
Verteld Verleden 

  
Uitwerking van het interview 30 A met: 

Prof.dr. A.J. Wichers (1921 - ) 
 

Naam respondent: A.J. Wichers 
 
De dato: 22 juli 1999 
 
Lokatie: Bij respondent thuis (plaats). 
 
Onderwerp(en): De verschillende functies die Wichers bekleedde als humanist. 
 
Duur interview: 0:47:06 uur 
  
Naam en functie interviewer(s): Hanneke Hogendoorn, in het kader van Sprekend 
Humanisme 
  
Kader/context.  Interview in het kader van het verleden ontsluiten voor 
geïnteresseerden d.m.v. interviews. 
 
Datum uitwerking: 20-04-2011 
 
Niveau van uitwerking: Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) en evt. 
opmerking) 
 
Drager: Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband. 
 
Respondent: Gorssel  22 september 1921 -  
Anton Johannes Wichers is voorzitter geweest van het HV in Wageningen van 1956 tot 
1965. Van 1965 tot 1968 was hij lid van het hoofdbestuur van het HV. Toen 2 jaar naar 
Tanzania, en daarna van 1970 tot 1981 weer lid van het hoofdbestuur. 
Bijzonder hoogleraar Sociale en culturele aspecten van het humanisme in Utrecht vanaf 
1 januari 1980 tot 1 januari 1985 . 
 
In dit interview praat hij over zijn jeugd, opleiding, werkervaring en zijn kennismaking 
met het humanisme. 
 
 



 
 
Naam respondent: A.J. Wichers 
Onderwerp:  HV 
Datum/Jaar: 22 juli 1999 
Cassette: 30 A 
Duur:  0:47:06 uur 
Datum uitwerking interview: 20-04-2011 
Naam bewerker: Wouter Meesen 
 
  
Teller: min/sec Index/onderwerp: Opmerkingen: 
Cassette kant A: 
02:20 - 04:00 

Wichers' kindertijd. Vader was streng katholiek, 
moeder was humanist 

04:00 - 09:30 lid geworden van het HV in 
1956. 

Voorzitter HV in Wageningen.  

09:30 - 13:10 HV bijeenkomsten op 
zondagochtend. 

Nog steeds contact met 
huidige HV leden uit 
Wageningen. 

13:10 - 15:40 Wat Wichers aansprak aan 
het humanisme. 

Wichers was ongelovig, maar 
wilde wel iets daarvoor in de 
plaats. 

15:30 - 18:15 Wichers' actieve jaren voor 
het HV. 

 

18:15 - 19:30 Over Jaap van Praag,   
19:30 - 23:15 Wichers' lidmaatschap van 

de Humanistische 
Academische Werkgroep. 
 

 

23:15 - 29:45 Wichers' bijzonder 
hoogleraarschap. 

Begonnen in '72. 
Humanistiek was een 
doctoraal vak. 

29:45 - 35:00 Conflict tussen het 
hoofdbestuur en de staf van 
het HV in '72. 

Na het "gelazer" in '76 had 
een hoogleraar bijna geen 
gezag meer. 

35:00 - 36:58 Weinig verschil tussen Jaap 
van Praag en Max Rood als 
HV hoofdbestuur voorzitters. 

Meningsverschillen in het 
hoofdbestuur doorgepraat tot 
een compromis 

36:58 - 40:03 Wichers' contacten met 
personen in het HV. 

 

40:03 - 47:06 (einde kant A) Wichers' onderzoek naar het 
verloop van leden van het 
HV. 

Humanisme is te 
vanzelfsprekend voor leden.  
Het Humanisme komt niet 
automatisch de huiskamers 
binnen. 

 


