
Verteld Verleden 

  
Uitwerking van interview 10 A met: 

 

Fenco van den Berkhof (1916- 2005) 

 
De dato: 28 januari 1999 
 
Lokatie:   
 

Onderwerp(en): Kindertijd, loopbaan, 2e wereld oorlog en de oprichting van het HV, 
Geschiedenis HV (oprichting en eerste jaren), gebouwen HV verwerven, spanning 
Stuiverling - Van Praag, elitaire klimaat HV. Dageraad / DGV, Humanistisch kwartiertje 
bij de VARA.  

Duur interview: 43:04 
  
Naam en functie interviewer(s): ? interviewer zat in 1947-1948 in militaire dienst, 
volgde een jaar college welsprekendheid bij Stuiverling 
  
Kader/context: Interview in het kader van het verleden ontsluiten voor 
geïnteresseerden d.m.v. interviews. 
 
Datum uitwerking: 10-07-2011 
 
Niveau van uitwerking:           Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) 
en evt. opmerking) 
 
Drager: Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband. 
 
Respondent: Fenco van den Berkhof (1916- 2005) was de eerste secretaris van het 
HV. Voorbereiding Humanistisch Verbond in zijn huis in Eindhoven, waar zijn vriend, Jaap 
van Praag, zat ondergedoken. Fenco werkte bij Philips. F vd B was geestelijk raadsman 
in HvB Utrecht. 
 
 
Naam respondent: Fenco van den Berkhof 
Onderwerp: Kindertijd, loopbaan, 2e wereld oorlog en de oprichting van het HV 



Datum/Jaar: 28 januari 1999 
Cassettes: 10a 
Duur: 43:04 
Datum uitwerking interview: 10-07-2011 
Naam bewerker: Wouter Meesen 
 
  
 
Teller: min/sec 
Cassette 10 kant A: 
 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 
 

00:00 - 00:56 achtergrond van Fenco  
 

00:56 - 01:19 ‘nest’ Fenco  ouders niet kerkelijk 
 

01:19 - 01:40 Fenco's catechesatie  
 

01:40 - 02:57 Fenco's eerste baan  na zijn diploma 
sportartikelenzaak 
 

02:57 - 04:20 Fenco's dienstverlenings bedrijf 
 

 

04:20 - 07:02 Fenco's baan bij de 
scheepvaartmaatschappij 
 

 

07:02 - 08:30 Fenco's firma Hulp en Co 
 

 

08:30 - 09:40 Fenco's baan bij Philips 
 

 

09:40 - 11:44 Jaap van Praag  zat bij Fenco ondergedoken 
in de oorlog 

11:44 - 12:40 luchtbescherming Eindhoven bij Philips was niets meer te 
doen  
 

12:40 - 13:12 over een vrouw die veel joden 
heeft laten onderduiken 
 

(10) 

13:12 - 13:40 onderduikers en etensbonnen 
 

 

13:40 - 13:54 Voorbereiding HV  werd in de oorlog bij Fenco 
thuis voorbereid door Jaap 
van Praag 

13:54 - 14:50 Overleven in de oorlog  roggebrood koken en 
houtsprokkelen 
 

14:50 - 15:27 Jaap van Praag, Stuiveling en Jan 
Brandt Corstius 

al contact tussen die drie 
tijdens de oorlog 



 
15:27 - 15:41 de oprichting van het HV in het gebouw van Vrij 

Nederland 
 

15:41 - 16:30 Fenco administrateur van HV 
 

 

16:30 - 17:22 Fenco verhuisde naar Utrecht  want het HV had in Utrecht 
het hoofdkantoor 
 

17:22 - 18:26 waarom Fenco bij het HV kwam veel discussies met Jaap van 
Praag 
 

18:26 - 18:58 of de gemeenschappelijke vijand 
in de oorlog een rol speelde bij de 
totstandkoming van het HV 
 

 

18:58 - 19:36 over stenen voor brood geven 
 

 

19:36 - 21:45 eerste kantoor  veel te klein, verhuizing naar 
een pand aan de Oudegracht 
 

21:45 - 22:22 HV was erg elitair  
 

 

22:22 - 23:14 een restaurant in Nunspeet als gift voor het HV in ruil 
voor levenslange uitkering 
 

23:14 - 24:56 de kern van het humanisme moeite met de uitvoering 
humanisme, want te elitair 
 

24:56 - 27:25 de Dageraad en het HV, 
en het Humanistisch Kwartiertje 
op de radio 

relatie beetje ordinair, en of 
het HV het socialisme op 
moest nemen 
 

27:25 - 28:35 de dreiging van godsdienst 
 

 

28:35 - 29:45 conferenties in de Ark in Nunspeet ook kampen georganiseerd 
 

29:45 - 31:55 contacten met de kerken 
 

 

31:55 - 33:25 de Kleine Strijd Gelijkberechtiging 
 

33:25 - 34:40 humanistisch geestelijke 
verzorging 
 

 

34:40 - 35:53 over het hoofdbestuur Van Praag zeer dominant 
aanwezig 
 

35:53 - 38:02 nieuwjaarsbrief Van Praag Van Praag te dominant 
 



38:02 - 40:12 Stuiveling en Van Praag over spanning tussen hen 
 

40:12 - 41:09 over Stuiveling  
 

41:09 - 42:02 Bonger en Brandt Corstius Intellectuelen 
 

42:02 - 43:04 (einde) Loenen en Pos en Tielrooij  
 
 
 
 
 


