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Sprekend Humanisme 
 

Uitwerking van del 1 van het interview met:  

Jaap van Praag (1911-1981) 

 

De dato      :  1975 

Lokatie      :  Onbekend 

Onderwerp(en)     :  3 thema´s centraal 

1. Geestelijke weerbaarheid 

2. Je hebt het leven niet in je zak 

3. Het leven de moeite waard maken 

 

Duur interview     :  Verwerkt tot 4 radioprogramma´s, totale duur  

        1 uur, 55 minuten, 44 seconden .  

        Dit deel 1  29:48 min./sec. 

Naam en functie interviewer(s)  :  Casper Vogel 

Kader/context     :  Radioprogramma 

Datum uitwerking/door wie   :  Augustus 2013 door M.N. Westbroek 

Bijgewerkt      : September 2014 door P.J.S. Baken 

Niveau van  uitwerking   :  Indicatief. (tijd, onderwerp en  kernzin(nen)). 

Drager      :  Gedigitaliseerde opname van een 

geluidscassetteband. Opgeslagen op een externe 

hard disk als WAV bestand WAV-063 B. (deel 1 op 

WAV-063 A en delen 3 en 4 op WAV-062 A en B). 

 
Respondent: 
Prof. Dr. J.P. (Jaap) van Praag (1911-1981) was mede-oprichter en inspirator van het 
Humanistisch Verbond, 14 jaar hoogleraar Humanistiek in Leiden, schrijver van het 
standaardwerk Grondslagen van Humanisme, en 20 jaar lid Gedeputeerde Staten Zuid-
Holland. 
 
Hij had Joodse ouders. Er was wel een Joodse sfeer in het ouderlijk huis, maar geen geloof. 
Op lagere school was hij teruggetrokken. Op de middelbare school was hij zelfbewust, 
idealistisch, en bleek zijn vermogen mensen samen te brengen en te inspireren. 
Vanaf 18e jaar werd hij lid van de SDAP. In 1937 rondde hij zijn studie Nederlands af. 
Hij was Voorzitter van de Studenten Vredesactie, de Jongeren Vredesactie,  en 
pamflettenschrijver voor de Actiegroep mobilisatie voor de Vrede. Tot het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog was hij redactiesecretaris van het tijdschrift Fundament. 
Leservaring deed hij op bij de  Centrale Arbeiders Kaderschool van de SDAP. Hij was betrokken 
bij het Instituut voor Arbeidersontwikkeling. 
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Vanaf 1938 was hij leraar Nederlands op het Lyceum in Dordrecht. Voor en na de oorlog was 
hij geliefd leraar aan het Dordts gymnasium. 
In 1943 werd hij opgepakt in verband met onderbrenging van Joodse kinderen, en kwam hij 
vrij na 6 weken. Daarna is hij ondergedoken. Getrouwd is hij met Martje Hoff; ze kregen 4 
kinderen. 
Na een studie Letteren en Wijsbegeerte, waarvoor hij (cum laude) slaagde, ging hij aan de slag 
als leraar Nederlands. Hij was lid, waaronder een tijdje voorzitter, van de Jongeren Vredes 
Actie ( JVA), waar hij mensen leerde kennen met wie hij na de oorlog het Humanistisch 
Verbond  oprichtte.  
Van Praag trouwde in 1936 met Martje Harmke Hoff. Uit hun huwelijk werden vier  kinderen 
geboren.  
Vanaf 1938 was hij leraar Nederlands op het Lyceum in Dordrecht. Voor en na de oorlog was 
hij geliefd leraar aan het Dordts gymnasium. 
 
In 1941 schreef hij zijn dissertatie over Henriëtte Roland Holst. De promotie vond pas plaats in 
1946, want in de oorlogsjaren was hij tussen 1943 en 1945 ondergedoken. In 1943 werd hij 
opgepakt in verband met onderbrenging van Joodse kinderen, en kwam hij door hulp van 
mede JVA-er Daan D`Angremond vrij. Daarna is hij ondergedoken.  In zijn onderduiktijd 
schreef Van Praag het boek Modern humanisme: een renaissance? De daarin verwoorde 
levensovertuiging vormde de basis voor het in februari 1946 opgerichte Humanistisch 
Verbond.  
 
