
Verteld Verleden 

  
Uitwerking van het interview 32 A met: 

 

DIEPENHORST, MR. DR. I.A. (ISAAC) (1916-2004) 
 
De dato:  
 
Lokatie: Bij respondent thuis (plaats). 
 
Onderwerp(en): Diepenhorst zijn visie op de humanistische levensbeschouwing 
 
Duur interview: 47:25 minuten  
  
Naam en functie interviewer(s):  
  
Kader/context.  Interview in het kader van ‘Sprekend Humanisme’, het verleden 
ontsluiten voor geïnteresseerden d.m.v. interviews. 
 
Datum uitwerking: 03-05-2011 
 
Niveau van uitwerking:           Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) 
en evt. opmerking) 
 
Drager: Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband. 
 

Respondent: I.A. Diepenhorst (1916-2004), Geboren te Rotterdam, 18 juli 1916, 
Overleden te  Zeist op 21 augustus 2004. Hoogleraar, senator en minister van 
Onderwijs en Wetenschappen en Tweede Kamerlid uit een bekende antirevolutionaire 
familie. Was na de Tweede Wereldoorlog actief in het Nederlands Gespreks Centrum 
(NGC), een dicussieplatform waarin humanisten en religieuzen met elkaar van 
gedachten konden wisselen. Diepenhorst kwam uit een gereformeerd gezin. Hij 
studeerde theologie en rechten aan de Vrije Universiteit.  

 

 
 



 
 
 
 
 
Naam respondent:  I.A. Diepenhorst 
Onderwerp:  Diepenhorst zijn visie op de humanistische levensbeschouwing 
Datum/Jaar: 
Cassette: 32a 
Duur:  47:25 minuten 
Datum uitwerking interview: 03-05-2011 
Naam bewerker: Wouter Meesen 
 
  
Teller: min/sec Index/onderwerp: Opmerkingen: 
32 A 
00:00 -04:25 

oprichting en doel van het 
Nederlands Gesprekcentrum 
(NGC) 

 

04:25 - 07:45 A.M. Donner, Kohnstamm markante mensen verkennen 
hoe NGC moest opereren 

07:45 - 09:00 NGC volgens poldermodel  
09:00 - 09:50 Diepenhorst aangezocht door 

Van Der Ploeg 
 

09:49 - 12:30 de verschillende stromingen 
in het NGC 

 

12:30 - 13:00 onderwerpen in NGC  
13:00 - 14:40 conflicten in NGC  
14:40 - 18:50 het beeld van Diepenhorst 

over het humanisme 
hangt af van welk 
humanisme 

18:50 - 21:15 Hoe Diepenhorst het 
humanisme tegemoet trad 

verdraagzaamheid 

21:15 - 22:32 Of Diepenhorst erkenning 
kon opbrengen voor het 
humanisme 

 

22:32 - 22:55 NGC was zeer leerzaam dialogen met anderen waren 
leerzaam 

22:55 - 23:50 Kohnstamm  
23:50 - 24:35 de vereniging van 

universiteiten 
 

24:35 - 25:49 Van Praag m.b.t. het NGC 
25:49 - 27:40 Stempels, eerste liberaal in 

het hoofdbestuur 
van de NRC, liberaal 

27:40 - 28:30 Waslander socialist 
28:30 - 31:28 de islam in Nederland  
31:28 - 35:30 Of het beeld dat Diepenhorst 

had van humanisten 
hing af van de persoon 



veranderde 
35:30 - 36:30 waardering hing vaak af van 

vriendschap 
 

36:30 - 38:35 Over concrete oplossingen 
konden partijen in het NGC 
het niet eens zijn. 

Over het huwelijk, positie van 
de vrouw, opvoeding van 
kinderen, kerk en staat 

38:35 - 39:30 Diepenhorst had een 
middenstandpunt:  

humanisten moesten een 
kans krijgen bij NGC 

39:30 - 40:57 Interkerkelijk contactorgaan 
in overheidszaken 

Gespreksorgaan voor kerken 

40:57 - 43:50 contact met Tielman  
43:50 - 46:00  contact met het HV  
46:00 - 47:25 (einde) Over commissie geestelijke 

verzorging 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


