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 1. Algemeen 

 

105-148. Door hem geschreven of ontvangen stukken, 1970-1989. 32 pakken, 12 omslagen 

 105. 1970-1973 

 106. 1974 (omslag) 

 107. 1975. (omslag) 

 108. 1976. (omslag) 

 109. 1977 

 110. 1978 jan.-mei 

 111. 1978 juni-sept. 

 112. 1978 okt.-dec. (omslag) 

 113. 1979 jan.-mrt. 

 114. 1979 april-juni. 

 115. 1979 juli-okt. 

 116. 1979 nov.-dec. (omslag) 

 117. 1980 jan.-mrt. 

 118. 1980 april-juni. 

 119. 1980 juli-sept. (omslag) 

 120. 1980 okt.-dec. (omslag) 

 121. 1981 jan.-mrt. 

 122. 1981 april-juli 

 123. 1981 aug.-sept. 

 124. 1981 okt.-dec. 

 125. 1982 jan.-mrt. 

 126. 1982 april-juli 

 127. 1982 aug.-okt. 

 128. 1982 nov.-dec. 

 129. 1983 jan.-mrt. 

 130. 1983 april-juni 

 131. 1983 juli-aug. 

 132. 1983 sept.-dec. 

 133. 1984 jan.-mrt. 

 134. 1984 april-mei 

 135. 1984 juni. 

 136. 1984 juli-sept. 

 137. 1984 okt.-dec. 

 138. 1985 jan.-febr. 

 139. 1985 mrt.-april 

 140. 1985 mei-juni 

 141. 1985 juli-sept. 

 142. 1985 okt.-dec. 

 143. 1986 

 144. 1987 jan.-febr. (omslag) 

 145. 1987 mrt.-april (omslag) 

 146. 1987 mei-nov. (omslag) 

 147. 1988 (omslag) 

 148. 1989 (omslag) 

 

 2. Tielman verbonden aan het Humanistisch Verbond 

 



149. Door hem geschreven of ontvangen stukken als lid van de paritaire commissie Raad 

van Kerken en het Humanistisch Verbond met eindrapport 'Verdraagzaamheid in een 

veelvormige samenleving', 1989-1992. 1 omslag 

 

150. Door hem geschreven of ontvangen stukken als lid van de voordrachtscommissie voor 

een algemeen voorzitter en directeur van het Humanistisch Verbond, 1992. 1 omslag 

 

151. Door hem geschreven of ontvangen stukken als lid van de projectgroep 'Inhoudelijke 

verantwoordelijkheid' van het Humanistisch Verbond, 1992. 1 omslag 
 N.B. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende werkvelden en heeft als doel met voorstellen 

te komen over inhoudelijke verantwoordelijkheid en beroepsvereniging in de humanistische beweging. 

 

152. Door hem verzamelde boekjes en brochures van meer algemene aard over het 

Humanisme en wat Humanisten doen, uitgegeven door het Humanistisch Verbond, ca. 

1966-1987. 1 omslag 

 

153. Door hem verzamelde rapporten betreffende imago en naamsbekendheid van het 

Humanistisch Verbond, 1971-1986. 1 omslag 

 

154. Door hem verzamelde statuten van het Humanistisch Verbond, 1973-1979. 1 omslag 

 

155. Door hem verzamelde discussienota's van het Humanistisch Verbond betreffende 

diverse onderwerpen, 1973-1981. 1 omslag 

 

156. Door hem verzamelde standpunten van het Humanistisch Verbond betreffende 

ethische en maatschappelijke vraagstukken, 1974-1975. 1 omslag 

 

157. Door hem verzamelde boekjes en documentatiemap van het Humanistisch Verbond te 

België, 1977-1993, en z.j. 1 omslag 

 

158. Door hem verzamelde stukken betreffende afdelingen en gemeenschappen van het 

Humanistisch Verbond, 1981-2007. 1 omslag 

 

159. Door hem verzamelde stukken betreffende de koerswijziging en toekomst van het 

Humanistisch Verbond, 1991-1996. 1 pak 

 

160. Persberichten van het Humanistisch Verbond en andere humanistische organisaties, 

1989. 1 omslag 

 

 3. Tielman verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht 

 

161. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende zijn ambt van bijzonder 

hoogleraar in de sociale en culturele aspecten van het humanisme, 1987-1995. 1 

omslag 
 N.B. Betreft een leerstoel vanwege Socrates. 

