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Archief J.P.C. de Boer

Ten Geleide

Joseph Petrus Christiaan De Boer (1897-1976)
Jos de Boer was van 1916 tot 1920 onderwijzer bij het L.O. en het U.L.O., daarna leraar bij het V.H.M.O. en rector van
het R.K. Meisjeslyceum in Den Haag. Hij studeerde Romaanse talen in Amsterdam en promoveerde in 1933 te Nijmegen
op het proefschrift Victor Hugo et l'enfant. In 1947 werd hij inspecteur van het Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs. Hij
was voorzitter van de Gezinsraad en van commissies op politiek en sociaal terrein.
De Boer was redacteur van Het Gezin en Bonaventura en mede-oprichter van het dagblad Het Binnenhof. Hij publiceerde
over huwelijk, gezin, gezinsopvoeding (Naar de bronnen van het geluk. Gedachten over gezinsopvoeding, 1947),
gezinspolitiek en onderwijs. Vele malen was hij spreker op congressen over onderwijs en gezin in binnen- en buitenland.

Bron: KDC-Knipselcollectie
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Archief J.P.C. de Boer

  
 1.Boekenlijst van het Lodewijk-Makeblijde College te Rijswijk voor het schooljaar

1957-1958. Met aantekeningen.  1957
  
 2.Stukken betreffende het rapport van de Commissie De Boer, ingesteld door het

Centrum voor Staatkundige Vorming te 's-Gravenhage, inzake het wetsontwerp tot
regeling van het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs (VHMO).  1947-1950

  
 3.Rapport van de Commissie inzake aansluiting tussen het middelbaar en gymnasiaal

en het hoger onderwijs.  1938
  
 4.Stukken betreffende de Hogere Burgerschool (HBS).  1937, 1947, z.j.
  
 5.Krantenartikelen van De Boer over de HBS.  1950
  
 6.Brochure "Sensus Catholicus" van de Sint-Adelberts-Vereeniging te 's-Gravenhage,

geschonken door H. Diepenhorst aan De Boer.  1941
  
 7.Brochure "Om recht en Liefde" door pater Ponsioen SCJ in opdracht van de

Katholieke Actie in Nederland, gevestigd te Heemstede.  1946
  
 8.Stukken betreffende het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs (VHMO).

  1939, 1947-1948, 1950-1951, 1955, 1962
  
 9.Rapport inzake de studiereis naar de Verenigde Staten van augustus 1951 - maart

1952 door J.N. van den Ende.  1952
  
 10.Tekst van een lezing door De Boer over de rol van de oudercomité's in de scholen.

Met bijlagen.  1959
  
 11.Memorandum van C.P. Gunning betreffende de lyceum-organisatie naar aanleiding

van het ontwerp-leerplan voor het Baarns Lyceum. Met begeleidende brief.  1947
  
 12.Aantekeningen over het Wetsontwerp tot regeling van het VHMO.  1947-1949, z.j.
  
 13.Verslag van de algemene vergadering van de Katholieke Rectorenvereniging,

gehouden op 14 november te 's-Hertogenbosch. Met bijlage.  1951
  
 14.Verslag van de jaarvergadering van het Nederlandse Com. van de Studie van het

Bevolkingsvraagstuk, gehouden op 21 maart te Utrecht.  1942
  
 15.Stukken betreffende het wetsontwerp ter regeling van het VHMO.  1937, 1948-1949,

z.j.
  
 16.Stukken betreffende het middelbaar onderwijs in het buitenland.  1954-1955,

1957-1958, z.j.
  
