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Verteld Verleden 
 

Uitwerking van interview (06) met: 
Bert Gasenbeek (1953) 

 
Naam respondent: Bert Gasenbeek  
 
De dato: 24 juni 2002. 

 
Lokatie:  radioprogramma Het ei van Erasmus 

 
Onderwerp(en): aanleiding oprichting humanistisch archief en plannen toekomst  

 
Duur interview: 9.45 minuten 
 
Naam en functie interviewer(s): Bert Boelaars radiomaker/verslaggever/scribent 
 
Kader/context.  Het vijfjarig bestaan van het humanistisch archief 

 
Datum uitwerking:. 7 september 2010 
 
Niveau van  uitwerking: Indicatief (= globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) en evt. opmerking) 
 
Drager:  Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband.  
 

Respondent: 
Bert Gasenbeek (1953) is vanaf 2002 onderzoeker geschiedenis en systematiek van het humanisme. Zijn 

speciale aandachtsgebied is de voorgeschiedenis, het ontstaan en de ontwikkeling van de humanistische 

stroming en beweging in Nederland vanaf 1850. Bert Gasenbeek studeerde politieke en sociale 

wetenschappen (cum laude 1987) aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1980 tot 2009 was hij 

hoofdbibliothecaris van resp. het Humanistisch Opleidings Instituut en de Universiteit voor Humanistiek. 

Sedert 1997 is hij directeur van het mede door hem opgerichte Humanistisch Archief. In 2003 is hij benoemd 

tot Fellow of the Advisory Board of the Center for Inquiry Libraries (Buffalo, VS). En sinds 1 januari 2009 

is hij tevens directeur van het J.P. van Praag Instituut voor onderzoek naar de geschiedenis van het 

humanisme in Nederland  
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Naam respondent: Bert Gasenbeek 
Onderwerp: 5 jaar humanistisch archief 
Datum/Jaar: 24 juni 2002 
Cassette: kant A  
duur: 9.45 minuten 
Datum uitwerking interview: 7 september 2010 
Naam bewerker: Michael G. Kerkhof vrijwilliger humanistisch archief 
 
 

 
 

Teller: 
minuut/sec 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 
 

00.00 
 

Aanleiding oprichting humanistisch archief, geschiedenis 
humanistische beweging en archiefverzorging tot dan toe 
verwaarloosd. Snel opgaande lijn door concrete werkzaamheden, 
publiceren, congressen, historisch onderzoek. Nu naar tweede 
fase 

Initiatief samen 
met UvH, HV, 
DVG en 
Humanitas 

01.39 
 

Doel en functie: bronnenmateriaal toegankelijk maken, 
documentatie aanleggen, beeld geven ontwikkeling 
humanistische beweging 

Drieledig:  

02.40 
 

Resultaten: o.a. oprichting reeks Humanistisch Erfgoed   

03.28 
 

Internet: overzicht archieven, mate van toegankelijkheid, 
vraagbaak voor scholieren, verwijzingen 

Standaardvragen 
met antwoorden 

04.35 
 

Viering Lustrum? Studiedag, kritische discussie over ons 
initiatief met interne en externen. Toets toekomstperspectief 

Onmisbaarheid 
staat voorop. Van 
betekenis voor de 
hele samenleving 

05.50 
 

Plannen voor de toekomst: toegankelijkheid vergroten, 
persoonlijke archieven, publiceren o.a. over vrijdenken 

 

07.10 
 

Behuizing: belangrijke wens goede opslag en betere 
klimatologische omstandigheden en uiteraard een structurele 
financiering 

Eenmalige 
overheidssubsidie 
gewenst 

08.35 
 

Encyclopedie van het humanisme: gepland dit jaar op internet In ontwikkeling 

09.45 
EINDE 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  