 

162. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende door hem gegeven colleges 

'Humanistiek', 1988-1994. 1 omslag 

 

163. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende door hem gegeven colleges 

'Sociale en culturele aspecten van het humanisme', 1989-1993. 1 omslag 

 

 4. Tielman verbonden aan het Humanistisch Studiecentrum Nederland 

 



164. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende de oprichtingsakte, statuten 

en statutenwijziging van het Humanistisch Studiecentrum Nederland (HSN), 1979-

1997. 1 omslag 

 

165. Concept-jaarverslagen van het HSN over 1982 en 1984 en jaarverslagen over 1986, 

1987, 1989, 1994, ca. 1983-1995. 1 omslag 

 

166. Door hem ontvangen stukken betreffende het beleid van het Humanistisch 

Studiecentrum Nederland (HSN), 1983-1987. 1 omslag 

 

167-170. Rapporten uitgegeven door het Humanistisch Studiecentrum (HSN), 1984-1997. 4 

omslagen 

 167. 1984-1986 

 168. 1987-1988 

 169. 1989 

 170. 1992-1997 

 

171. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende de begeleidingscommissie 

Toekomstonderzoek humanistische beweging in Nederland, 1987-1988. 1 omslag 

 

172. Door hem ontvangen stukken betreffende de werkgroep Ouders voor ouders, opgericht 

voor de organisatie van een vakantieuitwisselingsprogramma voor lichamelijk 

gehandicapte kinderen, 1987-1988. 1 omslag 
 N.B. Betreft een initiatief van de afdeling Den Haag, het gewest Gelderland met ondersteuning van het centraal bureau 

van Humanitas. 

 

173. Door hem geschreven of ontvangen stukken als lid van de stuurgroep Burgerschap, 

levensbeschouwing en criminaliteit, tweede fase, 1992. 1 omslag 
 N.B. De stuurgroep is gevormd door de samenwerking tussen het Humanistisch Studiecentrum Nederland (HSN), de 

Katholieke Raad voor Kerk en Samenlveing (KRKS) en het Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving 

(MCKS). 

 

174-176. Door hem geschreven of ontvangen stukken als voorzitter van het HSN, 1993-1997. 3 

omslagen 

 174. 1993-1994 

 175. 1995 

 176. 1996-1997 

 

177. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende overleg over mogelijke 

vormen van samenwerking tussen humanistische organisaties en daarbij de mogelijke 

rol van het HSN, 1993-1997. 1 omslag 
 N.B. Betreft onder andere plannen voor de oprichting van een Humanistische Alliantie 

 

178-180. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende de HSN studiedagen, 1994-

1997. 3 omslagen 

 178. 'Secularisatie en de betekenis van een publieke religie', 1994 

 179. 'Mensenrechten voor vrouwen', 1995 

 180. 'J.P. van Praag, vader van het moderne Nederlandse humanisme; Verleden 

heden en toekomst van het moderne Nederlandse humanisme' georganiseerd ter 

gelegenheid van de presentatie van het gelijknamige boek, 1997 
  N.B. Een initiatief van HSN en het Humanistisch Archief en Documentatiecentrum (HADC). 

