
Verteld Verleden 

  
Uitwerking van interview 11 A met: 

Cees van der Hulle (1919-   ?  ) 

De dato:  
 
Lokatie:   
 
Onderwerp(en): kindertijd, eiland waar hij opgroeide, maatschappelijke interesse 
 
Duur interview: 47:18 
 
Naam en functie interviewer(s): een vrouw, Inge, achternaam onbekend 
  
Kader/context: Interview in het kader van het verleden ontsluiten voor 
geinteresseerden d.m.v. interviews. 
 
Datum uitwerking: 11-07-2011 
 
Niveau van uitwerking: Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) en evt. opmerking) 
 
Drager: Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband. 
 
Respondent: Cees van der Hulle (1919- ?) was Humanistisch Raadsman van het eerste uur 
(1960 in ziekenhuis) . Groeide op in het christelijke Zeeuwse dorp Oosterland, met een 
gehandicapte en socialistische vader. Zijn oom Frans zat in de gemeenteraad voor de SDAP en 
(dat) heeft veel invloed op het leven van Cees gehad. 
 
 
Naam respondent: Cees van der Hulle 
Onderwerp: kindertijd, eiland waar hij opgroeide, maatschappelijke interesse 
Datum/Jaar:  
Cassettes: 11a 
Duur: 47:18 
Datum uitwerking interview: 11-07-2011 
Naam bewerker: Wouter Meesen & Trix Westeneng 
 
  



Teller: min/sec Index/onderwerp: Opmerkingen: 
00:00 - 02:20 Vader  was zoon van ongehuwde moeder 

(BOMmoeder) 
02:20 - 03:48 pioniers (van raadsmannen ?)  

 
03:48 - 08:14 Cees' achtergrond moeder van Cees' vader 

 
08:14 - 09:40 oom Frans van Cees' vader SDAP-er, zat in de gemeenteraad, 

invloed op Cees 
 

09:40 - 11:55  het armenhuis vader was invalide 
 

11:55 - 13:22 Cees' vader SDAP-er werd gediscrimineerd, want niet 
streng gelovig 
 

13:22 - 13:48 Cees' moeder 
 

 

13:48 - 15:54 oom Frans 
 

 

15:54 - 17:50 aalmoes van de kerk 
 

150 halve centen 

17:50 - 20:02 klasse in het dorp Oosterland Cees' familie behoorde tot de armen, 
de laagste klasse 
 

20:02 - 21:16 dienstbode bij boeren 
 

13 jarige zussen Cees 

21:16 - 22:20 Cees vader verzette zich  
 

 

22:20 - 24:38 openbare school van dorp 
 

 

24:38 - 30:24 openbare ziekenhuis van het 
eiland 
 

ondanks christelijke meerderheid  

30:24 - 33:12 humanisme  wist een plaats voor zichzelf te 
creëren 

33:12 - 36:24 Cees' puberteit Op 13-jarige leeftijd met broer 
werkzaam bij een boer. 

36:24 - 38:40 eerste aanraking met politiek  door geschiedenis les en 
maatschappijleer 
 

38:40 - 39:08 maatschappelijk geïnteresseerd discussieëren met vrienden 
 

39:08 - 41:05 woont raadsvergaderingen in 
Rotterdam en Den Haag bij 
 

gebracht door Cees' oom,  

41:05 - 42:02 de krant  heeft veel invloed op Cees gehad 
 

42:02 - 47:18 seksuele voorlichting voorbehoedsmiddelen waren 



(einde) ziekteverwekkers 
 