(Bron: Wikipedia:) 
Humanistisch Verbond  
In 1945 kon hij zijn leraarschap in Dordrecht hervatten. Aan het eind van dat jaar richtte hij 
samen met onder andere Garmt Stuiveling en Jan Brandt Corstius het Humanistisch Verbond 
op. Samen met Brandt Corstius, Stuiveling en Henk Bonger was Van Praag de dragende kracht 
van het Humanistisch Verbond. Op 17 februari 1946 vond de oprichtingsvergadering van het 
Humanistisch Verbond plaats. De eerste voorzitter werd Prof. Dr. H. R. Hoetink aangezien het 
Humanistisch Verbond liever een hoogleraar wilde als voorzitter, maar na acht maanden werd 
Van Praag eerste voorzitter. Hij bleef dat tot 1969. 
 
PvdA 
Op 24 juni 1946 werd Van Praag –toen al voorzitter van de afdeling Dordrecht van de PvdA- 
gekozen tot Statenlid in Zuid-Holland. In 1951 volgde het fractievoorzitterschap. Van Praag 
stopte in 1954 met zijn werkzaamheden als leraar toen hij tot gedeputeerde van Zuid-Holland 
werd gekozen. Als gedeputeerde had Van Praag vooral portefeuilles op het gebied van 
cultureel en sociaal-maatschappelijk beleid. Van Praag was tot 1974 gedeputeerde. 
 
International Humanist and Ethical Union 
Van Praag had een grote rol in het oprichten van de International Humanist and Ethical Union 
(IHEU). In 1952 hield hij de openingsrede in Amsterdam en hij was van 1952 tot 1975 
voorzitter. 
 In 1964 stond Van Praag aan de wieg van het Humanistisch Opleidings Instituut, wat later de 
Universiteit voor Humanistiek werd. Hij werd in 1964 benoemd tot bijzonder hoogleraar in de 
humanistiek en de antropologie van het humanisme aan de Universiteit Leiden. 

http://www.uvh.nl/hhc/archieven/publicaties/bert-gasenbeek-chris-hietland-van-jeugdig-pacifisme-naar-geestelijke-weerbaarheid-de-jongeren-vredes-actie-1924-1940
http://www.uvh.nl/hhc/archieven/publicaties/bert-gasenbeek-chris-hietland-van-jeugdig-pacifisme-naar-geestelijke-weerbaarheid-de-jongeren-vredes-actie-1924-1940
http://nl.wikipedia.org/wiki/Garmt_Stuiveling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Brandt_Corstius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Humanistisch_Verbond_%28Nederland%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Henk_Bonger&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=H._R._Hoetink&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_%28Nederland%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Statenlid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Holland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gedeputeerde
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Humanist_and_Ethical_Union&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_voor_Humanistiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Antropologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksuniversiteit_Leiden
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Op 17 mei 1969 nam Van Praag afscheid als voorzitter van het Humanistisch Verbond, een 
functie die hij 22 jaar heeft vervuld. In 1978 bracht een commissie onder voorzitterschap van 
Van Praag een belangrijk rapport uit, genaamd  Immateriële hulpverlening aan 
oorlogsgetroffenen. 
 
Jaap van Praag stierf op12 april 1981 op 69-jarige leeftijd na een kort ziekbed in het Sint 
Antoniusziekenhuis te Utrecht. Hij liet zijn vrouw en drie kinderen achter. 
 

 Lees meer op de website van het Humanistisch Verbond over Jaap van Praag en op 
Wikipedia. 
Het gesprek wordt soms onderbroken door muziek (Der Tod und das Mädchen van Franz 
Schubert) en door samenvattingen door de interviewer. Alle uitgewerkte stukjes sluiten dus 
qua tijd niet naadloos op elkaar aan. 
 
 
 

Teller: 
minuut/sec 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 
 

00.00-02:17 Rond 24 jaar, in  ±1935, petitie 
tegen Nazi propaganda in 
Rembrandt theater; film 
Morgenrodt, Rembrandtplein, 
vormend als jonge student. Een  
leerschool om niet zo snel van je 
stuk te raken. 
 

