpster te blijven noemen.182 In oktober 1960 ontstaat op de Najaarsconferentie van 
de Johanniter Helpsters discussie: enkele Helpsters vinden dat alle protestantse Rode Kruis Helpsters 
eigenlijk bij de Johanniter Orde ingeschreven moeten staan, maar de meeste Helpsters menen echter 
dat men beter Rode Kruis Helpster zou kunnen zijn dan Johanniter Helpster. Een Johanniter Helpster 
kan nooit leidster van een Rode Kruis colonne kan worden, vanwege het neutrale karakter van het 
Rode Kruis en de protestants-christelijke, toen zelfs nog evangelische grondslag van de Orde.183 De 
Helpsters identificeren zich met beide organisaties, maar voelen zich desondanks gedeeltelijk 
buitengesloten. Opvallend is dat de Johanniter Helpsters nergens genoemd worden in de literatuur 
van of over het Rode Kruis.184 In 1967 wordt weer een artikel in het Contactblad gewijd aan de 
verhouding tot het Rode Kruis en een oproep gedaan om meer vrijwilligers als Johanniter Helpster of 
Helper te werven, maar het aantal Johanniter Helpsters neemt langzamerhand af.185 Op het 
hoogtepunt staan er 120 helpsters ingeschreven. In 1976 nog 23, er wordt dan al lang niet meer actief 
geworven; de aandacht van de Orde heeft zich verlegd naar de in 1965 opgerichte Haspadies.186 In 
2001 ontvangen alleen nog enkele oudere Helpsters algemene post van de Orde. 
Van Helpsters naar Hulpgroepen 

                                                 
177 Gegevens over de activiteiten: Van Lit, Een tweesnijdend zwaard, 25-28, 36-37, 62-65. 
178 Van Lit, Een tweesnijdend zwaard, 27-28. 
179 Johanniter Orde, Mededelingenblad, december 1952. 
180 Convenant Johanniter Orde – Nederlandse Rode Kruis 18 september 1954 en 2 oktober 1954, 

archief Johanniter Hulpverlening, 10.3.4. 
181 Contactblad van de Werkcommissie voor Opleiding van Protestants Christelijke Helpsters (verder 

genoemd: Contactblad), okt. 1953. 
182 Het is gebleken dat Helpsters zich bij inschrijven voor cursussen identificeren als Rode Kruis 

helpster; en ook is gebleken dat wanneer een Johanniter Helpster zich wil uitschrijven, zij zich tot het 

Rode Kruis richt en niet tot de Johanniter Orde. 
183 Contactblad, Kerstmis 1960. 
184 Het enige dat ik in de literatuur van en over het Rode Kruis aantrof is: “Prettig en regelmatig zijn de 
contacten met de Johanniter en de Maltezer orden”, in: Verspyck, Jhr. G.M., Het Nederlandsche 
Roode Kruis, 221. 
185 Contactblad, Pinksteren 1967. 
186 Jaarverslag Johanniter Hulpverlening, 1976. 
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De naam Haspadie is een samenvoeging van de woorden hand- en spandiensten, die de activiteiten 
van de vrijwilligers beschrijven. Sommige Helpsters gaan over naar een Haspadie. De Haspadies 
stellen zich op religieus gebied neutraal op. De eerste Haspadie werkt in een ziekenhuis te 
Doetinchem. In 1968 gaat een tweede Haspadie van start in Bennekom. Het aantal groepen breidt 
zich gestaag uit. De Haspadies worden bij de naamswijziging van Stichting Werken naar Johanniter 
Hulpverlening in 1974 omgedoopt tot Johanniter Hulpgroepen. In 2001 zijn er circa dertig groepen met 
in totaal 2100 vrijwilligers. De groepen zijn actief in de thuiszorg of werken in instellingen zoals 
ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices. De betrokkenheid is niet altijd evident. Het is tegenwoordig 
meestal geen individuele keuze om binnen een Hulpgroep te gaan werken. De instellingen die zich in 
de laatste jaren hebben aangesloten kiezen voor de samenwerking vanwege de ondersteuning die 
wordt geboden in de zorg voor vrijwilligers. Deze zorg omvat onder meer het opstellen van een 
duidelijk vrijwilligersbeleid, en het begeleiden van de coördinatoren van de groepen. Is het beleid 
eenmaal opgesteld, dan is meestal de enige reden om aangesloten te blijven het pakket van gratis 
verzekeringen dat Johanniter Hulpverlening voor de vrijwilligers aanbiedt. De meeste coördinatoren 
kunnen eenmaal per jaar meedoen aan sinds 2001 opgezette workshops, die speciaal op hun 
werkzaamheden zijn toegesneden. De belangstelling is gering.187  
 
Mislukte initiatieven 
In 1970 wordt, in navolging van Duitsland, gestart met de opleiding tot Johanniter 
Verpleegassistent(e). Het eerste jaar behalen 23 cursisten het diploma. Binnen drie jaar wordt het 
100e certificaat uitgereikt. In 1974 stopt de Orde met de opleidingen. Men heeft onvoldoende 
middelen om aan de strengere regelgeving op gebied van opleidingen voor verpleegkundigen te 
voldoen.  
In 1984 kunnen de vrijwilligers bij de Orde vragen stellen op juridisch, belastingtechnisch of sociaal 
gebied. De Orde leidt die vraag door naar haar leden. Zij meent dat er voldoende kennis bij de 
Ordeleden aanwezig is om deze vragen te beantwoorden. Er wordt wel wat gebruik van gemaakt, tien 
à twintig keer per jaar komt er een vraag voor de Vraagbaak. Toch kan de stichting, die de vragen 
binnenkrijgt, deze niet goed onderbrengen. Het deel van de Ordeleden dat over voldoende kennis 
beschikt heeft het meestal te druk met hun dagelijkse activiteiten om de vragen te beantwoorden. 
Binnen een paar jaar komen er geen vragen meer, hoewel de Orde nog in 1999 stelt dat de activiteit 
nog steeds, zij het sluimerend, bestaat. 
Vanaf 1986 stelt de Orde vakantiebungalows beschikbaar voor gezinnen waarvan één of meer 
personen gehandicapt zijn. In elke bungalow wordt een vrijwilliger ingezet om hulp te bieden. De 
bungalowvakanties worden vanaf het begin van de jaren negentig weer afgebouwd: ten eerste omdat 
er oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van deze bungalowvakanties, ten tweede omdat er te weinig 
vrijwilligers inzetbaar zijn, en ten derde, maar niet in de laatste plaats, omdat andere organisaties 
betere mogelijkheden bieden. Zo heeft De Zonnebloem een bungalowpark dat geheel is afgestemd op 
gebruik door gehandicapten waarbij de hulp biedende vrijwilligers niet in dezelfde bungalow verblijven 
als de gasten.188 
 
De Orde stelt haar lidmaatschap niet open 
Vanaf het midden van de negentiger jaren leeft er de wens binnen het Kapittel om de toegankelijkheid 
van het lidmaatschap aan de Orde uit te breiden omdat de Orde een langzame dood lijkt te sterven: 
het aantal gepensioneerde Ordeleden is dan 66% van het totaal. Een voorstel om te komen tot een 
Vereniging voor Vrijwilligers van de Johanniter Orde wordt aan de leden gedaan. De Ordeleden 
stemmen dit op de jaarlijkse Ridderdag in 2000 af. De angst dat er een tweede, veel groter verbond 
binnen de Orde ontstaat lijkt de reden te zijn.189 Het Kapittel zet toch door een creëert in 2001 de 

                                                 
187 Archief Johanniter Hulpverlening: Verslagen van de Workshops voor Coördinatoren, 2001-2003. 

Voor deze workshops worden de coördinatoren en de begeleiders van de hulpgroepen (Ordeleden) 

uitgenodigd; totaal zo'n 50 personen worden uitgenodigd. De opkomst lag op twintig tot dertig procent, 

waarbij enkele instellingen twee à drie personen sturen. Het grootste deel van de aangesloten 

groepen stuurt dus geen vertegenwoordiging. 
188 Archief Johanniter Hulpverlening, Verslagen JVvV, 1999-2003. 
189 De Ridderdag is de algemene ledenvergadering van de Ordeleden die jaarlijks in juni plaatsvindt. 
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Johanniter Vrijwilliger van Verdienste (JVvV).190 De geheime agenda is nog steeds: uitbreiding van 
de Orde. Het is vereniging noch verbond, deze woorden mogen nergens gebruikt worden anders 
zouden de Ordeleden niet akkoord gaan. De Orde gebruikt als krampachtige motivatie bij de werving 
dat gegadigden in aanmerking komen voor het Kruis van JVvV. Dragers van het Kruis van JVvV is de 
enige benaming die gebruikt kan worden. De Orde stuurt brieven naar de circa 2200 personen die in 
2001 in aanmerking komen.191 De belangstelling blijkt gering. Oorzaak is de dubbelzinnigheid van de 
Orde in de organisatie van de JVvV. Om meer belangstelling te krijgen wordt een nog dubbelzinniger 
instrument toegepast: de Orde past de doelstelling telkens opnieuw aan.192 In het eerste jaar tonen 
117 personen belangstelling. In het tweede jaar schrijft de Orde opnieuw alle gegadigden - en 
personen die het jaar ervoor niet hebben gereageerd - aan. De 2400 uitnodigingen hebben als 
resultaat dat zich nog 70 personen melden. De bron raakt uitgeput, want in het derde jaar melden zich 
nog slechts 12 personen. 
De dubbelzinnigheid blijkt uit de wijze van uitnodigen. Men krijgt een schrijven van de Orde dat men in 
aanmerking komt, maar men moet - middels een ingesloten formulier - een verzoek daartoe indienen. 
Voorts moet men de protestants-christelijke uitgangspunten actief ondersteunen of respecteren, 
waarvoor ook weer twee aparte formulieren worden meegezonden. Tenslotte krijgt men in de 
uitnodiging de mededeling dat er voor betaald moet worden, om te beginnen € 25 per jaar, en dat 
levenslang, want men kan er tot de dood niet meer vanaf.193 Deze hele inschrijfprocedure in een 
krampachtige combinatie van de procedure bij het Ordelidmaatschap, het belonen met een Kruis en 
het verbinden van vrijwilligers aan iets wat onduidelijk is en waarvoor geen organisatie is opgericht. De 
uitvoering wordt bij de stichting ondergebracht. De directeuren van de stichting waarschuwen dat het 
project zal mislukken door de onhandige constructie, de vage doelstelling en de ongewenste 
contributie. De Orde negeert deze waarschuwingen, net als de klachten van de coördinatoren van de 
landelijke vrijwilligersgroepen over de onduidelijke procedure en de contributie. Er is uiteindelijk niets 
bereikt: de Orde heeft geen nieuwe Ordeleden geworven, hooguit wat vrijwilligers aan zich gebonden 
door het uitreiken van een ordeteken: het Kruis van Vrijwilliger van Verdienste. Een lidmaatschap aan 
Johanniter Hulpverlening zou de band veel sterker gemaakt hebben: met de contributie draagt men 
dan bij aan de goede doelstellingen en door het lidmaatschap is men verbonden aan een uitvoerende 
instantie die daadwerkelijk haar bijdrage levert aan de zorg. 
 
Gebrek aan betrokkenheid, teveel aan identiteit: het resultaat 

                                                 
190 Besluitvorming binnen de Orde verloopt als in een vereniging: het Kapittel stelt wijzigingen voor die 

moeten worden goedgekeurd door de leden op de Ridderdag; desondanks zijn er mogelijkheden om 

deze besluitvorming te beïnvloeden; via een omweg kunnen verbonden - zoals het JVvV - in het leven 

geroepen worden die later, zo hoopt men, zo sterk zullen zijn dat zij zelf eisen gaan stellen. 
191 Het criterium is bij vrijwilligers van de Hulpgroepen: minimaal drie jaar ingeschreven te zijn 

(geweest) bij Johanniter Hulpverlening; bij de Vakantievrijwilligers geldt dat men driemaal moet 

hebben meegewerkt aan een Vakantieweek in het jaar voordat men wordt uitgenodigd voor het Kruis; 

bij vrijwilligers van het Vakantiebemiddelingsbureau moet men minstens driemaal zijn meegegaan met 

een individuele vakantie in het jaar voordat men wordt uitgenodigd. Over deze twee laatste activiteiten 

volgt meer in het volgende deel van dit hoofdstuk. 
192 Doelstellingen jaarlijks sinds 2000, respectievelijk: Orde wil vrijwilligers aan zich binden, Contact 

behouden ook na beëindigen activiteit als vrijwilliger, zodat hulp geboden kan worden wanneer zij oud 

en behoeftig zijn, voortzetting Johanniter Helpsters, voortzetting – vanwege problemen over 

contributie – Johanniter Zusters (die betaalden ooit contributie). Dit is nergens officieel vastgelegd 

maar wordt wel verwoord in herhaalde oproepen door de voorzitter van Johanniter Hulpverlening in: 

Johanniter Hulpverlening, Contactblad, 2000-2004. 
193 Uit gesprekken met Johanniter Hulpverlening in november 2004 is gebleken dat met ingang van 

2004 de jaarlijkse bijdrage is afgeschaft. 
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Ogenschijnlijk zijn de tot Johanniter Hulpgroepen uitgegroeide Haspadies een succesvolle activiteit. 
Door het relatief grote aantal aangesloten vrijwilligers vormt dit onderdeel van de activiteiten de 
kernactiviteit van de stichting. De groei vindt voornamelijk plaats vanaf het midden van de tachtiger 
jaren, toen er bij de stichting een gedreven protestants-christelijke directeur actief was, die vanuit die 
optiek christelijke instellingen aan de stichting wist te binden. Met elke nieuwe instelling die zich 
aansluit, groeit het aantal vrijwilligers, die dus meestal zelf die keuze niet maken. Later sluiten 
instellingen zich aan vanwege het gratis opzetten van vrijwilligersbeleid of de gratis verzekeringen 
voor vrijwilligers. Er is dus bij de vrijwilligers nauwelijks betrokkenheid. Dit blijkt wanneer de Orde hen 
uitnodigt voor het Kruis van JVvV. De reden van de lage opkomst is niet alleen de krampachtigheid 
van dit mislukte initiatief, maar ook de geringe betrokkenheid van de vrijwilligers die bij Johanniter 
Hulpverlening terechtkomen zonder dat dit hun eigen, vrije keuze is. 
 
