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KANT A 
 
000 
 
Geboren in april 1927 in Boskoop.  
Heel christelijk dorp, maar goede jeugd gehad. 
Ouders ook (zeer) christelijk.  
Ico voelde niets voor het geloof, is nooit gelovig geweest. 
Ging in 1947 bij Philips werken. 
 
040 
 
Had in 1953 een radio, en hoorde een lezing van J.P. van Praag.  
Besefte verwantschap in opvattingen 
Meteen informatie opgevraagd over HV, naar bijeenkomsten gegaan en lid geworden. 
Woonde alle lezingen bij in Eindhoven, lezingen van bijvoorbeeld Stuiveling, Brandt 
Corstius, Prins, Schaper, Pols, d'Angremond, Schenk, Schonk en Anna Blaman. 
Al heel snel gevraagd voor het bestuur gemeenschap Eindhoven.  
 
088 
 
Toen secretaris geworden van het bestuur gemeenschap Eindhoven en omstreken 
van het H.V, in 1955. 
Afdeling stelde nog niet veel voor. 
Heeft meegeholpen de afdeling leven in te blazen. 
Begonnen met plaatselijke geestelijke vorming, humanistisch vormingsonderwijs, 
humanistische bejaardenhuisvesting.  
Bood advertentie aan bij Eindhovens Dagblad. 
Kreeg afwijzing van directie. 
 
127 
 
Op bezoek gegaan bij geestelijk adviseur van Eindhovens Dagblad. 
Voorstel W.: 'buiten verantwoordelijkheid van de redactie'. 
Weer advertentie geplaatst, gewoon zonder problemen, later ook geen problemen 
meer gehad.  
 
154 
 
Eindhoven progressieve stad. 
Nooit problemen gehad met confessionelen. 



Eind jaren vijftig, begin jaren zestig heeft W. veel lezingen gehad over humanisme 
voor katholieken, ook in verschillende kloosters. 
Goede contacten met katholieken. 
 
187 
 
In Eindhoven trok Philips ook veel protestanten aan. 
Ook veel protestanten en buitenkerkelijken in E. 
Feitelijk nog betere contacten met de katholieken, dan met de protestanten. 
Philips van joodse afkomst, en dus niet katholiek. 
Bedrijf Philips hield zich in geloofszaken neutraal. 
Het gezin waaruit W. kwam, was door en door christelijk. 
 
215 
 
Waarschijnlijk gedoopt (!) 
Ouders behoorden tot Broeders der Vergadering, oorsprong ligt in Engeland, 
verwantschap met Baptisten. 
Deze gemeenschap ook in Alphen aan den Rijn en Den Haag. 
Gemeenschap veel bezig met de buitenwereld.  
Erg de neiging om mensen te bekeren. 
 
243 
 
Boskoop was een volstrekt christelijk dorp, dat gold ook voor de vriendenkring van W. 
W. heeft zijn eigen opvattingen helemaal zelf ontwikkeld. 
Heeft natuurkunde gestudeerd. 
Was heel goed in de exacte vakken.  
Op zijn twintigste het huis uit, naar Eindhoven, bij Philips. 
Kon woonruimte betrekken bij Broeder in Eindhoven. 
 
285 
 
40 jaar met veel plezier bij Philips gewerkt. 
Jongste procuratiehouder bij Philips. 
In zijn vrije tijd wierp hij zich helemaal op het HV.  
Had de pest aan materialisme, aan carrière maken, concurrentie. 
Geen carrièremaker. 
Heeft het nooit over salaris gehad. 
Heel veel tijd gestoken in HV. 
 
330 
 
Lid geworden van hoofdbestuur, in 1968, tot ongeveer 1975. 
Was ook lid van de ondernemingsraad Philips. Veel werk. 
Maakte in het hb Van Praag mee. 
Johan Jansen goede vriend, hij heeft het organisatorische werk verricht om Van Praag 
in Eindhoven ondergedoken te krijgen. 
Noemt allerlei leden van het hoofdbestuur. 
Heeft veel geleerd van Van Praag. 



Jaren zestig roerige tijd, alles stond ter discussie. 
 
372 
 
In 1985 weer lid geworden van de Verbondsraad. 
Terug naar tijd van hoofdbestuur: 
Had steeds plaatsvervanger achter de hand. 
Hard werken in hb, elke vrijdag vergaderen, veel weekends bezet. 
Rob Tielman, Wichers, Rood. 
Tijd van emancipatie van het HV en de totstandkoming van het humanistisch 
raadswerk, er moest worden gevochten voor gelijkberechtiging. 
Veel aandacht voor grote, maar ook kleine strijd. 
 
406 
 
Men wilde geen nieuwe zuil. 
Toch een beetje in die richting gedwongen door de kerken. 
Kwesties die speelden in het hb, zoals de eedsaflegging. 
Men probeerde PvdA en VVD te beïnvloeden. 
Abortuskwestie (voorstel Roethof). 
 
445 
 
In tijd van W. geen kwesties met communisten. 
Vietnam-kwestie; W. stemde tegen verklaring tegen oorlog. 
Rood opmerkelijke man, als HV-voorzitter heel democratisch. 
  
