
Verteld Verleden  

  
Uitwerking van interview 07 A met: 

 

H. Bonger (1911 - 1999) 

 
De dato: 20-02-1999 
 
Lokatie:  Amsterdam, appartement Bonger 
 
Onderwerp(en):  Bonger's kindertijd, onderduiken, het oprichten van het HV en zijn 
redacteurschap van Mens en Wereld 
 
Duur interview: 46:53 
  
Naam en functie interviewer(s): 
  
Kader/context: Project Sprekend Humanisme ` 
 
Datum uitwerking: 29-06-2011 
 
Niveau van uitwerking:  Indicatief (= globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) en evt. opmerking) 
 
Drager: Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband. 
 
Respondent: dr. Henk Bonger (12-05-1911 - 26-02-1999) was rond de oprichting even 
secretaris van het HV. Hoofdredacteur van het HV blad Mens en Wereld (1958 – 1962), 
en als zodanig lid van het hoofdbestuur. Verliet HB in 1969 en M&W als redacteur in 
1968. Henk Bonger was sprak regelmatig voor het humanistische radioprogramma 
`Geestelijk Leven' (1945-1976), dat op zondagmorgen werd uitgezonden in de zendtijd 
van de VARA. De teksten zijn gepubliceerd in het periodiek ‘Het Woord van de Week’ 
(1948-1973). Bekend waren Bongers `bedelpraatjes', waarin hij donaties wierf voor het 
Humanistisch Verbond. 
 
 
Naam respondent: H.Bonger 
Onderwerp: Bonger's kindertijd, het oprichten van het HV en zijn redacteurschap van 
Mens en Wereld 
Datum/Jaar: 11-02-1999 



Cassettes: 07a 
Duur: 46:53 
Datum uitwerking interview: 2011 
Naam bewerker: Wouter Meesen 
 
  
Teller:  min/sec 
007 A: 
 

Index/onderwerp : Opmerkingen : 
 

00:00 - 03:05 Inleiding van het gesprek  
03:05 - 04:59 Bonger’s kindertijd 

 
 

04:59 - 05:44  levensbeschouwing vader Spinoza, humanist, vrijzinnig 
milieu 

05:44 - 06:35 onderwijs dat Bonger heeft genoten  
 

06:35 - 07:07 eerste beroep van Bonger Leraar 
 

07:07 - 08:05 ondergedoken in de oorlog meer dan 25 adressen 
 

08:05 - 09:24 beroep van Bonger’s vader 
 

 

09:24 - 10:40 Bonger's moeder joodse jongen in huis gehad 
 

10:40 - 11:33 griekse filosofen  
11:33 - 13:33 het oprichten van het HV als redacteur van Mens en 

Wereld 
13:33 - 15:14 Bonger even secretaris HV  

 
15:14 - 15:34 Bonger terughoudend   Toch meedoen met HV 
15:34 - 16:50 leraar   stedelijk gymnasium 

 
16:50 - 18:13 artikel Bonger over het HV   
18:13 - 19:19 jaarcongressen HV op de radio bij rubriek Woord 

van de Week 
 

19:19 - 21:43 ledenaantal HV  in de beginjaren 
 

21:43 - 24:20 intiatief tot oprichting HV Hoe dit tot stand kwam 
 

24:20 - 25:18 het begrip 'Verbond'  waarom er voor gekozen 
werd 

25:18 - 26:25  De Dageraad 
 

 

26:25 - 28:03 Mens en Wereld over het werk als redacteur 
 

28:03 - 29:57 vergaderingen bij de redactie o.l.v. Jaap van Praag 



 
29:57 - 30:36 debatten bij vergaderingen zakelijk en kort 

 
30:36 - 31:49 buiten vergaderingen tijdens vergaderingen nooit 

strijd tegen het geloof 
31:49 - 32:53 meningen tegen het geloof  

 
Teller:  min/sec 
007 A: 
 

Index/onderwerp : Opmerkingen : 
 

32:53 - 34:02  het blad Rekenschap kleine betrokkenheid 
 

34:02 - 34:33 inspiratie uit het redactiewerk  
 

34:33 - 35:07 al het werk vrijwillig  om geld bedelen 
 

35:07 - 36:40 Bongers drijfveer voor het humanisme  voor ongelovigen opkomen 
 

36:40 - 38:37 Jaap van Praag  
 

38:37 - 39:30 afscheidsfeestje toen Bonger aftrad 
als redacteur 
 

Jan Brandt Corstius 

39:30 - 39:58 meer redacteur dan lid van het 
hoofdbestuur 
 

 

39:58 - 41:39 humanisme vormgeven in Bonger's 
persoonlijk leven 
 

kerstboom 

41:39 - 42:48 humanistische waarden  doorgeven aan kinderen 
 

42:48 - 43:50 of Bonger Stuiveling en Brandt 
Corstius leerde kennen via Jaap van 
Praag 
 

via een vergadering leren 
kennen 

43:50 - 44:51 vergadering of HV socialistisch moest 
zijn 
 

Bonger was tegen 

45:38 - 46:53 
(einde)  

of Bonger met zijn vrouw sprak over 
het humanisme. 

zijn vrouw was ook humanist 

 
 
 
 