Als men betrokkenheid wil van de vrijwilligers bij de Orde dan moet de Orde zich gelijkwaardig aan de 
vrijwilligers opstellen. Zo'n opstelling is er niet. Integendeel zelfs, de goed bedoelde Vraagbaak 
illustreert het vermeende hoge niveau van de Ordeleden ten opzichte van de aangesloten vrijwilligers. 
Het voorbeeld over JVvV geeft duidelijk weer dat de relatie tussen de Orde en haar niet-adellijke 
vrijwilligers vooral afstandelijk moet blijven. Dit voorbeeld is uitgebreid beschreven omdat het ook dient 
om de relatie tussen de Orde en de stichting aan te geven. De directie en de medewerkers zijn 
professionals uit de vrijwilligerswereld. Zij zijn aangesteld om de stichting optimaal te 
professionaliseren. De Orde treedt graag naar buiten met de professionele organisatie die zij heeft 
opgericht om beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Daartoe krijgt de stichting de kans echter niet, 
want aan de mening van de professionals binnen de stichting wordt voorbijgegaan. Het komt vanuit de 
stichting wel tot positieve resultaten wanneer zij gewoon haar eigen gang kan gaan. Dit zien we op 
gebied van vakanties voor gehandicapten. Ik bespreek eerst kort de vakantieweken en dan wat 
uitgebreider de Johanniter  Vakantiebemiddeling en de branchevereniging voor aangepaste vakanties.  
 
Inzet op vakanties voor gehandicapten 
In 1957 start de Orde een nieuwe activiteit: een volledig verzorgde vakantieweek voor gehandicapte 
vrouwen. Dit project is bedoeld als aanvulling op activiteiten van anderen: de boottochten van het 
Rode Kruis en kampvakanties voor gehandicapte jongeren. De eerste week verloopt succesvol en het 
aantal weken per jaar breidt zich uit. Vanaf 1963 worden ook mannen toegelaten.194 In 2003 zijn er 
vijf vakantieweken voor gehandicapte ouderen, die altijd volgeboekt zijn. De capaciteit van de 
organisatie staat uitbreiding van deze vakantieweken niet toe. Het is moeilijk voldoende vrijwilligers te 
vinden en de kosten zijn hoog: van de gasten wordt slechts eenderde van de werkelijke kosten 
gevraagd. 
 
Het Johanniter Vakantiebemiddelingsbureau 
In 1981 worden op initiatief van de Orde individuele vakanties mogelijk voor lichamelijk 
gehandicapten. Bemiddeling vindt plaats tussen beschikbare vrijwilligers en vragers om begeleiding 
op een individuele vakantie. Deze bemiddeling wordt uitgevoerd door de Stichting Werken. Het 
initiatief is een reactie op vragen van gehandicapten. De Nederlandse Vereniging voor Revalidatie 
(NVR) juicht het initiatief toe: het zal in een grote behoefte zal voorzien.195 Het Ministerie van Cultuur, 
Recreatie en maatschappelijk Werk (CRM) blijkt bereid 50% van de personeelskosten te subsidiëren 
als aangetoond wordt dat er een kans van slagen is.196 Van 1977 tot 1980 worden bij wijze van proef 
aanvragen in behandeling genomen. Vrijwilligers van de Vakantieweken gaan mee als begeleiders. 
De proef slaagt en het ministerie verstrekt vanaf 1981 de beloofde subsidie. Er wordt actief aan 
publiciteit gedaan: mailings gaan naar ziekenhuizen, opleidingsinstituten, werkplaatsen, tehuizen en 
de regionale bladen worden benaderd voor publicatie.197 De resultaten zijn bemoedigend. De nieuw 
aangestelde medewerker kan in 1983 melden: "In 1981 waren 212 vrijwilligers bij het bureau 
ingeschreven, wij kregen 32 verzoeken om begeleiding, waarbij wij in 25 gevallen tot een geslaagde 
bemiddeling konden komen. In 1982 hadden wij al 432 vrijwilligers beschikbaar en kregen wij meer 
dan 100 verzoeken; 80 bemiddelingen slaagden. Wij hadden hierbij ook twee verzoeken uit het 

                                                 
194 Van Lit, Een tweesnijdend zwaard, 32-34. 
195 Jaarverslag Stichting Werken, 1980. 
196 CRM, Dr. G. Hendriks, gesprekken 1979-1980. 
197 Jaarverslag Stichting Werken, 1981. 
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buitenland".198 Veel contacten tussen vrijwilligers en gehandicapten worden blijvend, waardoor er 
voor deze personen niet langer bemiddeling via het bureau gezocht wordt. In 1987 kan voor het eerst 
niet voldaan worden aan alle verzoeken om bemiddeling. Er zijn steeds minder vrijwilligers 
beschikbaar, omdat de vraag naar betaald verplegend personeel toeneemt. In 1992 besluit het 
Ministerie van CRM tot stopzetting van de subsidie van de vakantiebemiddeling. Gesprekken hierover 
baten niet en de subsidie stopt met ingang van 1 september 1993. De Orde gaat door met de 
activiteit: de vraag ernaar is groot.199 Er is geen alternatief op landelijke schaal voor vakantiegangers 
met een handicap.200 Het wegvallen van de subsidie wordt aangevuld door extra inzet op 
fondsenwerving. Particuliere fondsen erkennen de toegevoegde waarde door ruimhartig te schenken 
voor deze activiteit. Het aantal aanvragen voor bemiddeling ligt sinds de jaren negentig gemiddeld net 
iets boven de honderd met een aantal van circa 200 beschikbare vrijwilligers. In circa 60% van de 
aanvragen is de bemiddeling succesvol.201 
 
De Nederlandse Branchevereniging voor Aangepaste Vakanties (NBAV) 
Gehandicapten eisen vanaf de jaren zestig volledige participatie aan de maatschappij, dus ook op 
gebied van vakanties. Er zijn dan slechts enkele aanbieders.202 In 1977 blijkt erkenning van die wens 
door actieve steun van de overheid bij de oprichting van de Stichting De Wielewaal opgezet.203 Het 
aantal aanbieders groeit sindsdien gestaag. In 1982 staan 19 aanbieders, met de hulp van de 
Nederlandse Vereniging voor Revalidatie (NVR), voor het eerst gezamenlijk op de Vakantiebeurs te 
Utrecht.204 In 1983 geven zij De Blauwe Vakantiegids uit, waarin voor het eerst een gezamenlijk 
aanbod van vakanties voor gehandicapten is opgenomen. Ook de Stichting Werken doet mee aan 
deze gids. De oplage is 100.000 stuks.205 Daarnaast wordt in 1987 wordt op initiatief van de Stichting 
Werken en het Nationaal Reumafonds de Stichting Platform Recreatie Gehandicapten (SPRG) 
opgericht.206 Het platform staat alleen open voor non-profit organisaties en wil komen tot een zo 
optimaal  mogelijk aanbod op gebied van vakanties voor gehandicapten. De SPRG geeft ook een 
gezamenlijke vakantiefolder uit, de Oranje Folder. Er is een overlapping tussen deelnemers aan de 
Blauwe en de Oranje Vakantiegids, dit leidt in 1993 tot het opgaan van de SPRG in de Vereniging De 
Blauwe Vakantiekoepel.207 Inmiddels zijn commerciële aanbieders op dezelfde markt actief. In deze 
nieuwe vereniging, die dezelfde doelstelling heeft als de SPRG, zijn ook deze aanbieders welkom.208 
Toch blijkt de vereniging al binnen enkele jaren niet te voldoen aan de wensen van de aangesloten 

                                                 
198 Contactblad, voorjaar 1983. 
199 Jaarverslag Stichting Werken, 1994. 
200 Bemiddelen voor gehandicapte personen zonder dat zij lid zijn van de bemiddelende organisatie. 

Het Nationaal Epilepsie Fonds bemiddelt ook, maar alleen voor aangesloten leden: mensen met een 

epileptische aandoening. 
201 Jaarverslag Johanniter Hulpverlening, 2000. 
202 Bijvoorbeeld: De Johanniter Orde, Het Rode Kruis, De Zonnebloem. 
203 Stichting De Wielewaal, als voortzetting van het initiatief ‘Het Vierde Pinsenkind’, dat vakanties 

voor oorlogswezen mogelijk maakte, legt zich geheel toe op vakanties voor jonge gehandicapten. 
204 Jaarverslag Stichting Werken, 1982; helaas wordt niet vermeld welke aanbieders meedoen, de 

Johanniter Orde is er in ieder geval één van. Voorts staat niet vermeld wie het initiatief nam: omdat in 

het Jaarverslag staat: ‘met de hulp van’ is dit vermoedelijk de NVR. 
205 Jaarverslag Stichting Werken, 1983. 
206 Statuten gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, 11 februari 1987. 
207 Verslag oprichtersvergadering De Blauwe Vakantiekoepel, archief JHV (10.3.9). 
208 Oprichters van De Blauwe Vakantiekoepel zijn: Astmafonds, AVO Integratie Gehandicapten, 
Binnenl. Diakonaat Geref. Kerken (afd. Rekreatie), De Blije Werelt, Bungalowpark ’t Spijkven, 
Dennenheul Sonneheerdt, F.D. Roosevelthuis, De Inmminkhoeve, Mobility International Nederland, 
Nat. Reumafonds, Nationale Bedevaarten, Nebas afd. Watersport, Nederlandse Rode Kruis, De 
Postelhoef, Siza, St. Elisabeth Ruiterkampen, St. Hoogtepunt, St. Ofinka, St. Omnibus, St. Recreatie 
Gehandicapten, St. Vakantiehuis Lamsweerde, Stichting Werken (Johanniter Hulpverlening), VVG 
Drente, De Wielewaal, De Zonnebloem. 
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organisaties. Van een organisatie die zich inzet op gebied van toegankelijkheid van gehandicapten op 
gebied van reizen lijkt het dat de leden liever willen overgaan naar een meer branchegeoriënteerde 
organisatie. Er zijn weer nieuwe aanbieders op de markt: organisatoren van reizen voor verstandelijk 
gehandicapten, die volgens de statuten geen lid kunnen worden. De leden willen een 
branchevereniging oprichten. Deze zal de belangen van de leden naar de overheid en de 'reguliere' 
reiswereld behartigen, onderlinge samenwerking bevorderen en diensten verlenen aan de leden. 
Voorts moet de vereniging kwaliteitsgaranties bieden aan de gehandicapte reiziger. Op 11 september 
2001 wordt tijdens een Ledenvergadering van de Blauwe Vakantiekoepel deze vereniging opgeheven 
en de Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties opgericht.209 De oorsprong wordt niet 
vergeten: de NBAV blijft de Blauwe Vakantiegids uitgeven. Aan dit particuliere initiatief, dat uniek is in 
Europa, heeft de Stichting Werken actief bijgedragen door de oprichting van de SPRG. Er zijn in 2003 
circa 30 leden, een aantal dat zeker zal groeien, want er zijn meer aanbieders op dit dan volwassen 
geworden aanbod op gebied van vakanties voor gehandicapten. Met een onderbreking van drie jaar 
(1999-2001) is de Stichting steeds op bestuurlijk niveau actief in de initiatieven die hebben geleid tot 
de NBAV. 
 
