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Verteld Verleden 
 
Uitwerking van het interview met:  

Prof. Mr. Dr. Hannie Singer-Dekker 
(1917-2007) 

 
 
Cassette 24 A 
Naam respondent: Hannie Singer-Dekker (1 Oktober 1917 - 4 April 2007) 
 
De dato: 11031999 
 
Lokatie: Bij respondent thuis 
 
Onderwerp(en): kindertijd en kennismaking met het HV  
 
Duur interview: 47.30 min/sec 
 
Naam en functie interviewer(s): - 
 
Kader/context. Dit interview is gehouden door het Humanistisch Archief in het kader/de context 
van een onderzoek naar het ontstaan van en de ontwikkelingen binnen het Humanistisch 
Vormingsonderwijs (HVO).  
 
Datum uitwerking: 17092010 & 08-08-2011 
 
Niveau van  uitwerking: Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) en evt. opmerking) 
 
Drager: Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband.  
 
Respondent: 
Mr. Hannie Singer-Dekker was een Nederlands politica en hoogleraar. Namens de Partij van de 
Arbeid maakte ze van 1963 tot 1970 deel uit van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Later 
was ze onder meer hoogleraar strafrecht in Groningen. Ze was tevens voorzitter van de 

Vrouwenbond (PvdA) en actief in het Humanistisch Verbond (HV) en de NVSH. 
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Naam respondent: Prof. Mr. Dr. Hannie Singer-Dekker 
Onderwerp: kindertijd en kennismaking met het HV 
Datum/Jaar: 11031999 
Cassette:  24a  kant A 
Duur:  47.30 min/sec 
Datum uitwerking interview: 17092010 & 08-08-2011 
Naam bewerker: Rolf de Jong & Wouter Meesen 
 
 

Teller: 
minuut/sec 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 
 

00.00 
 

Inleiding – persoonlijke achtergrond Streng (fundamentalistisch) 
godsdienstige achtergrond in 
moeders familie (Calvinistische 
moeder). Intelligente familie, maar 
vanwege economische redenen niet 
ver geschoold.  
Haar vader kwam uit een (normaal) 
katholiek gezin. Vroeg overleden, 
overgestapt naar 
vrijdenkersbeweging.  
Hannie (H) is overtuigd humanist, 
maar heeft interesse in kerken en 
geloof. H is enig kind. 
 

07.08 
 
 
 
 
 
 
11.40 
 
 
 
 
13.23 

Studietijd 
 
 
 
 
 
 
Achtergrond vader – vrijdenkersbeweging 
 
 
 
 
Studeren na het VCL 

Op bijzonder goede scholen 
geweest (particulier). Nutschool & 
Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL - 
Den Haag). Haar moeder werkte 
(chef typekamer) om studie te 
bekostigen, want vader overleden. 
 
Invloed vrijdenkersbeweging op H. 
is marginaal, door de afkeer tegen 
de kerk. H. is geen lid geweest van 
vrijdenkersbeweging; wel van HV. 
 
1941 afgestudeerd. 
 

13.55 
 

Getrouwd  
 

1952, woonde samen met haar man 
vanaf 1949. Geen kinderen mee 
gehad, maar haar man had 3 
kinderen uit zijn 1e huwelijk. 
Huwelijk stukgelopen. 
 

15.15 Werken bij het NVV Hoofd bureau arbeidsrecht te 
Amsterdam. 
 

17.00 
 

Achtergrond 2e man Hij kwam uit Wijdenes (N-H); een 
rood dorp (SDAP). Zijn vader had 
een tuinbouwbedrijf; armoede. 
Moest van school af na lagere 
school. Opleiding aan de Troelstra-
oord (hogere SDAP opleiding voor 
arme mensen - geen officiële 
opleiding). 
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25:55  solliciteerde bij ministerie van sociale 
zaken 

niet geworden want ze was een 
vrouw 

   

 
32:55 - 33:30 zomerkampen van het HV 

 
 

33:30 - 34:12 Schuldbesef 
 

 

34:12 - 35:40 groepsdynamiek Moraal 
 

35:40 - 36:56 schuldbesef (2)  
 

36:56 - 38:26 HV was bang voor de publieke opinie jongens en meisjes mochten op 
zomerkampen niet samen slapen 
 

38:26 - 39:30 emigratie want Nederland zou te vol 
worden 

ook een humanistische emigratie 
centrale 
 

39:30 - 40:55 of afrikanen ook humanistisch opgevoed 
moesten worden 
 

ontwikkelingshulp 

40:55 - 42:48 discussie over waar het HV aan mee 
moest doen 
 

 

42:48 - 43:19 focus humanisten  Gelijkberechtiging 
 

43:19 - 44:05 HV wilde nooit mensen atheïst maken 
 

 

44:05 - 47:30 
(einde) 

Hannie bij de humanistische 
documentatiedienst  

eerste activiteit van Hannie voor het 
HV 

 
 

21.42 
 
 
 
22.45 
 

(Voor)oorlogse tijd (WOII) 
 
 
 
Na de Oorlog 

H. was 23 toen oorlog begon, net 
klaar met studie. Geen contacten 
die later ook lid waren bij het HV. 
 
H. richtte zich op Samenhorigheid 
zonder uitzondering van geloof of 
politieke overtuiging. 
 

27:00 - 28:28 discriminatie tegen vrouwen vrouwen vonden het toen niet eens 
zo erg 

   

   
   
   
   
   
31.37 
 
 

Activiteiten voor het HV 
 
 
 

Den Haag, vrijmetselaars. Lid van 
het hoofdbestuur. 
 
 


