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0pnieuw een vrouw
De, kennelijk vrouwvriendelijke, leden van
onze vereniging hebben tijdens hun 15e alge-
mene vergadering opnieuw een vrouw tot
voorzitter gekozen: mevrouw Juuke Dorp-
ema-Harmsen. Na de voorgaande voorzit-
ters, de heren Harmsen en Faber en
mevrouw Noordervliet-van West, is de score
nu fifty-fifty; een goede trend. Penningmees-
ter, als opvolger van Karel Jurgens, werd
mevrouw Annie Voorwerk-Jonkman, bij ve-
len vast nog bekend als chef Hoofdkas. Veel-
belovend voor het voortzetten van een goed
financieel beleid. Bram Roozendaal droeg na
zeven jaar'zijn' Buitenband over aan zijn
opvolgers. Het is géén afscheid echter; de
'Bedriegertjes van Roozendaal' blijven. De
notulen beginnen op pagina 3.

Verstotelin g in high-techland
Ook zo'n moeite met het programmeren van
de tv? IVloet zoonlief weer eens langskomen
om opnieuw de werking van de videorecor-
der uit te leggen? De industrie houdt te wei-
nig rekening met ons en brengt steeds moei-
Iijker te bedienen apparaten in de handel
waar we niet mee om kunnen gaan. En waar-
door we ons ouder gaan voelen dan we zijn;
omdat we de aansluiting met de ontwikkelin-
gen beginnen te verliezen. Harry de Vré en
Adriaan Pels doken in het onderwerp, zie
pagina 10 en 1 1.

AOW betaalbaar
Ruim 13.000 gepensioneerden namen op 13

apriljongstleden deel aan de landelijke mani-
festatie 'Handen af van de AOW' in Eindho-
ven. Het was een duidelijk signaal, dat goed
werd opgepikt door de media. En eindelijk is
het ook tot de politici doorgedrongen dat de
AOW een basispensioen is, géén uitkering.
De AOW is tot het jaar 2010 betaalbaar. Pas
als de na-oorlogse geboortegolf 65 jaar
wordt is er reden tot bezorgdheid. Jan Korst-
jens was er bij in Eindhoven.'De nieuwe
regering moet komen met een weldoor-
dachte lange-termijnplanning en ophouden
met pol itiek geladen korte-term ij n besl issi n-
gen', is de teneur van zijn artikel op pagina 9.
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BUITENBAND

Pensioenfonds
ANWB

AIle deelnemers aan het
Pensioenfonds ANWB ont-
vingen een nieuw reglement
en de statuten. Voor de
gepensioneerden is het
volgende van belang:
Toeslag op ingegane pen-
sioenen (art.3). ln het oude
reglement werd de winstde-
ling voor het vormen van
premiereserves ter voorzie-
ning in toeslagen op inge-
gane pensioenen. Thans
wordt er geen premiere-
serve meer gevormd voor
de reeds toegekende verho-
gingen van de pensioenen,
maar worden deze verplich-
tingen ingekocht bij de ver-
zekeraar. Wel wordt nog een
prem iereserve gevormd a ls
voorziening voor de nog niet
toegekende toeslagen. De
wijze waarop de hoogte van
deze voorziening wordt
bepaald is opnieuw vastge-
legd, alsmede een nauwkeu-
rige inkadering van de'ga-
rantie' van de ANWB-zijde
ingeval er een negatiefver-
schil ontstaat tussen de
hoogte van de reservering
en de uit te keren verhogin-
gen.

Hoofddirecteur kreeg koninklijke
onderscheiding

Fa m ilie b e ric hte n
aan 0ns
se c reta ri a at

Het secretariaat val oe VG-
ANWB stelt er prijs op na-
mens het bestuur en de
leden te kunnen reageren op
gebeurtenissen in de per-
soonlijke kring van onze
led e n.
De beslissing om dit te wil-
len en om het secretariaat in
te lichten, is vanzelfsprekend
geheel aan u. Vooral bij
overlijden komt het voor dat
oud-col lega's het betreu ren
dat zij niet op de hoogte
waren van het verlies van
een goede vriend oÍ collega.
Ons secretariaat was dit dan
evenmin. Berichten die,
uiteraard terecht, naar het
ANWB-hoofdkantoor wor-
den gezonden, bereiken
soms pas enkele dagen later
ons secretariaat.
Het secreta riaat va n de VG-
ANWB is: mevrouw H. Breh-
ler en mevrouw G.N. Borsje,
IVlgr. Bekkerslaan 821 ,2286
Rijswijk, telefoon (070) 393
87 19. Dit adres staat overi-
gens ook altijd vermeld op
de voorpagina van de Bui-
ten ba nd.
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De hoofddirecteur van de
A\WB, mr PA. Nouwen, is
benoemd tot Ridder in de
O'de var de Nederlandse
Leeuw. De versierselen
behorende bij deze hoge
koninklijke onderscheiding
werden de heer Nouwen op

29 april opgespeld door
mevrouw J.H.R. lVaij-Weg-
gen, minister van Verkeer en
Waterstaat. Het bestuur en
de leden van de VG-ANWB
!\iensen de heer Nouwen -

en de ANWB - geluk met
deze ridderorde.

Wet uan Otterloo
Ouderen en de / 30.500- ben overlegd met het minis-
ziekènrondsn,'"nt1,,,', r,r,,,, §!frJtr;ii;tril_i,
Ouder:en met een laag aan- rr uitstt'omen kunnen op dit
vullend pensioen kunnen nu moment nog te weinig we-
in het ziekenfonds:wo;dei , 1 I tet't Van rde nieuwe wet. Zij
verzekerd. Het gaat, naar zouden ten onrechte kunnen
schatting, om 1-60.000 oude- vrezen dat zij straks uit de
ren. Er moeten wellicht ook boot vallen als ze niet zelf
tieniduizendenroudèren h,el , snel aetie nemen. Dat hoeft
ziekenfónds verlàtèn,,omdat ,niet, wa,nt het volgende gaat
hun inkomen hoger blijkt te gebeuren.
zijn dan de / 30.500, de
giens in de nieuwe wet, de Degenen die mogen
zogeheten "wet van Otter- intreden
loo". Deze wet is 10 mei ln de loop van juni krijgt
jonrgstleden,door de Eer§te I , men een formulierthuis in
Kamer aanvaard en treedt t het blad "lnzicht" (niet de
juliaanstaande in werking. "lnzicht" van de ANWB), dat
. ...,, ,, . .,. '....:.;'-,. .,,.,', ,, nll,fl,Kérn"gaat,heten.Hretr

Geen paniekreacties formulier is ook verkrijgbaar
De ouderenorganisaties, bij artsen, ziekenfondsen en
waaronder het OVGO, heb- dergelijke. De ingevulde

formulieren worden in de
daarna volgende maanden,
vermoedelijk in juli, augus-
tus of september, door de
ziekenfondsen verwerkt.
Dan geldt het volgende:
1. ledereen is met terugwer-
kende kracht tot 1 juli verze-
kerd in het ziekenfonds. IVlen
krijgt daarvan wellicht pas
bericht na verwerking van
het formulier.
2. U hoeÍt niet voorafgaand
uw ziektekostenverzekering
op te zeggen. De te veel
betaalde premie vanaf de
maand juli krijgt men terug
van het ziekenfonds.
3. Declaraties in de "tussen-
maanden" gewoon blijven
inzenden bij de ziektekosten-
verzekering. Deze handelt ze
af.