Stichting Johanniter Hulpverlening nu 
Er zijn in 2003 in Nederland ongeveer 2500 vrijwilligers bij de Stichting Johanniter Hulpverlening 
ingeschreven. Het landelijke bureau, dat zich in de Kanselarij van de Johanniter Orde te Den Haag 
bevindt, telt vijf betaalde medewerkers. De vier kernactiviteiten van Johanniter Hulpverlening worden 
omschreven als: 1. Johanniter Hulpgroepen, 2. Johanniter Vakantieweken, 3. Johanniter 
Vakantiebemiddeling en 4. Vrijwilligerszorg.210 In Nederland kan Johanniter Hulpverlening, hoewel 
veel kleiner, wat betreft haar activiteiten vergeleken worden met organisaties als De Zonnebloem, het 
Rode Kruis en de Unie van Vrijwilligers (UVV).211  
 
Een vergelijk op aantal personen met deze organisaties is hier op zijn plaats: 
Vergelijking van in Nederland actieve vrijwilligersorganisaties op gebied van zorg 
2003 JHV 212 UVV 213 Zonnebloem 214 Rode Kruis 215 
personen 216     
vrijwilligers 2.500 16.400 37.000 33.500 
liddonateurs geen n.v.t. 572.000 675.000 
beroepskrachten 5 geen 108 303 
 

                                                 
209 Notulen Blauwe Vakantiekoepel en NBAV, 11 september 2001, archief JHV (10.3.11). 
210 Jaarverslag Johanniter Hulpverlening, 2003. 
211 Voor een overzicht van gegevens van Johanniter Hulpverlening 1951-2001: zie bijlage B82. 
212 Jaarverslag Johanniter Hulpverlening, 2003. 
213 Jaarverslag UVV, 2003. 
214 Jaarverslag De Zonnebloem, 2003. 
215 Bron: Overview national organisations, The Netherlands, pdf-document op de site: www.ifrc.org. 
216 Aantallen zijn afgerond op honderdtallen. 
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Betrokkenheid en identiteit: obstakels voor groei 
De vraag is of de Orde en haar Stichting hebben bijgedragen aan particulier initiatief in Nederland. 
Alleen op het gebied van vakanties, de bemiddeling en de branchevereniging, is er zo'n bijdrage. 
Kansen voor groei waren er zeker. Het grootste obstakel voor echte groei is de veel te nauwe band 
tussen de Orde en de Stichting. In het vorige hoofdstuk besprak ik de Duitse Johanniter-Unfall-Hilfe 
(JUH), een organisatie die ook zeer sterk met de Orde is verbonden, maar die zich goed op de markt 
kan richten. Het verschil met Nederland is dat de Orde in Nederland niet echt geïnteresseerd lijkt in de 
uitvoering van haar doelstelling: voornamelijk komt dit doordat de activiteiten van de Orde in 
Nederland als sociaal-culturele vereniging prioriteit hebben boven die van de doelstelling van deze 
Orde. Zeker zal ook in Duitsland het sociaal-culturele element van de Orde belangrijk zijn voor de 
Ordeleden, maar dit staat de uitvoering van de werken van JUH niet in de weg.  Het verleggen van de 
aandacht naar nieuwe activiteiten, door het bestuur van de Stichting, allemaal Ordeleden, zonder 
daarbij aandacht te behouden op eerdere initiatieven, verkleinde die kans. De identiteit blijkt een groot 
obstakel voor groei. Sommige Helpsters lopen zelfs bij de organisatie weg, omdat zij zich beperkt 
voelen in hun activiteiten. De opzet van de JVvV is een misser: hier lag een kans voor groei, maar 
door de nieuwe 'leden' een gewoon lidmaatschap te ontzeggen, aan de Orde of aan de Stichting, 
ontneemt de Orde de Stichting kansen op verbondenheid en waardering als marketing instrument 
voor nieuw te werven vrijwilligers. Het instellen van een lidmaatschap bij de Stichting zou veel beter 
zijn geweest: men krijgt dan een schare betrokken vrijwilligers die ook wel bereid zijn tot het betalen 
van een jaarlijkse bijdrage die dan als donatie wordt gezien, en niet als een contributie aan een niet 
bestaande vereniging als het JVvV. Dit kan dan vervolgens uitgebouwd worden tot een bestand van 
ledendonateurs, die niet allemaal als vrijwilliger actief hoeven te zijn. Het is een onbespreekbare optie, 
immers, de Stichting zou boven de Orde uitgroeien. Nogmaals in vergelijking met Duitsland moet 
gezegd worden dat de kansen voor groei daar groter zijn geweest: het is daar overheidsbeleid taken 
over te laten aan het particulier initiatief. Wetgeving op gebied van alternatieve dienstplicht en EHBO 
bij het rijbewijs leidt daarbij tot een groei van het aantal vrijwilligers dat zich verbonden voelt met JUH. 
Deze wetten zijn er in Nederland niet.217 EHBO heeft geen invloed op de Stichting, maar alternatieve 
dienstplicht had tot groei kunnen leiden. Voorts kon JUH groeien door uitbreiding van de activiteiten 
naar de nieuwe Bondslanden. De Zonnebloem is een van oorsprong Rooms-katholieke organisatie 
met dezelfde activiteiten als die van de Orde. Zij groeit vanaf de jaren vijftig uit tot de grootste 
vrijwilligersorganisatie in Nederland en breidt ook haar activiteiten enorm uit. Er zijn geen obstakels 
want het enige doel van deze organisatie is hulp bieden; zij wordt daarbij niet gehinderd door sociaal-
culturele verenigingsaspecten. Van de vergelijkbare organisaties, zo is in het bovenstaande overzicht 
te zien, is de Orde, of de Stichting Johanniter Hulpverlening, verreweg de kleinste. Dit had gemakkelijk 
anders kunnen liggen. Als vertegenwoordiger van een van de zuilen in de vijftiger en aanvang zestiger 
jaren lag er een mooie kans voor de Johanniter Orde in Nederland om uit te groeien tot de 
vrijwilligersorganisatie die het protestantse deel van het land vertegenwoordigde. Dat had kunnen 
leiden tot een zelfde groei als vergelijkbare organisaties hebben doorgemaakt. 
De Orde kan niet aan haar verplichtingen in geval van oorlog voldoen. De inzet van de Helpsters in 
Colonnes van het Rode Kruis is geregeld in de statuten van de Orde, waarin de Orde zich verbindt het 
Rode Kruis bij te staan aan haar verplichtingen te voldoen in geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden.218 Er zijn geen actieve Helpsters meer. 

                                                 
217 In Nederland bestond wel een alternatieve dienstplicht voor dienstweigeraars, maar het aantal 

personen dat hiervoor opteert is relatief veel kleiner dan in Duitsland. In Duitsland wordt niet 

gesproken over dienstweigering maar van een andere invulling van deze plicht. In Nederland moet 

men eerst dienstweigeraar zijn voordat deze plicht op alternatieve wijze wordt ingevuld. Dit maakt de 

keuze in Nederland veel zwaarder. Het aantal optanten is dan ook gering en nauwelijks van invloed op 

de inzet van vrijwilligers bij hulporganisaties. 
218 Art. 4.3 t/m 4.4 a, b, c van de Statuten Johanniter Orde, laatstelijk aangepast 27 augustus 1990, 

waarin nog steeds dezelfde regelingen t.a.v. het Rode Kruis gelden. 
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9. De Johanniter Orde: modern? 
 
Een toetsing op criteria voor twee organisaties van de Orde 
 
De vraag is of de Orden met hun tijd zijn meegegaan en daardoor beschouwd kunnen worden als 
moderne hulp- en vrijwilligersorganisaties. Het is niet mogelijk om de gehele Orde door te lichten. Ik 
beperk me, net als elders in dit onderzoek, tot Johanniter Hulpverlening en Johanniter-Unfall-Hilfe. De 
toetsing geschiedt door de criteria te toetsen op de situatie in 2003. Er wordt voor deze vraagstelling 
getoetst op: 
doelstelling 
organisatie (organisatievorm, bestuur) 
werving middelen 
inzet middelen (personeel en vrijwilligers, andere middelen) 
Eerst worden de criteria beschreven, waarna deze getoetst worden. De subjecten worden ingedeeld 
en getoetst op consistentie. Dit is van belang om te zien of de subjecten werkelijk als modern 
beschreven kunnen worden. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van de Broederschap van het Hospitaal van St. Jan te Jeruzalem is van oudsher het 
verzorgen van zieken, gewonden en reizigers, en de verdediging van het Christelijk geloof. 
Langzamerhand verlegt deze doelstelling zich naar het verzorgen van zieken en gewonden en de 
verspreiding van het Christelijk geloof. 
 
Johanniter Hulpverlening omschrijft haar doelstelling als volgt: "Geïnspireerd door christelijke 
naastenliefde biedt Johanniter Hulpverlening hulpvragende mensen passende zorg, door middel van 
georganiseerde (groepen) vrijwilligers, op het gebied van vakantiewerk, thuiszorg en zorg in 
instellingen".219 
 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. omschrijft de doelstelling in een inleidend artikel genaamd Präambel: "Im 
Bewußtsein der Tradition christlicher Nächstenliebe, der die Johanniter seit Jahrhunderten verpflichtet 
sind, und herausgefordert durch die Nöte und Gefahren der Welt, will die Johanniter-Unfall-Hilfe in 
Verantwortung vor Gott dem leidenden Menschen unserer Zeit beistehen".220  Waarna de 
doelstelling nader wordt gespecificeerd.221  

                                                

 
De doelstellingen van beide organisaties zijn aangepast aan de tijd en de huidige activiteiten. In beide 
organisaties is de verdediging van het Christelijke geloof niet langer als doelstelling omschreven, wel 
is het Christelijke karakter van beide organisaties behouden gebleven. Dat de verdediging van het 
Christelijke geloof niet langer als doelstelling wordt beschouwd acht ik als bijdetijds. De doelstellingen 
van beide organisaties, zoals tegenwoordig omschreven, kunnen als modern worden beschouwd. 
 
Kenmerken van een moderne organisatie in de civil society 
De gebruikelijke vorm van private hulporganisaties is de non-profit instelling. In de meeste landen 
bestaan dit soort organisaties die opereren op het gebied tussen markt en staat: de eerder 
beschreven civil society. De gezagsstructuur wordt sterk beïnvloed door informele sociale contacten 
tussen betrokkenen die soms betaald soms onbetaald, dus vrijwillig, actief zijn binnen de organisatie. 
De relatie tussen het onbetaalde bestuur en de uitvoerend directeur of manager is een cruciaal 
element in de beleidsbepaling en de continuïteit van de organisatie.222 In het hoofdstuk over de civil 
society staat een opsomming van karakteristieke bijdragen aan de maatschappij door organisaties uit 
de civil society.223 Ik herhaal dit hier kort omdat de volgende alinea naar deze opsomming verwijst. 
Deze opsomming is: 

 
219 Statuten van de Stichting Johanniter Hulpverlening, zoals gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel Haaglanden, maart 2001. 
220 Satzung der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., zoals gedeponeerd in het Vereinsregister des 
Amtsgerichts Charlottenburg (Berlijn). 
221 Zie bijlage: B82. 
222 Meijs/van Walsem, Het bestuur in de nonprofit organisatie, 8. 
223 Zie hoofdstuk 4, pag. 22. 
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1. dienstverlening 
2. vernieuwing 
3. belangenbehartiging 
4. sociale verandering 
5. meningsuiting 
6. verbetering samenleving. 
 
De Orden zijn oude instituten. De doelstelling hoeft in de tijd niet te veranderen, maar kan nog steeds 
geldig of juist achterhaald zijn. De middelen veranderen wel. Het begrip modern is subjectief. Ik wil het 
hier als volgt omschrijven: een moderne organisatie maakt gebruik van middelen die in de 
maatschappij waarbinnen zij opereert op dat moment gangbaar zijn. Die middelen zijn van 
technologische en van beleidsmatige aard. Technologie omvat hier begrippen als communicatie, 
transport en kennis. Personeels- en vrijwilligersbeleid, de bestuurlijke inrichting en methoden van 
fondsenwerving zijn beleidsmatige aspecten binnen het begrip ‘modern’. 
Een hulporganisatie heeft als voornaamste doel het verlenen van hulp. Voor de te belichten 
organisaties betreft het hulp aan zieken en gewonden of anderszins hulpvragende mensen. Een 
vrijwilligersorganisatie is een organisatie die vrijwilligers ondersteunt bij het uitoefenen van hun taken. 
Een hulp- en vrijwilligersorganisatie is dus een combinatie van deze twee: een organisatie die hulp 
verleent, als hierboven omschreven, en die deze hulp met de inzet van vrijwilligers tot stand laat 
komen. Bij een dergelijke vrijwilligersorganisatie zijn vrijwilligers aangesloten. Deze vrijwilligers krijgen 
ondersteuning van professionele medewerkers, dit kunnen ook zelf onbetaalde medewerkers, 
vrijwilligers dus, zijn. De ondersteuning vindt plaats vanuit een breder kader: het vrijwilligersbeleid. 
Beleid, specifiek op de ondersteuning van vrijwilligers gericht, is binnen een moderne 
vrijwilligersorganisatie één van de kenmerken. Een ander uitgangspunt is beleid gericht op de aard en 
uitvoering van de te verlenen hulp. 
 
