
Verteld Verleden 

  
Uitwerking van interview 005 A met: 

 

Wim Engelen (1930 - ?) 
 
De dato: 17-07-2002 
 
Lokatie: Heerlen 
 
Onderwerp(en): Kindertijd, studie, Wim's interesse voor het humanisme en de 
verhouding tussen RK kerk en Humanitas/HV 
 
Duur interview: 47:24 
  
Naam en functie interviewer(s): 
  
Kader/context: Interview in het kader van het verleden ontsluiten voor 
geïnteresseerden d.m.v. interviews. 
 
Datum uitwerking: 27-06-2011 
 
Niveau van uitwerking:           Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) 
en evt. opmerking) 
 
Drager: Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband. 
 
Respondent: Wim Engelen (1930 - ?) had jarenlang vaste rubriek in de Gelderlander (in de 
jaren zestig) over humanisme.  Sprak in 1966 IHEU congres toe. Was aanwezig op verzoek 
vanuit Rome secretariaat voor de niet gelovigen. Werd van katholiek (religieus) humanist. Stapte 
in 1970- uit het ambt. 
Schreef een boek over humanisme: "Humanisme Zonder God" 
 
 
 
 
 
 
Naam respondent: Wim Engelen 



Onderwerp:  Kindertijd, studie, Wim's interesse voor het humanisme en de verhouding 
tussen kerk en Humanitas/HV 
Datum/Jaar: 2002 
Cassettes: 05a 
Duur: 47:24 
Datum uitwerking interview: 27-06-2011 
Naam bewerker: Wouter Meesen 
 
  
Teller: min/sec Index/onderwerp: Opmerkingen: 
Cassette kant A: 
00:00 - 02:20 

Wim's carriere theologie, welzijnswerk in 
Limburg 

02:20 - 03:22 de mijnsluitingen  
03:22 - 04:45 sociale problematiek  door de mijnsluitingen 
04:45 - 05:45 met de VUT gaan Rusland hobby 
05:45 - 06:17 Wim's kindertijd  
06:17 - 08:13 Wim's studie  in Nijmegen 

theologie/filosofie 
08:13 - 08:40 Wim's boek over humanisme  
08:40 - 10:36 Wim's belangstelling voor 

humanisme 
 

10:36 - 11:52 Wim's boek "Humanisme 
Zonder God" 

 

11:52 - 13:05 de verschillende stromingen 
binnen het humanisme 

politieke invloed, geestelijke 
verzorging 

13:05 - 16:05 Humanitas subsidie  in Geleen 
16:05 - 17:00 speeches en toelichting 

geven over het humanisme 
 

17:00 - 19:35 Wim's houding t.o.v. het 
humanisme 

zag humanisme eerst als 
dreiging  

19:35 - 21:45 later een meer open houding door contacten met 
humanisten 

21:45 - 22:52 hoe Wim de opkomst van het 
humanisme zag 

 

22:52 - 24:42 christelijk humanisme  
24:42 - 25:20 de verschillende varianten 

van humanisme 
 

25:20 - 25:48 humanisten & de term 
humanisme 

dat humanisten de term 
humanisme voor zich zelf 
toe-eigenden 

25:48 - 28:00 verketteren van humanisten 
in het begin 

in het begin en vooral t.a.v. 
de seksuele moraal 

28:00 - 28:41 connecties tussen het HV, 
PvdA en de NVSH 

Wim zag die connecties bijna 
als een samenzwering in het 
begin 

28:41 - 30:53 Wim's levensovertuiging wel katholiek, niet kerkelijk 
30:53 - 32:21 hoe Wim tegenover de zelfde als de humanistische 



seksuele moraal staat moraal 
32:21 - 33:19 conservatieve uitspraken  van het Vaticaan 
33:19 - 34:20 Wim's verbondenheid met de 

kerk/traditie 
 

34:20 - 35:29 de beginjaren van het HV polemisch met de kerk 
35:29 - 38:33 zieltjes winnen  
38:33 - 41:26 religieuze humanisten  
41:26 - 42:42 citaten van Wim over 

religieuze humanisten 
 

42:42 - 43:52 protestantse en katholieke 
humanisten 

 

43:52 - 47:24 (einde) a-religieuze stromingen  in Nederland/Europa 
 
 
 
 
 
 
 