 

181. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende activiteiten van het 

Humanistisch Studiecentrum Nederland (HSN) georganiseerd in samenwerking met 

andere organisaties, 1994-1995. 1 omslag 

 



182. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende 'A European seminar on 

humanist dialogue' in Utrecht, 1995-1997. 1 pak 
 N.B. Een conferentie georganiseerd door het HSN in samenwerking met de European Humanist Federation (EHF) en 

de European Humanist Professionals (EHP). 

 

183. Door hem geschreven of ontvangen stukken als vice-voorzitter van de European 

Humanist Federation (EHF), 1995-1997. 1 omslag 

 

184. Door hem geschreven of ontvangen stukken als voorzitter van de European Humanist 

Professionals (EHP), 1996-1997. 1 omslag 

 

 

185. Door hem ontvangen stukken betreffende het archief van het Humanistisch 

Studiecentrum Nederland (HSN), 2002. 1 omslag 

 

186. Adreslijsten, z.j. 1 omslag 

 

 5. Tielman verbonden aan Pedagogisch Studiecentrum Humanistisch 

Vormingsonderwijs (PSC HVO) 

 

 5.1 Door Tielman geschreven of ontvangen stukken 

 

187. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende radio- en 

televisieuitzendingen en andere mediapubliciteit, 1974-2003. 1 omslag 

 

188. Door hem ontvangen stukken betreffende de bevordering en bekostiging van 

levensbeschouwelijke pluriformiteit in het onderwijs, 1982-1998. 1 omslag 

 

189. Door hem geschreven artikelen over educatie en andere onderwerpen, ca. 1986-1995. 

1 omslag 

 

190. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende de plannen van S. Wieling tot 

het schrijven van een biografie over J.P. van Praag, 1988-1991. 1 omslag 

 

191. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende de International Association 

for Intercultural Education (IAIE), 1989-1990. 1 omslag 

 

192-195. Door hem geschreven of ontvangen stukken, 1990-2002. 4 pakken 

 192. 1990-1992 

 193. 1993-1995 

 194. 1996-1997 

 195. 1998-2002 

 

196. Door hem geschreven of ontvangen stukken, 1997-1999. 3 pakken 
 N.B. Betreft waarschijnlijk het archief van de secretaresse van het Pedagogisch Studiecentrum HVO. 

 196 1997. 1 pak 

 197. 1998. 1 pak 

 198. 1999. 1 pak 

 

199. Door hem geschreven of ontvangen stukken als deelnemer aan de 

begeleidingscommissie van het project 'Methodiekontwikkeling in verband met 

zingevingsvraagstukken ten behoeve van het vormings- en ontwikkelingswerk' voor 

het Ministerie van WVC, 1990-1992. 1 omslag 

 



200. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende het gebruik maken van 

gegevens met betrekking tot minderheden ten behoeve van onderwijsonderzoek, 1991-

1992. 1 omslag 

 

201. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende het beleid van PSC HVO en 

de eventuele samenwerking met het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS), 

1991-1998. 1 pak 

 

202. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende uitnodigingen voor symposia, 

conferenties en thematische bijeenkomsten, 1991-2002. 1 omslag 

 

203. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende de pedagogische opdracht van 

het onderwijs, 1992-1997. 1 omslag 

 

204. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende de bekostiging en financiën 

van het PSC HVO, 1992-1998. 1 omslag 

 

205. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende bestuur en medewerkers van 

het Pedagogisch Studiecentrum HVO, 1992-2001. 1 pak 

 

206. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende activiteiten georganiseerd 

door het PSC HVO, 1992-2002. 1 pak 

 

207. Door hem ontvangen stukken betreffende een Duitse vertaling van het Leerplan voor 

Humanistisch Vormingsonderwijs, 1993. 1 omslag 

 

208. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende de regiomedewerkers van 

PSC HVO en de HVO-leerkrachten, 1993-1999. 1 pak 

 

209. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende een internationaal seminar 

voor docenten HVO in Berlijn, 1994. 1 omslag 

 

210. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende het beleid en de toekomst van 

Stichting Beheer HVO, 1995-2002. 1 omslag 

 

211. Reader voor de derdegraadslerarenopleiding Humanistisch Vormingsonderwijs met 

bijdrage van Rob Tielman, 1996. 1 omslag 

 

212. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende de verhoudingen tussen het 

Humanistisch Verbond, het bestuur en de directeur van het Pedagogisch 

Studiecentrum HVO, 1996-1998. 1 pak 
 N.B. Bevat vertrouwelijke stukken i.v.m. ontslag directeur W. Koopmans. 