1. U hoeft niets te doen.
Als uw inkomen te hoog
blijkt te ziinzal dat worde
vastgesteld bij de jaarlijkse
inkomenstoets op 1 novem-
ber. Als u dan moet uittre-
den gebeurt dat pas op 1

ianuari 1995, in tegenstelling
tot wat er in de wet staat. Het
zalvoordelig zijn om van
deze periode gebruik te
maken.
2. Aansluitend kunt u zich
verzekeren. Alle ziektekos-
tenverzekeringen moeten u

accepteren en bovendien
heeft u nog de gebruikelijke
vier maanden, tot 1 mei
1995, waarin de ziektekos-
tenverzekering u met terug-
werkende kracht tot 1 janu-
ari 1995 accepteren.
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Notulen I 5e Algemene Ledenvergadering

Het blijft doeltreffend en gezellig...

De nieuwe voorzitter is weer een vrouw:
Juuke Dorpema-Harmsen

BU TENBAND

De heren bestuurderen van de 1 1 1-
jarige ANWB kunnen er van opkii-
ken. De vierde voorzitter van de
VG-ANWB is, opnieuw, een vrouw:
Juuke Dorpema-Harmsen. De
vrouwvriendelijke leden hebben
met hun keuze de voorzittersscore
nu op fifty-fifty gebracht. Na de
heren Harmsen, de oprichter van
onze vereniging, en Faber, nu ook
twee vrouwen: Frankje Noorder-
vliet-Van West, die met haar mede-
bestuursleden vijf jaar lang een
actief beleid voerde en tegelijkertijd
in een sfeer van saamhorigheid de
vele onderlinge contacten in de
kring van de leden wist te stimule-
ren, nu haar opvolgster.

De vergadering, in het restaurant van
het ANWB-hoofdkantoor, werd door
ruim honderd leden bijgewoond. Van

het bestuur waren er: mevrouw F.J.

Noordervliet-van West, voorzitter, de
heer W. Rombout, vice-voorzitter, me-
vrouw H. Brehler, secretaris, mevroLiw
G.N. Borsje, 2e secretaris, de heer P.C.

Jurgens, penningmeester, en de heer G.
Dona, lid. Ook de heer A.S. Roozendaal,
eindredacteur van de Buitenband, was
aanwezig.
Op speciale uitnodiging van het bestuur
en om kennis te maken met de leden,
was aanwezig mevrouw Lucia Neering,
Íiscaal adviseur bij de ANWB, die onder
meer voor de VG-ANWB-Ieden het
gewaardeerde aanspreekpunt is bij
algemene vragen over onze pensioenen
en het pensioenfonds. (Zij is overigens
bereikbaar via telefoonnummer (070)
314 659 Let wel: persoonlijke vragen
over hoogte en samenste rng van het
pensioen moeten,"vorden gericht tot
Centraal Beheer, de heer G. van Dode-
weerd, (055) 793 608. Zie ook uw re-
cente uitkeringsspecificatie van CB,t
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IVI ev ro uw F ra n kj e N oo rd e rvl i et-va n
West hanteerde voor de laatste keer de
voorzittershamer. En weer met verve!
( Foto : Ro b H o n se I a a riANWB. )

Traditioneel toonde ook de hoofddirec-
tie van de ANWB belangstelling voor
onze vergadering. De heer Nouwen was
aan het werk in het buitenland, in zijn
plaats nam de heer Barkhof met duide-
lijk veel genoegen deel aan de lunch.
Na het welkomstwoord van de voorzit-,
ter werd een ogenblik stilte in acht ge-
nomen ter nagedachtenis aan de leden
die ons zijn ontvallen. Daarbij gingen de
gedachten ook uit naar de nabestaan-
den, die zich veelal betrokken voelen bij
onze vereniging.

Agenda
De agenda - zie de Buitenband van
maart 1994 - volgende, worden de notu-
len van de vorige vergadering - zie de
Buitenband van juni 1993 - goedge-
keurd. De voorzitter geeft een toelich-
ting op de opmerking over de toeslag
op de pensioenen, gedaan in de rond
vraag (bladzijde 8 van de notulen). Zij
verklaart dat de gepensioneerde ANWB-
ers de toelage op de pensioenen volle-
dig krijgen uitbetaald. De basis voor de
berekening is het voorschot dat het
actieve personeel in het begin van het
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Een herentafel bestudeert de financiële stukken. (Foto: Harry de Vré.)



BU]TEN BAN D

jaar krijgt en de bijstellingen die plaats
vinden. Deze werkwijze is het gevolg
van het feit dat de CAO-besprekingen
pas in het voorjaar plaatsvinden en het
juiste prijsindexcijfer over het gehele
jaar op dat moment nog niet bekend is.
Het jaarverslag 1993, gepubliceerd in de
Buitenband van maart 1994, wordt
eveneens goedgekeurd. Penningmees-
ter Karel Jurgens geeft vervolgens een
toelichting op balans en begroting. De
financiële situatie is goed, er is ruimte
voor activiteiten in onder meer de recre-
atieve sfeer. De post'diverse kosten' is
hoger begroot in verband met extra
activiteiten in dit lustrumjaar. Hierna
wordt ook het financieel verslag goed-
gekeu rd. Mevrouw Voorwerk-J onkman
en de heer Lemckert, de Commissie
Rekening en Verantwoording, hebben
de financiële jaarstukken gecontroleerd
en in orde bevonden. Voorgesteld wordt
de penningmeester decharge te verle-
nen. De commissie oogst de dank van
de voorzitter en wordt daarna voor het
komende jaa r samengesteld. lVlevrouw
Voorwerk treedt af, de heer Lemckert
blijft lid, de heer Bruinhout wordt van
reserVe-lid lid en de heer Van Drunen
wordt reserve-lid.

Buitenband

Bram Roozendaal nam met een gloed-
volle speech afscheid als eindredacteur
van de Buitenband. (Foto: Harry de Vré.)

De heer Bram Roozendaal beëindigt na
zeven jaar zijn functie van eindredacteur
van de Buitenband. Een redactioneel
collectief onder leiding van Jan Korst-
jens en Adriaan Pels zet het werk voort,
samen met de huidige redactieleden:
ïne den Boer, Puck de Rover, Harry de
Vré, Gerda Borsje (als vertegenwoordi-
ger van het bestuur) en Frankje Noor-
dervliet als spil van het redactiesecreta-
riaat.'Bram Ro' blijft zijn medewerking
verlenen als columnist met zijn rubriek
'Bed riegertjes van Roozendaal'.
De voorzitter dankt Bram voor zijn vol-

hardende en creatieve inzet. 'ln zijn
periode zijn 26 Buitenbanden versche-
nen. Met zijn scherpe, professionele
oog voor de actualiteit, gevoel voor de
waarde van het blad voor de ledenbin-
ding en zijn talent voor verantwoorde
voorlichting heeft hij van de Buitenband
een periodiek gemaakt dat uniek is in
het wereldje van verenigingen van
gepensioneerden. Ook zorgde hij voor
een goede redactiestaf om het werk
voort te zetten, van groot belang voor
onze vereniging. Bestuur en leden zijn
hem daar veel dank voor verschuldigd',
aldus de voorzitter.
De heer Roozendaal beklemtoont
daarop dat hij het eindredacteurschap,
samen met de redactie en vaste mede-
werkers, als plezierig heeft ervaren. Hij
dankt iedereen voor het in hem gestelde
veftrouwen.

