
Verteld Verleden 

 
Uitwerking van interview 33 A met: 

Henny Baas (1936 - 1989) 
 
Naam respondent: Henny Baas  
 
De dato: 
 
Lokatie: Utrecht 
 
Onderwerp(en): Over Baas zijn functie als directeur, over de procedure om zijn 
opvolger te benoemen, over kadervorming en over de commissie Hirsch Ballin.  
 
Duur interview: 47:34 minuten 
  
Naam en functie interviewer(s):  
  
Kader/context.  Interview in het kader van HUMUS-interview 
 
Datum uitwerking: 09-05-2011 
 
Niveau van uitwerking:           Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) 
en evt. opmerking) 
 
Drager: Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband. 
 

Respondent: Henny Baas (1-9-1936 - 19-02-1989) was grafisch ontwerper bij Philips 
en creatief therapeut in een psychiatrische inrichting geweest, voordat hij in 1980 tot 
directeur van het Humanistisch Verbond werd benoemd. Hij was wethouder en 
loco-burgemeester van Gieten. 

 
 
 
 
 
Naam respondent: Henny Baas 



Onderwerp:  Over Baas zijn functie als directeur, over de procedure om zijn opvolger te 
benoemen, over kadervorming en over de commissie Hirsch Ballin. 
Datum/Jaar: 
Cassette: 33a 
Duur:  47:34 minuten 
Datum uitwerking interview: 09-05-2011 
Naam bewerker: Wouter Meesen 
 
  
Teller: min/sec Index/onderwerp: Opmerkingen: 

 
Cassette Kant 33 A 
00:00 - 04:05 

Henny Baas zijn functie in HV management van centraal 
bureau, inhoudelijke 
verantwoordelijkheid 
 

04:05 - 05:45 Over de opvolger van Henny 
Baas 
 

nieuw hoofd van dienst 

05:45 - 06:30 Over de taken van de 
opvolger 

takenomschrijving 
samenstellen 
 

06:30 - 08:53 procedure van werving  anders dan normaal 
 

08:53 - 12:12 hoe de afdeling 
verenigingszaken eruit gaat 
zien 
 

wordt taak van de opvolger 

12:12 - 15:10 Meerdere modellen mogelijk. 
In de praktijk moet model 
uitgewerkt worden 
 

bijv. consulentenfunctie 
versterken 

15:10 - 16:57 welke groepen in de nieuwe 
afdeling verenigingszaken 
worden ondergebracht 
 

 

16:57 - 18:33 Over de kadervorming 
 

 

18:33 - 21:30 Over de dienst HVO 
 

 

21:30 - 22:45 kadervorming wordt breder 
 

 

22:45 - 25:22 over de vrouwen- , jongeren- 
en homo-groepen 
 

 

25:22 - 28:05 Socrates-bezinningsfunctie Humanistisch Instituut voor 
Wetenschappelijk Onderwijs 
(HIWO) 



28:05 - 30:04 weer over kadervorming 
 

 

30:04 - 32:30 over subsidie voor het CHV veel meer geld voor kerken, 
politieke zaak 
 

32:30 - 35:30 Hoe er geld komt voor CHV CHV wordt financieel erkend 
 

35:30 - 38:00 bestemmingssubsidie  
 

 

38:00 - 40:16 Over wanneer de overheid 
verantwoordelijk is voor het 
humanisme. (bijv. leger) 
 

Ondanks scheiding kerk en 
staat 

40:16 - 42:02 Over een commissie (Hirsch 
Ballin) die deze 
verantwoordelijkheid gaat 
onderzoeken 
 

commissieleden: o.a. Max 
Rood 

42:02 - 47:34 (einde) Over de aanduiding van het 
type levensbeschouwing van 
een burger  

zou weg moeten (aanduiding 
van belang voor de kerken), 
SILA 

 
 
 


