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Inleiding

In het voorjaar van 2014 werd het archief van prof.dr. R. Boon en H. BoonSchilling overgedragen aan het Historisch Documentatiecentrum voor het
Nederlands Protestantisme (1800-heden). De stukken werden beschreven in
maart 2015. De stukken zijn beschreven zoals ze werden aangetroffen. Waar
de archiefvormer in de beschrijving niet wordt genoemd, betreft het archiefstukken van R. Boon.
Rudolf Boon
Rudolf Boon werd op 4 februari 1920 in Amsterdam geboren. In mei 1943
werd Boon door K.H. Miskotte gedoopt. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam, in Utrecht, New York, Oxford en Edinburgh. In
november 1947 behaalde hij zijn doctoraalbul met de scriptie ‘De Ordinatie
gezien in het geheel, waarvan zij deel uitmaakt’. In 1951 promoveerde hij in
Utrecht op een proefschrift over de achtergronden van de gereformeerde
traditie in Amerika: Het probleem der Christelijke gemeenschap: oorsprong
en ontwikkeling der congregationalistisch geordende kerken in Massachusetts. In hetzelfde jaar werd hij interim-predikant te Zaltbommel; in 1955
hervormd predikant te Landsmeer en Purmerland-Den Ilp. Op 13 december
1964 trouwde hij met Hendrika Schilling. In 1984 werd hij benoemd tot
bijzonder hoogleraar liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij bleef tot 1991 aan de VU verbonden.
Beïnvloed door zijn ervaringen tijdens de oorlogsjaren in Amsterdam waar
hij getuige was van de deportatie van Joodse burgers, publiceerde hij De
Joodse wortels van de christelijke eredienst (1970), Ontmoeting met Israël,
het volk van de Thora (1974) en Hebreeuws Reveil (1983). Zijn belangstelling en zorg gingen ook uit naar de secularisatie van de samenleving; zijn
laatste boek droeg de titel: Ons cultureel draagvlak. Wat is ermee gebeurd?
(2008). In 2012 publiceerde hij een biografie over zijn echtgenoot: Rita
Schilling, het Leven: een ontdekkingstocht. Hij stierf op 7 april 2014.
Hendrika Boon-Schilling
Hendrika (Riet) Boon-Schilling werd op 28 oktober 1926 te Semarang geboren als derde van zes kinderen. Na haar repatriëring naar Nederland waren er
aanvankelijk geen mogelijkheden voor het volgen van een universitaire opleiding. Op latere leeftijd studeerde ze alsnog klinische psychologie, sociale
gerontologie, wijsbegeerte en spiritualiteit.
In 1946 ging ze naar de HBS in Delft. Na haar eindexamen ging ze daar
werken als chemisch analiste. Later werkte zij als analiste bij het Koninklijk
Shell Laboratorium in Amsterdam. In 1962 besloot ze het roer om te gooien
en naar de Sociale Academie te gaan. Ze was een aantal jaren als maatschappelijk werkster actief en ging eind jaren zeventig klinische psychologie
studeren en werd docente bij de Lerarenopleiding van Vrije Leergangen van
de Vrije Universiteit. Na haar pensionering pakte Riet de studie Sociale Gerontologie op. Als publiciste schreef zij veel artikelen en ook boeken, waaronder Liturgievernieuwing in een veranderende wereld: terugblik en toekomstperspectief en Vrouwen aan het venster: voorbeelden van vrouwelijke

spiritualiteit in de late middeleeuwen. Bij het NIOD wordt in het archief van
Nederlands-Indische dagboeken en egodocumenten (archief 401) een getypt
kampverslag van haar hand bewaard. Dit verslag is gepubliceerd onder de
titel Verloren jeugdjaren 1942-1946. Zij overleed op 12 april 2014 te Amsterdam.
Overgedragen stukken
Drukwerk dat een aanvulling vormt op de collectie is overgedragen aan de
bibliotheken van de PThU, de Universiteit Utrecht en aan Tresoar.
Geraadpleegde bronnen (Geraadpleegd maart 2015)
http://www.protestant.nu
http://www.nd.nl
http://www.archieven.nl
http://www.stichtingleenaertboon.nl
http://epaper.rodimedia.nl

Toevoeging 2015
Brieven en enige documentatie van Emanuella Claessens en Jobs Kouwenhoven betreffende lekenzusters en R. Boon, 2015, 3 stukken. Toegevoegd
aan de laatste doos.