Bestuursverkiezing
Overeenkomstig de statuten treedt de
helft van het aantal bestuursleden af. De
heer Rombout heeft zich herkiesbaar
gesteld; mevrouw Noordervliet, voorzit-
ter, en de heer Jurgens, penningmees-
ter, niet.
De voorzitter dankt de heer Jurgens
voor het voortreffelijke beheer van de
geldmiddelen van de vereniging gedu-
rende zeven jaar. Voor de opengevallen
plaatsen hebben de leden twee kandida-
ten gesteld: mevrouw Dorpema-Harm-
sen en de heer Paardekooper; het be-
stuur heeft als kandidaten: de heer
Rombout, mevrouw Voorwerk en de
heer Korstjens. Laatstgenoemde had
zich onder voorbehoud beschikbaar
gesteld ingeval er onvoldoende kandi-
daten zouden zijn.
Nu dit niet geval was trekt hij zich terug,

hij geeft er de voorkeur aan zijn OVGO-
werk voort te zetten.
Als de stemmen geteld zijn blijken me-
vrouw Dorpema-Harmsen, mevrouw
Voorwerk-Jonkman en de heer Rom-
bout te zijn gekozen. Daar de bestuurs-
leden niet in functie worden gekozen in
onze vereniging, kan de voorzittersha-
mer nog niet overgedragen worden. De
verdeling van de functies wordt ver-
schoven naar de eerstvolgende
bestu u rsvergadering.

Belangenbehartiging
De VG-ANWB is met drie leden sterk
betrokken bij het werk van het OVGO,
de belangenbehartiger van de gepen-
sioneerden van zeventien aangesloten
verenigingen, in totaal ruim 45.000
leden. De heer Eijsenring zit in de
OVGO-Pensioencommissie en de heer
Veltman in de commissie Gezondheids'-
zotg.
Bij de actuele commotie rond de AOW-
pensioenen heeft het OVGO, samen met
de ouderenorganisaties ANBO, Unie
KBO, CSPO en PCOB zich indringend
gericht tot de acht lijsttrekkers van de
(toen) grootste partijen. Daarbij waren
twee speerpunten: het'l ijsttrekkersde-
bat' op 25 maart. en de grote manifesta-
tie 'Handen af van de AOW' in het Phi-
Iipsstadion in Eindhoven op 13 april.
Namens het OVGO is de heer Korstjens
lid van het actiecomité.
Kernthema voor beide acties was de
positie van de AOW als basispensioen,
met de nadruk op 'pensioen'. Als zoda-
nig beschouwde de regering destijds de
AOW. Nu het economisch minder goed
gaat neigen de politieke partijen te
spreken over de AOW als 'uitkering'. Dit
'misverstand' is met enig succes uit de
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Oud en nieuw bestuur; van links naar rechts: mevrouw G.N. Borsje, de heer PC.

Jurgens, mevrouw H. Brehler, mevrouw F.J. Noordervliet, mevrouw J. Dorpema, de
heer W. Rombout, mevrouw J.M. Voorwerk en de heer G, Dona. (Foto: Rob Honse-
laar/ANWB.)
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wereld geholpen. de lijsttrekkers van
het CDA en de PvdA hebben - voor de
verkiezingen I - de uitspraak gedaan dat
de AOW een pensioen is en geen uitke-
ring. IVlaar de consequenties van deze
uitspraak zijn nog niet aanvaard. Ook de
aanvullende pensioenen staan onder
druk. De gedachte AOW-premie te hef-
fen over aanvullende pensioenen, is de
volgende inconsequentie, bij een eerder
afgesproken premieplicht van 16 tot 65
jaar. Daarom is ons OVGO-lidmaatschap
van groot belang; gestreefd wordt naar
het overtuigen van de politieke partijen
op grond van redelijke argumenten.

Sociaal Fonds
De heer Dona, die het bestuur vertegen-
woordigt in het Sociaal fonds, gaat in op
de enquéte die dit fonds heeft gehou-
den onder gepensioneerden en de ac-
tieve en niet-actieve medewerkers van
de ANWB. De conclusie is inmiddels in
lnzicht verschenen. De bekendheid met
het Sociaal Fonds en zijn doelstellingen
is het grootst bij de gepensioneerden.
lVlede naar aanleiding van enkele op-
merkingen van de VG-ANWB zalwor-
den onderzocht of het Fonds meer kan
betekenen voor de medewerkers en ex-
medewerkers van de ANWB.

Lustrum-excursie
Over de tweedaagse excursie naar
Zeeland en Brabant, op 1 en 2 septem-
ber aanstaande, werd het nodige gepu-
bliceerd in de Buitenband van maart.
Half augustus ontvangen de ingeschre

Het goed gevulde bedrijfsrestaurant van
de ANWB, een en al aandacht. (Foto:
Harry de Vré.)

ven deelnemers nadere informatie over
onder meer vertrek, opstapplaatsen en
het programma. De heer Bruinhou
oppert voor Den Haag het Centraal
Station als opstapplaats te nemen, ten
gerieve van hen die per trein komen.
Het bestuur zal dit goede idee bespre-
ken.

Rondvraag
lnhakend op de AOW-problematiek
vraagt mevrouw Kolkert extra aandacht
voor de positie van ouderen bij opname
in een bejaardencentrum of verpleegin-
richting. Dit zet grote financiële druk op
de inkomens van ouderen. De heer
Korstjens acht deze oproep zeer terecht.
Naast de aantasting van de koopkracht
is het stelselvan de eigen betalingen in
de gezondheidszorg nu aldoor niemand
te overzien. Op vele f ronten ontstaat
nieuwe wetgeving, waardoor voor
ouderen cumulatie ontstaat. Zo is ook
de scheiding van wonen en zorg een
groot probleem. Evenals de talrijke
bezuinigingen in de gezondheidszorg.
IVloed gevend kan zijn dat de AOW-
acties van de ouderen een duidelijk, ook
in de publiciteit. signaal aan de politieke
partijen zijn geweest. En nu verderl
De heer Rosevelt vraagt of de statuten
zo kunnen worden aangepast dat men
bestuursleden gericht kan kiezen. Het
bestuur neemt dit punt in studie. De
heer Eijsenring zegt 'de gekozenen en
de heren in het bestuur sterkte te wen-
sen met zo veel vrouwen in het bestuur.'
De heer Bruinhout vraagt aandacht voor
de ANWB-faci I iteiten voor gepensio-
neerden. Dat kan zijns inziens duidelij-
ker. Het bestuur zal dit onderzoeken.
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Onze gastheer namens de ANWB,
p I a atsve rva n g e n d h oofd d i recte u r i r. J.
Barkhof, hier in gesprek met mevrouw
Loes Kolkert, noemde de goede relatie
van de ANWB en de VG-ANWB van
groot belang: 'Naast het behartigen van
de belangen van uw leden houdt u op
tal van manieren de contacten levend,
met de ANWB en met uw oud-collega's.
Voor de huidige ANWB-medewerkers is
uw betrokkenheid met ons werk inspire-
rend.' (Foto: Rob Honselaar/ ANWB.)

ln verband met de overdracht van het
penningmeesterschap zou het vergoe-
den van de reiskosten van de leden iets
meer tijd kunnen kosten, deelt de pen-
ningmeester mede. I\4onique van Dalen,
de gastvrouw namens de ANWB, ont-
vangt een woord van dank met bloemen
van mevrouw Borsje. Ten slotte dankt
mevrouw Noordervl iet de aanwezigen'
voor hun belangstelling voor de VG-
ANWB en voor hun komst naar de ver-
gaderi ng. Vice-voorzitter Rombout'-
dankt tot slot namens het bestuur en de
leden mevrouw Noordervliet voor haar
inzet de afgelopen vijf jaar, waarop de
scheidende voorzitter de ve rgaderi n g
sluit.

