Verteld Verleden
Uitwerking van het interview 32 B 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: 40:38 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:
en evt. opmerking)

Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen)

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: 32b
Duur: 40:38 minuten
Datum uitwerking interview: 06-05-2011
Naam bewerker: Wouter Meesen

Teller: min/sec 32 B

Index/onderwerp:

Opmerkingen:

00:00 - 04:59

brochure Diepenhorst over
humanistisch geestelijke
verzorging

over HGV binnen de
gevangenis

04:59 - 07:38

Nationale Commissie voor
Geestelijke Verzorging

hierin geen humanisten

07:38 - 08:55

Tegen een neutrale staat

kerken doen geestelijke
verzorging

08:55 - 11:52

waarheid heeft meer dan 1
zijde

euthanasie

11:52 - 13:56

humanisme heeft
waardevolle elementen

autonomie/ geestelijke leegte

13:56 - 14:32

milder geworden

14:32 - 18:30

sommige humanisten waren
goede vrienden

over Brandt Corstius

18:30 - 19:53

brochures HGV

veel kennis over humanisme

19:53 - 20:13

theologie en rechten studie

20:13 - 21:20

grote strijd / kleine strijd
humanisme

21:20 - 22:55

hoogleraar Post

22:55 - 23:35

HV wilde met de kerken
tegen nihilisme

23:35 - 24:55

waar Diepenhorst zicht op
had: kleine of grote strijd

misbruik van positie van
humanisten

24:55 - 25:23

milde en bittere humanisten

bittere konden zeer grof zijn

25:23 - 27:30

Van Praag

Van Praag MET de kerken
tegen nihilisme

27:30 - 28:20

Bonger / Stuiveling

28:20 - 29:46

van buitenaf moeilijk te zien
welke humanist waarvoor
stond

29:46 - 31:20

De Dageraad / De Vrije
Gedachte

31:20 - 32:40

Over relatie tussen politieke
en levensbeschouwelijke
overtuiging

individueel verschillend

32:40 - 33:40

Over de politiek

VVD en PvdA

33:40 - 37:50

Over tegenwerking vanuit
kerk om humanisten te
erkennen

37:50 - 40:00

Over verwijt dat humanisten
te toegeeflijk waren

40:00 - 40:38 (einde)

geen verandering in kijk op
de humanisten

soms zijn mensen moeilijk te
benoemen

soms onverschillig over grote
vragen van het leven