Johanniter Hulpverlening en Johanniter-Unfall-Hilfe, zijn non-profit organisaties waarop alle criteria - 
zoals hierboven omschreven - toepasbaar zijn. De kernfuncties 1 (dienstverlening), 2 (vernieuwing) en 
6 (verbetering samenleving) zijn direct toepasbaar en de andere drie kernfuncties: 3 
(belangenbehartiging), 4 (sociale verandering) en 5 (meningsuiting) zijn toepasbaar indien de 
organisatie groot genoeg is om invloed uit te oefenen, zoals in Duitsland het geval is.224 In Nederland 
kan dit toepasbaar zijn als wordt samengewerkt met vergelijkbare organisaties, zoals bijvoorbeeld 
binnen de NBAV, de branchevereniging die invloed wil uitoefenen op overheid en reiswereld voor 
toegankelijkheid tijdens vakanties van gehandicapten. 
Johanniter Hulpverlening is een stichting die is opgericht, in 1974, door de Johanniter Orde in 
Nederland. Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. is een vereniging die in 1952 is opgericht door de Johanniter 
Orde Balije van Brandenburg. Beide voldoen, hoewel enigszins verschillend in de vorm van de 
organisatie, aan het criterium non-profit organisatie dat voor hulp- en vrijwilligersorganisaties aan het 
einde van de twintigste eeuw gangbaar is en dat hierboven is omschreven. Zij voldoen ook op dit punt 
aan het criterium modern. 
 

                                                 
224 Groot genoeg om invloed uit te oefenen: bijvoorbeeld in aantallen personen of omvang verleende 

hulp. 
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Bestuur van een non-profit organisatie 
Non-profit organisaties, in de vorm van een stichting of een vereniging, worden geleid door een 
bestuur dat meestal bestaat uit vrijwilligers. De functie van deze besturen is tweeledig: zij bestaat uit 
een externe en een interne component. De externe functie is de relatie tot de donateurs en de 
samenleving: de publieke verantwoording. Veel non-profit organisaties zijn eigenlijk van niemand: het 
bestuur bepaalt het gezicht in het mistige gebied van eigenaarschap. Publieke verantwoording is een 
vaag begrip dat niet eenduidig valt te omschrijven. Besturen kiezen nieuwe bestuursleden door 
coöptatie, meestal zonder contact met de achterban. Is er sprake van een verenigingsstructuur dan is 
het bestuur verantwoording verschuldigd aan de leden en worden bestuursleden door de leden van de 
vereniging benoemd, bijna altijd op voorstel van het zittende bestuur. Als de overheid de voornaamste 
verstrekker van middelen is dan wordt vanuit die hoek invloed uitgeoefend, want de overheid heeft 
een belang in het bereikte resultaat. Intern moeten de doelen en de regels van de organisatie 
nageleefd worden. De prijs van het product of de dienst moet eerlijk zijn: het bestuur dient te 
waarborgen dat een eerlijke prijs wordt vastgesteld. 
In de meeste organisaties heeft het bestuur de legale en formele macht om beleid te maken en actie 
te ondernemen. In de praktijk wordt dit mede bepaald door de beroepskrachten en de actieve 
vrijwilligers die geen zitting hebben in het bestuur. Er is een continuüm van beroepskrachtgestuurd tot 
vrijwilligersbestuurd: twee verschillende vormen van leiderschap die met elkaar op een effectieve 
manier in evenwicht moeten worden gebracht. Belangrijk in de afstemming van de twee vormen is de 
positie van de directeur (managementteam) en de voorzitter (bestuur). Beroepskrachten hebben een 
‘voorsprong’ doordat ze meestal in vaste dienst genomen zijn door de organisatie, terwijl bestuurders 
voor een bepaalde tijd zijn verkozen. Daarnaast zitten beroepskrachten dichter op de uitvoering van 
een groot deel van de werkzaamheden. Dunlop stelt dat “in general, if an organisation requires 
substantive input from members on conditions in the industry or profession as well as their time and 
energy, it will do better as a volunteer-driven organisation”. Daarentegen is een beroepsgestuurde 
organisatie beter indien de kernactiviteit is “a set of activities that require consistent, long-term, 
professional management in areas such as information services, publications, insurance, exhibits, and 
the like”.225 
Carver beschrijft de interactie tussen vrijwilligers als bestuurslid en betaalde beroepskrachten. Hij 
geeft niet alleen aan dat een balans moet worden gevonden tussen leiding door beroepskrachten en 
besturen, maar dat een alternatieve, nieuwe besturingsconceptie moet worden toegepast. Het bestuur 
moet zich op een abstracter niveau met de doelen van de organisatie bezig houden, en de staf, het 
uitvoerende apparaat onder leiding van de directeur maakt haar eigen beleid onder de uitdrukkelijke 
kaders die het bestuur heeft uitgezet. Het bestuur is het orgaan binnen de organisatie dat uiteindelijk 
verantwoordelijk is, maar bestuurders hebben niet de tijd om nauwgezet de werkzaamheden van de 
staf na te gaan en moeten dit ook zeker niet proberen. Het is aan het bestuur om op gestructureerde 
wijze de doelen van de organisatie vast te stellen en binnen het kader van deze doelen middels de 
directeur, die als tussenpersoon fungeert tussen het bestuur en de staf, macht te delegeren naar het 
beroepsmatige apparaat.226 
 
Bestuurlijk verschillen Johanniter Hulpverlening (JHV) en Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) aanzienlijk. Dit 
komt omdat JHV een stichting is en JUH een vereniging. Een stichtingsbestuur hoeft geen 
verantwoording af te leggen, anders dan de eerder omschreven publieke verantwoording. Bestuurders 
van een stichting kunnen door geldverstrekkers worden afgerekend op hun beleid door intrekking of 
korting op de bijdragen. De verenigingsstructuur van JUH waarborgt de democratische besluitvorming. 
Dit is voor JUH duidelijk vastgelegd in de statuten.227 Er zijn een voorzitter en een vice-voorzitter, die 
beide lid van de Orde moeten zijn. Voorts minimaal acht andere bestuursleden, waaronder een arts, 
een dominee, een onderwijsdeskundige en een econoom. Daarbij wordt de Werkmeester van de Orde 
qualitate quo als bestuurslid benoemd. In de statuten van JHV staat over de samenstelling van het 
bestuur vermeld dat er een Dagelijks Bestuur moet zijn en een Algemeen Bestuur.228 Over 
verantwoording van het bestuur staat niets vermeld. Dit is bij stichtingen in Nederland gebruikelijk. Het 

                                                 
225 Dunlop, Balancing Power, 39-45. 
226 Carver, Boards that make a difference, schema in: Meijs/van Walsem, Het bestuur in de non-profit 

organisatie, 20-21. 
227 Satzung der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., zoals gedeponeerd in het Vereinsregister des 
Amtsgerichts Charlottenburg (Berlijn). 
228 Statuten Stichting Johanniter Hulpverlening, Kamer van Koophandel Haaglanden, maart 2001. 
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huidige dagelijks bestuur bestaat geheel uit Ordeleden. In het algemeen bestuur zijn drie leden geen 
lid van de Orde: zij vertegenwoordigen de vrijwilligers of het Nederlandse Rode Kruis. Het Algemeen 
Bestuur komt zeer weinig bijeen. In de praktijk maken enkele leden van het Dagelijks Bestuur de 
dienst uit. Deze statuten worden gewijzigd. Dit is mede noodzakelijk omdat JHV in 2002 onder 
voorwaarden het Keurmerk CBF heeft verkregen.229  In de statuten, die nu worden voorbereid, zal 
worden vastgelegd dat er een maximum is aan het aantal bestuursleden dat grote geldschieters 
vertegenwoordigt: in dit geval het aantal Ordeleden dat zal worden beperkt tot maximaal eenderde 
van het totaal van de bestuursleden.230 
 
Omdat de kernactiviteit van beide organisaties een "set of activities that require consistent long-term, 
professional management (..)" omvat moeten beide organisaties beroepsgestuurd zijn.231 JUH biedt 
haar betaalde medewerkers in het algemeen vaste contracten met duidelijke perspectieven. Bij JHV 
ligt dit anders: sinds de jaren negentig is het beleid van het bestuur alle medewerkers op kortlopende, 
tijdelijke contracten aan te stellen. Bestuursbesluiten over dit beleid liggen, hoewel er wel door het 
bestuur naar verwezen wordt, niet vast in de notulen van bestuursvergaderingen. JHV is daardoor niet 
beroepsgestuurd omdat er geen lange termijn professionele ondersteuning door betaalde 
medewerkers is. Het bestuur zou deze taak op zich kunnen nemen, maar heeft hiervoor geen tijd, 
voorts speelt binnen het bestuur het hieronder nader omschreven clubiness probleem. Hiermee komt 
de vrijwilligersorganisatie in de gevarenzone, immers, de vrijwilligers vertrouwen de organisatie niet: er 
is geen sprake van de noodzakelijke continuïteit. 
 
Voor beide organisaties geldt dat de banden met de Orde nauw zijn. Een sterke band met een 
moederorganisatie hoeft voor een moderne non-profit organisatie geen probleem te zijn. Dit komt ook 
in andere stichtingen en verenigingen voor. Het kan, mijns inziens, juist een positieve invloed hebben 
op bestuur en organisatie wanneer men zich identificeert met een moederorganisatie die een 
bepaalde identiteit en degelijkheid uitstraalt. In Nederland bestaat het Dagelijks Bestuur statutair 
alleen uit Ordeleden.232 In het Algemeen Bestuur hebben ook niet Ordeleden zitting, maar het 
Algemeen Bestuur heeft, zoals hierboven al gesteld, nauwelijks invloed. Men kan in Nederland alleen 
lid worden van de Orde indien men lid is van de Nederlandse adel, plus de personen die het predikaat 
jonkheer of jonkvrouw voeren, en actief het protestants-christelijke geloof belijdt.233 Er zijn in 2003 
617 Ordeleden, waarvan meer dan 60% boven de 65 jaar oud en veelal niet langer maatschappelijk 
actief.234 Van de resterende 300 leden heeft een groot deel geen tijd, vanwege beroep of anderszins, 
of geen belangstelling, voor een bestuursfunctie. Dit is een grote beperking, want de keuze voor 
goede bestuurders is sterk gelimiteerd. In Duitsland kan ruimer gerekruteerd worden. Ook in Duitsland 
is de band met de Orde groot. De Orde in Duitsland biedt echter een ruimere mogelijkheid om lid te 
worden: men hoeft niet alleen lid te zijn van de protestantse adel, maar men kan ook gevraagd 
worden om lid te worden op basis van mérites. Het potentieel is aanzienlijk groter: de Orde in 
Duitsland telt 3300 leden, waaronder niet-adellijke personen die zich met de Orde verbonden 

                                                 
229 Centraal Bureau Fondsenwerving: de controlerende organisatie die keurmerken afgeeft aan 

stichtingen en verenigingen die actief aan fondsenwerving doen. 
230 De Orde fourneert 25% tot 30% van de middelen; zie bijvoorbeeld de Jaarverslagen van  JHV: 

1996 tot 2002. 
231 Carver, Boards that make a difference, en Meijs/van Walsem, Het bestuur in de non-profit 

organisatie, 28. 
232 Volgens de richtlijnen van het CBF worden de statuten aangepast: van de grootste geldgever mag 

maximaal eenderde van het bestuur uit vertegenwoordigers van die geldgever bestaan. 
233 Het is onmogelijk het exacte aantal adellijke personen in Nederland plus het aantal personen dat 

het predikaat Jonkheer of Jonkvrouwe voert aan te geven; in ‘Onze adel heeft het altijd moeilijk 

gehad’, een artikel in NRC Handelsblad van 23 januari 1997, wordt dit aantal geschat op circa 10.000, 

waarvan waarschijnlijk de helft protestants-christelijk, waarvan weer niet zeker is of zij ook de 

belijdenis onderschrijven. 
234 Bron: administratie Johanniter Orde, 2003. 
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voelen.235 In Duitsland waarborgen de statuten een democratische besluitvorming. In Nederland is 
deze waarborg er niet, vanwege de vorm van de organisatie, een stichting. Voorts ziet men dat 
clubiness, hierboven al kort genoemd, feitelijk het belangrijkst is. Clubiness geeft aan dat de sociale 
aspecten belangrijker zijn dan de doelstelling van de organisatie.236 Het zitting hebben in het bestuur 
van een, in dit geval, elitaire organisatie is belangrijker dan het werk van die organisatie in het veld. 
Over het zitting nemen in een bestuur, en de distantie tot het werkterrein, citeert Ostrower een 
bestuurslid van een ziekenhuis: "I am a trustee of a hospital. You have to be a trustee of a hospital if 
you are wealthy. It’s required… But I know nothing about hospitals".237 Dus wel als vrijwilliger zitting 
nemen in het bestuur van een organisatie, maar niet actief zijn aan het bed van een patiënt. In een 
moderne organisatie kan dit tegenwoordig natuurlijk niet meer.238 
De fysieke afstand tussen de Duitse Orde en JUH is groter dan zoals die in Nederland is tussen de 
Orde en JHV. Afgezien van de bestuurlijke organisatie is één van de belangrijkste verschillen dat in 
Duitsland de kantoren niet op één locatie zijn gevestigd, terwijl dit in Nederland wel het geval is. Dit 
verhoogt voor Nederland het voorkomen van clubiness. JHV bevindt zich in een cruciale 
overgangsfase. Blijkt clubiness belangrijker dan feitelijke betrokkenheid met de doelstellingen dan zal 
de organisatie in de komende jaren niet verder groeien. Bij JHV is er bestuurlijk het probleem van 
clubiness en is er op het gebied van personeelsbeleid, door voortdurende personeelswisselingen, 
waaronder de belangrijke directeursfunctie, geen sprake van de voor deze sector zo belangrijke 
continuïteit: JHV kan daarom op dit onderwerp niet als modern beschouwd worden. JUH kan 
bestuurlijk en qua organisatie als modern beschouwd worden. 
 
