
Verteld Verleden 

  
Uitwerking van het interview 13 A met: 

Cees van der Hulle (1919 - ?) 
De dato:  
 
Lokatie:   
 
Onderwerp(en): over geestelijke verzorging in ziekenhuizen  
 
Duur interview: 47:21 
  
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: 22-07-2011 
 
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. 

Cees Schonk en Piet van der Vliet vroegen in 1955 Van der Hulle om vrijwillig Raadsman te 
worden.  
 
 
 
 
 
 
Naam respondent: Cees van der Hulle 
Onderwerp: over geestelijke verzorging in ziekenhuizen  
Datum/Jaar:  



Cassettes: 13a 
Duur: 47:21 
Datum uitwerking interview: 22-07-2011 
Naam bewerker: Wouter Meesen & Trix Westeneng 
 
  
 
Teller: min/sec 
Cassette 13 A: 
 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 
 

00:00 - 02:25 geestelijke verzorging regelen in ziekenhuizen 
 

02:25 - 04:00 vrijwilligers  voorlichten in het AZU 
 

04:00 - 06:00 conferentie over geestelijke verzorging Op De Horst 
 

06:00 - 10:54 Piet Pols CCGV (centrale commissie 
geestelijke verzorging) 
 

10:54 - 12:02 Eerste geestelijk raadsman ziekenhuis  1960 
 

12:02 - 13:04 de districten  over organiseren 
 

13:04 - 14:00 vrijwilligers over respect voor ~ 
 

14:00 - 15:36 geestelijk verzorgings werk  
 

 

15:36 - 16:25 amerikaans rapport Basis geestelijke verzorging 
in ziekenhuizen 
 

16:25 - 21:15  in vertrouwen je werk doen 
 

 

21:15 - 23:35  iets dat scheef is gegaan 
 

 

23:35 - 29:23 Begeleidingscommissie ingesteld Joop Sinke, Carel 
Uitenboogaard 
 

29:23 - 37:55 ondernemingsraad  

 

over een geestelijk raadsman 
die vooral actief is in de ~ 

37:55 - 47:21 
(einde) 

Thea Engel  Discussie over een 
vrijplaatsfunctie 

 
 