De nieuwe penningmeester
IVevrouw J.M. Voorwerk-Jonkman, de nieuwe penningmeester van de VG-ANWB.
'De hoofdkas bij de ANWB. dat was 'spelen met geld', ik vond het schittere nd' , zei
zij in de Buitenband van juni 1991. ln 1962 kwam zij bij de ANWB, als medewerk-
ster bij de deviezenbalie van GV1. Al gauw werd ze chef Administratie en daarna
chef Boekhouding-registratie op het hooÍdkantoor en vervolgens chef Hoofdkas,
later genoemd afdeling Geldzaken. Annie Voorwerk vertelde Bram Roozendaal in
het Buitenband-interview hoe actief zij was bij het Rode Kruis en later in haar dorp
onder meer secretaris werd van de Stichting Alarmering Bejaarden en de ziel van
de Stichting Burenhulp. 'Maar nog steeds is mijn hart verpand aan de ANWB, ik
kan er niets aan doen.'
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'lk sta altiid open voor de andere
kant van een zaak'

Juuke Dorpema-Harmsen, de nieuwe voorzitter:

Wat bezielt iemand om voorzitter van de Vereniging
van Gepensioneerden ANWB te worden? 'Zelf ben ik
niet op de gedachte gekomen. Frankje vroeg me vorig
jaar al. lk begon het toen net een beetie iammer te
vinden dat ik niets nreer met anderen samen deed en
het leek me heel aardig onl rne hier voor in te span-
nen.' Heeft Juuke Dorpema dan zo weinig om handen?
Allesbehalve. De tuin biihouden, planten kweken, klus-
sen in huis,Homerus in het Oudgrieks lezen, een cursus
kunstgeschiedenis volgen, en rnet de caravan naar
Italié.
Wat voor een voorzitter heeft de VG'ANWB gekregen?
Eentje die gewend is alles van twee kanten te bekijken
- 'een typische iuristenkijk' - en die als stelregel heeft:
'alles is betrekkelijk' . Ze zal zich in haar nieuwe functie
vooral vertrouwd maken met de problemen van oude-
ren. En zich verdiepen in'wat de leden bindt'.

BUITEN BAND

Een gesprek met J uuke
Dorpema-Harmsen kan
haast niet anders beginnen
dan met een uitleg van haar
voornaam. 'lk ben naar mijn
grootmoeder vernoemd, die
heette Juliana en werd
Juuke genoemd. Het is dus
een afkorting van Juliana.'
We zitten bij haar thuis:
Annanasstraat Den Haag.
Waar de heer en mevrouw
Dorpema al zo'n 25 jaar
wonen. ln september wordt
ze 65 en het is dit jaar pre-
cies 40 jaar geleden dat ze

afstudeerde: rechten, civiel
recht om precies te zijn.
Het gezin telt twee kinderen:
zoon lVlaarten van 31 die ook
jurist wordt en notabene bij
de ANWB werkt (Reisvoor-
waarden) en dochter lneke
van29, getrouwd (twee
kinderen), en een herders-
hond die moeilijk loopt en
met acupunctuur wordt
behandeld.

Niet bekend bii de ANWB
Waarom kennen zo weinig
mensen mevrouw Dorp-
ema?'Waarsch ijnlijk omdat
ik niet in vaste dienst was,
de laatste 25 jaar
althans, en ik in hoofdzaak
thuis werkte. lk kwam 1

februari 1955 bij de ANWB,

bij de toenmalige Juridische
afdeling. Het was mijn eer-
ste baan. Ondanks de voor-
spelling van mijn hooglera-
ren dat de eerste 20
sollicitaties niets zouden
opleveren, was de eerste
meteen raak. Van de vijftig
gegadigden kreeg ik die
baan. lk vond het maar eng,
direct aan het werk, maar
achteraf ben ik wel heel blij
dat het zo gelopen is. Ik bleef
tot september 1962 in vaste
dienst. ln die periode
trouwde ik. Het was toen
nog zo dat je arbeidscontract
dan automatisch ophield, als
je wilde blijven moest je dat
aan de hoofddirecteur vra-
gen. Wel, ik mocht blijven.
Eind 1962 werd mijn zoon
geboren en werd ik huis-
vrouw en moeder. Een half
jaar Iaterwilde ikwel weer
aan de slag en de heer
Harmsen (geen familie),
mijn chef in die dagen, kon
me wel gebruiken. lk ging
free-lance werken, thuis, een
keer per week moest ik naar
kantoor om het werk te
bespreken. Dat heb ik ge-
daan tot mijn dochter kwam.
Toen ben ik er anderhalf jaar
tussenuit geweest, daa rna
van 1966 tot december 1990
weer op de oude voet.'

Drie juristen
'Mijn taak was het geven van
juridische adviezen aan

leden en bemiddelen bij
geschillen. Het ging vaak
over aanrijdingszaken, maar
ook over overeenkomsten:
koop of huur van auto's.
tenten, caravans en dat
soort zaken. Het maken van

211994

buitenlandse reizen kwam
pastoen in zwang. ln 1955
waren er nog niet zo veel

auto's op de weg en het
verkeersrecht stond nog in
de kinderschoenen. De hele
ontwikkeling daarvan heb ik
meegemaakt. Want ik werkte
mee aan het blad "Verkeers-
recht" (van de ANWB) en

6
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kende daardoor alles wat
daarin ter sprake kwam
woord voor woord. Zo werd
ik vanzelf specialist op dit
gebied.
In die tijd waren er maar drie
juristen bij de Juridische
afdeling - ik was de derde -

nu zijn het er ongeveer 25.
Van alle veranderingen en
ontwikkelingen op de afde-
ling ben ik getuige geweest.'

Samenwerken
'Het leuke van de ANWB is
dat je zo veel kennis in huis
hebt. Ben je advocaat, dan
moet je voor alle specifieke
kennis op een of ander ter-
rein altijd buiten de deur

zijn. Bij de ANWB weten ze
alles over autotechniek.
scheepstech niek, verkeer,
caravans. tenten, noem
maar op. Als je wat wilde
weten hoefde je maar even
de trap op te gaan. Dat sa-
menwerken met iedereen
heeft mij het meeste plezier
gegeven in mijn baan. Ook
met de collega's op de afde-
ling was het altijd prettig
werken, ja, met anderen
kunnen werken, dat heb ik
altijd met ontzettend veel
plezier gedaan.'