 17.Stukken betreffende de Internationale Scholenbouw Conferentie, gehouden van

22-24 september te Rotterdam.  1964
  
 18.Stukken betreffende de deelname aan de stage voor inspecteurs van het

middelbaar onderwijs, gehouden van 1-10 september in het Europees College te
Brugge (België).  1952

  
 19.Stukken betreffende het rapport van de Commissie-De Boer inzake de reorganisatie

van het VHMO.  1946, 1949-1951, 1958
  
 20-21.Stukken betreffende de Internationale Scholenbouw Conferentie, gehouden van

22-24 september te Rotterdam.  1964
  
 22.Stukken betreffende de bisschoppelijke inspectie voor het kleuter- en lager

onderwijs in het bisdom Rotterdam.  1964-1967
  
 23.Stukken betreffende het vrije onderwijs.  1947, 1949-1950, 1955-1956, 1958
  
 24.Notulen van de Commissie "Zedelijke Bedreiging van de Jonge Mens".  1958-1959
  
 25.Stukken betreffende de Commissie van Advies inzake het wetsontwerp Algemene

Kinderbijslagverzekering.  1957-1958, 1960-1961
  
 26.Stukken betreffende de Stichting Nationale Contactcommissie voor Gezinsbelangen

(NCG).  1952-1954, 1957-1958, z.j.
  
 27.Stukken betreffende de Commissie "Huisvesting Jonge Gezinnen" van de

Gezinsraad.  1956-1958
  
 28.Verslag van het "Congres van rectoren en directeuren V.H.M.O. Nederland en van

studieprefecten en directeuren koninklijke athenea, lycea en middelbare scholen",
gehouden van 26-30 april te Keerbergen (België).  1954
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Archief J.P.C. de Boer

 29.Stukken betreffende voordrachten en publikaties van De Boer over huwelijk en
gezin.  1959

  
 30-32.Notulen van de Commissie "Echtscheidingsvraagstukken" van de Gezinsraad. Met

bijlagen.  1956-1962
Bevat 3 stukken

  
  30.1956-1957
  
  31.1958
  
  32.1959-1962
  
 33.Stukken betreffende het Nederlands Comité Europese Schooldag.  1956-1959
  
 34.Kranten- en tijdschriftartikelen van en over De Boer.  1920, 1933, 1946-1950,

1956-1959, 1962-1965
  
 35-36.Stukken betreffende de Gezinsraad.  1956-1962

Bevat 2 stukken
  
  35.1956-1959
  
  36.1960-1962
  
 37.Stukken betreffende de Wet op het Voortgezet Onderwijs.  1963
  
 38.Voorlopig rapport van een werkgroep uit het rijksschooltoezicht over de inrichting

van het voortgezet onderwijs. Met bijlagen.  1961
  
 39.Stukken betreffende de oprichting van het #RK Dagblad Het Binnenhof#.  1941,

1944-1945
  
 40.Stukken betreffende het #RK Dagblad Het Binnenhof#.  1947-1950
  
 41.Accountantsrapporten inzake de jaarrekeningen van het #RK Dagblad Het

Binnenhof# over de jaren 1945-1948. Met bijlagen.  1946-1949
  
 42.Accountantsrapport inzake een uitgewerkt jaarbudget van baten en lasten van het

#RK Dagblad Het Binnenhof#. Met bijlagen.  1947-1948
  
 43.Stukken betreffende de deelname aan het seminar "Cycle d'Etudes Sociaux de

l'Habitat", gehouden van 7-16 oktober te Sèvres, Parijs (Frankrijk).  1957
  
 44-45.Stukken betreffende de Commission du Logement Familial van de Union

Internationale des Organismes Familiaux.  1957-1962
Bevat 2 stukken

  
  44.1957-1960
  
  45.1958-1959, 1961-1962
  
 46.Stukken betreffende de Neo-Malthusiaanse Bond.  1933-1937
  
 47.Stukken betreffende het gezin.  1952, z.j.
  
