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Sprekend Humanisme 
 

Uitwerking van het interview met  met: 

 

Agnes de la Rie-Grootenhuis  

 
Datum     : 23-05-2001 

Lokatie     : Bij respondente thuis (regelmatig geluidshinder van vliegtuigen) 

Onderwerp(en)   : Jeugd, studie in Amsterdam, HJG (Humanistische Jongeren 

Gemeenschap), afdeling Haarlem, huwelijk en seksualiteit, 

Humanisme in de jaren ’50.  

Duur interview    : 47:37 (min/sec) 

Naam / functie interviewer(s) : Wouter Kuijlman 

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

/Humanistisch Historisch Centrum in het kader van het project 

Sprekend Humanisme 

Datum uitwerking   : 23-05-2001 

Uitgewerkt door   : Hanneke Hoogakker

 
Niveau van  uitwerking : Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) en evt. opmerking)     

Drager     : Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband WAV bestand  

WAV- 116 A. 

 
Respondent   : Agnes de la Rie-Grootenhuis. Ze is geboren op 03-11-1930, getrouwd 

met Ron de La Rie , en heeft drie kinderen. Ze heeft gewerkt als schoolmaatschappelijk werkster. Ze 

was lid van de Humanistische Jongeren Gemeenschap HJG, voorzitter van de Functiegroep 

Schoolmaatschappelijk Werk van de NVMW.  

Ze is auteur van Maatschappelijk Werk aan de Poort, en co-auteur van Kind, ouders, school. 

 

Teller: 
minuut/sec 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 
 

00.00 
 

Achtergrond. Agnes de la Rie-Grootenhuis is geboren in 
Canada, op 03-11-1930.  
Haar ouders waren (vrijzinnig) protestants, 
maar niet kerkelijk, eerder humanistisch. 
Ook grootouders waren allen 
buitenkerkelijk. 
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Teller: 
 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 
  
 
Heeft in Utrecht, Amsterdam en Dordrecht 
gewoond. 

03.14 
 

Opleiding. Na behalen gymnasiumdiploma heeft ze 
een jaar als au pair in Engeland gewerkt, 
daarna een jaar in de kinderhuis in 
Amsterdam.  
Vervolgens heeft ze gestudeerd aan de 
school voor Maatschappelijk Werk.  

03.57 
 

Loopbaan. Gewerkt als maatschappelijk werkster. 
Getrouwd met Ron de la Rie en heeft 3 
kinderen. 

04.30 Eerste contact met Humanisme. Ze werd tijdens een stage (Bureau 
Jeugdzorg)  in Amsterdam gewezen op het 
Humanistisch Verbond en de  
Humanistische Jongeren Gemeenschap 
HJG.  
Haar eerste contact was met SVHV 
(humanistische studentenvereniging).  
Herkende bij HJG haar ideeën over het 
ontstaan van de aarde.  
Ze is lid geworden van de HJG en was 
aanvankelijk betrokken bij de plaatselijke 
afdeling van de HJG. 

07.29 Belang van HJG voor geïnterviewde. HJG was voor haar belangrijk omdat zij als 
kind en student buitenstaander was. Bij de 
HJG hoorde zij erbij.  
De ideeën en activiteiten spraken haar aan. 
Ze heeft daar levenslange vriendschappen 
gesloten en haar echtgenoot leren kennen; 
hij was bestuurslid van de afdeling 
Amsterdam, later van het landelijk bestuur. 

09.13 Activiteiten van de HJG 
 

Iedere week waren er activiteiten, zoals 
lezingen, theaterbezoek, fietstochten 
enzovoort.  
Het was een hechte club. Mensen die het 
moeilijk hadden werden opgevangen, niet 
uitgesloten. 
Verdere bespreking van HJG-activiteiten en 
van tijdschriftartikelen.  

16.06 Tijdschrift Standpunt. Uitgave van afdeling Haarlem. Leden onder 
andere Rudolf de Jong, Truus Driessen, Dick 
de Vries. 
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Teller: 
 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 
 Het is begonnen als kritiek op het 
hoofdbestuur, omdat dit te weinig 
standpunten in zou nemen en te vriendelijk 
zou zijn. 

18.02 
 

Verdere levensloop. Eind 1953 afgestudeerd. Een half jaar als au 
pair gewerkt in Frankrijk. Terug in 
Nederland iets minder betrokken bij de 
HJG: zij had haar werk en inmiddels een 
vaste relatie. 

20.47 
 

Huwelijk en seksualiteit De wetsverandering in 1957 verbeterde de 
positie van gehuwde vrouwen.  
Er werd veel over het vrije huwelijk 
gesproken. 
Lid van de NVSH. Paste in de sfeer van 
vrijheid en eigen verantwoordelijkheid 
nemen. 

22.58 
 

Tijdschrift De Libertijn.  

24.36 
 

Activiteiten binnen HJG-afdeling 
Amsterdam 

Niet veel zelf georganiseerd; ze was al blij 
als zij hand- en spandiensten mocht 
verrichten.  
Vrouwen praatten wel overal over mee.  

26.23 Standpunten over seksualiteit. Er werd binnen de HJG gesproken over 
seksualiteit en abortus. 
Zelf denken en beslissen. Bijvoorbeeld over 
regels voor gemengd slapen tijdens HJG-
kampen. 
Over (homo)seksualiteit werd alleen in het 
algemeen gesproken, niet persoonlijk. 
Brochures (over seksualiteit).  
In de jaren ’50 bestonden onder 
progressieve docenten nog conservatieve 
ideeën over (homo)seksualiteit. 
Hypocrisie in de maatschappij op het 
gebied van seksualiteit. 

35.02 Archiefstukken van respondente 
worden besproken. 

 

37.46 HJG-activiteiten. Ze nam in de beginperiode deel aan alle 
activiteiten die de HJG organiseerde; dat 
werd later minder. 

38.58 De sfeer binnen de HJG. Warmte en vriendschap. Maar soms ook 
ruzies en machtsstrijd tussen HJG-
afdelingen en mensen onderling. 
Verbondenheid, onder andere door het 
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Teller: 
 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 
 

 

 

zich samen afzetten tegen buitenwereld 
(kerken) en samen bezig zijn voor een 
ideaal.  
In de jaren ´50 bestond de verzuiling nog. 
Het HV moest nog zijn plaats krijgen in de 
maatschappij. 
De leden van de HJG brachten hun eigen 
deskundigheden in. 
Respondente “bracht de sociale factor in”: 
ze deed mee met de activiteiten en zorgde 
voor anderen. 
Ron de la Rie was voorzitter, schreef 
artikelen en hield toespraken (o.a. voor de 
radio). 

45.45 HJG-vergaderingen Repondente woonde de vergaderingen bij; 
ook de weekeinden. 
De vergaderingen konden soms, bij 
tegenstellingen, onstuimig zijn.  

47.37 Het bandje eindigt tijdens een vraag: 
“Kun je de HJG-tijd indelen in 
verschillende perioden?” 

Het interview gaat verder met bandje 116 
B. 


