
OVERZICHT HUMANISTISCH VERBOND WINTERSWIJK EN OMSTREKEN 1949-2019 

 

In 1946 is de eerste poging gedaan om in Winterswijk een afdeling op te richten. Dit blijkt uit een 

brief van 17-10-1946 , die gericht is aan de heer Cor Nieuwland, Ratumsestraat 5 in Winterswijk 

Er staat bijgeschreven dat deze 1e poging mislukt is.  
Dolf Meijler meldt in zijn artikel “65 jaar afdeling Winterswijk en omgeving verhalen en ervaringen” 
dat de oprichting in 1949 is geweest met dr. Ter Haar en Wil Kornet als leden an het eerste uur. 
In het blad Mens en Wereld van 1950 staat echter vermeld dat zondag 5 februari 1950 de 
Gemeenschap Winterswijk officieel is opgericht, waarbij zich voorlopig 16 leden aangemeld hebben. 
Dit wordt ook nog bevestigd in een brief van de landelijk HV gericht aan de Hr. Rooks van 7-2-50. 
 
Tot de eind 60-jaren is er geen archiefmateriaal. In 1967 wordt er besloten tot de bouw van het 
verzorgingshuis “De Berkhof”. Hier zijn veel organisaties bij betrokken: Humanistische Stichting 
Huisvesting Bejaarden (HSHB), HV-Winterswijk, Humanitas en de Maatschappij tot Nut van `t 
Algemeen. In 1972 wordt het gebouw geopend. Gijs van Amstel komt als humanistisch raadsman 
in de Berkhof. Hierna zijn er door HV-Winterswijk eo voor hun leden nog veel activiteiten in de 
Berkhof georganiseerd. 
 
 
 
 
 
Hieronder een jaarverslag uit 1975 om een beeld te geven wat er in die tijd speelde. 



Mw. Seggelink trad af als voorzitter en Dr. Ter Haar nam het over. Verder komt Dolf Meijler in het 
bestuur als vice-voorzitter. Verder is burgemeester Vlam de secretaris. 
 

 
 
 
Naast het al lang bestaande godsdienstonderwijs op de basisscholen werd door het Humanistisch 
Verbond het Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) ontwikkeld. De afdeling Doetinchem was 
Winterswijk een stapje voor. De toenmalige voorzitter van Doetinchem, Joke den Daas, gaf ook zelf 
HVO-lessen en zij wilde in Winterswijk wel een proefles geven voor geïnteresseerden en zo onze 
campagne op gang helpen. Het resultaat was, dat het HVO in het gebied van Doetinchem en 
Winterswijk en omstreken in enkele jaren tot bloei kwam. In de 80-jaren biedt Ria Hofland de 



ouders en kinderen de keus tussen godsdienst en HVO. Juf Tine Blomberg en later Hanna Geerdes 
gaven de wekelijks les in klas 5 en 6. 
De Humanistische Uitvaartbegeleiding (HUB) kwam in de jaren zeventig geleidelijk op gang en nam 
een grote vlucht met Wil Plekenpol als koploper qua aantal uitvaarten. In de jaren tachtig en 
negentig was de afdeling Winterswijk en omstreken de snelst groeiende afdeling van het 
Humanistisch Verbond en de bekendheid met de HUB (menigeen had wel een of meer 
humanistische uitvaarten bijgewoond), maar ook de nagesprekken met nabestaanden en familie 
zullen hier van grote invloed zijn geweest. 
 
Rond 1983 komt er samenwerking met Humanitas en een gezamelijk infobulletin. 
Hieronder een inleiding door Dolf Meijler. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1989 wordt het 40-jarig jubileum gevierd. Het ledental is gestegen naar 150 
 
 



 
 
 
 
 
 
In 1998 wordt de heer G. Rosing (examinator bij CBR) als 300e lid verwelkomd. We behoren tot 6 
grootsten van Nederland. 
 



 
Over de periode 1999 tot 2014 is weinig in de archieven te vinden. Het 65-jarig jubileum wordt wel 
uitgebreid beschreven. Dolf Meijler en Jannigje Heemskerk schrijven beide een artikel in het 
jubileumnummer van mei 2014.  

 

Er is een jubileumavond op 19 juni 2014 in de Frerikshof 
Het thema is: Heeft humanisme toekomst?  
Het programma van de avond zag er als volgt uit: na de opening houdt Bert Gasenbeek, directeur 
van het Humanistisch Historisch Centrum, een lezing over de toekomst van het humanisme. 
Daarna volgt een forumdiscussie over het thema. 
De deelnemers aan het forum werken in het humanistisch vormingsonderwijs, de humanistische 
uitvaartbegeleiding, de geestelijke verzorging en bij Humanitas. Na afloop is het tijd voor een 
gezellig samenzijn.  
 
