Verteld Verleden
Uitwerking van het interview met:

Prof. Mr. Dr. Hannie Singer-Dekker
(1917-2007)
Cassette 25 A
Naam respondent: Hannie Singer-Dekker (1 Oktober 1917 - 4 April 2007)
De dato: 11-03-1999

Lokatie: Bij respondent thuis
Onderwerp(en): over het kernwapendebat, het elitaire gehalte binnen het hoofdbestuur
en het Nederlands Gesprek Centrum
Duur interview: 47:18
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: 11-08-2011
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.

Naam respondent: Hannie Singer-Dekker
Onderwerp: over het kernwapendebat, het elitaire gehalte binnen het hoofdbestuur en
het Nederlands Gesprek Centrum
Datum/Jaar: 11-03-1999
Cassettes: 25a
Duur: 47:18
Datum uitwerking interview:
Naam bewerker: Wouter Meesen

Teller: min/sec

Index/onderwerp:

Opmerkingen:

Cassette 25 kant A:
00:00 - 03:05
03:05 - 03:36
03:36 - 05:25
05:25 - 06:55

HV & kernwapens

scheuring binnen het HV

06:55 - 08:12

08:12 - 10:53

over beter kunnen denken
omdat iemand op de
universiteit had gezeten
gelijkberechtiging

10:53 - 12:31

grote en kleine strijd

12:31 - 12:50

Van Praag, Stuiveling en
Bonger
over Van Praag
over Stuiveling
over Bonger
overgewaardeerde mensen
Hannie stapt uit het
hoofdbestuur
over de stichting Socrates,
Nederlands Gesprek
Centrum
doel van commissie misdaad
en straf
wie in die commissie zaten
Hannie zegt HV op
waarom Hannie zich weer
aanmeldde bij het HV in '78
of Hannie nu nog actief is
voor het HV
of Hannie zich nog betrokken
voelt bij het HV
de verhouding tussen HV en

12:50 - 15:41
15:41 - 15:55
15:55 - 16:35
16:35 - 17:32
17:32 - 17:47
17:47 - 20:44

20:44 - 22:31
22:31 - 24:21
24:21 - 25:37
25:37 - 26:53
26:53 - 27:19
27:19 - 28:47
28:47 - 30:14

over een spreuk van school
rubriek Geestelijk Leven
opleiding raadslieden

Moest, net als dominees en
priesters
venijnigheden van mede
hoofdbestuurders
belangrijker dan strijd tegen
nihilisme
hoe het hoofdbestuur deze
prioriteiten stelde
het belang van ~ volgens
Hannie

waarom
commissie over misdaad en
straf

om de kernbewapening

30:14 - 32:10
32:10 - 33:07

33:07 - 34:20
34:20 - 35:00

35:00 - 36:50
36:50 - 38:50

38:50 - 39:26
39:26 - 40:49
40:49 - 41:57

41:57 - 43:30

43:30 - 45:15

45:15 - 46:23

46:23 - 47:18 (einde)

Humanitas
over De Dageraad
wat het humanisme voor
Hannie inhoudt toen en nu
succesvolle activiteiten HV
of het aan anderen duidelijk
te maken was wat
humanisme inhield
of er strijd was met
andersdenkenden
hoe het contact was met
andersdenkenden binnen
werkkringen
over het Nederlands Gesprek
Centrum
over geestelijke verzorging
wat Van Praag bedoelde met
de eigenlijke strijd is
binnenskamers gevoerd
over de betekenis van
netwerken in en buiten het
verbond
hoe de relatie was tussen
politieke overtuiging en
humanistische
levensbeschouwing
hoe de verhouding was
tussen linkse en rechtse
humanisten
hoe de verhouding was
tussen katholieke,
protestanste en
humanistische PvdA-ers

discussieren over
levens-beschouwelijke
punten
geestelijke verzorgers

wordt misschien allemaal
teruggedraaid

