
Verteld Verleden 

  
Uitwerking van het interview 30 B 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 B 
Datum uitwerking interview: 20-04-2011 
Naam bewerker: Wouter Meesen 
Duur:  0:32:58 uur 
 
  
Teller: min/sec Index/onderwerp: Opmerkingen: 
Cassette kant B 
00:00 - 6:28 

Aanbod van het humanisme 
verbeteren 

Zelfs als lid moeilijk te 
ontdekken waar iedereen 
binnen het HV mee bezig is. 

6:28 - 9:40 Overgang van Van Praag 
naar Max Rood. 

Alleen maar mannen in het 
hoofdbestuur destijds. 

9:40 - 12:33 Alle zaterdagen op HV 
ledenbezoek. 

Zo ontstond binding met de 
leden. 

12:33 - 16:30 Geen politieke actie vanuit 
het HV. 

Geen relatie tussen VVD als 
politieke keuze en het 
lidmaatschap van het HV. 

16:30 - 22:45 In 2000 geen George Orwell 
toestanden, maar ook geen 
utopia. 

Debielen zijn zeer 
vruchtbaar, en over 
mensenkweek buiten de 
moederschoot. 

22:45 - 27:29 De verhoudingen tussen het 
HV en Humanitas. Wichers 
werkte later voor Humanitas.  

Zeer afstandelijk. Humanitas 
was zelfs een tijd anti-HV. 

27:29 - 29:10 Verdedigen over het feit dat 
hij humanist was. 

Wichers profileerde zich 
doorgaans niet als humanist, 
daardoor geen tegenstand. 

29:10 - 32:58 (einde kant B) Wichers' moeder had het wel 
zwaar gehad als humanist. 

Wichers' 3 oudste kinderen 
zijn ook humanist. 

 