470 
 
In hb van 1968 tot 1975. 
Daarna vooral met Ondernemingsraad bezig. 
In 1985 terug in Verbondsraad HV. 
Lezing Van Praag was voor VARA-radio. 
Vooral vanwege levensbeschouwelijke aspect bij HB g ekomen. 
Houdt zich nu vooral bezig met ethiek en moraal. 
STER-reclame hoort niet thuis in publieke zenders. 
HV heeft zich daartegen uitgesproken, op verzoek van W.;  
W. heeft zelf de brieven opgesteld voor de Eerste en Tweede Kamer.  
Bio-industrie 
 
515 
 
EINDE KANT A.    
 
KANT B 
 
000 
 
Actie gevoerd tegen bio-industrie. 
Heeft men in HV weinig belangstelling voor. 



Toch bij uitstek zaak van ethiek en moraal. 
Krijgt hb niet warm voor stappen richting politiek. 
 
036 
 
Heeft eigen actie-groep voor dierenbescherming. 
Actiegroep 'Het langere zicht' 
Contacten met Youp van't Hek, Van Zomeren; Stichting Wakker Dier. 
Veel correspondentie met Dierenbescherming. 
Bio-industrie onmenselijk. 
 
070 
 
Het HV heeft er geen gevoel voor, het zijn dieren. 
Maar hij houdt vol. 
In hb hield hij zich onder meer bezig met de Centra le Registratie van 
Persoonsgegevens (privacy-vraagstuk). 
HV heeft meegeholpen wet voor te bereiden (1974). 
 
120 
 
In HV veel werk gemaakt van ecologie, milieubescherming. 
Artikel van W. als basis gediend voor Humanistisch Perspectief. 
Document over vestiging gemeenschap Eindhoven in 1946. 
W. laat verschillende documenten zien.  
Onenigheid in hb en Verbondsraad door kernwapenkwestie, afsplitsing. 
 
160 
 
Het levensbeschouwelijke raakt op achtergrond, te w einig aandacht voor ethiek 
en moraal in HV. 
Heeft gewaarschuwd tegen sponsors. 
HV wordt echter nu toch gesponsord door een bank. 
 
196 
 
SNS-bank heeft geen schone handen. 
Hij mist de grote mensen als destijds Van Praag en Spigt. 
De maatschappij is een grote commerciële firma. 
Het HV gaat daar te weinig tegen in.  
Zo verliest HV bestaansgrond. 
W. probeert bij hb-leden te lobbyen, maar als ze weggaan, moet je weer opnieuw 
beginnen bij de nieuwe mensen. 
 
240 
 
In HV weinig gevoel van samenhang, veel individualisme. 
Men blijft op 16.000 leden hangen. 
Individualisering algemene maatschappelijke trend. 
Rekenschap gaat wel dieper, maar heeft geen impact, heeft weinig lezers. 



Blijft toch doorgaan met HV. 
HV en IHEU zijn echt nodig. 
 
286 
 
In Europees verband heel veel te doen op gebied van ethiek, moraal en 
levensbeschouwing. 
Nog steeds lid van activiteitencommissie afdeling Eindhoven, doet daarvoor de PR. 
Verbondsraad opgeheven.  
W. nog wel actief bij ledenvergaderingen. 
Aantal bezoekers bij ledenvergaderingen neemt af, weinig aandacht van pers. 
 
306 
 
Te weinig tegenwicht tegen hoofdbestuur. 
'Landelijk bestuur' zou betere benaming zijn. 
Hoofdbestuur 'waarschuwt China voor de laatste keer': je moet realistisch zijn. 
Spanningen tussen Van Praag en Stuiveling, maar nooit uit de hand gelopen. 
Roethof moeilijk te doorgronden man. 
 
337 
 
Dochter Roethof naar PSP. 
Jammer dat Verbondsraad niet meer bestaat. 
W. heeft zich in verleden ook ingezet voor Europese Gemeenschap. 
Het gevaar van 'de laagste gemene deler' bij besluitvorming in de Europese 
Gemeenschap 
W. zat ook in milieu-studiegroep (1992). 
Bert Boelaars voorzitter. 
Club van Rome 
 
378 
 
Er waren verschillende studiegroepen 
Daarin leden van HV, maar ook van buiten HV. 
Jan Glastra van Loon kon Verbondsraad 'niet in bedw ang  
houden '. Mede daarom Verbondsraad opgeheven. 
W. blijft actief bij HV. 
Van Praag enigszins autoritaire persoon, maar leidde vergaderingen fantastisch. 
HV zou meer tegenwicht tegen materialisme moeten ge ven. 
HV doet dat nu te weinig. 
Samenwerking met Humanitas was in Eindhoven slecht.  
 
425 
 
Humanitas interesseerde hem niet. 
Humanitas maatschappelijk; HV levensbeschouwelijk. 
De samenwerking tussen HV en Humanitas nog steeds stroef. 
[onderbreking] 
 



457 
 
W. steekt veel tijd in actiegroep 'Het langere zicht' 
Actie tegen dierenleed. 
In dat verband contact, onder meer, met kerken en hoofdbestuur CNV en FNV. 
 
480 
 
HV weinig contact gehad met werkende mens. 
W. vertegenwoordiger van de werkende mensen in het hb, vertegenwoordigde 
het bedrijfsleven. 
Van Praag en Spigt waren daar tevreden over. 
Spigt: geschiedenis van de biografie. 
In HV intellectuelen zwaar oververtegenwoordigd. 
 
510 
 
Stuiveling sprak niet met vakbondsmensen. 
W. verzamelt gedichten, Nederlands en buitenlands. 
W. laat zijn bibliotheek zien, veel belangstelling voor geschiedenis. 
Romantische natuurkunde 
 
547 
 
EINDE KANT B   
 
 


