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W.S. WESTENDORP, VOORZITTER VAN DE
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EHBO

Gabriëlle Wiggers
Toen hij in mei 1995 werd gekozen als nieuwe
voorzitter van de KNV, gaf hij te kennen pas
bij zijn pensionering in november volop aan
het werk te kunnen voor de Vereniging. Tot op
de laatste dag van zijn ambtstermijn als
burgemeester van de gemeente 1 dam Volendam kon men daar rekenen op zijn
volledige inzet.
Hij begon zijn politieke carrière in 1962 als gemeenteraadslid van de gemeente Workum. was
vanaf 1963 lid van Provinciale Staten van
Friesland en daarnaast werd hij in 1966 wethouder in Workum. Tot zijn benoeming in 1977 als
burgemeester van Medemblik was hij werkzaam
als accountant bij de Bond van Coöperatieve
Zuivelfabrieken. In 1984 trad hij aan als burgemeester van Edam-Volendam. Eind oktober bezochten meer dan 2000 mensen zijn afscheidsreceptie, een aantal waarvan hij nog versteld staat;
zowel op de functie als op het afscheid kijkt hij

Ml

ploegenterugHij is zojuist met

zijn vrouw

vanuit de grote ambtswoning in een kleiner huis
getrokken: de eigen kinderen en pleegkinderen
zijn allemaal de deur uit. Door de kamer springt
de 5-jarige. jongste pleegdochter, die tot haar
derde jaar door de heer en mevrouw Westendorp
is opgevoed. Zij komt nog alle vakanties over uit
Parijs waar zij nu met haar moeder woont.
Wat vindt u naast uw gezin en uw gezondheid
belangrijk in het leven?
Dat zijn veel verschillende dingen, maar om
maar meteen bij het vrijwilligerswerk te beginnen: ik vind het heel belangrijk dat mensen voor
hun inspanning de waardering krijgen die ze verdienen. Er moeten schouderklopjes worden gegeven aan mensen die zich inzetten voor hun medemensen.
Waarom hebt u voor uw pensionering al toegezegd uw tijd onbezoldigd aan onze landelijke
Vereniging te besteden, terwijl u als ex-burgeineester toch lucratieve aanbiedingen zou kunnen verwachten?
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Tja. ik werd nu eenmaal ruim voor mijn pensionering gepolst voor deze functie. Bovendien heb
ik bijzonder veel waardering voor vrijwilligersorganisaties in het algemeen en voor de enthousiaste inzet van de 2 EHBO-verenigingen in onze gemeente in het bijzonder. Na het afscheid kreeg ik
natuurlijk van het een op het ander erg veel tijd
en ach. waarom zou het altijd lucratief moeten
zijn: ik ben altijd al betaald geweest: dat was
mooi. maar nu ben ik met pensioen.
* Waren er in uw loopbaan raakvlakken met de
EHBO?
Jazeker. Als burgemeester was ik hoofd van de
brandweer en van de rampenbestrijding. Nu hebben we in deze gemeente geen afdeling van het
Rode Kruis, maar wel twee heel actieve EHBOverenigingen; In Edam de afdeling van de
Koninklijke, waarvan ik lid ben. en in Volendam
een afdeling van de Nationale Bond. Alle
3

ehbo'ers hier hebben het GOR-diploma en zijn
nauw betrokken bij de rampenbestrijding.
En verder hebben we veel ehbo'ers onder het gemeentepersoneel; zeker tien procent van de
ambtenaren beschikt over het EHBO-diploma
en doet ook regelmatig aan oefeningen mee.