Altiid kunst
'lVlijn grote hobby is de tuin
en planten, ik kweek van
alles. lVlaar ik ben ook altijd
bij kunst betrokken geweest.
Nu volg ik de cursus kunst-
geschiedenis (bij de ANWB).
We gaan dan ook dit jaar
naar ltalië met de caravan,
want we hebben net de
renaissance gedaan. We
kamperen al zo'n twintig
jaar; eerst met een tent,
daarna een vouwwagen en
nu dan de caravan. We gin-
gen meestal naar Frankrijk;
afwisselend een dag be-
zienswaa rdigheden kijken,
een dag zwembad, zo kwam
het hele gezin aan zijn trek-
ken.'

Oudgrieks
'lVlijn man - overigens ook
jurist en ook gepensioneerd
- en ik zitten nu in twee klas-
sieke clubs, waarin we geza-
menlijk onder andere in
Oudgrieks gesch reven boe-
ken lezen. We zijn nu bezig
met een Grieks toneelstuk:
Antigone, dat kortgeleden
nog hier (in het Nederlands)
is opgevoerd. Door het lezen
in de oorspronkelijke taal,
door die manier waarop ze
iets zeggen, leer je veel over
het leven en de gedachten-
wereld van die tijd. Het
wonderlijke is dat je een
heleboel tegenkomt dat
gisteren geschreven zou
kunnen zijn.
lk hou ook erg van geschie-
denis en lees graag histori-
sche romans. Je proberen
uit te leven hoe de mensen
vroeger leefden, wat ze
dachten, dan zie je dat de
mensen in wezen niet zo
veel veranderd zijn.

En ook sport interesseert
me; skiën. tennissen, zelf
doe ik het nu niet zo veel
meer, maar ernaar kijken
wel. Ook voetbal zie ik
graag. Naar wedstrijden op
de tv kijken was vroeger een
gezinsaangelegenheid ge-
weest. lk herinner me nog
goed van het wereldkam-
pioenschap in 1988 de wed-
strijd Duitsland - Nederland.
We zaten net voor de aftrap
klaar voor de buis toen het
tv-toestel het begaf. Geluk-
kig kon een vriendje van
mijn zoon snel thuis een
ander apparaat halen, zodat
we die bijzondere wedstrijd
niet gemist hebben.
Daarnaast ben ik altijd een
kn utselaa r geweest. Schilde-
ren en behangen en zo. lk
heb zelfs ooit onze badka-
mer betegeld; na 20 jaar
zitten alle tegels nog vast.
Stilzitten en niets doen komt
bijna niet voor, ik heb altijd
een of ander handwerk
onder handen.'

Alles is betrekkeliik
'Als voorzitter van de VG-
ANWB zal ik me met een
heleboel dingen vertrouwd
moeten maken. lk denk me
in de eerste plaats te gaan
verdiepen in de specifieke
problematiek van ouderen.
Maar ook in de vraag wat
onze leden bindt, nu de
gemeenschappelijke basis,
ons werk, is weggevallen.
De leden zullen me daarbij
leren kennen als iemand die
altijd openstaat voor de
andere kant van de medaille.
ledere zaak heeft immers
twee kanten is mijn
u itgangspu nt, een typische
juristenkijk trouwens. ln mijn
werk ben ik ook altijd een
bem iddelaar geweest. le-
mand die zo veel mogelijk
objectief de argumenten
afweegt. Als ik op die manier
anderen kon overtuigen,
was ik tevreden.
lk ben opgevoed in de sfeer
van: alles is relatief, alles is
betrekkelijk. En dat motto
heeft mijn hele leven beïn-
vloed. En het zal me ook in
mijn nieuwe functie richting
geven.'

Adriaan Pels
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Uitgerangeerd
We hebben onze samenle-
ving economisch zo opgezet
dat we mensen vanaf hun
55-ste jaar scheiden van de
rest. Dan al begint de uit-
stoot uit het arbeidsproces,
die doorgaat tot het 65-ste
levensjaar. Daarna ben je
defin itief u itgerangeerd.
Omdat wij betaalde arbeid
nog steeds hogelijk waarde-
ren, betekent deze uitstoot in
feite dat we ouderen maat-
schappelijk niet meer inte-
ressant vinden. Terwijl ze
nog tientallen jaren van hun
leven voor de boeg hebben,
mogen ouderen niets meer
doen in de samenleving.
Henk lVlanschot ín LeefTijd

lVlutaties voor de
ledenlijst

Nieuwe leden
Op uw ledenlijst kunt u de
volgende nieuwe leden
bijschrijven:
P. Konstapel, Westeinde 122,
Nieuwleusen. S.J.J. Sluij-
ters, B. de Jongpark 40,
Rijswijk (ZH). W.J. Teeling.
Van lVlontfoortlaan 1, Wasse-
naar. Nieuwe begunstiger ir
J. Barkhof, plaatsverva n-
gend hoofddi recteu r ANWB,
Voorschoten.

Overleden
Op 17 februari is onze we-
genwacht-collega J. Tigche-
laar (73) te Suameer overle-
den. Op 12 april overleed
A.J. Holtman (85), eveneens
wegenwacht, te Dodewaard.
W.J. van Dongen (67) chef
Reisbemiddeling, is op 15
april te Wilhelminaoord
overleden. E.F. Gutlich (76).
chef [Vlechan ische Admi n is-
tratie, overleed op 22 april te
Holten.
Velen van ons zullen goede
herinneringen aan deze
collega's hebben.
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AOW is basispensioen

BU IENBAND

De bedreiging van de AOW raakt ieder-
een. Oók de gepensioneerden die een
aanvullend pensioen hebben. Daarom
was de manifestatie 'Handen af van de
AOW'op 13 apriljongstleden in het
Philipsstadion in Eindhoven een belang-
rijk signaal aan de politieke partijen.
Want de ouderenbonden en organisa-
ties van gepensioneerden (waaronder
het Overlegorgaan Verenigingen van
gepensioneerden in Ondernemingen)
hebben de politici vorig jaar al voorge-
houden dat de koppeling van de AOW
aan de welvaartsontwikkeling noodza-
kelijk is om de koopkracht op peil re
houden.
Voor velen is de nood hoog, zoals voor
de 700.000 medeburgers. Stel je voor
dat je in je eentje moet leven van enkel
de AOW. Dat is / 1240,08 per maand als
basisbedrag. Weliswaar ontvangen
velen, vooral in de grote steden, nog
een huursubsidie. IVaar dan nög komen
deze alleenstaanden maandelijks hon-
derd gulden te kort, zegt het NIBUD
(Nationaal lnstituut voor Budgetvoor-
lichting). Als er bijvoorbeeld een koel-
kast of gasÍornuis sneuvelt moet men
aankloppen bij de Gemeentelijke So-
ciale Dienst. Dat wordt door velen a s
mensonterend ervaren, Opmerke i1k, a

tekenend, was dan ook dat er onder de
ruim 12.000 mar'{estariega-gers ^aar
Eindhoven overwegend veel ouderen
waren die slechts zijn aangewezen op
de AOW als basispensioen, Zij kwamen
met zo'n honderd autobussen en vier
extra treinen en lieten zich horen; ook in
het belang van de'aanvullend-gepen-
sioneerden'.

