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Sprekend Humanisme 

 

Uitwerking van deel 2 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    :  42:33 (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 

Humanisme: 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-B.  

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: 

Cassette1 kant 
B: 
00:00 - 04:20 

De bio-industrie. Een zaak van ethiek en moraal. 

04:20 - 08:10 Centrale registratie persoonlijke 
gegevens. 
 

 

08:10 - 09:30 Een splitsing door verschil van mening. 
 

 

09:30 - 12:15 Het Humanistisch Verbond verliest 
levensbeschouwelijke visie, ethiek en 
moraal. 
 

Het Humanistisch Verbond laat zich 
sponseren door de SNS bank. 

12:15 - 15:58 Teloorgang van het Humanistisch 
Verbond. 

 

15:58 - 18:10 Van der Willik laat het er niet bij zitten. Tegenwicht nodig, het Humanistisch 
Verbond is geen luxe. 
 

18:10 - 18:50 Van der Willik ook bezig in Eindhoven. 
 

Hij verzorgt daar de publiciteit. 

18:50 - 19:55 Van der Willik bezoekt de 
ledenvergaderingen. 
 

 

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

Index/onderwerp: Opmerkingen: 

19:55 - 22:30 Sterke verhalen over het hoofdbestuur. 
 

 

23:00 - 23:30 Over de verbondsraad. Jammer dat die weg is. 
 

23:30 - 24:20 Over de Europese zaak. 
 

 

24:50 - 26:40 Over het milieu. De Club van Rome. 
 

26:40 - 27:25 Van der Willik als fotograaf; hij blijft 
doorgaan voor het Humanistisch 
Verbond. 
 

 

27:25 - 28:50 Over Van Praag. Hij leidde vergaderingen goed. 
 

28:50 - 29:25 Het Humanistisch Verbond zou 
tegenhanger moeten zijn van 
materialisme. 
 

Het Humanistisch Verbond laat dat er 
bij zitten. 

29:25 - 33:20 Samenwerking met Humanitas. Het Humanistisch Verbond 
levensbeschouwelijk, Humanitas 
maatschappelijk. 
 

33:20 - 35:10 Over Het Langere Zicht. Dierenleed. 
 

35:10 - 36:25 De werkende mens vertegenwoordigen. 
 

 

36:25 - 37:08 Piet Spigt. 
 

 

37:08 - 38:28 Het niveau van de HV bijeenkomsten. 
 

Dat is te hoog voor de meesten. 

38:28 - 39:15 Garmt Stuiveling. 
 

en Stuiveling ‘s boeken. 
 

39:15 - 42:33  Liefde voor gedichten / geschiedenis 
/reizen. 
 

 

42:33 Einde.  

 

 

 

 


