
Verteld Verleden 

  
Uitwerking van interview 56 A met: 

Chiel Verduijn (1932 – 1997) 
 
Naam respondent: Chiel Verduijn 
 
De dato: 1979 
 
Lokatie: Waarschijnlijk Amsterdam 
 
Onderwerp(en): Kindertijd, zijn aanraking met het humanisme en het homo zijn  
 
Duur interview: 30:09 
  
Naam en functie interviewer(s): Lijkt een radio-uitzending geweest te zijn, maar dat 
wordt nergens genoemd. 
  
Kader/context: Interview in het kader van het verleden ontsluiten voor 
geïnteresseerden d.m.v. interviews. 
 
Datum uitwerking: 23-06-2011 
 
Niveau van uitwerking:           Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) 
en evt. opmerking) 
 
Drager: Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband. 
 
Respondent: Geboren in 1932 te Amsterdam. Overleden op 31 mei 1997 te Amsterdam. Chiel 

Verduijn studeerde perswetenschappen en sociale pedagogiek te Amsterdam. Hij is in zijn professionele 

leven werkzaam geweest bij een bank, een uitgeverij, het ANP en in de jeugdzorg in Amsterdam.  

 

Verduijn was bestuursassistent bij het Humanistisch Verbond (HV) ter versteviging van organisatorische 

contacten (1963 1964) en lid van de Algemene Commissie Geestelijke Verzorging (1964 ). Hij hield 

bezinnende en voorlichtende inleidingen over humanisme, HV en vormingsonderwijs. Daarnaast was hij 

lid van de HV Homo werkgroep (ca. 1979-1984) en bestuurslid Humanistisch Vredesberaad (1987-1997). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Naam respondent: Chiel Verduijn 
Onderwerp:  Kindertijd, zijn aanraking met het humanisme en het homo zijn  
Datum/Jaar: 1979 
Cassettes: 56a 
Duur: 30:09 
Datum uitwerking interview: 23 juni 2011 
Naam bewerker: Wouter Meesen 08 
 
  
Teller: min/sec  
Cassette kant 56 A: 
 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 
 

00:00 - 00:20 
 

Intro Muziek  

00:20 - 01:30 dat wat iemand is niet 
belangrijk is 
 

humanist, homoseksueel 

01:30 - 03:00 Chiel's kindertijd Arbeidersgezin 
 

03:00 - 03:55 armoede  de angst van Chiel's vader 
ervoor 
 

03:55 - 04:56 hoe Chiel nu tegen zijn 
ouders aankijkt 
 

begrijpen doet vergeven 

04:56 - 06:41 of Chiel de ruimte kreeg om 
zichzelf te ontplooien 
 

 

06:41 - 08:28 Chiel's gezin emotioneel arm  val mekaar niet lastig met 
heftige emoties zoals huilen 
 

08:28 - 10:09 de invloed van een Rode 
Kruis kamp in Zwitserland 
 

 

10:09 - 10:30  Chiel's thuis wonen 
 

 

10:30 - 11:00 vrienden van Chiel 
 

 

11:00 - 13:20 Hoe werd Chiel humanist   



 
13:20 - 16:26 hoe Chiel's humanisme zich 

verder ontwikkelde 
 

 

16:26 - 20:22 wanneer Chiel door had dat 
hij homo was 
 

 

20:22 - 20:57 over het afzetten van de 
gedachte van gezin stichten 
en kinderen krijgen 
 

 

20:57 - 22:16 of Chiel bang was hoe zijn 
omgeving zou reageren dat 
hij homo was 

 

 
 
 
Teller: min/sec Index/onderwerp: Opmerkingen: 
22:16 - 23:21 wat veranderd is in zijn 

leven 
 

 

23:21 - 25:10 wat humanisme betekent 
voor Chiel 

hoe samen te leven, hoe 
om te gaan met andere 
mensen 
 

25:10 - 27:42 over humanistische 
gedachten van Chiel 
 

zingeving 

27:42 - 28:10 outro van het programma 
 

 

28:10 - 30:09 (einde) wat humanisme betekent 
voor Chiel 

 

 


