
Verteld Verleden 

  
Uitwerking van het interview 1 B met: 

Petrus (Piet) Spigt (1919-1990) 

De dato: april 1981 
 
Lokatie: Bij Piet Spigt thuis (Amsterdam) 

Onderwerp(en): de J.P. van Praag prijs die Spigt krijgt, Spigt zijn boek en Jaap van 
Praag 
 
Duur interview: 47:02 
  
Naam en functie interviewer(s): 
 Bert Boelaars: Radiomaker bij de Humanistische Omroep. Vrijwilliger bij het Humanistisch 
Archief 

Kader/context: Spigt wordt door radiomaker Bert Boelaars van de Humanistische Omroep 
geïnterviewd.  

 
Datum uitwerking: 12-09-2011 
Niveau van uitwerking: Indicatief. (tijd, onderwerp en  kernzin(nen)). 

Drager:  Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband. Opgeslagen op een externe 
hard disk als WAV bestand 

 
Respondent: 
(Piet Spigt (1919 – 1990). Autodidact zonder hogere opleiding. Was voor de Tweede 
Wereldoorlog vrijdenker en later, na de oorlog, ook humanist. Was zeer actief in de 
humanistische beweging met  functies in diverse commissies en besturen. 

Lid van het hoofdbestuur van vrijdenkersvereniging De Dageraad vanaf 1947 tot ca. 1962. Was 
in 1948 medeoprichter van de A.H. Gerhardstichting (later de HSHB). Bestuurslid Humanistische 
Stichting Huisvesting Bejaarden (HSHB ) (1949-1968) Een der oprichters van Stg. Cultureel en 
Sociaal Centrum voor Onkerkelijke Nederlanders (c. 1954) 
Kwam in het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw via de vrijdenkersbeweging De 
Dageraad in contact met Jaap van Praag en het Humanistisch Verbond (HV). Werd door Van 
Praag gevraagd in het hoofdbestuur. Vanaf 1958 tot ca. 1979 hoofdbestuurslid. Van 1965 – 
1968 redactielid van Rekenschap. Ontving in 1981 de Dr. J.P. van Praag-prijs `omdat hij 
intensief en met élan 15 jaar lang meewerkte aan de verdieping en verbreding van het 



humanisme in Nederland.'



Naam respondent: Piet Spigt 
Onderwerp: de J.P. van Praag prijs die Spigt krijgt, Spigt zijn boek en Jaap van Praag 
Datum/Jaar: april 1981 
Cassettes: 01b 
Duur: 47:02 
Datum uitwerking interview: 12-09-2011 
Naam bewerker: Wouter Meesen 
 
  
Teller: min/sec Index/onderwerp: Opmerkingen: 
Cassette kant B: 
00:00 - 00:50 

voor het HV werken  naast een gewone baan 

00:50 - 03:19 Bank carriere met erg links 
verleden 

 

03:19 - 04:30 grote topics in het 
hoofdbestuur 

abortus, euthanasie, 
humanisering van het 
gevangeniswezen 
 

04:30 - 05:25 hoofdbestuursleden in 
staatscommissies 

abortuswetgeving, 
euthanasiewetgeving 
 

05:25 - 09:08 prijzen die het HV uitdeelt voor het verspreiden van het 
humanisme 
 

09:08 - 10:34 J. van Praag prijs voor Spigt over dat Piet Spigt de J.P. 
van Praag prijs zou krijgen 
 

10:34 - 11:47 Ex- & nieuwe bestuurders ex-bestuurders moeten de 
nieuwe niet voor de voeten 
lopen 
 

11:47 - 16:38 J. van Praag prijs voor Spigt 
(2) 

 

16:38 - 17:57 Piet Spigt zijn boek In Staat van Besef 
 

17:57 - 19:29 de mens wil dingen begrijpen desnoods d.m.v. mythen 
 

19:29 - 21:33 niet "In staat tot Besef". is nog maar de vraag of de 
waarheid beseft kan worden 
 

21:33 - 22:38 schrijfstijl Piet Spigt 
 

 

22:38 - 25:07 anekdote over geestelijke 
verzorging 
 

 

25:07 - 27:00 een kwestie met 
functionarissen 

die wilden inspraak in het 
hoofdbestuur 



 
 
Teller: min/sec Index/onderwerp: Opmerkingen: 
27:00 - 29:43 Spigt kijkt terug op de net 

overleden Van Praag 
 

 

29:43 - 31:48 contacten tussen Van Praag 
en een katholieke professor 

probeerden tot een 
gezamenlijke 
samenwerkings-school te 
komen 

31:48 - 32:06 Van Praag heeft zijn gezin en 
vrienden tekort gedaan 
  

al zijn tijd in ging in het HV 

32:06 - 33:48 Van Praag`s ambities   
33:48 - 35:06 Artikelen Spigt  naast Rekenschap voor nog 

meer tijdschriften 
 

35:06 - 35:42 Spigt zijn boek  
35:42 - 38:44 artikel voor Rekenschap over de geschiedenis van de 

autobiografie 
38:44 - 39:57 Spigt zijn boek over de 

autobiografie 
 

 

39:57 - 40:40 wie het boek gaat uitgeven 
 

 

40:40 - 42:14 als het boek af is wat Spigt wil gaan doen 
 

42:14 - 45:03 huishoudelijke klussen 
 

 

45:03 - 47:02 (einde) ethiek en politiek wel of niet in de NAVO 
 
 


