
Verteld Verleden 

  
Uitwerking van interview 10 B met: 

 

Fenco van den Berkhof (1916 -2005 ) 

 
De dato: 28 januari 1999 
 
Lokatie:   
 
Onderwerp(en): over de HSHB, dat het HV te elitair is en het individualisme 
 
Duur interview: 34:40 
  
Naam en functie interviewer(s): 
  
Kader/context: Interview in het kader van het verleden ontsluiten voor 
geïnteresseerden d.m.v. interviews. 
 
Datum uitwerking: 11-07-2011 
 
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 
en vriend Jaap van Praag. In zijn huis ontstond idee voor HV. In de Oorlog zat Jaap van 
Praag ondergedoken bij F.v.d.B in Eindhoven. FvdB en Van Praag werkten daar aan 
voorbereiding HV. Fenco werkte bij Philips. Was later directeur HSHB 

 
Naam respondent: Fenco van den Berkhof 
Onderwerp: over de HSHB, dat het HV te elitair is en het individualisme 
Datum/Jaar: 28 januari 1999 
Cassettes: 10b 
Duur: 34:40 
Datum uitwerking interview: 11-07-2011 
Naam bewerker: Wouter Meesen & Michael Kerkhof 



 
Teller: min/sec Index/onderwerp: Opmerkingen: 

 
00:00 - 00:37 notuleren door Fenco Alles voorleggen aan Van 

Praag. 
 

00:37 - 01:09 tot wanneer Fenco administrateur 
was 
 

een jaar of vijftien 

01:09 - 01:52 werk Fenco na HV bedrijfsleven accountancy 
 

01:52 - 03:23 HSHB zijn bijna verpleeghuizen 
geworden 
 

04:06 - 04:32 HSHB (2) mooie tijd , zeer hard gewerkt 
 

04:32 - 04:54  Fenco's eerste vrouw 
 

 

04:54 - 11:32 HSHB (3) over de privatisering, Huizen 
zijn niet meer humanistisch 
maar algemeen geworden. 
bouwvoorschriften 

11:57 - 12:30  Fenco`s politieke activiteiten  
 

 

12:30 - 14:42 PvdA passie is weg 
 

14:42 - 15:15 Nederlands Gesprek Centrum (NGC) 
 

 

15:15 - 16:18 het humanistisch vormings onderwijs 
 

 

16:18 - 17:11 over de eigenlijke strijd  volgens Van Praag 
 

17:11 - 17:57 Jaap van Praag harde werker, een enorme 
bulldozer, smoorde 
initiatieven van anderen 

17:57 - 18:35 Jan Brandt Corstius 
 

 

18:35 - 22:10 HV burgerlijk  wel te elitair 
 

22:10 - 25:10 HV  jongeren beweging  ook te elitair 
 

25:10 - 26:50 niet-actieve leden van het HV 
 

 

26:50 - 29:49 hoge leeftijd  maakt niet actief 
 

29:49 - 31:02 Individualisme 
 

 

31:02 - 32:13  de markt  alles tegenwoordig de markt  
32:13 - 33:55 verhouding Van de Muijzenberg, weinig 



humanisme-communisme herinnering aan. 
Kernwapendebat 
 

33:55 - 34:40 (einde) Indië  linggadjati affaire 
 
 
 
 
 
 
 
 


