
Verteld Verleden 

  
Uitwerking van het interview 05 B met: 

 

Wim Engelen (1930 - 2003?) 

De dato: 17-07-2002 
 
Lokatie: Heerlen 
 
Onderwerp(en): Ontkerkelijking, IHEU, Limburg, verhouding tussen kerk en Humanitas 
en Wim die uit het ambt stapte 
 
Duur interview: 44:54 
  
Naam en functie interviewer(s): 
  
Kader/context: Interview in het kader van het verleden ontsluiten voor 
geïnteresseerden d.m.v. interviews. 
 
Datum uitwerking: 28-06-2011 
 
Niveau van uitwerking:           Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) 
en evt. opmerking) 
 
Drager: Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband. 
 
Respondent: Wim Engelen (1930 - 2003?) 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 
 
 
 
 
Naam respondent: Wim Engelen 
Onderwerp:  Ontkerkelijking, IHEU, verhouding tussen kerk en Humanitas en Wim die 
uit het ambt stapte 
Datum/Jaar: 2002 
Cassettes: 05b 



Duur: 44:54 
Datum uitwerking interview: 28-06-2011 
Naam bewerker: Wouter Meesen 
 
  
Teller: min/sec Index/onderwerp: Opmerkingen: 
Cassette 5 kant B: 
00:00 - 00:45 

mensen binden zich niet 
meer aan een kerk / 
organisatie  

 

00:45 - 01:45 IHEU congressen  
01:45 - 05:12 Wim's rubriek in De 

Gelderlander over 
humanisme 

interview met Jaap van Praag 

05:12 - 07:41 IHEU congressen (2)  
07:41 - 10:03 band tussen IHEU en het 

secretariaat van de 
niet-gelovigen 

 

10:03 - 12:17 het secretariaat van de  
niet-gelovigen in Rome 

 

12:17 - 12:58 waarom Wim op dat IHEU 
congres was 

 

12:58 - 15:59 het secretariaat van de 
niet-gelovigen voor bedoeld 
was 

 

15:59 - 17:08 verhouding tussen 
humanisten en katholieken in 
Limburg  

 

17:08 - 18:09 Humanitas in Zuid-Limburg  
18:09 - 20:07 Humanitas' opkomst in 

Limburg 
Wim's inbreng 

20:07 - 20:42 Nijmegen na zijn studie hoe lang Wim is gebleven 
20:42 - 22:12 HV en NVSH over de afnemende omvang 
22:12 - 23:07 humanisten en de kerk  verhouding tot 1970 stroef 
23:07 - 24:32  die verhouding eind jaren 60   
24:32 - 25:00 Humanitas in Limburg actief  meer actief dan het HV 
25:00 - 26:27 de ontzuiling ook de Humanistische zuil is 

weg 
26:27 - 27:14 desinteresse in 

levens-beschouwelijke zaken 
Is toegenomen 

27:14 - 29:02 de emancipatie van 
buitenkerkelijken 

 

29:02 - 29:56 kerken en humanisme  slachtoffer van 
individualisering/materialisme 

29:56 - 31:52 kerkbezoek afgenomen in 
Zuid Limburg 

kerk zorgde voor verbinding 
tussen mensen 

31:52 - 34:22 toekomst voor kerk of 
humanisme 

kan ontzuiling/secularisatie 
teruggedraaid worden 

34:22 - 36:31 dogmatische islam gaat waarschijnlijk ook 



seculariseren 
36:31 - 38:44 Wim stapte uit het ambt  in 1970 
38:44 - 41:42 religieus humanisme meer mee verbonden,  

gemoedelijker 
41:42 - 43:32 de morele kant van 

humanisten 
zonder god geen moraal 

43:32 - 44:54 (einde) raakvlakken van humaniteit  tussen humanisten en 
kerkelijken 

  


