Verteld Verleden
Uitwerking van interview (009 A) met:

Gerrit en Ans Kuiper (1936-

)

Naam respondent: Gerrit en Ans Kuiper
De dato: 22 november 2001
Lokatie:
Onderwerp(en): over de relatie tussen HJG en HV, en de relatie met andere
jongerenbewegingen.
Duur interview: 24:15
Naam en functie interviewer(s): mw Kuilman?
Kader/context: Interview in het kader van het verleden ontsluiten voor
geinteresseerden d.m.v. interviews.
Datum uitwerking: 01-07-2011
Niveau van uitwerking: Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) en evt. opmerking)
Drager: Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband.
Respondent: Gerrit en Ans Kuiper waren lid van de Hum Jongeren Groep en zijn lid
van het HV.
Gerrit (lid HJG van 1954 tot 1961) en Ans Kuiper (1936- ? ). Ans kwam eind 1958 bij
de HJG. Gerrit zat in hoofdbestuur HJG. Ans is humanistisch raadsvrouw.

Naam respondent: Gerrit en Ans Kuiper
Onderwerp: over de relatie tussen HJG en HV, en de relatie met andere
jongerenbewegingen.
Datum/Jaar: 22 november 2001
Cassettes: 09b
Duur: 24:15
Datum uitwerking interview: 01-07-2011
Naam bewerker: Wouter Meesen en Michael Kerkhof

Teller: min/sec

Index/onderwerp:

Opmerkingen:

00:00 - 00:36

over artikel D

00:36 - 01:19

vergaderingen hoofdbestuur HJG

01:19 - 02:24

Geen waarnemer van HJG bij HV

02:24 - 03:34

plaatselijke en landelijke besturen

plaatselijke besturen waren
praktischer en huiselijker

03:34 - 04:22

praten met mensen van een andere
overtuiging

Verzuiling nog enorm
aanwezig

04:22 - 04:58

lid van HV aanwezig bij
bestuursvergaderingen HJG

HJG en HV vooral samen
sterk

04:58 - 05:46

verhouding HJG en HV

weinig conflicten (18)

05:46 - 07:46

provocatie over artikel D ontstond

HJG wilde een beetje
stangen bij HV

07:46 - 09:54

bedreiging door de katholieken

katholieken breidden zich uit
in politiek

09:54 - 10:23

katholiek gezin met 18 kinderen

10:23 - 10:52

Ans en haar moeder

10:52 - 12:08

nauwelijks tegenstellingen tussen HV en
HJG

12:08 - 13:19

andere humanistische
jongerenbewegingen die wel een breuk
afdwongen

altijd een lid van het HV bij
aanwezig (B.J. Max).

hun ervaring met katholieken

Eind jaren zestig veel
actiegerichtheid. HJB, e.a.
ook provocerend. Chiel
Verduyn

13:19 - 15:33

de atoombom in jaren 80

jaren 70 democratisering
wel een breuk

15:33 - 16:05

Gerrit en Ans niet actief meer in HV

Nog wel lid HV. lid van PSP

16:03 - 16:50

zwart-wit-denkers

in de PSP en niet in HV

17:22 - 18:50

18:50 - 19:26

relatie met andere jongeren bewegingen nauwelijks met HJB en
Socrates, weinig
samenwerking
HJG-HJB
geen officiele contacten

19:26 - 20:46

HJG-er werd lid van het HV

HJB-ers hadden een mentor

20:46 - 22:01

artikel Gerrit als HJG-er

katholicisme en seksualiteit

22:10 - 22:37

omgaan met anders-denkenden

Voor Ans gemakkelijker.

22:37 - 23:28

Ans humanistisch raadsvrouw

in een ziekenhuis

23:28 - 24:15
(einde)

Gerrit en Ans nu nog lid HV

Ans doet gespreksgroep

