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Sprekend Humanisme 
 
Uitwerking van deel 2 van de lezing van: 
 

Rob Tielman 

 
Datum     : Onbekend (1993?) 
  
Lokatie     : Onbekend 
 
Onderwerp(en)    : Family planning, politiek. 
 
Duur interview    : 07.12 (min/sec) 
 

Naam / functie interviewer(s)  : N.v.t. 
 
Kader/context    :  Deze lezing is opgenomen door het Humanistisch Archief / 

Humanistisch Historisch Centrum in het kader/de context van het 
vastleggen van de visie van humanisten op het terrein van family 
planning en vastlegging van de geschiedenis van de IHEU. 

 
Niveau van  uitwerking  : Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) en evt. 

opmerking); 
     
Drager     : Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband WAV 

bestand  WAV/MP3- 100-B; 
 
Datum uitwerking    : 05-11-2015 
 
Uitgewerkt door    : Hanneke Hoogakker 

 
 
Respondent     : R.A.P. (Rob) Tielman (19-08-1946) studeerde sociologie aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen (1964-1967) en de Rijksuniversiteit Utrecht (1967-1971). 
In Utrecht werkte hij als assistent van prof. Thoenes, en sinds 1971 als wetenschappelijk 
(hoofd)medewerker bij het Sociologisch Instituut. Tielman was in het bijzonder belast met de 
coördinatie van Homostudies. Hij promoveerde in 1982 op Homoseksualiteit in Nederland. Een studie 
van een emancipatieproces. Datzelfde jaar werd hij voorzitter van de Interfacultaire Werkgroep 
Homostudies aan de RU Utrecht. In 1987 werd hij aangesteld als Socrates-hoogleraar in de sociale en 
culturele aspecten van het humanisme aan de Rijksuniversiteit Utrecht, een functie die hij tot 1995 
bekleedde.  
Vanaf 1971 tot 1975 was hij algemeen secretaris van het NVIH/COC, en in de jaren ’80 voorzitter van St. 
Homologie (ter bevordering van cultureel en wetenschappelijk werk m.b.t. homoseksualiteit). Verder 
was hij bestuurslid van het Nationaal Centrum voor de Geestelijke Volksgezondheid (1975-1997) en 
voorzitter van het Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO) (1989-). 
Tielman sloot zich in 1971 aan bij het Humanistisch Verbond, en vervulde sindsdien vele functies binnen 
de humanistische beweging. Hij was lid van het hoofdbestuur van 1973 tot 1987, waarvan de jaren 
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1977-1987 als voorzitter. Hij maakte in de periode 1986-1998 deel uit van het driemanschap dat aan 
het leiding gaf aan de International Humanist and Ethical Union (IHEU). Hij was actief als redactielid en 
hoofdredacteur van het humanistisch wetenschappelijk tijdschrift Rekenschap. Daarnaast was hij actief 
in Adviesgroep Bezinning van het HV. Ten slotte was hij voorzitter Humanistisch Archief van 1996 tot 
2011, het huidige Humanistisch Historisch Centrum. 
 
 

Teller: 
minuut/sec 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 

  Vervolg van het antwoord op bandje 100 A. 
 

00:00 Oplossingen voor de gevolgen van 
het uiteenvallen van de 
traditionele familiebanden 
 
 

Tielman: wij moeten de optie aanbieden van 
nieuwe samenlevingsverbanden, waarbij er niet 
alleen de keus is tussen de traditionele family en 
hyperindividualisering. 
Het Atheist Centre in India is een goed voorbeeld 
van in de praktijk gebrachte collectiviteit. 
 

01:33 Bevolkingsprobleem in Rusland 
 

(De vragensteller is slecht te verstaan.) 
Tielman: in Rusland vallen veel gezinnen uiteen, 
waardoor veel ouderen alleen, en vaak onverzorgd, 
achter blijven.  
De jongere generatie richt zich op het Westen en 
zal waarschijnlijk niet kiezen voor grotere 
gezinnen. 
Het is niet zozeer een family planning probleem. 
In Sovjet Unie werd abortus als family planning 
methode gehanteerd. Wij moeten via Europees 
samenwerking ervoor zorgen  dat er gratis 
voorbehoedsmiddelen komen. 
 

03:18 Golfbewegingen in gezinsgrootte Aanvullende opmerking (niet duidelijk wie er 
spreekt): ik zie vanaf 1900 verschillende motieven 
voor de gezinsgrootte:  weinig kinderen uit 
financiële overwegingen; als reactie daarop een 
groot gezin vanwege de gezelligheid en nu spelen 
de zorgen om de groeiende wereldbevolking. 
 

05.04 Geboortebeperking in China en 
Indonesië 

Tielman: de geboorteregeling van China leidt onder 
andere tot meisjesmoord. De effecten van dit 
systeem op langere termijn zijn onbekend. 
Reactie (“van achter de tafel”?) de Indonesische 
overheid bevordert kleine gezinnen door sociale en 
morele druk; dit werkt wel. 
 

06:50 De voorzitter sluit de bijeenkomst 
 

 

 


