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Achtergrond  Bert Gasenbeek (1953) is historicus aan de 

Universiteit voor Humanistiek, 

gespecialiseerd op het gebied van 

geschiedenis van het humanisme. Tevens is 

hij directeur van het Humanistisch Historisch 

Centrum.  Hij publiceerde onder meer, met 

anderen: J.P. van Praag, vader van het moderne 

Nederlands humanisme; Rob Tielman, een 

begeesterd humanist; Multatuli, inspiratiebron 

voor vrijdenkers en humanisten.  

 

Te benaderen als gespreksleider 

(algemeen) 

Neen 

Te benaderen als spreker voor een ander 

specifiek thema (graag specificeren, mag 

uitvoerig) 

Heeft humanisme toekomst? 

lees verder hieronder 

 

In het licht van de wereldliteratuur: over 

humanisme en literatuur. 

lees verder hieronder 

 

Een portret van Piet Spigt (1919-1990): 

humanist onder de vrijdenkers en 

vrijdenker onder de humanisten.  

Lees verder hieronder 

 

Leven, werk, betekenis en actualiteit van 

Jaap van Praag ( 1911-1981). 

Lees verder hieronder 

Het HV zet de komende jaren 

onderstaande thema’s centraal. Heeft u 

affiniteit/expertise mbt een van deze 

thema’s? 

 De kunst van het ouder worden 

 Durf te kiezen 

 Duurzaamheid en kwaliteit van leven 

Neen 

Gebied beschikbaarheid (stad, regio of 

provincie) 

Geen beperkingen 

Andere voorwaarden beschikbaarheid 

(bijv. alleen 's avonds of in het weekend) 

Geen beperkingen 



Vergoeding (exclusief reiskosten) In overleg 

 

 

 

Heeft humanisme toekomst? 

 

Hoe belangrijk is het niet om in deze tijden van crisissen – de financieel-economische, de 

politieke, eigenlijk de cultuurcrisis – te kunnen beschikken over een persoonlijk en 

maatschappelijk richtsnoer. Want een louter optimistisch humanisme met de stem van alleen 

de reden, progressie en optimisme heeft na de verschrikkingen van de vorige en ook weer van 

deze eeuw geen geloofwaardigheid meer.  

Er zijn verschillende soorten humanisme, zoals modern, religieus, seculier, kritisch, sociaal 

humanisme. Critici die het niet eens zijn met de koers van het dominante humanisme 

bedenken vaak een nieuw soort humanisme. Zo is er bijvoorbeeld nu het ecohumanisme, van 

de veganist en filosoof Floris van den Berg. De Amerikaanse humanist Paul Kurtz ontwikkelde 

het zogenaamde 'planetair humanisme'.  

Bert Gasenbeek vindt het zelf jammer dat sociaal-politieke onderwerpen, zoals sociale rechten 

op een leefbaar bestaan, scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting etc.  nu 

onvoldoende aan de orde komen in het Humanistisch Verbond.  Daarnaast is hij voorstander 

van een doorleefd humanisme, een realistisch humanisme dat ondermeer gevoed is en wordt 

door het tragische levensbesef van de vrijdenker en humanist Piet Spigt. 

 

De vraag is dus niet of humanisme toekomst heeft,  maar eerder welk humanisme… 

 

 

In het licht van de wereldliteratuur: over humanisme en literatuur. 

 

Een causerie en declamaties door liefhebbers.  

 

Humanisten krijgen soms te horen dat zij toch wel heel veel moeten missen, omdat zij nu 

eenmaal niet kunnen beschikken over een ‘eigen boek’. Inderdaad, humanisten hebben geen 

bijbel, geen koran, geen enkel heilig boek. Dat wil echter niet zeggen dat zij geen behoefte 

hebben aan inspirerende teksten waarmee ze zich verbonden kunnen voelen, richting kunnen 

vinden. Of aan teksten waaraan zij hun overtuigingen kunnen toetsen, waaraan zij inspiratie, 

troost of hoop kunnen ontlenen. Maar gelukkig: zij hebben daarvoor de wereldliteratuur! 

 

Schrijvers en dichters zijn bij uitstek onderzoekers van de menselijke natuur en cultuur: ze 

maken in een spiegel iets van het algemeen menselijke zichtbaar. Vanuit die gedachte is de 

bloemlezing In het licht van de wereldliteratuur ontstaan. De wereldliteratuur, en daarmee de 

Nederlandstalige literatuur, kent volop gedichten, teksten of fragmenten met een 

humanistische portee. In deze bundel zijn honderd teksten door Nederlandse en Vlaamse 

humanisten en hun geestverwanten verzameld. Zij laten via de literatuur hun redenen, 

motieven, waarden, gedachten, verlangens, twijfels, zienswijzen, handelingen et cetera zien. 

 

 

Opzet:  

Na een presentatie van ca. 45 minuten gaat Gasenbeek na de pauze met de aanwezigen in op 

onderwerpen zoals de betekenis van literatuur en literatuur als ethiek. Maar bovenal worden 



de aanwezigen oftewel liefhebbers uitgenodigd om tijdens de bijeenkomst favoriete 

gedichten en stukken proza te declameren.  

 

 

Een portret van Piet Spigt (1919-1990): humanist onder de vrijdenkers en vrijdenker 

onder de humanisten.  

 

Piet Spigt  autodidact, vrijdenker, humanist, Multatuliaan  en publicist was vanuit een heldere 

atheïstische houding ‘humanist onder de vrijdenkers en vrijdenker onder de humanisten’.  

In het leven en werk van Piet Spigt ligt een groot deel van de geschiedenis van het vrijdenken 

en humanisme tussen 1945 en 1980 besloten. Gezien de beperkte geschiedschrijving van de 

humanistische traditie na 1945 is aandacht voor die periode erg belangrijk. Daarnaast wordt  

de geschiedenis van de humanistische traditie mede gevormd en doorgegeven, juist door 

mensen als Piet Spigt. Spigt laat ook zien hoe je zelf je eigen humanistische levensovertuiging 

inhoud en vorm kan geven.  

 

In de voordracht met PowerPoint komen niet alleen de figuur Piet Spigt aan de orde, maar 

ook  onderwerpen als de humanistische traditie, humanisme als een tragische 

levensbeschouwing, humanisme a la carte.  

 

Leven, werk, betekenis en actualiteit van Jaap van Praag ( 1911-1981). 

De vader van het moderne Nederlandse humanisme stond voor het belang van een bewuste 

(humanistische) levensovertuiging die op een redelijke manier zin, samenhang en perspectief 

aan het leven verschaft. De mens Van Praag en zijn opvattingen over humanisme hebben 

grote invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van de humanistische beweging in Nederland.  

Welke opvattingen waren dat en onder welke omstandigheden kwamen die tot stand, en 

heeft het denken van Jaap van Praag nog actualiteit. . 

 

 

Daarnaast in overleg diverse onderwerpen uit de vrijdenkersbeweging en over de vrijdenker 

Multatuli. 


