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Inventaris archief prof. dr. Garmt Stuiveling (1907-1985); 
archiefstukken Humanistisch Verbond gemeenschap 

Hilversum 
Door Ruurd Ouwehand (2011) 

 

Archiefnr.: 31 

 

Bij het Humanistisch Historisch Centrum binnengekomen in augustus 2011, vanuit het bezit van 

August Stuiveling (zoon van Garmt); afgegeven op 3 augustus 2011 bij het Landelijk Bureau van 

het Humanistisch Verbond. 

Looptijd van het archief: 1946 – 2003. 

 

Biografie: 

Geboren op 21 december 1907 te Stroobos. Overleden 11 mei 1985 te Hilversum. 

Nederlands dichter en literator. Bijzonder docent, later hoogleraar (1956) Taalbeheersing resp. 

Nederlandse letterkunde en Taalbeheersing aan Gemeentelijke Universiteit Amsterdam, later de 

UvA. Schreef gedichten, kritieken, essays, een toneelstuk in verzen (Erasmus), een biografie over 

Jacques Perk en enkele literair-historische boeken. Hij bezorgde onder meer de (tot nu toe) 

definitieve tekst van de Volledige Werken van Multatuli (deel 1-17). 

   

Maatschappelijk gezien vervulde hij een grote rol in de sociaal-democratische beweging; hij was 

pacifist, geheelonthouder en al voor de oorlog lid van de SDAP. Hij had een vooraanstaande 

positie in tal van organisaties, instellingen en verenigingen 

Mede oprichter en vice-voorzitter van het Humanistisch Verbond (1946). Na afloop van de oorlog 

raakte Stuiveling vanaf het eerste begin betrokken bij de oprichtingsplannen voor het Humanistisch 

Verbond. Hij werd in 1946 tot vice-voorzitter gekozen. Stuiveling was daarnaast van 1946 tot 1968 

voorzitter van de afdeling Hilversum van het HV. Stuiveling speelde tevens een belangrijke rol bij 

de komst van humanistische radiolezingen in het VARA-programma Geestelijk Leven. Stuiveling 

heeft een groot aantal lezingen gehouden in deze radiorubriek. Hij verrichtte een grote diversiteit 

aan werkzaamheden voor het HV. Zo  was hij lid van meerdere commissies. 

 

In de periode 1945-1983 was Stuiveling voorzitter van het Multatuli-genootschap. Hij droeg in 

belangrijke mate bij tot de oprichting van het Multatuli-museum in Amsterdam. Stuiveling was ook 

voorzitter van de Henriëtte Roland Holst-stichting. In die hoedanigheid verzorgde hij een aantal 

tekstuitgaven van deze socialistische dichteres. 
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Inventaris archief 

 

 
Doos Inv.nr Inhoud Omslag/map 

 

1 001 Artikel „Het gaat om de mens‟, in: Humanistisch Contact. 

Contactorgaan van de afdeling Hilversum van het Humanistisch 

Verbond, “Humanitas” en de Humanistische Jongeren 

Gemeenschap, nummer 1, november 1955. 

 1 document 

 

 002 Jaarverslag 1995. Humanistisch Verbond, afd. Hilversum (1996) 

  en Voorstel Algemene Ledenvergadering 1996. 2 documenten 

 

 003 Stukken betreffende de viering van het vijftigjarig bestaan van de 

afdeling Hilversum van het Humanistisch Verbond op 22 

september 1996 (1996). 3 documenten 

 

 004  Handgeschreven tekst van de lezing „De eigen taak van het 

Humanisme‟, gehouden op 28 september 1946 op het Congres van 

het Humanistisch Verbond te Utrecht (1946). 1 map 

Opmerking: verschenen in Bert Gasenbeek (red.), „Garmt 

Stuiveling. Wegbereider van het Humanistisch Verbond,‟ Utrecht, 

2000 (Nummer 1 in de reeks Humanistisch Erfgoed van Het 

Humanistisch Archief). 