 

02:18-03:08 Heldendom Weerzin tegen echt herrie maken: kwestie 
slomigheid of beginsel? 
 

03:55-04:21 Lidmaatschappen:  Studenten Vredesactie, Sociaal-
democratische Studenten Bond, voorzitter  
Studenten Vredesactie. 
 

04:22-04:53 Vredesvraagstukken.  wapenindustrie, geweldloze 
weerbaarheid/verzet. 
 

04:54-05:15 Sluit aan bij studie over 
Henriëtte Roland Holst; Rosa 
Luxemburg. 
 

 

05:16-06:04 Eerste rede over 
wapenindustrie in Haarlem. 

Voor oudere mensen; dat ging niet goed, 3 
uur lang. 
 

06:05-08:08 Visie op kennis:  Willen;  je ertoe zetten. Anekdote over 
Alexander de Grote-Aristoteles: Geen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Humanistisch_Verbond_%28Nederland%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Antonius_Ziekenhuis_%28voormalig_ziekenhuis_Utrecht%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Antonius_Ziekenhuis_%28voormalig_ziekenhuis_Utrecht%29
http://www.humanistischverbond.nl/over_ons/vanpraagprijs/over_jaap_van_praag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jaap_van_Praag_%28bestuurder%29
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koninklijke weg naar de wiskunde. 
 
 
 
 
 

Teller: 
minuut/sec 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 
 

10:12-13:34 1933: mede-redacteur De Jonge 
Gids 

Jeugdbewegingsblad, uitgeverij Contact; 
mede redacteuren Chris Blom, Jaap Brand-
Corstius. Omgevormd tot jong socialistisch 
tijdschrift: Fundament. Zelfde redactie, 
nieuwe mensen erbij: Nederhorst, mr. Van 
Wijck, kritisch, avantgardistisch, niet 
extreem, brede basis, reformistisch 
socialistisch. Publicisten: De Kadt, 
Tinbergen, Piet Kuyt. Streven naar 
deugdelijke bijdrage. 
 

13:35-15:09 1934: Herontdekking  
humanistische Marx  

Jeugdgeschriften Marx; Marx voor 
marxisme. Rol Hendrik de Man uit België; 
Jaap was geen Marxist. 
 

15:10-16:10 1936: Plan van de Arbeid,  Vooruitlopend op 
werkgelegenheidspolitiek van Keynes; 
econoom Vos 
 

16:15-17:02 April 1940 laatste nummer 
Fundament 

Rede en Mythe (nu: beleving en 
beschouwing); mythe inspirerende 
moment, moment dat er echt toe doet. Er 
moet in de mensen zelf nog iets gebeuren. 
 

17:36-18:36 Vriendschappen 
  

Technisch ingenieur Frans op middelbare 
school; boezemvriend Jaap Brand- 
Corstius, gezamenlijke schuilnaam: H. 
Sterk 
Eigen schuilnaam: Eric Martens 
Andere vriend: Henk Bonner. 
 

18:38-19:45 Vriend uit Vredesbeweging: 
Daan D´Angremond  

Schoenmaker uit Christelijk milieu, goede 
theologische kennis en algemeen 
ontwikkeld, kennis geestelijke 
weerbaarheid, via  D´Angremond ook 
bevriend met Licht. 
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19:46-21:55 Contacten met Licht,  Artikel in Fundament over Licht.  
Anekdote: allebei op Texel met vakantie. 
Interview bewerkt tot artikel. 
 

21:56-23:45 Dissertatie over Henriëtte 
Roland Holst: 

Convergentie belangstelling, 
charismatische persoon. 

Teller: 
minuut/sec 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 
 

23:46-25:08 Daan D´Angremond Verering voor Jaap. 
 

25:10-27:22 Veel lol gehad.  Vanaf 1933 had Van Praag  geen illusie dat 
er  geen oorlog zou komen. Toch kinderlijk 
plezier met bijna niets. Aandacht voor 
natuur, feesten. Anekdote over feest 
Pieter van der Vriend. Liedje over 
pacifistische volksverdediging: 
volksafweer. 