 48.Stukken betreffende huwelijk, gezin en geboortebeperking.  1959-1961
  
 49.Stukken betreffende het Comité Katholiek te 's-Gravenhage.  1929, 1939, 1946-1950
  
 50.Stukken betreffende de Stichting Werkcomité voor Opvoeding tot Democratie te

Haarlem.  1962-1964
  
 51.Stukken betreffende de deelname aan de "Western European Union Course on

School Building", gehouden van 15-25 oktober [in België].  1956
  
 52.Stukken betreffende de deelname aan een studiebijeenkomst voor Duitse en

Nederlandse directeuren en rectoren van 7-11 januari 1956 te Münster (West-
Duitsland).  1956-1957

  
 53.Verslagen van de vergaderingen van de Moderamen van de Gezinsraad.  1957-1958,

1960
  
 54.Stukken betreffende de deelname aan de Tagung "Die Familie ruft uns" van 15-17

maart 1957 te Arnoldshain (West-Duitsland).  1956-1957
  
 55.Stukken betreffende het hoofdbestuur van de Katholieke Bond "Voor het Gezin".

  1947-1950
  
 56-57.Stukken betreffende het Studiecentrum voor Staatkundige Vorming van de

Katholieke Volkspartij (KVP) te 's-Gravenhage.  1945
  
 58.Stukken betreffende het "Rapport van een werkgroep uit het rijksschooltoezicht

over de inrichting van het voortgezet onderwijs".  1953, 1955, 1957-1958
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Archief J.P.C. de Boer

 59.Stukken betreffende avondlycea.  1953-1954, 1958-1961, 1964-1965
  
 60.Stukken betreffende de Commissie Organisatie Onderwijs, ingesteld door het

Centrum voor Staatkundige Vorming, over de corporatieve ordening en de
organisatie van het onderwijs.  1947-1949

  
 61.Rapport "Georganiseerde samenwerking tussen gezin en school", uitgebracht door

de Gezinsraad. Met bijlagen.  1963, z.j.
  
 62.Stukken betreffende de deelname aan de [conferentie] "Le Droit des Parents à

l'Ecole", gehouden van 16-21 april te Salzburg (Oostenrijk).  1952
  
 63.Stukken van de Onderwijscommissie van "Fundatie werkelijk dienen", Stichting tot

bestudering en bevordering van sociale Moraal", gevestigd te 's-Gravenhage,
betreffende de enquête over het midelbaar onderwijs.  1946-1951

  
 64.Stukken betreffende de "Stage sur la Construction et l'Aménagement des Écoles",

gehouden van 16-24 oktober.  1956
  
 65.Verslag van het "Congres van de rectoren en directeuren V.H.M.O. Nederland en

studieprefecten koninklijke athenea en lycea België", gehouden van 10-15
november 1952 te Baarn.  1953

  
 66.Concept-versies van de publikatie "Wat kiest U voor Uw kind" betreffende het

voortgezet onderwijs.  1965
  
 67.Stukken betreffende het "Congrès d'Avignon" (Frankrijk), georganiseerd door de

Union Internationale pour la Liberté d'Enseignement van 22-24 september.  1950
  
 68.Memoires van De Boer.  z.j.
  
 69.Stukken betreffende de Jubileumvergadering ter herdenking van het 40-jarig

bestaan van de RK Artsenvereniging, gehouden op 7 en 8 november te Utrecht.
  1959

  
 70.Stukken betreffende de inleiding "De opportuniteit van de praktijk van coëducatie

en coïnstructie", gehouden door De Boer, inspecteur van het VHMO te 's-
Gravenhage, op de studiedagen van de Katholieke Paedagogische Vereniging op
16, 17 en 18 augustus te Oudenbosch.  1954

  
 71-72.Stukken betreffende de werkgroep V.W.O. - H.A.V.O.  1961-1964

Bevat 2 stukken
  
  71.1961-1962
  
  72.1963-1964
  
 73.Stukken betreffende de Katholieke Gezinsbeweging in Nederland.  1961, 1964-1966,

z.j.
  