meenten zijn waar dat goed functioneert, maar ik
vind ook dat de gemeenten dankbaar moeten
zijn voor de mogelijkheid om voor de rampenbestrijding gebruik te maken van EHBO-vereniging. Het is wel de vraag in hoeverre je van een
ehbo'er hetzelfde kunt vragen als van een Rode
Kruisman of -vrouw. Maar
:: Welke rol kunnen of moeten B en W en
de
eerste klap. de eerste migemeente volgens u spelen in het stimule- Laten we nou geen nuten kun je zeker opvangen
dubbel werk doen met behulp van een goede
ren van EHBO-\crcnigingswerk?
Wat wij in onze gemeente altijd hebben maar gezamenlijk EHBO-ploeg. Bij een echte
gedaan: de nodige subsidies verstrekken, het werk op een
ramp kan dat misschien minlocaties beschikbaar stellen of bijdragen in goede manier
der goed, maar er is niet zo
de kosten daarvoor. En gehoor geven aan
snel sprake van een ramp
mogelijke andere verlangens van de ver- aanpakken
hoor.
enigingen: zo hebben wij oefenpoppen cadeau gedaan, omdat dat een een te grote uitgave * Waaraan ergert u zich zoal en «at roept bij u
was voor de afdelingen. Nou leeft het EHBO- een extra-tevreden gevoel op?
werk hier heel sterk en dan is het voor een ge- Ergeren doe ik me aan mensen die kritiek hebmeente wel makkelijk om daarop in te spelen. ben en intussen lui achterover leunen. Mensen
Het EHBO-vrijwilligerswerk is wat mij betreft die mooi praten maar niets doen. Wij hebben 3
zeker niet een van de eerste posten om op te be- Algerijnse pleegkinderen opgevoed en zelfs daar
zuinigen.
hebben mensen nog kritiek op.
En een extra-tevreden gevoel....Tja. als voetbal* Waarnaar gaat uw helangstelling/cq aandacht
club Volendam weer een wedstrijd wint. geeft dat
in het bijzonder uit binnen de KNV EHBO?
een gelukkig gevoel, maar dat zult u niet bedoeOmdat ik tot mijn afscheid als burgemeester, bui- len. En als er ergens vrede ontstaat ben ik blij.
ten de vergaderingen weinig tijd heb kunnen be- maar dat geldt natuurlijk voor iedereen... Om
steden aan de Koninklijke, heb ik nog niet tot in iets plaatselijks te noemen dan: onlangs werd
detail zicht op de structuur van de Vereniging en hier in het dorp op één avond 2 miljoen gulden
Ml ëf Op dat gebied allemaal mogelijk is. Wel opgehaald voor de restauratie en net oenoua van
heb ik al ervaren dat op het bureau in Maarn een een kerk. En vooral in deze dagen rondom
actieve ploeg harde werkers zijn best doet om de Kerstmis zie je heel veel activiteiten van bijvoorbeeld het Leger des Heils waar ik warm van
zaken zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Een belangrijke vraag vind ik op welke manier word. En zo zijn er veel meer dingen die me nu
we op de Arbowetgeving kunnen inspelen om de zo snel niet tebinnen schieten. Het is gelukkig
nodige inkomsten te verzamelen voor de niet zo dat we in dit land in duisternis zitten.
Vereniging; hoe we op een goede manier het
Wat zou u de ehbo'ers in den lande willen toecommerciële stuk kunnen versterken ten behoewensen in 19%?
ve van de EHBO.
Landelijk gezien is het hopelijk mogelijk dat de Gezondheid. In ieder geval gezondheid, voor alle
verschillende EHBO-verenigingen hun werk be- mensen uiteraard. Geluk ook. Dat zijn de normater op elkaar afstemmen. Laten we nou geen le wensen. Nog betere samenwerking tussen de
dubbel werk doen, maar gezamenlijk het werk EHBO-organisaties, zodat wij op die manier ons
op een goede manier aanpakken. Daarom wil ik werk voor de Koninklijke beter kunnen doen.
graag de verhoudingen tussen de verschillende En ik hoop dat de mensen die zich inzetten voor
bonden bevorderen en op weg gaan naar samen- de Vereniging dat willen blijven doen en vooral
dat zij, om terug te gaan naar de eerste vraag,
werking.
daarvoor de nodige waardering zullen ontvan:: U gaf'aan dat in uw gemeente ehbo'ers nauvt
gen.
betrokken zijn bij de rampenbestrijding. Vindt u
dat dat navolging verdient?
Absoluut. Ik weet wel dat de rampenwet de inzet
van het Rode Kruis voorschrijft en er zullen geV O O R P O S T 1996
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