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Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat Jaap van Praag (1911-1981) werd geboren. Van Praag is de 

vader van het Humanistisch Verbond en was langjarig de leidende figuur in de humanistische beweging. Het 

J.P. van Praag Instituut en Humanistisch Historisch Centrum organiseren op vrijdag 21 oktober een bijeenkomst 

over de wijze waarop het gedachtegoed van Van Praag nog steeds actueel is.  

In het gevarieerde programma gaan sprekers in op de biografische, organisatorische, filosofische, politieke en 

wetenschappelijke aspecten van het denken en handelen van Jaap van Praag. Sprekers zijn Rob Tielman (o.a. 

oud-voorzitter van het Humanistisch Verbond), Alfons Nederkoorn (wijsgerig socioloog en promovendus), Rein 

Zunderdorp (voorzitter HV), Joachim Duyndam (Socrates hoogleraar Wijsbegeerte aan de UvH) en Bert 

Gasenbeek (directeur/historicus verbonden aan J.P. van Praag Instituut en het HHC). 

Op 28 september dit jaar vindt de eerste promotie plaats aan het J.P. van Praag Instituut: Alfons Nederkoorn 

verdedigt zijn proefschrift over het denken van Van Praag over humanisme in relatie tot spiritualiteit.  

Het Humanistisch Historisch Centrum, voorheen het Humanistisch Archief, bestaat dit jaar vijftien jaar. Op de 

bijeenkomst worden ook de nieuwe naam, website, blog en nieuwe voorzitter gepresenteerd. 

http://www.uvh.nl/agenda/promotie-alfons-nederkoorn
http://www.uvh.nl/humanistisch-historisch-centrum


Programma 

Deel 1 

14.00-14.05 Welkom Bert Gasenbeek 

 

14.05-14.10 Introductie op programma Joep Schrijvers 
 

14.05-14.25 Wie was Jaap van Praag? 

- Interview ahv van afbeeldingen 

Bert Gasenbeek 

 

14.25-14.40 Humanisten organiseren 
- Wat is de erfenis van Van Praag voor het huidige 

georganiseerde humanisme? 

Rob Tielman 
 

14.40-15.10 Filosoferen over humanisme 
- Waar staat Van Praag tussen humanistische 

denkers van toen en nu? 

Alfons Nederkoorn 
 

15.10-15.15 Afscheid Rob Tielman en welkom nieuwe voorzitter 
-  Laudatio Rob en bekendmaking nieuwe voorzitter 

HHC 
- Presentatie naam, website en blog 

Bert Gasenbeek 

   

15.15-15.45 Muziek en pauze  

 

Deel 2 

  
 

 

15.45- 16.10 In gesprek met religies 
Humanisten in de politiek-religieuze arena, multicultureel 

debat, islam en het christendom. Wat steken we op van 
Van Praag? 

 

Rein Zunderdorp 
 

16.10-16.35 Geestelijk weerbaar maken 
Van Praag maakte zich sterk voor  geestelijke 

weerbaarheid (o.a. tegen het nihilisme). Hoe werkt dit 
door in het onderzoeksprogramma ‘Geestelijke 
weerbaarheid en humanisme’van de UvH? 

 

Joachim Duyndam 
 

16.35-16.50 Forum en gesprek met de zaal Olv Joep Schrijvers 
 

16.50-17.00 Boekpresentatie 
- Handelseditie van proefschrift Alfons Nederkoorn  

 

Afsluiting en dankwoord 

Bert Gasenbeek 
 

 Borrel  
 

 


