
Verteld Verleden 
 

Uitwerking van interview 46 B met: 

Wim Hos (1912 - 2006) 
 
Naam respondent: Wim Hos 
 
De dato: 11 juni 2001 en 9 januari 2002 
 
Lokatie: Amersfoort, Humanistisch Wooncentrum voor ouderen, De Eemgaarde 
 
 
Onderwerp(en): HV  Humanitas, HSHB, installatietechniek, Piet Schut, arbeiders, 
sfeer in humanistisch Amersfoort, steun wethouders, politieke conflicten, Kleine & 
grote strijd. 
 
Duur interview: 46:52 min 
 
Naam en functie interviewer(s): Pieter Edelman, vrijwilliger HHC 
 
Kader/context. Onderzoek naar JVA  
 
Datum uitwerking: 08 juli 2011 
 
Niveau van  uitwerking: Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) en evt. 
opmerking) 
 
Drager: Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband.  
 
Respondent: Wim Hos (geboren 1912, getrouwd 1940 met Ali Koopman), altijd 
actief gebleven in de geheelonthoudersbeweging. Hos is als socialist van JGOB naar 
JVA gegaan en was actief in het verzet. Een der vier oprichters van het Religieus 
Humanistisch Verbond te Amersfoort 1945 en langdurig bestuurslid. Voornamelijk 
actief geweest in en vanuit Amersfoort. 
 
Naam respondent: Wim Hos 
Onderwerp: JVA, Piet Schut, HV, arbeiders 
Datum/Jaar: 11 juni 2001 en 9 januari 2002 
Cassette:  46  kant B 
Duur:  46:52 
Datum uitwerking interview: 08 juli 2011 



Naam bewerker: Jeroen Breekveldt, vrijwilliger HHC 
 
 
 
 

Teller: 
minuut/sec 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 
 

00.00 
 

Religieus humanisme Begrijpelijk, maar niet mijn zwaartepunt 

02.40 Humanitas A`foort Door Hos opgericht als maatschappelijk 
werk, ook kerkelijken bij betrokken 
 

04.24 
 

HV Door drukte bestuurswerk losgelaten, in 
Amersfoortse Gemeenschap gezeten 
namens Humanitas, 15 jaar voor HV in DB 
als penningmeester gezeten. 

06.25 
 

Humanistisch 
verzorgingshuizen 
HSHB 

Fenco vd Berkhof deed i.s.m. alg. 
woningbouwvereniging Polak huis, maar 
slechte ervaring. Dus eigen org opgericht, 
eerst advies offertes technische installaties 
door Hos en Bep Max, 25 huizen 
gerealiseerd. 

12.07 Bezinningsbijeenkomsten  Schut. Vaak lezing in andere 
gemeenschappen, (40 mensen) met o.a 
Kees Boeke, klein lijstje, met kerst Henriette 
Roland Holst. Wisselende lokaties. 
Contributie 3 gulden per jaar, dus collectes. 

16.44 
 

Sfeer Amersfoort Schut had slecht gehoor, dochter speelde 
piano op bijeenkomsten. Zes man in 
bestuur, intensieve vriendenkring, evenveel 
invloed, 3 oud JGOB-ers. 

19.40 
 

Arbeidersbeweging Schut en wij wilden HV als trekpleister voor 
arbeiders, Soester Kwartier ingetrokken 
daarom, maar niet gelukt arbeiders erbij te 
krijgen. Erg jammer. Jeugdbeweging gaf wel 
arbeiders kans zich te ontwikkelen.  

22.40 
 

Pogingen arbeiders erbij 
te trekken 

Bijeenkomsten in speeltuinvereniging met 
makkelijke sprekers, maar arbeiders 
kwamen niet.  

23.50 
 

Conflicten  Eind jaren 50. PvdA-ers versus linkseren 
(Schut o.a). Schut (PSP) zou te veel naar 
links willen. Schut voorzitter af. Hele 
moeilijke periode, als secretaris er tussen in. 
Niet humanistische acties tegen Schut.  

28.25 Politiek Werkte door vanuit de zijlijn. Van Praag 
sprak op crematie Schut. Hos ook.  

29.39 
 

Landelijk conflict Schut Over communiste Van der Muizenberg, die 
werd uitgesloten uit HB. Was ik ook boos 
over.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

31.32 
 

conflict Schut Te weinig kosmische/religieuze beginselen 
volgens Schut, niet met Hos over gesproken 

Teller: 
minuut/sec 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 
 

32.50 
 

Schut emotioneel? Wij waren vrienden, sprak niet met mij over 
ruzies in HV. Door gehoorprobleem soms 
conflict in debat in groepje.  

35.21 
 

HV landelijk Hos kwam op congressen, met Jan vd Lede 
provinciaal geprobeerd, ontspannen familiedag 
in t bos (begin jaren 50) werkte niet. 

37.33 
 

Kleine en grote strijd HVO school opgericht, geld gekregen bij 
wethouder die HV lid was. Later strijd tegen 
afnemen subsidie, met steun van Raad van 
Kerken. Schut, Hos en Odo Croiset 
verbaasden met hun diepgang de kerkelijken.   

40.53 Henk van Tilburg Samenbrengen geloofsovertuigingen / 
levensbeschouwelijken,  

42.25 
 

Steun wethouders Afkomstig uit arbeidersklasse, rooie aanhang, 
sympathiek tegenover buitenkerkelijken 

43.56 
 

Bep Max Via jeugdbeweging NBAS, oprichting 
Jeugdherberg. 
In gevangenis (1933) brief ouders dat Bep Max 
van De Wapens Neder in A`foort woonde 

Einde 
47.08 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  


