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Sprekend Humanisme 
 

Uitwerking (deel 2) van het interview met : 

 

Agnes de la Rie-Grootenhuis  

 
Datum     : 23-05-2001 

Lokatie     : Bij respondente thuis (regelmatig geluidshinder van vliegtuigen) 

Onderwerp(en)   : Humanistische Jongeren Gemeenschap (HJG), HJB en SVHG, contact 

met Humanistisch Verbond, opvoeding kinderen, opleiding 

maatschappelijk werk, voorlopers van HJG, Frankrijk, politieke 

achtergrond, opvallende HJG-leden, HJG-afdelingen 

Duur interview    : 33:52 (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 B. 

 
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 
 

De vraag “Kun je de HJG-tijd indelen in 
verschillende perioden?” staat aan het 
einde van bandje 116 A. 

Niet echt verschillende perioden. De HJG 
werd voor respondente in de loop van de 
tijd wat minder belangrijk, o.a. vanwege 
huwelijk, verdere groei in persoonlijke 
ontwikkeling. “Eruit gegroeid.” 
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Teller: 
 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 
 Met sommige leden nog wel contact 
gehouden. 

01.10 Fasen van de HJG Eind jaren ‘50/begin jaren ’60 liep het 
ledental van het HJG sterk terug. In 1963 is 
de landelijke HJG officieel ontbonden.  

01.50 
 

Andere humanistische 
jongerenbewegingen 

HJB: Humanistische jeugdbeweging 
(lidmaatschap vanaf 16 jaar). 
SVHG: studentenvereniging op 
humanistische grondslag.  
Met deze organisaties had de HJG geen of 
weinig contact. 

03.35 
 

Contact met Humanistisch Verbond 
(HV). 

Samen met haar echtgenoot was ze lid van 
het HV.   
Niet ieder HJG-lid werd was lid van het 
Humanistisch Verbond.  
Nu andere sfeer bij HV dan bij HJG destijds. 
Bij HJG kende iedereen elkaar. 
Lid van het HJG-hoofdbestuur was 
contactpersoon voor HV. 

05.40 
 

Verschil tussen HJG en HV 
 

Positief dat er een HV was. De HJG was 
radicaler. De HJG leverde eerder 
maatschappelijke kritiek, bijvoorbeeld in De 
Peperbus. Dit was soms lastig voor het HV, 
dat maatschappelijk geaccepteerd wilde 
worden en financiën wilde werven voor 
projecten.  
Van HJG-zijde niet veel kritiek op het HV. 

09.49 
 

Kinderen Haar kinderen werden humanist, hoewel 
daar niet echt op aangestuurd werd.  

10.57 
 

Levenshouding Respondente vond zowel bij haar studie als 
bij HV dezelfde ideeën: mensen met 
respect behandelen. 
Bij de kerken besliste meestal de 
geestelijkheid voor de gelovigen. 
Humanisme betekent voor haar: 
verdraagzaamheid, respect voor de ander, 
de agnostische kant. 

12.50 
 

Voorlopers van het HJG Bond van abstinent studerende, AJC. 

13.17 
 

Invloed van Frankrijk op jonge 
humanisten 

Filosofie (existentialisme) , muziek, 
eetgewoonte, vakantie. Uiting van 
progressief zijn. 
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Teller: 
 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 
 

 

 

15.33 
 

Politieke achtergrond van HJG-leden Achtergrond van leden: voornamelijk 
socialisten, enkele communisten, liberalen 
of pacifisten. 
HJG door mensen uit socialistische hoek 
opgezet. Binnen HJG werd veel over 
politiek gesproken. 

18.36 Opvallende personen binnen de HJG Onder andere Dick en Metha de Vries-
Nachtegaal, Arthur en Rudolf de Jong, Nel 
de Vries. Zij waren beleidsbepalend, zaten 
in het hoofdbestuur en schreven veel 
artikelen. 

22.13 Relaties binnen HJG Begrijpelijk dat die ontstonden: jonge 
mensen ontmoetten elkaar binnen de HJG. 

24.05 Belang van HJG voor respondente Heel belangrijk: vriendschap, intellectuele 
vorming, leren nadenken en discussiëren 
over allerlei zaken. 

26.15 Onderwerpen die niet aan de orde zijn 
gekomen? 

Niet het geval. Respondente heeft niet van 
tevoren bedacht wat zij wilde gaan zeggen. 

27.33 Vraag naar  namen van te interviewen 
personen 

Zie o.a. bovengenoemde namen van 
opvallende personen binnen de HJG. 
Tevens personen uit andere HJG-afdelingen 

28.38 Contact met (oud) HJG-leden Er was weinig contact met HJG-ers buiten 
Amsterdam; een paar keer per jaar tijdens 
HJG-weekenden. 

29.53 Belangrijk HJG-afdelingen Afdeling Haarlem was belangrijk toen daar 
de leden van de Standpunt-groep 
woonden.  
Amsterdam was overheersend. Het 
landelijk bestuur van de HJG bestond 
voornamelijk uit Amsterdammers. 

33:52 Einde opname  