Plaatsingslijst

1

Taxatierapport betreffende verzekering van roerende goederen
van R. Boon en H. Boon-Schilling, 1986.
1 deel

2

Stukken betreffende perspectief in het werk van Pico [della
Mirandola] en [Marsilio] Ficino, z.d.
1 omslag

3

Kladden betreffende neo-Classicisme, z.d.
1 omslag

4

Typoscripten betreffende liturgie vroege kerk, z.d.
1 omslag

5

Typocript van doctoraalscriptie ‘De Ordinatie gezien in het
geheel, waarvan zij deel uitmaakt’ van R. Boon, 1947.
1 omslag

6

Typoscripten en handgeschreven kladden betreffende Puriteinse
spiritualiteit, z.d.
1 omslag

7

Kopie typoscript van ‘Van Elvira tot Granada (en daarna). Een
cruciaal hoofdstuk uit de geschiedenis van Israël en de kerk’,
z.d.
1 omslag

8

Ontvangen brieven en briefkaarten, kopieën van verzonden
brieven, literatuurlijsten, (kopieën van) kladden en typoscripten betreffende symposia, artikelen en toespraken van
R. Boon en H. Boon-Schilling, 1963-2010 en z.d.
Notulen en verslagen vergaderingen Gezelschap van christelijke
historici in Nederland en de Liturgische Kring, 1998-2003.
In memoriams van R. Boon voor A.F.L. van Dijk, C.P. Gunning
en H. Vleeschdrager, z.d.
1 omslag

9

Gedichtenbundels ‘M’ en ‘bijbelsch’ van Adriaan Deurloo,
2012-2013.
Stukken betreffende het overlijden van R. Boon en H. BoonSchilling, 2014.
Brief van J. Kouwenhoven betreffende overdracht archief naar
het Historisch Documentatiecentrum, 2014.
1 omslag

10

(Kladden voor) artikelen en lezingen van R. Boon, 1986-2010
en z.d.
Ontvangen briefkaart d.d. 20 januari 1988 [afzender onleesbaar], 1988.
1 omslag

11-17

Schriften, 2000-2011 en z.d.
7 delen
11
Miscellanea I, 2000.
12
Miscellanea II, 2000-2003.
13
Miscellanea III, 2002-2009.
14
Miscellanea IV, 2002-2011.
15
Aantekeningen over de psalmen, 2001.
16
Aantekeningen over de Islam en de
Verlichting, z.d.
17
Aantekeningen betreffende theologie, z.d.

18

Dia’s van gravures betreffende Joodse rituelen en feestdagen,
z.d.
1 doos

19

Proefschrift Het probleem der christelijke gemeenschap. Oorsprong en ontwikkeling der congregationalistisch geordende
kerken in Massachusetts, 1951.
1 deel

20

Uittreksel geboorteregister, schoolrapporten, cijferlijsten, diploma’s, getuigschriften, stukken betreffende analystenopleiding en aanstellingen bij Vrije Leergangen VU, Gereformeerde
Stichting voor Diakonaal en Maatschappelijk Werk en Koninklijke/Shell-Laboratorium van H. Boon-Schilling, 1946-1979.
1 omslag

21

Stukken betreffende Vrije Leergangen VU van H. BoonSchilling, 1984-1991.
1 omslag

22

Losbladige vakantieverslagen, 1980-2009.
1 omslag

23

Typoscripten van en kladden voor artikelen betreffende Israël
en de kerk, secularisatie en bejegening Joodse burgers in Amsterdam, z.d.
1 omslag

24

Getypte en handgeschreven aantekeningen betreffende Puritanisme, secularisatie, bijbelteksten, IJsbrand van Hamelsveld, liturgie, Joods slachritueel, herinneringen aan Landsmeer en losse stukken, 1999 en z.d.
1 omslag

25

Typoscripten en handgeschreven aantekeningen betreffende
publicaties R. Boon over vroege kerk, liturgie, JodendomChristendom en cultuurgeschiedenis, z.d.
1 omslag

26

Stukken betreffende Engelse parlementaire geschiedenis, z.d.
1 omslag

27

‘Wijsbegeerte en Spiritualiteit. Drie Hoogtepunten in de Westerse Mystiek’ met losinliggende kladden van Boon, z.d.
1 deel

28

Orde van dienst voor proefpreek R. Boon, 1946.
Menukaarten ter gelegenheid van promotie R. Boon, 1951.
Briefkaart van M. van Rhijn aan R. Boon d.d. 30 april 1951
betreffende recensie-exemplaar proefschrift voor prof.dr.
Nauta, 1951.
(Kopieën van) verzonden brieven en afschriften van artikelen
van R. Boon en derden, 1992.
1 omslag

29

Schrift ‘Miscellania V’, 2011-2013.
1 deel

30

Aantekeningen betreffende HOVO-cursus over 12e eeuw, 19931995.
1 omslag

31

Losse stukken, 1963-2009 en z.d.
1 omslag

32

Typoscript van ‘The problem of the communion of saints or a
study of congregationalism. A Thesis Presented to the Faculty
of Union Theological Seminary. Submitted in partial fulfillment
of the requirements for the degree of Sacrae Theologiae Magister’, 1949.
1 deel

33

Aantekeningen betreffende Oud-Griekse en Middeleeuwse
mystiek, z.d.
1 omslag

34

Aantekeningen betreffende secularisatie, z.d.
1 omslag

35

Stukken betreffende cursussen ‘Middeleeuwse nazomer’en
‘Humanisme in de vroege Middeleeuwen’, z.d.
1 omslag

36

Aantekeningen betreffende westerse (christelijke) beschaving
en HOVO-cursus, [2002] en z.d.
1 omslag

37

Typoscript ‘Kerkelijk maatschappelijk werk en het cultuurpatroon van de kerkelijke samenleving’ van H. Boon-Schilling,
1965.
1 deel

