
Verteld Verleden 

 
Uitwerking van interview 31 A met: 

Ico van der Willik (1927 -  
 
Naam respondent: Ico van der Willik 
 
De dato: 13 april 2000 
 
Lokatie: Bij respondent thuis Veldhoven 

 
Onderwerp(en): Jeugd, opleiding, kennismaking met het HV, belangrijke onderwerpen 
die vd Willik bezighouden m.b.t. het humanisme. 
 
Duur interview: 39:04 minuten 
  
Naam en functie interviewer(s): Siem A. Boering 
  
Kader/context.  Dit interview is gehouden door het Humanistisch Archief in het kader 
van Sprekend Verleden, opgenomen interviews die een beeld geven van de 
geschiedenis van het humanisme in Nederland. 
 
Datum uitwerking: 01-05-2011 
 
Niveau van uitwerking:           Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) 
en evt. opmerking) 
 
Drager: Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband. 
 
Respondent: 
Ico van der Willik heeft acht jaar in het hoofdbestuur gezeten en heeft zich voor vele 
onderwerpen ingezet zoals: erkenning voor het humanisme; tegen Ster-reclame; 
privacy; bioindustrie/dierenleed; Europa en het milieu. 
 
 
 
 
 



 
Naam respondent: Ico van der Willik 
Onderwerp:   Jeugd, opleiding, kennismaking met het HV, belangrijke onderwerpen die 
vd Willik bezighouden m.b.t. het humanisme. 
Datum/Jaar: 13 april 2000 
Cassettes: 31a 
Duur: 39:04 minuten 
Datum uitwerking interview: 01-05-2011 
Naam bewerker: Wouter Meesen 
 
  
Teller: min/sec Index/onderwerp: Opmerkingen: 

 
Cassette 31 kant A: 
00:00 - 01:40 

Van Der Willik's kindertijd Zeer christelijk gezin, zelf 
nooit christelijk geweest. 
 

01:40 - 03:00 Eerste kennismaking met 
humanisme 
 

Meteen lid van HV geworden. 

03:00 - 03:50 Welke mensen vd Willik heeft 
gekend 
 

 

03:50 - 05:40 vd Willik werd gevraagd voor 
bestuur HV Eindhoven 

vd Willik ging het HV 
uitbreiden. 
 

05:40 - 11:10 contacten met de 
katholieken/protestanten 

advertenties in het 
Eindhovens Dagblad. 
zeer plezierige contacten 
 

11:10 - 12:00 levensbeschouwing van 
Philips 

 

12:00 - 14:28 geloof ouderlijkgezin vd Willik  De Broeders der Vergadering 
/ darbisten  
 

14:28 - 15:00 Over vrienden van vd Willik.  
 

15:00 - 15:42 Hele familie altijd bezig met 
godsdienst 

 
 
 

15:42 - 16:50 Natuurkunde/scheikunde 
wiskunde waren favoriet. 

Exacte geest kon bekering 
pareren. 
 

16:50 - 18:30 Op 20 jarige leeftijd het huis 
uit naar Eindhoven/Philips 

 
 
 

18:30 - 21:10 vd Willik geen carriere tijger 
en hield niet van 

Daarom bij HV. 
 



concurrentie/ materialisme  
 

21:10 - 26:50 In 1943 (HUH?) lid van HV 
en '68 - '75 lid hoofdbestuur 

Heeft Van Praag 
meegemaakt. 
 

26:50 - 30:05 Over de grote humanistische 
vraagstukken. 

Er moest gevochten worden 
voor erkenning van de 
humanistische zuil. 
 

30:05 - 32:25 Over de politiek, PvdA/VVD Abortus 
 

32:25 - 33:45 Over meningsverschillen 
binnen het hoofdbestuur 

unaniem, anders stelling niet 
aangenomen 
 

33:45 - 35:00 Over Max Rood  
 

35:00 - 36:00 Via de VARA radio met 
humanisme in contact 
gekomen. 
 

 

36:00 - 37:20 Verschil wat vd Willik bezig 
houdt m.b.t. het humanisme 

Toen: Vanwaar, waarheen en 
waartoe. Nu: ethiek en 
moraal 
 

37:20 - 39:04 (einde) Over de STER reclame hoort niet op de publieke 
zender 

 
 
 


