
Verteld Verleden 

  

Uitwerking van interview 37 met: 

Nel Verschuren 
 
Naam respondent: Nel Verschuren e. a. 
De dato: 
Lokatie:  
Onderwerp(en): humanistische uitvaart begeleiding 
Duur interview: 29:44 
 
  
Naam en functie interviewer(s):  
  
Kader/context.  Radio-interview  
Datum uitwerking: 23-05-2011 
Niveau van uitwerking:           Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) 
en evt. opmerking) 
Drager: Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband. 
 
Respondent: Nel Verschuren e.a. zijn werkzaam als humanistisch uitvaartbegeleider. 
 
 
 
 
Naam respondent: Nel Verschuren e.a. 
Onderwerp: humanistische uitvaart begeleiding 
Datum/Jaar: 
Cassette: 37 
Duur: 29:44 
Datum uitwerking interview: 23-05-2011 
Naam bewerker: Wouter Meesen 
 
  
Teller: min/sec  
Cassette Kant 37 A 
 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 
 

00:00 - 00:24 Intro radioprogramma  



 
00:24 - 01:42 over de dood 

 
 

01:42 - 02:13 over HUB (humanistische 
uitvaart begeleiding) 
 

 

02:13 - 03:10 het ontstaan van HUB 
 

 

03:10 - 03:43 begeleider  worden over de cursus om 
 

03:43 - 05:57  de dood gewoner maken  hoe te leven met de dood (uit 
taboesfeer) 
 

05:57 - 07:14 wordt nooit gesproken over 
de dood en  

wat te doen met de 
begrafenis 
 

07:14 - 09:48 het melden van een 
overlijden  
 

en het traject daarna 

09:48 - 11:33 schrijven van een speech 
 

 

11:33 - 14:20 over hoe men zelf zijn 
begrafenis zou willen 

nieuwe warme humanistische 
rituelen 
 

14:20 - 16:40 de inhoud van de speech soms ook negatieve zaken in 
de speech 
 

16:40 - 18:21 inhoud van de speech (2) niet te emotioneel in de 
speech 
 

18:21 - 21:26 hoe een uitvaart te 
begeleiden 

met respect voor de 
overledene 
 

21:26 - 22:09 hoe een uitvaart te 
begeleiden (2) 
 

 

22:09 - 23:18 over het hiernamaals 
 

 

23:18 - 24:24 de stilte van de dode 
 

 

24:24 - 26:50 laten merken dat ze van het 
humanistisch verbond zijn 
 

uitgangspunten van het HV 

26:50 - 27:42 overgaan tot de orde van de 
dag na de begrafenis 
 

 

27:42 - 29:13 Of het werk macaber is 
 

 

29:13 - 29:44 (einde) outro van de uitzending  



 