 

213. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende toetsing van zijn 

onderwijskwalificatie, 1996-1998. 1 omslag 

 

214. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende de modernisering van het 

netwerk en de ontwikkeling van een internetsite, 1997-1998. 1 omslag 

 

215. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende stages en begeleiding van 

studenten, 1998. 1 omslag 

 

216. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende projectplannen voor 

leerplanontwikkeling en onderzoek door PSC HVO, 1998. 1 omslag 

 



217. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende practica gegeven door het 

PSC HVO bij het Ministerie van Justitie, dienst geestelijke verzorging, 1998-1999. 1 

omslag 

 

218. Door hem ontvangen stukken betreffende een pleidooi voor landelijke invoering van 

het vak levensbeschouwing op alle middelbare scholen in Nederland en het belang van 

morele en sociale vorming als onderwijsdoel, 2001-2002. 1 omslag 

 

219. Door hem ontvangen stukken betreffende een pleidooi voor financiering door het rijk 

in plaats van vrijblijvende financiering door de gemeentes van het humanistisch 

vormingsonderwijs op openbare basisscholen, 2001-2002. 1 omslag 

 

 5.2. Door Tielman bijgewoonde vergaderingen 

 

220. Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Landelijke Coördinatie Dagen van 

het Pedagogisch Studiecentrum Humanistisch Vormingsonderwijs. Met bijlagen, 

1993-1996. 1 pak 

 

221. Agenda's en verslagen van PABO-overleg, 1993-1999. 1 omslag 

 

222. Agenda's en vergaderingen van de Coördinatiegroep Begeleiding. Met bijlagen, 1996. 

1 omslag 

 

223. Agenda en bijlagen van de 69e en 70e bestuursvergadering van de PSC HVO, 1993. 1 

omslag 

 

224-225. Notulen van de bestuursvergaderingen van de PSC HVO. Met agenda en bijlagen, 

1996-1999. 2 pakken 

 224. 1996-1997 

 225. 1998-1999 

 

226. Agenda's en verslagen van teamvergaderingen van het PSC HVO. Met bijlagen, 1997. 

1 omslag 

 

227. Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Adviesgroep Management. Met 

bijlagen, 1997. 1 omslag 

 

228. Agenda's en verslagen van vergaderingen van de werkgroep International Humanist 

Ethical Education Network (IHEEN). Met bijlagen, 1997. 1 omslag 

 

 5.3. Tielman gedetacheerd als projectleider van het Project Vervolgonderwijs 

HVO 
  N.B. Betreft de opzet van een eerste- en tweedegraads lerarenopleiding humanistisch vormingsonderwijs 

 

229. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende de organisatie van het project, 

1990-1999. 1 pak 

 

230. Door hem geschreven of ontvangen projectplan en werkplan 1995, 1993-1994. 1 

omslag 

 

231. Door hem geschreven of ontvangen readers voor de eerste- en 

tweedegraadslerarenopleiding Humanistisch Vormingsonderwijs, 1993-1996. 1 

omslag 

 



232. Door hem geschreven of ontvangen besprekingsverslagen en voortgangsrapportages, 

1993-1996. 1 pak 

 

233. Door hem geschreven of ontvangen evaluaties van het project, 1993-1997. 1 omslag 

 

234. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende begeleiding van studenten, 

1993-1999. 1 omslag 

 

235. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende colleges en begeleiding van 

studenten, 1993-1999. 1 pak 

 

236. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende scripties en begeleiding van 

studenten, 1993-1999. 1 pak 

 

237. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende stages en begeleiding van 

studenten, 1993-1999. 1 pak 

 

238. Door hem geschreven of ontvangen verslagen van docentenoverleg, 1993-1999. 1 pak 

 

239. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende de financiën van het project, 

1994-1998. 1 omslag 

 

240. Door hem ontvangen paper 'De relatie tussen humanistisch vormingsonderwijs en 

handelingsonderzoek', geschreven door Dhyan Vermeulen voor het project, 1996. 1 

omslag 

 

241-242. Door hem ontvangen scripties van leerlingen, 1997-1998. 2 pakken 

 241. 1997 

 242. 1998 

 

243. Door hem ontvangen overzichtslijst van scripties van leerlingen over de jaren 1993-

1998, 1998. 1 stuk 

 

244. Door hem geschreven of ontvangen lijsten van studenten van het studiejaar 1993-1995 

t/m 1998-2000, 1997-1999. 1 omslag 

 

245. Werkboeken over 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 en 1997-1998, 1994-1997. 1 

omslag 

 

246. Studiegids 1994-1995, 1994. 1 stuk 

 

 5.4. Door Tielman verzamelde stukken 

 

247. Door hem verzamelde rapporten betreffende humanistische geestelijke verzorging, 

1971-2000. 1 pak 

 

248. Door hem verzamelde scripties van studenten van de Universiteit van Amsterdam over 

het humanisme, 1974-1978. 1 pak 

 

249. Artikel 'Metataal van overtuigingen' geschreven door J.P. van Praag gepubliceerd in 

het tijdschrift 'Philosophica' nr. 16 uitgegeven door de Universiteit van Gent, 1975. 1 

deel 

 

250. Door hem verzamelde boekjes betreffende humanisme en buitenkerkelijkheid, 1979-

1981. 1 omslag 



 

251. Door hem verzamelde nota's betreffende kernbewapening, 1979-1982. 1 omslag 

 

252. Artikel 'Moral education in the Netherlands' geschreven door J.P. van Praag, ca. 1980. 

1 stuk 

 

253. Door hem verzamelde stukken betreffende het Humanistisch Opleidings Instituut 

(HOI), 1980-1989. 1 omslag 

 

254. Door hem verzamelde boekjes betreffende de positie van vrouwen, 1981-1989, 1998. 

1 omslag 

 

255. Door hem verzamelde rapporten van humanistische organisaties, 1982-2000. 1 omslag 

 

256. Discussieboekjes 'Humanistisch Perspectief', waarin de maatschappelijke onderwerpen 

worden verwoord die vanuit humanistisch oogpunt aandacht verdienen, 1977-1988. 1 

omslag 

 

257. Door hem verzamelde tijdschriften, nieuwsbrieven en folders van humanistische 

organisaties, 1984-1998, en z.j. 1 omslag 

 

258. Door hem ontvangen scriptie van W. Scherpenisse geschreven voor zijn 

doctoraalexamen aan de Rijksuniversiteit Utrecht over het planningsgedrag van 

humanistisch vormingsonderwijsgevenden, 1985. 1 omslag 

 

259. Overzichten van gemeenten waar humanistisch vormingsonderwijs werd gegeven, 

1985-1993. 1 omslag 

 

260. Werkschrift humanistisch vormingsonderwijs, 1987. 1 stuk 

 

261. Door hem verzamelde stukken betreffende het Centrum voor Humanistische Vorming 

(CHV), 1989, en z.j. 1 omslag 

 

262. Door hem verzamelde rapporten van de Universiteit voor Humanistiek, 1990-1991. 1 

omslag 

 

263. Door hem verzamelde stukken betreffende het humanistisch onderwijs in het 

buitenland, 1991-1993. 1 omslag 

 