38

Typoscript ‘Primaire preventie van psychische stoornissen – in
het bijzonder in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg –
tegen de achtergrond van ontwikkelingen in de U.S.A. van H.
Boon-Schilling, 1976.
1 omslag

39

Typoscript ‘Hysterie als neurotische gedragsstijl’, doctoraalscriptie van H. Boon-Schilling, 1976.
1 deel

40

Typoscript ‘Existentie – Psychologie. Teksten en beelden’ van
H. Boon-Schilling, 1982-1983.
1 deel

41

Typoscript ‘Inleiding psychologie. Eerste jaar Omgangskunde
1985/86’ van H. Boon-Schilling, 1985-1986.
1 deel

42

Typoscript ‘Van verzorgingsstaat naar zorgzame verantwoordelijke samenleving? Ontwikkeling van het denken over de verzorgingsstaat’ van H. Boon-Schilling, 1987.
1 omslag

43

Typoscript ‘Kwalitatief onderzoek Rijksmuseum Vincent van
Gogh’ van L. van Boxtel, 1987.
1 omslag

44

Typoscript ‘Euthanasie en ethiek’ van H. Boon-Schilling met
los inliggende stukken, 1987.
1 omslag

45

Typoscript ‘Ouderen vrijwilligerswerk overheidsbeleid. Hoe
gaan die samen?’ van H. Boon-Schilling, 1988.
1 omslag

46

Typoscript ‘Eigentijdse vormen van spiritualiteit’ van H. BoonSchilling, 1988.
1 omslag

47

Typoscript ‘Waarom moeten ouderen nog onderwezen worden?
Overwegingen bij het verschijnsel ‘oudereneducatie’’ van H.
Boon-Schilling met los inliggende kopieën van ontvangen brieven, 1988-1994 en z.d.
1 omslag

48

Typoscript ‘Afwijkend gedrag. Literatuur bij het college Vierdejaars Omgangskunde’ van H. Boon-Schilling, z.d.
1 deel

49

Typoscript ‘Psychologie van de volwassen leeftijd. Literatuur
bij het college Tweede jaars Omgangskunde’ van H. BoonSchilling, z.d.
1 deel

50

Stukken betreffende HOVO-cursus ‘Nonconformisten uit de
twaalfde eeuw’, 2001 en z.d.
1 omslag

51

Stukken betreffende HOVO-cursussen, 1993-2002 en z.d.
1 omslag

52

Losbladig typoscript betreffende Martin Bucer, z.d.
1 omslag

53

Ingebonden exemplaar van feestbundel uitgegeven door Prof.dr.
G. van der Leeuw-Stichting t.g.v. afscheid R. Boon als hoogleraar. Met los inliggend begeleidend schrijven van A.G. Soeting
en L. Brink, 1991.
1 deel in cassette

54

Fotoboek met los inliggende foto’s van ‘De Witte Arend’, Prinsengracht 1031a, Amsterdam, 1999 en z.d.
1 deel

55

Schift met aantekeningen ‘An Outline of Calvin’s Conception
of the 8th. Article of the Apostles’ Creed, z.d.
1 deel

56

Kladden voor lezingen van R. Boon gehouden in de gemeente
Landsmeer, z.d.
1 omslag

57

Kladden voor lezingen van R. Boon gehouden in de gemeente
Landsmeer, 1972 en z.d.
1 omslag

58

Kladden voor lezingen van R. Boon gehouden t.g.v. 4 mei,
1975-1978 en z.d.
1 omslag

59

Kladden voor lezingen van R. Boon gehouden t.g.v. Allerheiligen, 1997 en z.d.
1 omslag

60

Kladden voor lezingen van R. Boon gehouden t.g.v. Pasen,
Pinksteren en Trinitatis, 1968-1997 en z.d.
1 omslag

61

Kladden voor lezingen van R. Boon gehouden t.g.v. Advent,
1977 en z.d.
1 omslag

62

Kladden voor lezingen van R. Boon gehouden t.g.v. Kerstnacht,
Kerstdag, Martyrium Stephani en Innocentes, 1963-1982 en
z.d.
Liturgie kerstdienst Landsmeer, 1964.
1 omslag

63

Kladden voor lezingen van R. Boon betreffende Oudjaar,
Nieuwjaar, besnijdenis, naamgeving, doop en Ia-VIa post Epifanie, 1962-2000 en z.d.
1 omslag

64

Kladden voor lezingen van R. Boon gehouden t.g.v. Quinquagesima en Goede Vrijdag, 1966-1984 en z.d.
Liturgie voor de dienst op Goede Vrijdag, 1984 en z.d.
Liturgie Palmzondag interkerkelijke dienst Landsmeer, z.d.
1 omslag

65

Typoscript van ‘The Puritan conception of conscience’, z.d.
Kladden betreffende martyriologie, z.d.
1 omslag

66

Bewijzen van inschrijving als student aan de Vrije Universiteit
van H. Boon-Schilling, 1974-1990.
1 omslag

67

Stukken betreffende promotie R. Boon, 1951.
1 omslag

68

Losse stukken, 1989-2010 en z.d.
1 omslag

