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Sprekend Humanisme 

 

Uitwerking van deel 1 van het interview met : 

Ico van der Willik (1927) 

 

Datum     :  13 april 2000 

Lokatie     :  Bij respondent thuis in Veldhoven 

Onderwerp(en)    :  Jeugd, opleiding, kennismaking met het HV, belangrijke 

onderwerpen die Van der Willik bezighouden met betrekking tot 

het humanisme. 

 

Duur interview    :  39:04 (min/sec) 

Naam / functie interviewer(s)  :  Siem A. Boering 

Kader/context    :  Dit interview is gehouden door het Humanistisch Archief / 

Humanistisch Historisch Centrum in het kader van Sprekend 

Humansime: opgenomen interviews die een beeld geven van de 

geschiedenis van het humanisme in Nederland. 

 

Niveau van  uitwerking  :  Indicatief (Globaal; tijd/onderwerp, kernzin(nen) en eventuele  

opmerkingen)     

Drager     :  Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband; 

WAV/MP3 bestand  WAV/MP3- 031-A.  

Datum uitwerking    :  01-05-2011 

Uitgewerkt door    :  Wouter Meesen (bijgewerkt 09-02-2015: PB) 

 

Respondent     :  Ico van der Willik, geboren in april 1927 in Boskoop, was van 

1967-1975 lid van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond. Hij was tevens lid en in  de jaren 

1973-1974 voorzitter  van de ‘Kommissie Centrale Personenregistratie’.  Daarvoor was hij (1955-ca. 

1967) actief als bestuurslid van het HV afdeling Eindhoven. 

Ico van der Willik werd geboren in april 1927 in Boskoop en woont nu in Veldhoven. Zijn ouders  

waren (zeer) christelijk. Zelf  voelde hij niets voor het geloof en  is nooit gelovig geweest.  
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Hij ging in 1947 bij Philips werken als commercieel medewerker. Hij was lid van de VVD.  In  1953 
werd hij lid van het Humanistisch Verbond (HV).  

Vervolgens werd hij  (1955-ca. 1967) actief als bestuurslid van het HV afdeling Eindhoven, eerst als 
secretaris (1955-1961), daarna ondervoorzitter (1961-circa 1965),  en vervolgens als voorzitter (circa 
1965-[1967 of later]).  

Hij werd lid van het  hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond (1967-1975), en secretaris 
(1969-1971, 1973-1975) . Vanaf 1967  was hij tevens bestuurslid van de Eindhovense vestiging van 
het Bureau voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden op Humanistische Grondslag. Namens het HV hield 
Van der Willik in deze periode lezingen en inleidingen over het thema verdraagzaamheid, ten 
behoeve van de discussie in gespreksgroepen met andersdenkenden.  

Het HV Hoofdbestuur gaf in 1973, na de laatste geruchtmakende Volkstelling van 1971, opdracht tot 
het vormen van een ‘Kommissie Centrale Personenregistratie’ .  De opdracht luidde: ingaan op de 
negatieve effecten en de grote gevaren die hieronder schuil gaan. Van der Willik was voorzitter van 

deze Kommissie in de jaren 1973-1974. Meer hierover leest u hier  

Van der Willik heeft zich ook ingezet tegen STER-reclames  en bio-industrie/dierenleed   voor Europa 
en het milieu waarvoor hij in 2004 zelfs geboortebeperking hoog op de humanistische agenda wilde. 

 

Teller: 
minuut/sec 
 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 

Cassette 31 kant A: 
 

00:00 - 01:40 

 
 
Van der Willik’s kindertijd. 

 
 
Hij komt uit een christelijk gezin; zelf is 
hij nooit christelijk geweest. 
 

01:40 - 03:00 Eerste kennismaking met humanisme. 
 

Hij is toen meteen lid van het 
Humanistisch Verbond geworden. 
 

03:00 - 03:50 Welke mensen Van der Willik heeft 
gekend. 
 

 

03:50 - 05:40 Van der Willik werd gevraagd voor het 
bestuur van HV Eindhoven. 
 

Van der Willik ging het Humanistisch 
Verbond 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 ouderlijk gezin Van der Willik.  De Broeders der Vergadering / 
darbisten  

http://www.humanistischverbond.nl/doc/actueel/historieprivacy.pdf
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Teller: 
minuut/sec 
 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 

 

14:28 - 15:00 Over vrienden van Van der Willik.  
 

15:00 - 15:42 Hele familie was 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 Van der  Willik was geen carrière tijger 
en hield niet van concurrentie/ 
materialisme. 

Daarom ging hij bij het Humanistisch 
Verbond. 
 
 

21:10 - 26:50 In 1943 (HUH?) werd hij  lid van 
Humanistisch Verbond en  van1968 - 
1975 lid van het hoofdbestuur. 
 

Hij 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 en 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 Van der  Willik bezig houdt 
met betrekking tot het humanisme. 

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

37:20 - 39:04  Over de STER reclame. 
 

Die hoort niet op de publieke zender. 

39:04 Einde.  

 

 

 

 


