Samenvatting levensloop H.E. Outmans
Outmans is geboren op 6 april 1908 in Amsterdam en heeft een gelukkige jeugd gehad. Door de
religieuze achtergrond van zijn (gescheiden) moeder is hij ook zo opgevoed. In het begin van de Eerste
wereldoorlog moesten ze naar Apledoorn verhuizen, waar zij een pension begon en later nog een
relatie kreeg. Na de LO is hij geslaagd voor HBS in 1927. Op advies van een leraar heeft hij aan de 4jarige opleiding voor Landmeten in Wageningen gevolgd. Tijdens zijn studietijd heeft hij zijn latere
vrouw, Mien, leren kennen (getrouwd in 1931); zij was lid van de Jongeren Vredes Aktie, de jong
theosofen, die deels religieus gericht waren (orde van de ster in het oosten, theosofie, mazdaznan,
soefie) anderzijds meer maatschappelijk gericht (socialisme, communisme, anarchisme,
reinlevenbeweging, orde van levende arbeid e.d.), waaruit de PIA (Praktisch Idealisten Associatie) is
ontstaan.
In 1932 deed Outmans zijn examen voor landmeter van het kadaster, en krijg kort daarop mijn
aanstelling aan het eenmanskantoor Zierikzee; begonnen met uitgebreide metingen op duintoppen in
Haamstede/Renesse. In die periode krijgt Outmans o.m. belangstelling voor de leer van Krishnamurti
(kernlijfspreuk: Mens ken uzelf), Mathilde Wrede, dochter van een gevangenisdirecteur in Finland die
met liefde criminelen begeleid, Mahatma Ghandi met zijn geweldloze strijd, Bart de Ligt, die het
anarchisme van Proudhon aanhing en Kees Boeke, een Quaker en principieel religieus anarchist, die
later de Werkplaats zou oprichten, een school met een didactisch systeem, gebaseerd Montessori
onderwijs.
Op advies van Prof Tienstra uit Delft werd bij het Kadaster ingevoerd dat de meetassistenten de
meetwerkzaamheden zouden uitvoeren bij de bureaus buitengewoon landmeetkundig werk. Daarop
kreeg Outmans een aanstelling als toegevoegd Landmeter bij BLW in Utrecht dat hij samen met De
Groot inrichtte. Veel tekenaars waren niet geïnteresseerd in Landmeetkunde, maar probeerde de
deportatie naar Duitsland te ontlopen. Het werk van Outmans was voornamelijk in Brabant.
(De kinderen gaan in Zeist naar de Vrije School en daardoor raken Outmans en zijn vrouw in de ban
van de antroposofie.)
Na de oorlog komt door mijn functie als toegevoegd landmeter ook de opleiding van landmeetkundig
ambtenaar dat later werd gecentraliseerd in de zg. zandbakcursus. De aantal geslaagden werd bepaald
door de behoefte van de Dienst.
Na zijn pensionering komt Outmans in aanraking met de kerstspelen in Boxmeer en daardoor onstaat
aldaar de Vrije School.

