
Verteld Verleden 

  
Uitwerking van interview met: 

Arie Leendert den Broeder (1929-2010) 
De dato: eind jaren `80 
 
Lokatie:  Rotterdam 
 
Onderwerp(en): werkloosheid, punks, ‘eigen werk beweging’, de verzorgingsstaat en 
maatschappelijk besef 
 
Duur interview: 46:31 
  
Naam en functie interviewer(s): Bert Boelaers 
  
Kader/context: Interview in het kader van waarschijnlijk een artikel van Bert Boelaers  
 
Datum uitwerking: 16-09-2011 
 
Niveau van uitwerking:           Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) 
en evt. opmerking) 
 
Drager: Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband. 
 

Respondent: BROEDER, ARIE LEENDERT DEN (1929-2010) 

Arie den Broeder (1-6-1929 - 27-2-2010) was socioloog, bestuurskundige. Hoofd 
Directie Bijstandszaken op het ministerie van CRM.  

Den Broeder werd in 1956 lid van het Humanistisch Verbond. Hij was voorzitter van de 
afdeling Voorburg/Rijswijk van het Humanistisch Verbond. 

Hij was lid van het landelijk hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond (HV) van mei 
1979 tot mei 1989. Van mei 1987 tot mei 1991 was hij voorzitter.  
 
Begin jaren '90 was Den Broeder bestuurslid van HIVOS en voorzitter van het 
humanistisch Opleidings Instituut (HOI), voorzitter van de Humanistische 
Omroepstichting en redacteur van het humanistisch wetenschappelijk tijdschrift 



Rekenschap. Ten slotte was hij lid van de Adviesgroep Bezinning van het HV (ca. 1993, 
voorzitter studiegroep Marginalisering). 

Den Broeder woonde eind jaren zeventig in een commune in Rijswijk 

 
 
 
Naam respondent: Arie den Broeder 
Onderwerp: werkloosheid, punks, ‘eigen werk beweging’, de verzorgingsstaat en 
maatschappelijk besef 
Datum/Jaar: eind jaren `80 
Cassettes: 64a 
Duur: 46:31 
Datum uitwerking interview: 16-09-2011 
Naam bewerker: Wouter Meesen 
 
  
Teller: min/sec Index/onderwerp: Opmerkingen: 
Cassette kant A: 
00:00 - 02:13 

over 'punks' die de orde 
verstoorden 

over verlaging van 
jeugduitkeringen 

02:13 - 05:28 over uiterlijk en kleding  
05:28 - 10:06 over met punks praten over 

een banenplan 
gapende kloof tussen 
ambtenaar en punks 

10:06 - 11:31 wat het probleem is met de 
communicatie met punks 

 

11:31 - 12:50 hoe Den Broeder de lastige 
communicatie met punks 
ervaart 

 

12:50 - 15:37 of andere ambtenaren ook de 
punks willen helpen 

 

15:37 - 18:56 dat de punks zelf de 
maatschappelijke behoefte 
van hun baan minder inzien 

 

18:56 - 19:56 dat Den Broeder niet gelooft 
in de vrijblijvende 
maatschappij 

 

19:56 - 22:03 over het falen van de 
verzorgingsstaat 

 

22:03 - 24:53 over het idee dat men zou 
hebben dat iedereen kan 
doen wat hij/zij wilt 

 

24:53 - 27:43 over de egocultuur, 
individualisme 

sociuscultuur 

27:43 - 29:37 hoe mensen ertoe te laten 
komen om in hun eigen 

harde ruilmaatschappij, alles 
draait om eigenbelang 



behoefte te kunnen voorzien 
29:37 - 32:20 vrijwilligerswerk of een maatschappij waarin 

mensen niet altijd uit 
eigenbelang handelen 
mogelijk is  

32:20 - 34:00 de verharding van de 
maatschappij 

 

34:00 - 34:57 hoe de oudere generatie 
werkloos wordt 

 

34:57 - 36:06 hoe de emancipatie van 
vrouwen stokt 

 

36:06 - 36:40 over de werklozen onder de 
licht-gehandicapten  

 

36:40 - 37:06 over jongeren die buitenspel 
staan 

 

37:06 - 42:03 hoe mensen maatschappelijk 
besef te geven 

binding met arbeid, 
begeleiding voor mensen die 
buiten de maatschappij staan 

42:03 - 43:07 over dat het huidige beleid 
maatschappelijk besef niet 
ten goede komt 

 

43:07 - 46:31 (einde) hoe mensen maatschappelijk 
besef te geven (2) 

d.m.v. levensbeschouwelijke 
organisaties, sociaal vangnet 
dichter bij de mensen 
brengen 

 