Jongeren solidair
De AOW-acties zijn niet alleen een zaak

van de ouderen. De jongeren zijn ook bij
de les. Ruim 90% van de bevolking
boven de achttien jaar vindt de AOW als
basispensioen belangrijker dan zelfs de
terechte onrust rond de werkgelegen-
heid. Dat blijkt uit een recent NIPO-
onderzoek. En toch blijft het de grote
partijen ontbreken aan durf en creativi-
teit om het voor iedereen noodzakelijke
werkgelegenheidsbeleid langs andere
wegen te financieren. En zijn de AOW-
standpunten van de grote partijen mo-
menteel vrijwel helemaal in elkaar ge-
schoven.

Hoger op de barometer
De gezamenlijke ouderenorganisaties
hebben in mei '93 een goed
onderbouwd plan gepresenteerd om.
herstel van de koppeling van de AOW

aan het gemiddelde van de CAO-lonen
als voorwaarde voor koopkracht-be-
houd te bepleiten. Toen reageerden de
politieke partijen niet. lVlaar nu, na de
verkiezingen, moet het toch anders
worden. De druk is op de ketel gezet.
Namens de ruim '12.000' in de Actie-
Eindhoven ook in het belang van de
andere 2 miljoen ouderen.

AOW is basispensioen
van het begin af aan was de AOW een
basispensioen. Dus welvaartsvast en
gekoppeld aan de loonontwikkeling. ln
de jaren zeventig ging men uitkeringen
en AOW aan het minimumloon koppe-
len. Er is echter een fundamenteel ver-
schiltussen AOW en uitkeringen. Uitke-
ringen dienen om het risico van
loonderving te ondervangen; in principe
een tijdelijk verschijnsel.
Ook de aanvullende pensioenen staan
onder druk. De regering dacht aan het
belasten van de'overwinsten'in de
pensioenfondsen. Dat kon i'.'crce'
y6r joe o \: c - : É- .,;,' ==' '.? :-..:
opo- AQ -'.=':t':''.a'
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plan.'Gepensioneerden moeten het niet
laten bij de massale manifestatie'Han-
den af van de AOW', De ouderen van
Nederlanci rvi len gehoord worden en
meebes:issen', a dus dr. Wim Beekman,
,,'cor-zifter 

'",an het OVGO.

-r-(:

Uit de oude
schoen

'De eerste generatie mobiele kantoren',
nendoos kwamen deze foto's van de
ANWB in 1951 de boer opging.
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Velen van ons zullen in deze
weken denken aan de dag.
nu vijftig jaar geleden, dat
bij zonsopgang de geal-
Iieerde strijdkrachten land-
den op de kust van het
Franse Normandië: 6 juni
1 944. lederee n zal zo zijn
eigen herinneringen heb-
ben, die door de talrijke
herdenkingen en manifesta-

ties onstuitbaar naar boven
komen. Ze inspireerden ïne
den Boer tot bijgaand ge-
dicht en Harry de Vré haalde
zijn verzameling Franse
postzegels die ter nagedach-
tenis aan de gebeurtenissen
werden u itgegeven, weer
eens tevoorschijn.
Uiteraard gaan onze gedach-
ten in de eerste plaats naar

al die Amerikanen, Engel-
sen, en Canadezen die op
die dag in de verschrikking
op de Franse stranden zijn
gesneuveld voor onze
vrijheid.
Daarbij
vergeet je
gemakkelijk
dat er ie-
mand moet
zijn geweest
die de taak
had ze die
oorlogshel in
te sturen:
ge nera a I

Dwight D.
(lke) Eisenho-
wer, de opper-
bevelhebber
van de geal-
lieerden, die
ook het com-
mando over de
operatie Over-
lord zoals de
bevrijding van
Europa heette,
had. Een functie
waarin je in alle
eenzaa m heid
besluiten moet
nemen die de
g ruwe lijkste
consequent es
hebben.
: ner boek 'The
^^^^^- -^LU lrCS- Udy

besch r-ijn Corne-
lius Ryan het
moment waarop
het uur-U werd vastgesteld.
Eisenhower had de bevel-
hebbers van de verschil-
lende legers gepolst, de
generaals Smith, Tedder,
Leigh-tVlal lory, en lVontgo-
mery en moest nu kiezen. De
schrijver Ryan: 'De beslis-
sing was nu aan lke. Het
ogenblik was gekomen, dat
alleen hij het besluit kon
nemen. Er volgde een Iange
stilte, waarin Eisenhower
alle mogelijkheden tegen
elkaar afwoog. Generaal
Smith die toekeek was ge-
raakt door " het isolement en
de eenzaamheid" van de
opperbevelhebber. Hij zat
aan tafel met zijn handen
gevouwen voor hem en keek
naar beneden. De minuten
verstreken. Sommigen zeg-
gen dat er twee minuten
voorbijgi ngen, anderen
zeggen dat het er wel vijf

waren. Toen keek Eisenho-
wer op en liet met een ver-
trokken gezicht weten wat
zijn beslissing was. Lang-

zaamzei hij: "lk ben er zeker
van dat we het bevel moeten
geven... ik vind het niet
prettig, maar het zal moe-
ten... ik zie niet wat we an-
ders zouden kunnen doen."
Eisenhower stond op. Hij
zag er moe uit, maar iets van
de spanning was van zijn
gelaat verdwenen.'
Binnen 48 uur werden meer
dan 100.000 man en 14.000
tanks en andere voertuigen
aan land gebracht om de
Duitse stellingen, de'on-
neembare' Atlantikwal l, te
vernietigen. Er begon een
historisch gevecht, dat ten
slotte leidde tot de val van
het Derde Rijk.

De Langste Dag

q

6 juni '1944

en golven luchtschepen op weg
onder dekking van het duister

naar de stranden
van Normandié

gewapende mannen
gezichten zwart nat van de angst

waden door een woelige zee

bij de eerste streep licht
naar de stranden

weg van de stra
van Normandié

n

op de stranden
nVA rmaNo

an ra Uhet m eitge rg

gekwetst
of met een pas

naar de dood op zak

overlevende m
uit geallieerde
schieten zich

D-Day

Tine den Boer (februari 1994)

bijeengeraapte mannen
uit geallieerde landen

in duizenden vaartuigen
stuiteren over de golven

naar de stranden
van Normandié
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We worden ouder, maar bliiven
jonger, Dat wil zeggen dat zowel
onze gemiddelde leeftiid als onze
vitaliteit toeneemt. Ondanks dat
voelen we ons echter toch vaak
eerder oud dan de vorige generatie.
Dat komt doordat we eerder de
aansluiting met de samenleving
verliezen, wat veroorzaakt wordt
door de snelheid waarmee de tech-
nologie zich ontwikkelt en de ge-

ringe aandacht die fabrikanten heb-
ben voor de behoeften en

mogelijkheden van oude consu-
menten. ls dat zo? Adriaan Pels en

Harry de Vré trokken de stad Den

Haag in en hingen een ochtend de

zeer beiaarde consument uit.