 

 005 Handgeschreven tekst van de lezing „Über Humanismus und 

Frieden‟, gehouden op 18 september 1977 te Osnabrück (1977) .

 1 map 

 

 006 Teksten van de lezingen gehouden op het derde Wereldcongres van 

de International Humanist and Ethical Union (IHEU), gehouden 

op 2-6 augustus 1962 te Oslo: „Welcome to the Introductory 

Luncheon‟ (getypt, met aantekening); „Humanism says‟ 

(handgeschreven); titelloos (handgeschreven) (1962). 1 map 

 

 

   007 Uitgave van de lezing „Modern Humanisme‟, gehouden op 14, 28 

October, 4 en 11 November 1948, verschenen in de reeks Aula-

voordrachten (z.d.). 1 document 

 

 

    008 Programma van het Studium Generale van de Rijksuniversiteit te 

Utrecht voor het studiejaar 1958-1959, met toegevoegde 

aantekeningen, waaronder voor het college „Humanisme en Moraal‟ 

(1958). 
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Opmerking: Stuiveling hield in het kader hiervan een collegereeks 

van 23 oktober tot en met 27 november 1958 (handgeschreven 

verbetering op pagina 11 van het Programma). 

  1 map 

 

   009 Ontvangen correspondentie van J.A. Post, d.d. 30-6-1947 (1947). 

   1 document 

 

 

   010 Handgeschreven tekst van de lezing „De vierde zuil of de ene 

tempel‟, gehouden op 20 October 1947 te Amsterdam (1947).   

 1 map 

 

 

011 Handgeschreven tekst van de lezing „Der Mensch zwischen 

Glauben und Wissen‟, gehouden op 13 januari 1974 te Dortmund 

voor de Freigeistigen Landesgemeinschaft Nordrhein-Westfalen 

Opmerking: hierbij exemplaar van „Der Humanist‟, Februar 2 1974, 

waar de tekst is afgedrukt op p. 29-34. 1 map 

 

 

  012 Artikel „Het is zo eenvoudig‟, in: Goois Contact. Uitgave van de 

Gemeenschappen Bussum/Hilversum/Laren-Blaricum en Soest 

van het Humanistisch Verbond (circa september 1958).1 document 

 

 

  013 Knipsel „Wij spraken met Dr. Garmt Stuiveling‟,  pagina 3 van De 

Gooi- en Eembode (7 september 1946). 1 document 

 

 

  014 Manuscript van de lezing „Steunpunt‟, gehouden voor de radio op 

15 november 1979 (1979). 1 document 

 

 

  015 Kladversie van de lezing „Humanisme, het antwoord van onze tijd‟, 

gehouden op de openbare vergadering van de Gemeenschap 

Hilversum van het Humanistisch Verbond op 24 september 1957 

(1957). 1 map 

 

 

  016 Handgeschreven teksten en manuscriptteksten van de lezingen „Uit 

humanistisch oogpunt‟, gehouden op 3 oktober 1965 en 2 februari 

1967, in verschillende versies; „Humanistische uitzending‟, 

gehouden op 7 juli 1967; „De illusies van de toekomst‟, op 15 

februari 1959 voor de radio gehouden in het programma Geestelijk 

leven van de VARA; „Het humanistisch oogpunt‟, op 22 mei 1960 

voor de radio gehouden in het programma Geestelijk leven van de 

VARA; tekst van titelloze lezing (z.d.) (1959-1967). 
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Opmerking: nadien verschenen in Het Woord van de Week. 

 1 map 

 

     017 Manuscript van de lezing „Uit humanistisch oogpunt‟, gehouden op 

7 november 1965 in een radioprogramma van de VARA, en 

correspondentie met hierover met mr. J. van der Hoeven, particulier 

secretaris van koningin Juliana (1965). 1 map 

 

 

 018 Krantenknipsels, manuscriptteksten, artikelen, documenten en 

correspondentie, afkomstig van M Stuiveling-van Vierssem Trip 

(2001-2003). 1 map 


