
Verteld Verleden 

  
Uitwerking van interview 11 B met: 

Cees van der Hulle (1919 - ?) 

De dato:  
Lokatie:   
Onderwerp(en): WO II, Eiland-cultuur, klasse, relaties, gevoelsleven, vakbond, 
Zeeland,  
 
Duur interview: 47:24 
  
Naam en functie interviewer(s): een vrouw, Inge, achternaam onbekend 
  
Kader/context: Interview in het kader van het verleden ontsluiten voor 
geïnteresseerden d.m.v. interviews. 
 
Datum uitwerking: 15-07-2011 
 
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:  
Datum/Jaar:  
Cassettes: 11b 
Duur: 47:24 
Datum uitwerking interview: 15-07-2011 
Naam bewerker: Wouter Meesen 
 
  
Teller: min/sec Index/onderwerp: Opmerkingen: 
00:00 - 01:51 over strenge opvoeding 

 
 



01:51 - 03:42 Sterk morele opvoeding. Invloed van tot de laagste 
klasse behoren  
 

03:42 - 05:32 Cees van het eiland af  pas op zijn 18e voor het eerst 
 

05:32 - 07:45 dorpsmensen  accepteren stadsmensen niet 
 

07:45 - 09:10 het dorp Oudekerk (Ouwerkerk?) vrijzinning dorp 
 

09:10 - 11:02 verschil tussen Cees en zijn vrouw Corrie  Preutsheid 
 

11:02 - 12:35 opvoeding of karakter 
 

 

12:35 - 15:05 seksuele vrijheid Moeite mee 
 

15:05 - 17:13 Cees' liefde voor muziek gospel muziek uit Amerika 
 

17:13 - 19:08 Cees zijn gevoelsleven 
 

 

19:08 - 19:57 mannelijke en vrouwelijke collega's 
 

 

19:57 - 21:40 bezoek aan geboorteplaats 
 

 

21:40 - 23:20 thuis ontgroeid zijn eenzaam  
 

23:20 - 25:15 over vrouwen gehad hebben over zich de mindere voelen 
 

25:15 - 26:24 Niet thuis bij HV Wel Humanitas 
 

26:24 - 28:28 Vakbond, bestuurdersbond  Mercurius, 
kantoorpersoneelsbond, 
landarbeidersbond 

28:28 - 30:11 over twee mensen van de 
kantoorpersoneelsbond 
 

 

30:11 - 30:52 DUW-kampen 
 

 

30:52 - 31:55 werken in de landbouw tijdens en na de oorlog 
 

31:55 - 33:40 Corrie leren kennen Corrie werkte hard op de 
boerderij 
 

33:40 - 34:40 in de bouw werken tijdens de oorlog 
 

34:40 - 35:42 zag joden gedeporteerd worden 
 

 

35:42 - 36:32 voorzitter bestuurdersbond  ging naar Duitsland  
 

36:32 - 37:31 de dorpsagent, omgekomen in kamp Socialist, vertelde over 



Vught boekverbrandingen  
 

37:31 - 38:46  SS-ers en concentratiekampen onderduiken ging niet 
 

38:46 - 39:10 de onderwaterzetting in '44 evacuatie naar Zierikzee 
 

39:10 - 45:16 Ziekenfondsbode en DUW-kampen   
 

45:16 - 47:24 
(einde) 

de dolle dinsdag na geallieerde landing in 
zeeland 

 
 
 
 


