Verteld Verleden
Uitwerking van interview met:

Hannie Singer-Dekker (1917 - 2007)
De dato: 11031999
Lokatie: Bij respondent thuis
Onderwerp(en): over het hoofdbestuur, de documentatiedienst, Mens & Wereld, Jaap
van Praag, positie vrouwen, de abortuskwestie
Duur interview: 47:16
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: 09-08-2011
Niveau van uitwerking:
en evt. opmerking)

Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen)

Drager: Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband.
Respondent: Mr. Hannie Singer-Dekker (1 Oktober 1917 - 4 April 2007) 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.

Naam respondent: Hannie Singer-Dekker
Onderwerp: over het hoofdbestuur, de documentatiedienst, Mens & Wereld, Jaap van
Praag, positie vrouwen, de abortuskwestie

Datum/Jaar: 11-03-1999
Cassettes: 24b
Duur: 47:16
Datum uitwerking interview: augustus 2011
Naam bewerker: Wouter Meesen

Teller: min/sec

Index/onderwerp:

Cassette 24 kant B:
00:00 - 02:09
02:09 - 03:35

werkt voor de documentatiedienst

03:35 - 04:32

Ontslag wegens trouwen

04:32 - 05:03

baan bij het Parool

05:03 - 06:27

hoe Hannie in het hoofd-bestuur van
het HV kwam

06:27 - 07:48

HV functies combineren

07:48 - 09:29

bemoeide zich met een rubriek over
humanisme

09:29 - 10:18

over integere kranten vroeger

10:18 - 11:27

waarom Hannie was opgehouden
met de documentatiedienst

11:27 - 11:57

de Wereldomroep

11:57 - 13:11

hoofdbestuurs-vertegenwoordiger
van de federatie Amsterdam

13:11 - 13:43

over dat het HB meer een doorsnede
van de leden moest worden

13:43 - 14:07

aantrekkingskracht van het HB

14:07 - 14:48

redactieraad van Mens en Wereld

14:48 - 16:58

over Bonger en Noorderzon die
stukje schreven voor Mens en
Wereld

16:58 - 17:26

Hannie wilde Bonger niet opvolgen
als redacteur van Mens en Wereld

Opmerkingen:

Wim Engelen
bij het MVV

documentatie-dienst en HB

veel mis mee

conformisme en
non-conformisme

17:26 - 19:50

de radiocommissie

19:50 - 21:49

de abortuskwestie

21:49 - 23:18

combinatie volledige baan en het
huishouden

23:18 - 25:20

De discussie over abortus

25:20 - 26:31

over discussieren met Van Praag

26:31 - 27:25

of iedereen in het hoofdbestuur
gelijke inbreng had

27:25 - 28:14

de sfeer binnen het HB

28:14 - 29:54

Humanitas

29:54 - 32:06

De volkstelling en geloof

32:06 - 33:52

kwestie-Stuiveling

33:52 - 34:48

over de Raad van Advies van het HV

34:48 - 36:49

de subsidie voor kerkgebouwen

36:49 - 38:25

over het schrijversgehalte in Mens en
Wereld

niveau was te laag

38:25 - 40:11

over een congres in Oslo

meningsvorming viel tegen

40:11 - 41:36

of Hannie een rol speelde in het
grote aantal publicaties over het
humanisme

41:36 - 42:18

of er gepraat werd over wat er naar
buiten gebracht werd vanuit het
hoofdbestuur

42:18 - 45:18

over een artikel over de
vrouwenstrijd plaatsen in
Rekenschap

misverstand

45:18 - 47:16 (einde)

over de kernbewapening

scheuring binnen het HV

als vrouw

over abortus en feminisme

moest toegelaten worden bij
Ministerie van CRM