264. Door hem verzamelde brochures, folders en nieuwjaarskaarten uitgegeven door het 

PSC HVO, 1991-1999, en z.j. 1 omslag 

 

265. Door hem verzamelde cahiers opgesteld door studiegroepen van de Adviesgroep 

Bezinning (AGB) betreffende Europees burgerschap en marginalisering, 1993. 1 

omslag 

 

266. Raamwerkplan en attitude-eisen voor de opleiding van HVO-gevenden, 1992-1993. 1 

omslag 

 

267. Door hem verzamelde stukken betreffende de leraar en zijn ontwikkeling, 1992-1996. 

1 omslag 

 

268. Door hem verzamelde lijsten van medewerkers van het HVO en externe relaties, 

1992-1999. 1 omslag 

 



269. Door hem verzamelde stukken betreffende didactiek, 1993 en z.j. 1 omslag 

 

270 Door hem verzamelde lezingen van derden over opvoeding, 1993-1994. 1 omslag 

 

271 Door hem verzamelde stukken betreffende onderwijsactiviteiten gericht op europa en 

de wereld, 1993-1995. 1 omslag 

 

272. Door hem verzamelde stukken betreffende natuur- en milieueducatie, 1993-1996. 1 

omslag 

 

273. Werkplannen 1993, 1994, 1997 (concept) en 1998 van het Humanistisch Pedagogisch 

Studiecentrum, 1993-1998. 1 omslag 

 

274. Door hem verzamelde artikelen over vernieuwingen in het onderwijs, 1993-1998. 1 

omslag 

 

275. Door hem verzamelde artikelen over filosofie, 1994. 1 omslag 

 

276. Door hem verzamelde stukken betreffende inventarisatie van middelbare scholen en 

PABO's waar humanistisch vormingsonderwijs wordt gegeven, 1994-1995. 1 omslag 

 

277. Door hem verzamelde artikelen over allochtonen, 1994-1995. 1 omslag 

 

278. Door hem verzameld lesmateriaal van derden betreffende de levensbeschouwelijke 

vorming in het basis- en voortgezet onderwijs, 1995-1996. 1 pak 

 

279. Door hem verzamelde boekjes uit de serie Instrumenten voor het Onderwijs, 

publicaties waarin theorie en praktijk van het onderwijs en van het HVO in het 

bijzonder met elkaar verbonden worden, 1995-1998. 1 omslag 

 

280. Door hem verzamelde nieuwsbrieven 'Plompverloren Nieuws' uitgegeven door het 

secretariaat HVO, 1996. 1 omslag 

 

281. Door hem verzamelde knipselkranten over onderwijs, 1996-1997. 1 omslag 

 

282. Jaarverslagen 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 en 2001 van het Humanistisch 

Pedagogisch Studiecentrum, 1996-2002. 1 omslag 

 

283. Door hem verzamelde nieuwsbrieven van de Universiteit voor Humanistiek, 1998. 1 

omslag 

 

 6. Overige activiteiten Tielman 

 

284. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende de oprichting van de stichting 

IHEU Steunfonds Mensenrechten, 1989-1990. 1 omslag 
 N.B. Betreft een werkstichting van IHEU met Tielman als voorzitter. 

 

285. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende het Internationaal Jaar van de 

Familie 1994 georganiseerd door de Verenigde Naties, 1991-1992. 1 omslag 

 

286. Door hem geschreven of ontvangen stukken als lid van de begeleidingscommissie van 

het project van het Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO) met als 

opdracht identiteitsontwikkeling van het openbaar onderwijs, 1991-1992. 1 omslag 

 



287. Door hem geschreven of ontvangen stukken als voorzitter van Het Humanistisch 

Archief, 1994-1997, 2001. 1 pak 

 

288. Door hem geschreven of ontvangen stukken betreffende Humanist Media Support 

(HMS), 1997. 1 omslag 

 