  



Forumleden 
Rieky van Elk  
Zij is actief als vrijwillig spreker en coördinator bij de Humanistische Uitvaartbegeleiding, 
werkgroep Midden Nederland.  
Jannigje Heemskerk 

Zij is lid van de activiteitencommisie en heeft het boekje ‘Heeft humanisme toekomst’?’ 
samengesteld.  
Hajo Hofland  
Was o.a. bestuurder van Humanitas district oost van 2007 – 2011, wethouder in de gemeente 
Winterswijk en bestuurslid van de afdeling.  
Lotte Kleijn   
Werkt als geestelijk verzorger bij de Pronsweide in Winterswijk en heeft gestudeerd aan de 
Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.  
Kim Wiggers 
Is HVO docent in het basisonderwijs. Ze heeft gestudeerd aan de Iselinge Hogeschool te 
Doetinchem en volgde de opleiding Bachelor HVO en Levensbeschouwing  
Bert Gasenbeek  
Hij is vanaf 2002 onderzoeker geschiedenis en systematiek van het humanisme. Zijn speciale 
aandachtsgebied is de voorgeschiedenis, het ontstaan en de ontwikkeling van de humanistische 
stroming en beweging in Nederland vanaf 1850. Hij studeerde politieke en sociale wetenschappen 
aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1980 tot 2009 was hij hoofdbibliothecaris van resp. het 
Humanistisch Opleidings Instituut en de Universiteit voor Humanistiek. Sedert 1997 is hij directeur 
van het Humanistisch Archief. In 2003 is hij benoemd tot Fellow of the Advisory Board of the 
Center for Inquiry Libraries (Buffalo, VS). En sinds 1 januari 2009 is hij tevens directeur van het 
J.P. van Praag Instituut voor onderzoek naar de geschiedenis van het humanisme in Nederland.  
 
De lezing van Bert Gasenbeek.  
De meeste pensionada’s kijken terug op hun leven, maar hier wordt er vooruit gekeken. Hij is 

uitgenodigd om als historicus de toekomst van het humanisme te bespreken, kennis van de 

geschiedenis is nodig voor de toekomst.Thema van de avond is ‘Heeft humanisme toekomst? ‘ 

Maar welk humanisme? Het humanisme is al eeuwen oud. Het begon al eeuwen geleden, met 

Socrates en Cicero.  Later, in de Renaissance was er een opleving. Denk hierbij een Erasmus. 

Tijdens de Verlichting ontstond de bijbelkritiek en in 1856 werd het tijdschrift de Dageraad 

opgericht. Van daar uit onstond de Vrijdenkersbeweging. Tegenwoordig is er een onderstroom, dwz 

de mensen die het gedachtengoed aanhangen en een beweging, bestaande uit de leden.  

In 1946 werd het Humanistisch Verbond opgericht. In de periode tussen de wereldoorlogen was de 

ontkerkelijking al begonnen. Het HV is direct na de Tweede Wereldoorlog opgericht. Jaap van Praag 

zag twee taken weggelegd voor het HV: (1) het behartigen van de belangen van buitenkerkelijken 
en (2) het tegengaan van nihilisme. Voor niet‐gelovigen was op levensbeschouwelijk gebied feitelijk 

nauwelijks iets geregeld. De periode 1946 – 1965 kenmerkt zich door het streven naar erkenning 

en de strijd voor gelijkberechtiging. Het was een fatsoenlijke club voor nette burgers’. De 

dochterganisaties zoals het Hivos en het HVO werden opgericht.  

Van 1965 tot 1987 was er aandacht voor de zelfbeschikking en werd het HV een aanvaarde 

gesprekspartner. De leden werden maatschappijkritischer. Denk hierbij aan de kernwapendiscussie.  

Van 1987 tot nu ontstaat de aandacht voor de levenskunst, breid de humanistische alliantie zich 

uit. Het aantal leden en de leeftijdsopbouw blijft door de jaren heen hetzelfde. Er zijn verschillende 

soorten humanisme, Critici die het niet eens zijn met de koers van het hoofdbestuur bedenken een 

nieuw soort humanisme. Zo is er bijvoorbeeld het ecohumanisme, bedacht door Floris van den 

Berg.  

Het humanisme bestaat niet, maar humanisme heeft wel toekomst is de conclusie van de lezing. 
 
Periode 2015-2019 
Actief voor het HV zijn in deze periode: Dolf meijler als voorzitter, Annemieke Klein Hesselink als 
secretaris/penningmeester, Jan ten Dolle als bestuurslid en Jannigje Heemskerk in de 
activiteitencommissie.  
De activiteiten waren o.a. diverse cursussen, boekbesprekingen, gespreksgroepen, lezingen o.a. 
met Boris van der Ham. 
Op 7-1-2018 is Dolf Meijler overleden. Hij is ruim 40 jaar voorzitter geweest. 
In de loop van 2018 is er een nieuw bestuur gekomen, die in september 2019 in de ALV zijn 
benoemd. 
Ondanks daling van ledental in de afgelopen 20 jaar (gehalveerd) heb ik toch positieve 
verwachtingen. 
We hebben een actief nieuw bestuur: filmavonden, cursussen (dialoog en introductiecursus 
humanisme). Na een flyeractie in februari 2019 bij een film van het filmhuis kwamen er diverse 
nieuwe mensen voor de nazit. 
 
Opgesteld door Wim Nijhof in maart 2019. 