Hoe ouder, hoe groter de vrees 'het niet
meer te kunnen volgen'. Daarom lezen
we bijna dwangmatig de krant, missen
geen enkel NOS-journaalen kijken naar
de afgrijselijkste tv-program ma's, al leen
omdat iedereen ernaar kijkt, Om onze
hersens soepel te houden lossen we
puzzels op waar we altijd een hekel aan
hebben gehad en om ons geheugen te
trainen proberen we telefoonnummers
te onthouden, wat we altijd een zinloze
bezigheid hebben gevonden omdat je
ze toch kunt opschrijven. net als verjaar-
dagen trouwens. lVlaar ondanks onze
inspanningen komen er momenten dat
we ons realiseren toch achteroP te
raken. Dat is bijvoorbeeld als we een
videorecorder, een magnetron, of een
printer voor de computer aanschaffen.
of weer met zo'n muurautomaat te
maken krijgen. Want de mensen die
deze snufjes bedenken, houden geen
rekening met ons.

Videorecorder cadeau
Het is echt gebeurd, een van onze col-
lega's kreeg bij zijn afscheid een video-
recorder en tot op de dag van vandaag
heeft hij het apparaat niet aangeraakt.
Want hij is er vrijwel zeker van dat hij er
niet mee kan omgaan en dat hij dat niet
kan leren ook. Nu verkeert hij in de
gelukkige omstandigheid dat zijn vrouw
een technische knobbel heeft, zodat het
cadeau toch een goede bestemming
heeft gekregen. Overigens bezit deze
collega, een vaardig tekstenproducent,

ook geen computer maar een zeer ou-
derwetse schrijfmachine en eigenlijk zet
hij zijn teksten het liefst met de hand op
papier, waarvoor zijn voorkeur waar-
schijnlijk uitgaat naar een kroontjespen,
maar dit moet u maar weer vergeten
want anders hadden we net zo goed zijn
naam kunnen noemen.

Je hebt de neiging er met een boog
omheen te lopen, maar zo'n treinkaart-
jesautomaat is echt biizonder gebruí-
kersvriendelijk.

Pauline Terreehorst, een columniste van
de Volkskrant, vindt zulk soort mensen
maar luie komedianten die het veraf-
schuwen van alles wat maar een knopje
of een schakelaartje heeft tot een aan-
stelleiige levensstijl hebben gemaakt.
ledereen kan leren een apparaat als een
video in te stellen, is haar mening.
Wacht maar af Pauline tot je ook de
zestig bent gepasseerd, zou ik haar
willen toeroepen.
lVlaar er zijn anderen die daar anders
over denken. Zo verkondigde een pro-
fessor in de gerontechnologie (dat is de
relatie tussen ouderen en hun technolo-
gische omgeving) al enkele jaren gele-
den dat ouderen zich meer moeten gaan
roeren om gedaan te krijgen dat produk-
ten en diensten overeen gaan stemmen
met hàn werïsen. Want produkten zijn
meestal ontworpen voor de werkende
bevolking of voor de jeugd en ouderen
hebben daar dan moeite mee, omdat bij
het klimmen der jaren de zintuigen
minder worden en de vaardigheden

afnemen. Hoe graag we ook doen dat
dit niet het geval is.
We zien en horen niet alleen minder, we
ruiken ook slechter bijvoorbeeld en ook
ons reactievermogen is teruggelopen,
terwijl we, ondanks alle oefeningen,
minder onthouden en logisch denken
steeds meer moeite kost.
Dat speelt ons allemaal parten, want bij
alle nieuwigheden die in onze snel
veranderende maatschappij vrijwel
dagelijks zijn intrede doen, moet je
nadenken. Dat is voor jonge mensen al
moeilijk, laat staan voor ons. Nog even
en je kunt niet meer zonder een pin-
code in te toetsen geld van de bank
ha en, in de blbliotheek staat al een rijtje
co.nputers voor het geval je een boek
lvi t opzoeken en er zijn al appartemen-
tenhotels waar al es elektronisch gaat of
waar je op zijn minst een magnetron op
je kamer hebt waarmee je geacht wordt
je ontbijt klaar te maken. Zo ziin er ziin
talloze voorbeelden waarbij de techni-
sche vooruitgang ons zogenaamd ten
dienste staat, maar in feite een hinder-
nis vormt voor de gewoonste dagelijkse
activiteiten.

Boven de viiÍtig een Philips
Om te zien voor welke problemen je kan
komen te staan togen we de stad in. We
spraken af op het Centraal Station en
ons eerste doel was een kaartjesauto-
maat. Die leverde geen moeilijkheden
op: het apparaat stelt de ene vraag na
de andere in een logische volgorde en
als je je giromaatpasje in de gleuf stopt
en je pin-code intoetst (datwel!), krijg je
je treinkaartje nog zonder geld ook. Als
het apparaat tenminste werkt, want zijn
buurman deed dat in elk geval niet.
Ons volgende doel was een grote win-
kel met tv-, audio-, video- en elektrische
huishoudelijke apparatuur. We werden
aanvankelijk wat kritisch bekeken, want
'wij verkopen geen toestellen die moei-
lijk te bedienen zijn', zo werd ons te
verstaan gegeven. Toen wij onze eigen
problemen met onze tv en video thuis
voorlegden, kwam het gesprek op gang
en het antwoord van de zeer behulP-
zame verkoper kwam er op neer dat we
eigenlijk de verkeerde merken hadden
aangeschaft. En hij bracht ons naar een
muur van tv-schermen en legde uit hoe
je die kijkkasten programmeert. Het was
werkelijk zeer eenvoudig. 'Mensen
boven de vijftig proberen we daarom
alleen dit merk (Philips) te verkopen; die
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Verstotel ing in high-techland
Help, ik heb een videorecorder cadeau gekregen
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heeft trouwens toestellen in alle prijs-
klassen. Die andere merken zijn inder-
daad niet zo gemakkelijk te programme-
re n.'
Hetzelfde gold voor video's, en hij

'lVleneer het is toch zo eenvoudig, dat
programmeren van een tv-toestel. Als je
maar het goede merk koopt.'

noemde een zeer bekend merk waar
heel moeilijk mee te werken was.
'Daarom hebben we die ook in de aan-
bieding, we stoppen ermee.' Toevallig
waren wij een tijdje geleden op zo'n
aanbieding ingegaan en hebben dus
ook een merk thuis staan dat eruit
moest. Logisch dat we er moeite mee
hebben. Dezelfde politiek volgt de win-
kel al een tijdje bij de tv's en ook daar
waren we een paar maanden geleden
ingetrapt, met het gevolg dat het dagen
gekost heeft voordaï op onze'ieuwe
aanwinst RTL 4 op 4 stond.
'We zijn er nogal op gebrand dat de
klant met zijn aangeschafte toestel kan
omgaan, want anders kost ons dat veel
geld en tijd. Hij zal namelijk nooit toege-
ven dat hij iets verkeerd doet, het toestel
is in zijn ogen kapot en of we dat maar
even in orde willen maken, want garan-
tie is garantie. Het is dan vaak niet meer
dan even gewoon instellen', aldus de
verkoper, die toch ergens gelijk had met
zijn stelling: 'we verkopen geen moei-
lijke apparaten.'
Hoewel een andere hoek vol stond met
magnetrons, zijn we er toch maar van-
door gegaan, want helemaal welkom
waren we nog steeds niet met onze
vragen en vooral niet met dat fototoe-
ste l.