Werving middelen 
Om de organisatie in stand te houden en actief aan ondersteuning van vrijwilligers te doen zijn 
middelen nodig. Een non-profit organisatie is aangewezen op werving van middelen door het 
aantrekken van sponsors, donateurs, leden of contribuanten en moet daarbij gebruik maken van de 
mogelijkheden die de moderne samenleving biedt. Een verantwoorde, duidelijke verslaggeving van de 
bestedingen is daarbij een vereiste. 
 
Voor fondsenwerving zijn er veel keuzen te maken.239 Doneren via het Internet is de meest recente 
ontwikkeling. Beide organisaties ontvangen bijdragen van grote sponsors: stichtingen die deze 
organisaties in hun werken willen ondersteunen. Hiervoor wordt actief aan werving van sponsors 
gedaan. Johanniter-Unfall-Hilfe heeft dankzij haar naamsbekendheid de mogelijkheid gehad, via direct 
mailing, een bestand van meer dan een half miljoen donateurs op te bouwen, een middel dat zeker als 
modern beschouwd mag worden. Er wordt actief gewerkt aan uitbreiding van het aantal donateurs 
door de inzet van vrijwilligers en door het versturen van mailings. De mogelijkheid om een bestand 
van donateurs op te bouwen mag voor Nederland in de nabije toekomst niet uitgesloten worden. De 
naamswijziging naar Johanniter Hulpverlening en het eenduidig gebruik van één logo zal in Nederland 
zeker bijdragen tot verdere naamsbekendheid.240 De naamswijziging vond in 2001 plaats en naar de 

                                                 
235 Bron internet: http://www.johanniter.de/org/orden/ueber/geschichte/ueberblick/deindex.htm; het 

betreft het totaal van de 18 Duitse en vijf niet-Duitse Commanderijen alle verbonden met de 

Johanniter Orde, Balije van Brandenburg. 
236 Meijs, Management van vrijwilligersorganisaties, 58. 
237 Ostrower, Why the wealthy give, 36. 
238 Ostrower, Why the wealthy give, 135. 
239 Fondsenwerving: de verzamelnaam voor alle activiteiten die verricht worden om middelen (geld) 

binnen te krijgen om het realiseren van de doelstellingen mogelijk te maken. 
240 De stichting werd in 1974 opgericht als Stichting Werken der Johanniter Orde en der Ridderlijke 

Duitsche Orde Balije van Utrecht (RDO): terecht want beide Orden waren de belangrijkste 

geldschieters. Er werden twee logo’s gebruikt: het kruis van de Orde en dat van de RDO. De RDO gaf 

te kennen dat zij wel wilde voortgaan met haar bijdragen, maar dat haar naam niet langer gevoerd 

hoefde te worden binnen de Stichting. Dit gaf de Stichting de mogelijkheid met een eenduidige naam 
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resultaten ervan moet nog onderzoek gedaan worden. Beide organisaties verkopen producten met het 
logo. Op deze producten zit een kleine winstmarge waarvan de verdiensten direct ten goede komen 
aan de doelstelling. Voor beide organisaties geldt dat zij optimaal gebruik maken van de middelen 
voor fondsenwerving die aan het einde van de twintigste eeuw in de civil society gebruikt worden. 
 
Inzet middelen 
De inzet van de middelen is hier verdeeld over de inzet van mensen - betaalde krachten en 
vrijwilligers - en andere middelen. Gedeeltelijk moet ik verwijzen naar de hierboven omschreven wijze 
van besturen van de organisaties. De wijze van besturen heeft grote invloed op de inzet van de 
middelen. 
 
Een moderne non-profit organisatie maakt gebruik van professionele beroepskrachten. Er zijn veel 
typen non-profit organisaties, die elk hun eigen kenmerken hebben op gebied van menselijke inzet. In 
alle gevallen geldt dat betaalde beroepskrachten en de vrijwilligers samen werken aan de doelstelling 
van de organisatie. In het hoofdstuk over de Civil Society worden de organisaties ingedeeld in zes 
modellen, die ook kunnen worden samengevoegd tot de drie modellen van Meijs en Westerlaken. 
Deze auteurs onderscheiden de volgende taken en functies: 
De vrijwilligersgestuurde organisatie waarin de doelen worden gesteld door het bestuur dat geheel uit 
vrijwilligers bestaat, maar waarbij de beleidsvoorbereiding en de uitvoering in handen zijn van 
beroepskrachten.  
De vrijwilligersondersteunde organisatie waarin zowel de formulering als de uitvoering van het beleid 
vooral door beroepskrachten geschiedt. Vrijwilligers verrichten slechts een beperkt deel van de 
uitvoerende taken. 
De vrijwilligersorganisatie waarin door vrijwilligers de doelen gesteld en gerealiseerd worden. De 
vrijwilligers worden daarbij eventueel gesteund door beroepskrachten.241 
 
Vrijwilligersbeleid 
In samenwerking met de Erasmus Universiteit verrichtte sVM242 een onderzoek naar succesfactoren 
en motivatie van vrijwilligers. Kuperus concludeert dat veel aandacht voor vrijwilligersbeleid samen 
gaat met een betere prestatie van de organisatie.243 Voor organisaties die vooral uit vrijwilligers 
bestaan is er een verband gevonden tussen succes en meer vrijwilligersgericht zijn. In dit type 
organisatie loont het om vrijwilligers en hun wensen centraal te zetten. Voor organisaties die meer met 
beroepskrachten werken is dat weinig zinvol. Een organisatie die bij de werving van vrijwilligers 
duidelijk is over de taakbelasting mag rekenen op minder overbelaste vrijwilligers en lager verloop. 
Dezelfde duidelijkheid over taakbelasting gaat echter ook samen met een lagere motivatie van 
vrijwilligers. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat vrijwilligers die het met een onduidelijke 
taakbelasting volhouden (of dat zelfs waarderen) juist die vrijwilligers zijn die erg betrokken en 
gemotiveerd zijn. Zorgvuldig omgaan met vrijwilligers gaat samen met meer succes. Onder zorgvuldig 
omgaan wordt verstaan: waardering tonen, eerlijk zijn ook bij slecht nieuws, goed communiceren. 
Organisaties die expliciet waardering tonen voor hun vrijwilligers zijn flexibeler, hebben een beter 
imago en hun vrijwilligers zijn meer gemotiveerd. 
 
Inzet JUH en JHV van personeel en vrijwilligers 
In de wijze van inzet van vrijwilligers scoren beide organisaties als modern. Bij betaalde krachten is er 
een verschil, dat hierboven al werd omschreven. Beide organisaties vallen in principe in de eerste 
categorie: doelen worden gesteld door vrijwilligers die het bestuur vormen. Er is wel een verschil 
tussen Johanniter Hulpverlening en Johanniter-Unfall-Hilfe. Kijken we naar de onderscheiden taken in 
de paragraaf hierboven dan valt JUH in de eerste categorie (vrijwilligersgestuurde organisatie), terwijl 
JHV zich in de derde categorie bevindt. Wil JHV doorgroeien dan is ook voor hen de eerste categorie 
te prefereren. Dat dit niet het geval is heeft te maken met de bestuurlijke keuze om geen vast 

                                                                                                                                                      
en logo te gaan opereren. De naam werd in 2001 gewijzigd in: Stichting Johanniter Hulpverlening en 

het logo werd het Johanniter kruis. 
241 Meijs/Westerlaken, Vrijwilligersorganisaties en HRM, 37-43. 
242 sVM: Stichting Vrijwilligers Management, in 2002 samengegaan met het NOV (Ned. Organisatie 

Vrijwilligerswerk), en vanaf september 2003 samen verder onder de naam: Civiq. 
243 Kuperus, Wat loont? 

 50



personeel in dienst te nemen: men beschouwt de betaalde medewerkers alleen als ondersteunend. 
Qua vrijwilligersbeleid scoren beide organisaties hoog: beide organisaties doen voldoende om 
vrijwilligers te motiveren.244 Beide organisaties hebben - dankzij hun historische banden met de 
Johanniter Orde en hun Christelijke uitgangspunten - voldoende identiteit om vrijwilligers aan zich te 
binden. Hier kan worden gesteld dat de organisaties modern zijn. Beide organisaties hebben duidelijk 
omschreven beleid voor de inzet van vrijwilligers. Soms is dit beleid specifiek gericht op het type 
instelling waar men werkt. Deze flexibiliteit is een vereiste voor een moderne vrijwilligersorganisatie. 
Het onderzoek biedt de ruimte niet om dit nader te specificeren, maar er zijn vrijwilligersorganisaties 
die veel minder flexibel zijn in beleid ten aanzien van lokale, specifieke omstandigheden.245 Qua 
beleid scoren de organisaties hierdoor ook als modern. 
 
Inzet andere middelen 
De organisatie, het bestuur, de betaalde medewerkers en de vrijwilligers moeten gebruikmaken van 
de technologische en administratieve middelen die aan de eisen van de tijd voldoen. Aan 
voorwaarden, gesteld door bijvoorbeeld brancheverenigingen die actief zijn in het werkgebied van de 
organisatie, moet worden voldaan. Dit kan tot uiting komen in het verkrijgen van keurmerken of andere 
kwaliteitswaarborgen. Nu worden, bijvoorbeeld qua publiciteit op het Internet en door de periodieke 
uitgaven, door beide organisaties alle moderne middelen ingezet. Op de kantoren maken JHV en JUH 
gebruik van alle moderne soft- en hardware. Zij zijn waar mogelijk lid van de gebruikelijke en voor het 
publiek belangrijke brancheorganisaties, al dan niet met keurmerk, waardoor de kwaliteit gewaarborgd 
is. Hier wordt voor beide organisaties als modern gescoord. 
10. Conclusie 
 
Ik heb de ontwikkelingen op gebied van zorg tot aan het ontstaan van de verzorgingsstaat 
beschreven. Het beleid van de overheid in de verzorgingsstaat was onderwerp van het volgende 
hoofdstuk. De positie van de civil society in de maatschappij, in de verzorgingsstaat en de interactie 
met de overheid kwam daarna aan de beurt. Vervolgens kwam ik bij de Johanniter Orde. Ik beschrijf 
de ontwikkelingen sinds de oprichting en geef beschouwingen over continuïteit en identiteit van de 
Orde. Vanwege het belang van identiteit en de kansen daarbij stond ik kort stil bij het 
neutraliteitsprincipe van het Rode Kruis. Deze neutraliteit leidde tot kansen en belemmeringen bij de 
Orde in Duitsland en Nederland, die in de daarop volgende hoofdstukken besproken worden. Met een 
vergelijking op criteria om aan te tonen of de Johanniter Orde als moderne vrijwilligers- en 
hulporganisatie beschouwd kan worden besluit ik de beschouwingen over de Orde. In de voorgaande 
hoofdstukken is mijn centrale vraagstelling aan de orde gekomen en zijn ook de andere vragen 
beantwoord. In dit afsluitende hoofdstuk ga ik op thematische wijze nader op de materie in. De drie 
thema's zijn: 1. de Johanniter Orde in Duitsland en Nederland, 2. het belang van de civil society, en 3. 
continuïteit, identiteit en samenwerking. 
 