 74.Stukken betreffende gezin en school.  1947-1948, 1950, 1952-1954, 1956-1959,

1961-1962, 1964
  
 75.Stukken betreffende de rede "Op drift ....", gehouden voor de Besturen van de

Gezinszorg in het Bisdom Breda, op 14 januari.  1959
  
 76.Stukken betreffende de Scholenbouw Conferentie, gehouden van 15-20 oktober te

Rotterdam.  1956
  
 77.Stukken betreffende de Union Internationale des Organismes

Familiaux/International Union of Family Organisations, gevestigd te Parijs
(Frankrijk).  1956-1957

  
 78.Stukken betreffende studiebeurzen.  1964-1966, z.j.
  
 79.Stukken betreffende de Algemeen Middelbare School (AMS).  1950, 1955, 1962
  
 80.Stukken betreffende het Kringbestuur 's-Gravenhage van de KVP.  1958, z.j.
  
 81.Stukken betreffende de HBS.  1950-1951, 1953, 1955, z.j.
  
 82.Correspondentie met professor A. Marks c.s. van het Groot Seminarie te Haaren

(N.B.). Met bijlagen.  1963
  
 83.Krantenartikelen van en over De Boer.  1937, 1942, 1945, 1947, 1962
  
 84.Opgeplakte kranten- en tijdschriftartikelen van De Boer.  1921, 1928, 1934-1939
  
 85.Programmaboekje van de Studiedagen voor Katholieke Limburgse Studenten over

"Opgang of ondergang der Christelijke Cultuur", gehouden van 4-7 augustus.  1948
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Archief J.P.C. de Boer

september.  1964
 86.Afscheidsrede "Met pensioen" van A. La Fleur in #Christelijk Gymnasiaal en

Middelbaar Onderwijs. Wekelijks Orgaan der Vereeniging van Leraren bij het
Christelijk Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs#, jrg. 41, nr. 1661, 19

  
 87.Aantekeningen over "Personalistische Onderwijspolitiek".  z.j.
  
 88.Aantekeningen over huwelijk en gezin.  z.j.
  
 89.Stukken betreffende de deelname aan het "VIII. Internationaler

Neuphilologenkongress in Wien 1962", gehouden van 24-28 april te Wenen
(Oostenrijk).  1962

  
 90.Aantekeningen over huwelijk, gezin en opvoeding.  z.j.
  
 91.Stukken betreffende de Katholieke Sociale Academie te 's-Gravenhage.  1963-1964
  
 92.Brieven van het Centre Européen de la Culture, gevestigd te Genève (Zwitserland).

Met bijlage.  1963
  
 93.Redes van De Boer.  1932, 1934, 1937, 1945, 1949-1950, 1963, z.j.
  
 94.Artikel "Een halve eeuw in de school (10). Memoires van dr. Jos de Boer" in #Het

Schoolbestuur#, jrg. 36 nr. 12, december.  1968
  
 95.Brief van G.W.A. Smulders, deken en pastoor te Beek bij Nijmegen over de

plaatsing van een artikel in #Het Gezin# over de KGB. Met als bijlage een exemplaar
van #Het Gezin#, jrg. 33, nr. 7, maart.  1963

  
 96.Brief van het Werk Comité Fellowships van het Ministerie van Sociale Zaken over

het houden van een spreekbeurt van De Boer op 11 april.  1950
  
 97.Stukken betreffende de opvoeding in het gezin.  1958, z.j.
  
 98.Leerplan voor het RK Lyceum voor Meisjes aan het Lyceumplein 33 te 's-

Gravenhage.  z.j.
  
 99-100.Correspondentie met diverse onderwijsorganisaties. Met bijlagen. Alfabetisch

geordend op onderwijsorganisatie.  1954-1963
Bevat 2 stukken

  
  99.A-H  1954-1963
  
  100.I-Z  1954-1963
  
 101-105.Correspondentie met diverse personen en organisaties. Alfabetisch geordend op

naam afzender/geadressseerde.  1954-1964
Bevat 5 stukken

  
  101.A  1964-1965
  
  102.B  1954-1964
  
  103.C  1954-1964
  
  104.D  1954-1964
  
  105.E  1954-1964
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