Telefoon wel; fax niet
Ons tweede bezoek betrof de PTT-win-
kel. Waar (alweer) een zeer behulpzame
verkoper veel gevoel had voor de pro-
blemen van ouderen. 'Maar in de prak-
tijk valt dat best mee. Als ze overgaan
van zo'n oud draaitoestel naar een

knoppenapparaat, is het even wennen
maar dat gaat gauw. Natuurlijk maken
ze meestal geen gebruik van alle moge-
lijkheden van zo'n modern toestel',
voegt hij er als vanzelfsprekend aan toe,

Ook als we
voorzichtig het
onderwerp
'fax'aanroe-
ren, stapt hij
daar gauw
vanaf. met een
blik van 'dat is
toch niks voor
ze', hoewel hij
wel een een-
voudig te
bedienen type
verkoopt.
Overigens zijn
veel toestellen
berekend op
ongemakken
als slecht ho-

ren en zien. Een gemakkelijk te bedie-
nen versterkertje en grote cijfers op de
druktoetsen lossen veel op. Hoewel een
toestel met enorm grote cijfertoetsen
niet meer in de collectie zit.'Wie uitleg
nodig heeft of speciale wensen komt
maar langs en we doen ons best' zo
Iuidt het devies van de PTT. wordt ons
bij het afscheid verteld.

Gebruiksgemak zwaarder wegen
ls de bediening van high-techapparaten
niet eenvoudig, als je de advertenties in
de kranten bekijkt, kom je tot de ontdek-
king dat je bij je keuze al heel wat speci-
fieke kennis nodig hebt. Gelukkig heb
ben we een Consumentenbond en die
bei]vert zich elke maand weer om de
technische vaktaal uit te leggen. Wat

'We hadden een apparaat met hele
grote cijfers, maar die is uit de collectie.
Wel heeft deze uitvoering een verster-
kertje in de hoorn.'

wel beter kan volgens critici, is de aan-
dacht die de Consumentenbond schenkt
aan het bedieningsgemak en de bijgele-
verde handleiding. Deze factoren zou-
den zwaarder moeten tellen in het eind-
oordeel.
Het is nu al zo dat menigeen zich laat
leiden door de waardering van de ge-
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bruiksaanwijzing bij testen en 'een
beste koop' graag laat lopen voor een
prod ukt waarvan de gebru iksaanwijzing
meer plusjes krijgt. Wij hebben dit al-
thans gedaan bij de aankoop van een
printer voor de computer en denken
daar goed aan gedaan te hebben. Hij
doet in elk geval wat wij willen dat hij
doet.
Overigens zijn er steeds meer bedrijven
die high-tech-apparatuur bij je thuis
komen aansluiten en/of een info-lijn
hebben ingesteld, zodat je je problemen
kunt voorleggen. Het is de moeite
waard daar op te letten als je een inge-
wikkeld apparaat moet aanschaffen.

Grijze markt moet
assertiever worden
De gerontologen willen dat technologen
meer met medici, sociologen en ergo-
nomen overleggen om te komen tot
produkten die beter tegemoet komen
aan onze wensen.
Dat dit nog niet gebeurt komt doordat
we niet genoeg van ons hebben laten
horen. Maar ouderen zullen zich niet zo
gauw roeren over dit onderwerp. Dan
zouden we toegeven achterte raken en
we doen juist zo ons best om bij te blij-
ven immers. Een wijk- en dienstencen-
trum in Den Haag dacht er goed aan te
doen een cursus te houden over het
bedienen van apparatuur, maar die is
alweer van het programma geschrapt:
te weinig belangstelling.
De oplossing zal dan ook van de indus-
trie moeten komen. lVlen vergeet daar,
denken wij, dat als bij het ontwerp van
een betaalpas, een video of een magne-
tron rekening gehouden worden met de
eisen van ouderen, deze produkten ook
in het algemeen gebruikersvriendelijker
worden. Ook voor de dertiger en de
veertiger die een gezicht trekt van 'voor
mij is het gesneden koek', maar er waar-
schijnlijk net zo veel moeite mee heeft
als wij!
Een stap in de goede richting is de proef
die men 25 mei in Eindhoven is begon-
nen met het'Centrum Techniek voor en
door ouderen'. Dat centrum moet een
ontmoetingsplaats worden voor 55-
plussers en vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven, de onderzoekerswereld
en de zorgsector. Het project is een
voorloper van een defintief in te richten
centrum, dat bedoeld is om ouderen
vrijblijvend en kosteloos te informeren
over consumentenprodukten en hulp-
middelen, maar ook bedrijven gelegen-
heid te bieden samen met ouderen
nieuwe marktideën te ontwikkelen en te
teste n.

Tekst: Adriaan Pels.
Foto's: Harry de Vré.
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BUITENBAND

Cryptogralrl

Slang in de Betuwe
Horizontaal

1. Gemakkelijke zittingen (9)

6. Verkiezingsbladen (1 1)

7. Onlangs veel plezier gehad (13)

9. ln dat land heeft iedereen schulden (13)

11. Het aannemen van nieuwe religieuzen (13)

13. Voorkeur om te bukken (7)

14. De teugels van het paard van Sinterklaas (13)

18. De prettige bijkomstigheid van een ongeluk (13)

19. Het niet naar de kerk gaan (13)

Verticaal
2. Sinaasappelvrouw (19)

3. Dit echtpaar zorgÍ samen voor het eten (8)

4. Gelijke letters (5)

5. Bij hem wordt een portable afgegeven (14)
6. Bekeuring bij een aanrijding (9)

7. Competitie tussen piloten bij het naderen van een
vliegveld (14)

8. l\4evrouw v.d. Wal is waardeloos (6.3.2.3) (1a)

10. Slang die in de Betuwe gedeeltelijk opschudding
veroorzaakt (7)

12. Bezoeken van een speeltuin (9)

15. Onrustige maand (5)

16. Officier van justitie (5)

17. Vierkante dam (3)

Oplossingen vóór 1 augustus naar mevrouw G.N. Borsje,
Norenburg 237,2591 AtVl Den Haag. De winnaar ontvangt
weer een cadeaubon.

OL.A.M.E. Hustinx
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B J zolrdBrheden
Anekdotes voor de bijkantoren-balies
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We schrijven 1959. Het jaar waarin het eerste mobielkan-
toor een tournee maakte langs die plaatsen, waar in de
wijde omtrek geen ANWB-vestiging was te vinden. Zo
stond dit mobielkantoor op de brinkvan een klein plaatsje
in Drenthe, toen er pruttelend en stotterend een Solex
stopte. De buitenman op die gemotoriseerde tweewieler
hoefde niet eens af te stappen, maar balanceerde met één
hand aan de uitschuifbalie. Hij viel met de deur in huis.
Wilde met z'n maatje naar een kamphuis ergens in Neder-
land en vroeg daarvoor om een kampkaart. Of de ANWB
hem die kon leveren. Dat kon dus. De gebruikelijke proce-
dure kwam op gang. Twee aanvraagformulieren, één voor
hem en één voor z'n maatje. Er moesten pasfoto's bij en
dat tweede formulier, dat begreep mijnheer toch wel,
moest nog door'uw maatje' persoonlijk worden onderte-
kend.
'Oh, maar dat kan niet,'zei de man,'m'n maatje kan niet
schrijven.'
'.... ls die dan analfabeet?'vroeg de ANWB-employé ver-
baasd.
'Nee meneer, maar het is mijn Solex, die gaat overal mee
naar toe.'
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