De Johanniter Orde in Duitsland en Nederland 
De kansen voor groei waren in Duitsland beduidend groter dan die in Nederland. Dat de groei in 
Duitsland daardoor voor de hand ligt lijkt evident, maar dit is niet het geval. Kansen voor groei waren 
er ook in Nederland. Er spelen hier een aantal factoren: het beleid van de overheid, de opstelling van 
bestuur en de leden van de Orde, de identiteit van de Orde die kan worden benut en geografische 
aspecten 
 
De Johanniter Orde in Duitsland en haar werkmaatschappij Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (JUH) hebben 
meer kansen voor groei gehad dan de Johanniter Orde, en haar stichtingen, in Nederland. Beide 
organisaties moeten na de Tweede Wereldoorlog opnieuw beginnen. De Orde in Duitsland begint met 
minder dan in Nederland: het grootste deel van de Ordeleden is vluchteling. De Orde moet vanaf de 
grond worden opgebouwd omdat het zwaartepunt van de Orde daar vooral in de door de Russen 
bezette gebieden lag. Terwijl de Orde haar activiteiten in Duitsland opnieuw opzet doet zich direct al 
een kans voor: het opzetten van JUH voor EHBO. Die kans wordt genomen en ook, ondanks 

                                                 
244 Motivatie door taakomschrijving, flexibel indien gewenst of niet; en door waardering 
245 Voor JHV geldt dat instellingen waar zij actief zijn samen met vergelijkbare organisaties als het 

UVV en De Zonnebloem altijd liever met JHV-vrijwilligers werkt omdat JHV samen met de instelling 

het vrijwilligersbeleid opstelt en de andere organisatie vasthouden aan hun algemeen geldend 

landelijk vrijwilligersbeleid: dit kan flexibiliteit bij de inzet van de vrijwilligers in de weg staan. 
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problemen, doorgezet. Bij de oprichting wordt rekening gehouden met de ervaringen van andere 
organisaties: JUH wordt een landelijke vereniging, waarvan de onderafdelingen niet onafhankelijk zijn. 
Dit zorgt voor voldoende armslag bij het implementeren van beleid. Nadat JUH is opgericht doen zich 
meer kansen voor: de overheid besluit bijvoorbeeld dat bij het rijbewijs EHBO cursus hoort en er wordt 
een alternatieve dienstplicht ingevoerd: de Zivildienst. Omdat in Nederland al veel organisaties actief 
zijn op gebied van EHBO zoekt de Orde het in de niches van de zorg: daar waar anderen niet actief 
zijn wil de Orde initiatieven ontplooien. Dat lukt ook: het Vakantiebemiddelingsbureau en de oprichting 
van de NBAV zijn daar voorbeelden van. Opnieuw opgestarte oude initiatieven, zoals de Johanniter 
Helpsters, stranden vanwege problemen met identiteit door de inzet van deze Helpsters in de Rode 
Kruis colonnes. Noodzakelijke beleidsaanpassingen blijven uit en de het verband van de Helpsters 
sterft een langzame dood. 
 
Het binden van mensen is een belangrijke factor voor groei. Het lukt JUH om steeds meer mensen 
aan zich te binden door het instellen, al vroeg, van de mogelijkheid om liddonateur te worden. Zo weet 
JUH niet alleen de actieve vrijwilligers aan zich te binden, maar ook mensen die de doelstelling willen 
ondersteunen. Aan het einde van mijn onderzoek zijn bijna 1,4 miljoen mensen lid van JUH. Om jeugd 
aan zich te binden wordt de Johanniter Jugend opgericht. Hiermee wordt een pad gelegd voor 
jongeren, die als zij ouder worden zich meestal nog evenzo verbonden zullen voelen met JUH. 
Contact met jongeren heeft de Orde in Nederland helemaal niet. Een poging van de Johanniter Orde 
in Nederland om vrijwilligers, zoals die van Johanniter Hulpverlening (JHV), aan zich te binden mag 
als mislukt beschouwd worden. Zou men gekozen hebben voor een lidmaatschap aan JHV dan was 
deze poging wellicht gelukt. De angst bij de Ordeleden dat er een tweede, veel grotere organisatie zal 
ontstaan is te groot. Het lukt JHV daardoor niet om mensen, jong en oud, aan zich te binden. Dit was 
toch al moeilijk omdat de meeste vrijwilligers zich niet persoonlijk aanmelden, maar ingeschreven 
worden als Johanniter vrijwilliger omdat de instelling waarbij zij actief zijn graag van de mogelijkheden 
op ondersteuning van beleid en het gratis verzekeren van vrijwilligers van JHV gebruik maakt. Van de 
mogelijkheid om liddonateurs te werven is door JHV nog geen gebruik gemaakt. De naamswijziging 
naar Johanniter Hulpverlening in 2001 was een goede zet. Daardoor kreeg de stichting een duidelijk 
gezicht. Een volgende stap zou kunnen zijn om liddonateurs te werven, maar dan zal blijken dat de 
bekendheid van de organisatie toch minder groot is dan men nodig heeft om een groot aantal 
liddonateurs te kunnen werven. 
 
Het beleid van de overheid leidde in Duitsland tot grote groei. Het principe van subsidiariteit bood JUH 
kansen die de Orde en JHV in Nederland niet kregen. JUH kon als één van de vier grote, erkende 
organisaties taken van de overheid uitvoeren die door de overheid in Nederland helemaal niet bij door 
dergelijke organisaties werden ondergebracht. Wetgeving ten aanzien van alternatieve dienstplicht is 
er in Nederland nooit gekomen. 
JUH had als voordeel voor nog grotere groei de eenwording van Duitsland. Dit is een geografisch 
voordeel dat Nederland niet heeft gehad. Bij de eenwording werd direct ingespeeld op het witte vlak 
dat de neue Bundesländer boden. Binnen een jaar is JUH in de nieuwe Duitse staten overal actief en 
daardoor nog verder gegroeid. 
 
Het belang van de civil society 
De civil society, toen nog niet onder die benaming actief, was de motor in de ontwikkeling van betere 
zorg voor zieken, gewonden en andere hulpbehoeftigen. De overheid was op dit terrein volgend. 
Achteraf is het niet moeilijk te stellen dat hiermee het belang van deze sector in de eerste decennia 
van de twintigste eeuw wel is aangetoond. Voor de latere periode moet ik met argumenten komen die 
tot een conclusie leiden. Gebleken is dat het non-profit particulier initiatief initiërend, complementair en 
substituerend is op het beleid van de overheid en op organisaties uit de vrije markt. De civil society is 
het enige middel voor belangenbehartiging en meningsuiting door groepen personen die anders niet 
worden gehoord. Daarbij is het bewerkstelligen van sociale verandering een mogelijk positief gevolg. 
Op gebied van dienstverlening met betere kwaliteit en toegankelijkheid, effectievere inzet van de 
middelen zal de civil society zeker een positieve bijdrage leveren, maar dit hoeft niet per definitie de 
enige methode te zijn. Het kunnen mobiliseren van miljoenen vrijwilligers in de samenleving, leidt tot 
saamhorigheid. Het is het mooiste instrument van de civil society waarmee gemeenschapszin wordt 
bevorderd. Het belang van de civil society kan hiermee alleen al zonder twijfel worden aangetoond. 
 
Liefdadige organisaties hebben voor het grootste deel de omslag gemaakt naar professionele 
organisaties, zeker op gebied van inzet, maar ook bij fondsenwerving. Belangstelling uit de 
wetenschappelijke wereld sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw heeft hiertoe zeker 
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bijgedragen. In Duitsland heeft de actieve inzet van deze organisaties door het subsidiariteitsbeginsel 
daartoe eveneens bijgedragen. In Nederland is hierin geen eenduidigheid: zij bleven onafhankelijk 
actief of werden zij door de overheid ingezet voor de uitvoering van wettelijke taken. 
 
De Orde heeft met de oprichting van haar werkmaatschappijen aangetoond dat zij meegaat in de 
professionalisering van de civil society. In het voorgaande hoofdstuk zijn criteria aangevoerd waaraan 
een moderne organisatie uit de civil society moet voldoen. De Duitse en de Nederlandse 
werkmaatschappijen worden onderzocht op basis van deze criteria. Doel was om aan te tonen dat 
deze organisaties moderne hulp- en vrijwilligersorganisaties uit de civil society zijn. Gebleken is dat de 
Duitse JUH voldoet aan de criteria voor een moderne organisatie. JHV heeft problemen omdat de 
band met de Orde te sterk is. JHV kan niet als een moderne organisatie worden beschouwd. JHV 
heeft een probleem met continuïteit: door voortdurende personeelswisselingen gaat veel kennis 
verloren. Voorts zijn de banden met de Orde te nauw verweven. Er is daardoor een onduidelijke 
gezagsstructuur. 
 
Continuïteit, identiteit en samenwerking 
De Orde is bijna 1000 jaar oud. Er is sprake van continuïteit binnen de Orde met haar bestaan en haar 
activiteiten. Enkele jaren, of zelf decennia, van onderbreking zijn onvoldoende om te spreken van 
discontinuïteit. Ordeleden vinden elkaar wanneer daar de noodzaak toe is. Dat is vooral gebleken bij 
het opnieuw oprichten van de Orde in Duitsland en het opstarten van de Johanniter-Unfall-Hilfe 
aldaar. Het is opnieuw gebleken dat er voldoende gezamenlijke identiteit is wanneer het internationale 
samenwerkingsverband in 2001 wordt ondertekend. De identiteit van Orde is geen bepalend element 
voor de Europese identiteit. De wens van de Orde om in de Europese Grondwet de Europese cultuur 
als christelijk te omschrijven is door de opstellers niet gehonoreerd. De Orde is zeker een belangrijk 
element uit de Europese geschiedenis. De Orde heeft initiatieven ontplooid op gebied van zorg voor 
zieken en gehandicapten. De Orde heeft christelijke waarden hooggehouden en verspreid.  
 
De neutrale en onpartijdige uitgangspunten bij het verlenen van hulp door het Rode Kruis kunnen 
soms tot grote problemen leiden. Het Rode Kruis moet voortdurend laveren tussen samenwerking met 
een haar onwelgevallige overheid en hulpvragers die alleen kunnen worden bereikt door samen te 
werken met die overheid. In de Nazi-periode in Duitsland werd er zo nauw samengewerkt met de 
overheid dat van onpartijdigheid geen sprake meer was. Nadat de Nazi's verslagen zijn raakt het 
Duitse Rode Kruis in ongenade. De identiteit van het Rode kruis was in Duitsland een kans voor de 
Orde om JUH op te richten. In Nederland heeft de identiteit van het neutrale Rode Kruis en de 
protestants-christelijke Orde een geheel ander resultaat tot gevolg. Onduidelijkheid bij de inzet van 
Johanniter helpsters in de colonnes van het Rode Kruis en uitsluiting van functies daarin door de 
protestants-christelijke identiteit van de Helpsters leidt tot verlies van een groot aantal aan de Orde 
verbonden vrijwilligers. In Nederland zien we in dezelfde tijd, de vijftiger jaren van de twintigste eeuw, 
De Zonnebloem groeien. De activiteiten van De Zonnebloem waren toen geheel vergelijkbaar met de 
Johanniter Orde in Nederland: de inzet van vrijwilligers in ziekenhuizen en andere instellingen op 
aanvullende zorg. Door actieve werving wist De Zonnebloem al gauw uit te groeien tot een van de 
grootste vrijwilligersorganisaties, aanvankelijk van Rooms-katholieken, in Nederland. De protestantse 
Orde had hierop met haar identiteit kunnen inspelen en een zelfde beroep kunnen doen op haar deel 
van de bevolking. Dat dit niet gebeurd is komt omdat de Orde hier toen helemaal niet op voorbereid 
was en het ook niet van plan was omdat binnen de Nederlandse Orde de prioriteit op het 
verenigingsleven ligt. 
 
Over de Johanniter Orde is veel geschreven. Het meeste materiaal gaat over de vroegste historie. Het 
is interessant om oude verenigingen zoals de Orden een stap te zien maken naar een nieuwe tijd. Ik 
heb een bescheiden bijdrage kunnen leveren aan onderzoek naar de Orde door de vergelijking van 
twee van haar huidige werkmaatschappijen. 
De civil society staat steeds meer in de belangstelling. Ik ben blij dat ik de kans nam me in deze sector 
te verdiepen, omdat het voor mij sinds vier jaar mijn werkterrein is en ik graag actief wil blijven binnen 
deze sector. De sector is zo veelomvattend dat ook hier mijn bijdrage gering is.  
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Conclusie 
Of de hele Johanniter Orde al dan niet als modern kan worden beschouwd kan hier niet zomaar 
gesteld worden. De in dit hoofdstuk besproken organisaties vertegenwoordigen niet de gehele Orde. 
Zij zijn wel typerend voor twee zeer uiteenlopende organisaties van de Orde. Ik aarzel om JHV als 
modern te beschouwen; ik zou het graag anders zien. Op bestuurlijk gebied en qua  personeelsbeleid 
kan de organisatie niet als modern worden beschouwd. Voorts is de organisatie niet in staat om in 
geval van oorlogshandelingen de juiste personen in te zetten om de hulp te bieden die dan gevraagd 
wordt. Die zijn er niet meer. Bij calamiteiten is er noch de organisatie, noch het beschikbare contingent 
vrijwilligers, om actief het Rode Kruis te kunnen bijstaan.246  De prioriteit van het sociaal-culturele 
verenigingsleven boven dat van de stichting maakt de stichting vleugellam. Door de afwezigheid van 
continuïteit binnen de stichting vloeit kennis voortdurend weg. Het bestuur is onvoldoende in staat om 
deze discontinuïteit op te vangen, al meent zij zelf van wel. 
JUH is gericht op continuïteit. De afstand tot het sociaal-culturele bestaan van de Orde is voldoende. 
JUH heeft de capaciteit, waaronder een ruim bestand van goed opgeleide vrijwilligers, om in geval van 
calamiteiten haar mensen in te zetten. 
Bij JUH is sprake van een moderne organisatie. Bij JHV niet. Elke organisatie draagt een verleden met 
zich mee. Als men zich daarvan bewust is kan men ernaar handelen en eventueel aanpassingen 
doorvoeren. De Orde op zich zie ik graag als modern, maar daarbij maak ik de kanttekening dat er 
sprake is van twee aspecten binnen de Orde. Enerzijds is er het verenigingsleven, anderzijds zijn er 
de uitvoerende werkzaamheden om tot realisatie van de doelstellingen te komen. Zijn deze 
uitvoerende werkzaamheden ondergebracht bij professionele werkmaatschappijen waar de 
continuïteit is gewaarborgd en waarbij er voldoende afstand is tot de Orde dan scoort de Orde als 
modern. Ook als vereniging scoort de Orde als modern. Zodra er sprake is van een grote mate van 
vermenging van belangen en prioriteiten tussen de vereniging en de uitvoerende organisatie dan gaat 
dit ten koste van de kwaliteit van de uitvoerende organisatie; dan is de Orde niet modern. 

                                                 
246 zie Hoofdstuk 8 over de inzet bij oorlogshandelingen (bij Koninklijk Besluit). 
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247 Over v. en Von: het is in de Duitstalige landen gebruikelijk bij adellijke families om Von af te korten 
tot v. om het daarmee aan te geven dat men van adel is. Ik heb dit gevolgd, behalve wanneer dit in de 
tekst tot vreemde situaties leidt, zoals bijvoorbeeld aan het begin van een zin. 
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248 Bij belangrijke gegevens is naar andere bronnen gezocht die dan zijn weergegeven. Daarom zijn 

geen prints van deze pagina's toegevoegd. 
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- www.ddr-alltagskultur.com/project.html (Rode Kruis in de DDR). 
Andere bronnen 
- The Order of St. John,  

A Statement by the Grand Council on the Future Direction of the Order. 
- Publicaties NOV/Civiq. 
- Centraal Bureau voor Statistiek. 
- JUH Berlijn: interview archivaris en bestuurslid, 

Frau M. Köhler, Herrn R. Diemke (juli 2003). 
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B51 - Lidmaatschap en doelstelling van de Orden schematisch 
weergegeven 
 
Het lidmaatschap en de doelstelling van leden aan de Orde worden in Hoofdstuk 5 
beschreven. Om het snel inzichtelijk te maken heb ik de twee onderstaande tabellen 
gemaakt. 

 
 Lidmaatschap 
 adel belijdenis dames ook lid mérites 
Duitsland niet exclusief ja nee ja 
Engeland niet exclusief nee ja ja 
Nederland ja ja ja nee 
Zweden ja ja nee nee 
 

Het lidmaatschap was oorspronkelijk alleen open voor protestants-christelijke adellijke 
personen van het mannelijk geslacht. Sinds de Tweede Wereldoorlog is, behalve in Zweden, 
de mogelijkheid om lid te worden verruimd. 

 
 Doelstelling 
 dienen met christelijk 

uitgangspunt 
met evangelisch 
uitgangspunt 

Duitsland ja ja nee 
Engeland ja nee nee 
Nederland ja ja ja 
Zweden ja ja nee 
 

De doelstelling is steeds: het dienen van de mensheid en dat met name door hulp aan 
zieken, gewonden en ouderen. Toch is er onderscheid binnen de vier Orden over de 
uitgangspunten.  
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B52 - Johanniter Orde: Organisatie, structuur en dimensie 
 

Deze bijlage geeft een idee van de complexiteit en de omvang van de vier Orden. 
Het is het eerste document van zijn aard en mogelijk niet eens volledig. De bedoeling van dit 
overzicht is om een indruk te geven van de omvang: een volledige weergave zou genoeg 
materiaal opleveren voor een apart onderzoek. Onderafdelingen van Commanderijen worden 
niet altijd genoemd: het zou een te grote hoeveelheid informatie opleveren. Een 
Commanderij is een afdeling van een van de Orden. Afhankelijk van de organisatie bij de 
Orde waar de Commanderij bij hoort kan een Commanderij afhankelijk of onafhankelijk 
opereren. Een voorbeeld is de Nederlandse Commanderij van St. Jan, opgericht in 1909 als 
Commanderij van de Balije van Brandenburg, in 1946 omgezet in de Johanniter Orde in 
Nederland, om onafhankelijk van ‘Duitsland’ te kunnen opereren. Voor Zweden geldt 
hetzelfde: onafhankelijke Commanderij in 1920, aparte Orde opgericht in 1946. Tot de 
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in 2001249 was elke Orde vooral gericht 
op de eigen activiteiten. 
 
De Orden, hun onderafdelingen en hun werkmaatschappijen: 
 
Johanniter Orde Balije van Brandenburg 
(Die Balley Brandenburg des Ritterlichen Ordens Sankt Johannis vom Spittal zu 
Jerusalem - der Johanniterorden) 
Gevestigd: Berlijn 
Herrenmeister: ZKH Prins Oskar van Pruisen 
 
Actieve Vereniging 

Johanniter-Schwesterinnen 

Actieve Afdelingen 

Johanniter-Hilfsgemeinschaften 
Actieve Werkmaatschappij 

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
Actieve Werkmaatschappij opgericht door Johanniter-Unfall-Hilfe 

Johanniter Marketing and Service GmbH (Duitsland) 
Soccorso dell'Ordine di S. Giovanni (Italië) 
Johanniter-Unfall-Hilfe (Oostenrijk) 
Sveta Jana Palidziba (Letland) 
Johanniter Hilfswerk (Namibia) 
Joannici Dzieło Pomocy (Polen) 
Commanderijen en genootschappen in en buiten Duitsland: 
Baden-Württemberg  
Beieren  
Brandenburg  
Finland 
Frankrijk 
Hamburg  
Hannover  
Hessen  
Hongarije 
Mecklenburg  

Oostenrijk 
Pommeren 
Posen-Westpruisen 
Pruisen  
Rijnland-Palts-Saar 
Saksen  
Silezië  
Sleeswijk-Holstein   
Westfalen 
Zwitserland 

                                                 
249 Wenen, oprichting van JOIN (Johanniter International), mei 2001 
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Actieve Werkmaatschappijen opgericht door Commanderijen 

Association des Oevres de Saint-Jean, Frankrijk 
Johanniitat Ry./Johanniterna Rf, Finland 
Johannita Segito Szolgalat, Hongarije 
 

The Order of St. John 

(The Most Venerable Order of the Hospital of St. John in Jerusalem) 
Gevestigd: Londen 
Sovereign Head: HM Koningin Elisabeth II 
 
Priories en Commanderijen van de Order of St. John 
England, Scotland, Wales 
Australia, New Zealand, South Africa 
Canada, USA 
Commanderijen van de Order of St. John 
Noord Ierland, West Australia 
British Forces Post Offices (BFPO) 
Cyprus (BFPO), Duitsland (BFPO) 

National Councils 

Antigua & Barbuda 
Barbados 
Bermuda 
Cyprus 
Fiji 
Ghana 
Gibraltar 
Grenada 
Guyana 
Hong Kong 
Ierse Republiek 
India 
Jamaica 
Kenya 
Malawi 
Malaysia 
Malta 

Mauritius 
Montserrat 
Namibia 
Nigeria 
Pakistan 
Papua New Guinea 
St. Kitts & Nevis 
Saint Lucia 
Singapore 
Solomon Island 
Sri Lanka 
Swaziland 
Tanzania 
Trinidad & Tobago 
Uganda 
Zambia 
Zimbabwe 

Associated Bodies 
Hong Kong, Ierse Republiek 
Actieve werkmaatschappijen 

St. John Ambulance, Australia 
St. John Ambulance, Canada 
St. John Ambulance, Engeland 
St. John Ambulance, Nieuw Zeeland 
St. John Ambulance, Wales 
St. John Ambulance, Zuid Afrika 
St. John Eye Jospital, Jerusalem 
St. John Clinic, Gaza 
St. John Supplies, Engeland 
 
Johanniter Orde in Nederland 
Gevestigd: Den Haag; 
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Landscommandeur (tot 2004): ZKH Prins Bernhard der Nederlanden 
 
Commanderijen (samen met Maltezer Orde) 

‘sGravenhage e.o., Noord Brabant, Noord-oost Nederland, Sticht en Gooi 
Actieve werkmaatschappij 

Stichting Johanniter Hulpverlening250 
Johanniter Orden i Sverige 
Gevestigd: Stockholm; 
High Patron: ZM Koning Carl XVI Gustav  
 

Dimensies 
Het is moeilijk dimensies te geven, omdat de gegevens niet altijd openbaar zijn; enkele 
cijfers zijn schattingen. Ik wil hiermee een beeld geven van de grootte van de Johanniter 
Orden gezamenlijk. 
 
Omvang Johanniter Orde 

 leden 
betaalde 

krachten251 
vrijwilligers 

Balije van Brandenburg 2.300 8.600252 31.400253 
Order of St. John254 30.000 onbekend 300.000 
Johanniter Orde (NL)255 620 5 2.500 
Johanniter Orden (S)256 350 1 0 
 

                                                 
250 De Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht is een grote donateur van de Stichting Werken en 

Johanniter Hulpverlening, maar is geen onderdeel van de Johanniter Orde. 
251 Niet bekend is de verdeling tussen deeltijd- en voltijdswerkers 
252 Inclusief de door JUH opgerichte werkmaatschappijen; cijfers uit: Johanniter-Unfall-Hilfe, 

Jahresbericht 2003 
253 hier alle aangesloten vrijwilligers van JUH plus 4000 vrijwilligers bij de Hilfswerke (op basis van 

zeer algemene gegevens op de site van de Johanniter Orde in Duitsland). 
254 The Order of St. John, A Statement by the Grand Council on the Future Direction of the Order, 9 

May 2002, Art. 2.3 
255 Jaarverslag Johanniter Hulpverlening 2003. 
256 Bron internet: www.johanniterorden.se; de Zweedse Orde verstrekt alleen financiële steun om 

projecten op te zetten 
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B53 - St. John Alliance: Treaty Establishing a Constitution for 
Europe 
 
Op de bijeenkomst van de Alliance of the Orders of St. John in Boedapest op 10 oktober 
2003, bijgewoond door vertegenwoordigers uit: Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, 
Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland, werd de volgende 
resolutie uitgevaardigd: 
 
Resolution 
The Alliance of the Orders of St. John considers that the Treaty Establishing a Constitution 
for Europe should create a Union of freedom, values and responsibilities, that the ethical 
roots of Europe are in part found in its religious heritage and that accordingly there should be 
a specific reference to God. 
 
The Alliance supports the proposals previously made that: 
a. the Preamble to the Treaty should include the following text: 
"The Member States and the Citizens of the European Union are conscious to their 
history, of the indivisible universal values of human dignity, freedom, equality and 
solidarity and of what Europe owes to its spiritual and moral heritage“; 
and 
b. in the appropriate Article of the Treaty there should be included the following text: 
 "The values of the Union include the values of those who believe in God as the source 
of truth, justice, goodness and beauty as well as the values of those who do not share 
such a belief but respect them as arising from other sources". 
And the Alliance urges the National Governments of its members to seek the inclusion of 
these texts in the Treaty. 
 
Frits Baron van Tuyll van Serooskerken 
President 
 
Bron: Alliance of the Orders of St. John of Jerusalem, Resulutie gericht tot het Europese Parlement, 
oktober 2003 
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B61 - De organisatie van het Internationale Rode Kruis 
 

Het Rode Kruis is nu als volgt georganiseerd:257 
 

1. Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC), gevestigd te Genève: internationaal 
actief, ziet toe op het naleven van de Conventies van Genève en ontwikkelt internationale 
regelingen tot bescherming van slachtoffers van de oorlog (het enige niet-politieke 
orgaan ter wereld dat door alle staten erkend wordt); oorlogstaak is gebaseerd op 
verzorging van gewonde militairen te land, van die ter zee, de behandeling van 
krijgsgevangenen en bescherming van de burgerbevolking. 

2. De Internationale Federatie van de Rode Kruis en Rode Halve Maan verenigingen, ook 
gevestigd te Genève: de federatie van alle Rode Kruis-verenigingen. De Federatie houdt 
zich vooral bezig met de vredestaken van het Rode Kruis. Bevordering samenwerking 
tussen de leden. Onderhouden contacten met andere organisaties, zoals de VN en de 
WHO. Grote rol bij rampen: oproepen bij rampen aan de zusterverenigingen. 

3. De nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen (178): per land zeer 
verschillend actief, afhankelijk van de lokale situatie. 

 
Eenmaal in de vier jaar komen drie takken bijeen voor de Internationale Rode Kruis 
Conferentie. 

                                                 
257 Website Internationale Federatie van het Rode Kruis: http://www.ifrc.org/who/movement.asp 
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B71  - Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) 
 
Ontwikkelingen – Chronologisch258 
 

jaari staf dienstii act 
vrijwiii 

bet lediv

x1000 
inzet 
hrs 

x1000 

inzet trv

x1000 
EH 

partvi 
EH 

bedrvii 
ontwikkelingviii

         
1952         

 Oprichting; oprichtingsbedrag van DM 8000 ingezameld
Ingebruikname bureau; eerste uitgave ‘Mitteilingen der Johanniter-Unfall-Hilfe”

1953         
 4000 deelnemers aan 160 EHBO-cursussen

Bondsregering besluit voor 1952 alsnog DM 108000 bij te dragen
Voorlopig wordt van dit jaar door Bondsregering DM 120000 jaarlijks bijgedragen

1954         
   Leden gaan DM 1,20 per jaar bijdragen

1955         
 JUH gaat de EHBO-cursussen voor Lufthansa verzorgen

1956         
 nb nvt nb nb nb nb 10005 nb 
 Eerste buitenlandse hulp aan Hongaarse vluchtelingen in Oostenrijk

1959         
 Eerste JUH Verkeers-hulpstation in Düsseldorf

1960         
 18 nvt 1650 nb 91 0,4 10743 nb 
 JUH heeft acht Landsverenigingen

1961         
 De 100000e EHBO cursist verkrijgt het diploma

1963         
 JUH wordt erkend door Bondsregering als vrijwilligersorganisatie voor hulp

JUH-team wint EHBO-wereldkampioenschap te Londen
1964         

 28 nvt 3072 1,5 257 3 25550 nb 
 Eerste JUH Autobahn-hulpstation bij Mannheim

1968         
 36 nvt 3905 2,5 430 9 39765 nb 
 Alternatief voor militaire dienst wordt ingesteld: Zivildienst:

tien jaar beschikbaar bij erkende hulporganisatie voor hulp bij rampen
1969         

 Wetsbesluit: ieder die nu een rijbewijs haalt moet of een EHBO-cursus of 
een ‘Eerste actie bij een ongeval’-cursus volgen

1971         
 JUH ontvangt Albert-Schweitzer-Prijs van de voorzitter van 

de Oostenrijkse Academie van Wetenschappen
1972         

 76 47 6568 3,7 1580 59 52377 1078 
 Met de inzet van eerste 47 Zivildienstplichtigen (vervangende dienstplicht)

1974         
 In Namibië een JUH-groep opgericht; JUH Oostenrijk wordt opgericht

1977         
 In Triëst wordt JUH Italië opgericht

                                                 
258 nb = gegevens niet beschikbaar; nvt = gegevens niet van toepassing;  

 69



 
1984         

 744 767 16988 171,9 3207 287 82954 10991 
 Eerste gezamenlijke persconferentie van de vier grote Duitse hulporganisaties: Arbeiter-

Samariter-Bund (ASB), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Malteser Hilfsdienst (MH) en JUH
1986         

 Besluit om de gekozen Bonds- en Landsvertegenwoordiger voor jongeren
 in het bestuur op te nemen

Verschijnen van het eerste JUH EHBO-boek; Oprichting medische hulppost in Griekenland
1987         

 Nieuwe cursus EHBO voor het kind; uitbreiding noodhulp aan huis
Tijdschrift ‘Johanniter Report’ wordt ‘Die Johanniter’

1988         
 1252 2257 19481 428,8 2777 372 64313 19207 

 Oprichting gezamenlijke ambulance vliegdienst
1989         

 Inschrijving van het 500.000e lid
De val van de muur heeft een zeer grote inzet van JUH tot gevolg: JUH wordt verbonden aan 

het ‘Soforthilfeprogramm’ van de Bondsregering: levert bijv. materiaal voor ziekenhuizen
1990         

 Stormachtige ontwikkeling van de opbouw van JUH in de nieuwe bondslanden: 9 maart in 
Wismar het eerste regionale verbond, 1 juli zijn er zeven, drie maanden daarna 22

JUH wordt Verbond voor Sociale Zorg
1994         

 In Letland wordt JUH-zusterorganisatie opgericht
1996         

 Oprichting JUH-zusterorganisatie Johaniitat in Finland
1998         

 JUH verhuist van Bonn naar Berlijn
2001         

 JUH is medeoprichter JOIN
2003ix         

 8646 1536 27377 1375,8 nb 795 130129 112892 
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B72 - Uit de Statuten van Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.259 
 
Het artikel is overgenomen uit de statuten, gedateerd 15 november 2003. 
 
2.1 - Doelstelling 
Aufgabe der JUH ist der Dienst am Nächsten. Dazu gehören insbesondere Betätigung sowie 
Aus- und Fortbildung in folgenden Bereichen: 
1. Erste Hilfe und Sanitätsdienst 
2. Rettungsdienst (einschließlich Berg- und Wasserrettung) sowie Krankentransport 
3. Hausnotruf 
4. Notfallfolgedienst 
5. Ambulanzflug- und Auslandsrückholdienst 
6. Bevölkerungsschutz und Notfallvorsorge 
7. Jugendarbeit und Arbeit mit Kindern 
8. Betreuung, Pflege und Beförderung von Alten, Kranken, Behinderten und sonstigen 
Pflegebedürftigen 
9. Hospizarbeit 
10. Betrieb von und Mitwirkung an Sozialstationen 
11. Sonstige Soziale Dienste wie Mahlzeitendienste usw. 
12. Rechtliche Betreuung sowie Gewinnung, Begleitung und Beratung von ehrenamtlichen 
Betreuern. 
13. Andere Hilfs- und Betreuungsleistungen im karitativen Bereich. 
14. Humanitäre Hilfe im Ausland 

                                                 
259 Uit: Satzung der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., zoals in 2003 gedeponeerd in het Vereinsregister des 
Amtsgerichts Charlottenburg (Berlijn) onder nummer VR 17661 Nz 
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B81 – Eén stichting van de Johanniter Orde in Nederland: meerdere 

namen 

 
Stichting Werken der Johanniter Orde 
De Johanniter Orde in Nederland richt in 1974 de Stichting Werken der Johanniter 

Orde op. Voordat de Stichting Werken wordt opgericht worden de activiteiten ontplooid 
vanuit de Johanniter Orde in Nederland. Voor dagelijks gebruik wordt vanaf 1974 de term 
Stichting Werken gehanteerd. 

 
Stichting Werken der Johanniter Orde  
en der Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht 
Vanaf 1977 verkrijgt de Stichting ook een aanzienlijk deel - een deel dat even groot is 

als dat van de Johanniter Orde - van haar middelen van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije 
van Utrecht. Deze Orde heeft een groot kapitaal dat men graag besteedt aan activiteiten 
zoals die van de Stichting Werken. Dit heeft tot gevolg dat een naamswijziging plaatsheeft. 
De naam wordt: Stichting Werken der Johanniter Orde en der Ridderlijke Duitsche Orde 
Balije van Utrecht.260 Het gebruik van de term Stichting Werken voor dagelijks gebruik blijft 
onveranderd gehandhaafd. 

 
Stichting Johanniter Hulpverlening 
In 2001 wijzigt de stichting haar naam in Stichting Johanniter Hulpverlening. 

Gebleken is dat de naam Stichting Werken onvoldoende herkenning biedt van de 
organisatie. Men hoopt, door betere herkenbaarheid, vooral op gebied van fondsenwerving, 
maar ook met de werving van vrijwilligers op nog betere resultaten.  
De naam van de dan circa dertig actieve Haspadies wordt gewijzigd in Johanniter 
Hulpgroepen. Het wordt gangbaar de term Johanniter Hulpverlening te gebruiken. 

                                                 
260 Leden van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht kunnen alleen zijn: protestants-

christelijke personen van wie de vier grootouders adellijke personen zijn, afstammend van families die 

al in 1830 van adel zijn: er zijn in 2001 daarom nog slechts 22 leden. Het is een andere Orde die 

binnen het kader van mijn onderzoek niet nader is omschreven, maar slechts als grote donateur wordt 

beschouwd. 
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B82 – Johanniter Orde, Stichting Werken, Stichting Johanniter Hulpverlening 
 
Ontwikkelingen – Chronologisch261 
 

jaar staf vrijwx verplxi dln 
vakwknxii

bungxiii bemiddxiv ontwikkeling 

1951 1      Eerste betaalde employée in 
dienst Orde: mej. C.B. Rijnders 

1957 1 90 h 
30 vvxv 

nb 24 (1)   Johanniter Helpsters, maar 
ingeschreven bij het Ned. Rode 
Kruis (NRK) 
Johanniter Dames organiseren 
1e vakantieweek 

1959 1 60 vv nb 48 (2)   Vakantieweken blijken een 
succes: verdubbeling 

60-er 
1 

1 90 vv nb 72 (3)   Naar drie vakantieweken per jaar

1965 1 90 vv 
xx haspxvi 

nb 72 (3)   Nieuw initiatief: Haspadies 

60-er 
2 

1 120 vv nb 96 (4)   Sinds tweede helft 60-er jaren 
vier vakantieweken per jaar 

1968 1 120 vv 
xx hasp 

nb ,,   Tweede Haspadie-groep wordt 
opgericht te Bennekom 

1970 1 ,, 23 ,,   Start opleiding Johanniter 
Verpleegassistent(e) in 
navolging van Duitsland 

1974 1 ,, 125 ,,   Op 18 december wordt Stichting 
Werken opgericht; gekozen 
wordt voor de stichtingsvorm 
onder meer om financiële 
redenen 
Cursussen Verpleegassistenten 
stoppen, bestand wordt 
geleidelijk afgebouwd 

1975 ca. 
2 

     Aanstellen directeur Stichting 

1977       Naast de steun van de 
Johanniter Orde verkrijgt de 
stichting nu ook jaarlijks steun 
van de Ridderlijke Duitsche Orde 
Ballije van Utrecht 

1981 ca. 
3 

,, 
13 vbvxvii 

 ,,  30 (16) Vakantiebemiddelingsbureau 
van start 

1984  ,, 
500 vbv 

 ,,  Xx (100) Een groot aantal vrijwilligers is 
beschikbaar voor begeleiding na 
bemiddeling door het bureau, er 
heerst dan ook grote 
werkloosheid onder 
verpleegkundigen 

1985  96 vv 
1500 hasp 

 96 (4)   Acht hulpgroepen (Haspadies) 
Eerste toerustingscursussen 
voor vrijwilligers 
Start opzet Vraagbaak 

1986     32 gxviii  Start bungalowvakanties 
1987  120 vv  120 (5) 32 g  Sinds 1987 worden vijf 

vakantieweken georganiseerd 
voor elk 24 gasten 

                                                 
261 nb = gegevens niet beschikbaar 

 73



 74

 
1994     40g  Besluit beëindiging 

bungalowvakanties vanwege 
tekort aan vrijwilligers 

1999 3 120 vv 
1800 hasp 

100 vbv 

    Jubileumsymposium Stichting 
Werken 25-jaar 

2001 5 120 vv 
2200 hasp 

100 vbv 

    Stichting Werken wijzigt naam in 
Johanniter Hulpverlening 
Johanniter Hulpverlening sluit 
zich aan bij JOIN 

2003 5 2500 
150 vbv 

 120 (5)  100 
(60) 

 

 
 
                                                 
i Cijfers, bron: Jordan, G. v.,/Zadawsky, W. v., Dem Schwachen Hilf, 1989 
ii dienst = dienstplichtigen die vervangende dienstplicht doen (Zivildienst) 
iii act vrij = actieve vrijwilligers 
iv bet led = betalende leden 
v tr = transporten 
vi EH part = EHBO cursussen aan particulieren 
vii EH bedr = EHBO cursussen aan bedrijven 
viii Ontwikkeling, bron: internet site: www.johanniter.de (geschiedenis) en gegevens uit: v. Jordan/v. Zadawsky, Dem schwachen 
Hilf 
ix Bron cijfers 2003: Jaarverslag JUH 2003 
x Vrijw = vrijwilligers; hier wordt getracht het totaal aantal aangesloten vrijwilligers weer te geven 
xi verpl = Johanniter Verpleegsters en Verpleeghulpen 
xii Tusen haken: het aantal weken dat per jaar georganiseerd wordt 
xiii Bungalowproject 
xiv Vakantiebemiddelingsbureau: buiten haken het aantal aanvragen, binnen halen het aantal geslaagde bemiddelingen 
xv vv = vrijwilligers voor vakantieweken 
xvi hasp = haspadies, verrichten: HAnd en SPAn DIEnsten; de naam Haspadies wordt in 2001 gewijzigd in Johanniter 
Hulpgroepen 
xvii vbv = vrijwilligers actief voor het vakantiebemiddelingsbureau 
xviii g = gasten in het bungalowproject 
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