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Inleiding
Op 28 april 1917 vond in Amsterdam de eerste vergadering plaats van de ’Nederlandsche
Vereeniging voor Psycho-Analyse’ (NVPA), die ruim een maand eerder, op 24 maart, was
opgericht. Voorzitter dr. A.W. van Renterghem hield tijdens deze vergadering een heldere inleiding over de reden van de oprichting en de stand van de psychiatrie op dat moment (inv.nr.
114).
Hij memoreerde dat in de opvattingen van geneeskundigen nu eens de fysiologisch-anatomische,
dan weer de psychologische richting domineerde. Deze laatste richting had in de medische
wetenschap na 1860 langzaam maar zeker aan invloed gewonnen. Franse medici als Liébault,
Charcot en Janet hadden er voor gepleit, nu eens niet de vermoedelijke veranderingen in de
hersenen, maar rechtstreeks psychische processen te bestuderen om de pathologie van de geest
te verklaren. De middelen hiervoor waren hypnose en suggestie, die langzaam maar zeker erkend
werden als nuttig voor de psychotherapeutische behandeling. Dr. Sigmund Freud uit Wenen
sloeg een ander pad in. Hij ontwikkelde de leer van de ’psycho-analyse’, waarin hij een grote
rol toekende aan het (verdrongen) onbewuste als ook aan de sexualiteit als bron van mentale
ziekte en gezondheid. Freud erkende dat hij met zijn leer slechts een fundament had gelegd en
hoofdlijnen had aangegeven. ’Gelukkig voor ons, zijn leerlingen en medestrevers, medewerkers
aan de stichting der nieuwe psychologische wetenschap, is hij nog in de volle kracht van het
leven en kunnen wij verwachten hem nog jarenlang als onzen leidsman en voorganger te zullen
mogen behouden’ sprak de voorzitter tot zijn medebestuursleden, de artsen A. van der Chijs,
J.E.G. van Emden, J.H. van der Hoop, A.F. Meijer, A. Stärcke en J. Stärcke. Allen hadden
zich voor deze eerste vergadering al diepgaand met de theorie van Freud beziggehouden en zijn
werk gelezen. Hun enthousiasme voor deze nieuwe opvattingen over bijvoorbeeld de kracht van
het onbewuste luidde voor de psychiatrie een nieuw en verrassend tijdperk in.
De NVPA ontwikkelde zich tot een bloeiende vereniging. Zij sloot zich aan bij de Internationale
Psychoanalytische Verein, later de International Psychoananalytical Association (IPA) en breidde hierdoor haar internationale contacten uit. In 1920 organiseerde zij het zesde congres van
de IPA in Den Haag. De vereniging telde in 1930 dertig leden.
In deze beginperiode waren er verschillende onderwerpen van discussie, die in de loop der tijd
met een zekere regelmaat aan de orde bleven komen. In de eerste plaats de kwestie van de
orthodoxie: in hoeverre waren de opvattingen van Jung bijvoorbeeld strijdig met de leer van
Freud? Verder het vraagstuk van de zo genoemde lekenanalyse: in hoeverre konden niet-medici
toegang krijgen tot het vak en de vereniging? Een derde punt, dat nauw samenhing met de
eerste twee, was de opzet en inhoud van een opleiding.
De oprichting door J. van Ophuijsen van een opleidingscommissie, officieel genoemd ’Nederlands
Instituut voor Psychoanalyse’ moest hiervoor een oplossing bieden maar deze opleidingscommissie kwam in deze jaren niet goed van de grond omdat niet alle bestuursleden overtuigd
waren van het nut van een opleiding.
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Smeulende conflicten over de lekenanalyse kwamen tot uitbarsting, toen in 1933 Duitse Joden
als Th. Reik, K. Landauer, A. Watermann en M. Levy-Suhl, gevlucht voor de groeiende macht
van Hitler, de gelederen van de vereniging wilden versterken. Een deel van het bestuur, onder
wie dr. A.J. Westerman Holstijn verzette zich tegen hun aansluiting, vanwege het feit dat zij
’leken’ waren. Als gevolg van deze impasse richtte Van Ophuijsen in 1933 een nieuwe vereniging op: de Vereniging van Psychoanalytici in Nederland, waarvan de Duitse immigranten lid
werden. In het archief zijn brieven van Freud en zijn dochter Anna te vinden, waaruit blijkt
dat voor hen deze nieuwe vereniging welkom was. Toen de ’oude’ vereniging haar aversie tegen
de lekenanalyse liet varen en ook niet-artsen als leden accepteerde, kon een eind komen aan
een ongelukkige situatie. In 1938 gingen de beide verenigingen samen verder.
Ook de opleidingscommissie kreeg nu meer armslag en invloed. De aanmelding van nieuwe
leden zoals het echtpaar Hans en Jeanne Lampl-De Groot, afkomstig uit Wenen, bracht bovendien een nieuw elan voor de vereniging. Het echtpaar Lampl sloot zich aan bij de Amsterdamse
Werkgroep, die rond 1933 ontstaan was omdat Amsterdamse leden frequentere bijeenkomsten
wilden, met het houden van referaten van casuistische aard.
Het uitbreken van de oorlog in mei 1940 had grote gevolgen voor de NVPA. Een groot aantal leden bedankte omdat zij geen lid van een vereniging wilden zijn, waar Joden uitgesloten
werden. In Amsterdam ging de Werkgroep – die formeel onafhankelijk was van de NVPA –
clandestien verder en een aantal latere prominente leden zou gedurende deze periode in deze
Werkgroep een opleiding krijgen van de leeranalytici Le Coultre en Jeanne Lampl.
Na de oorlog werd in 1946 het Psychoanalytisch Instituut opgericht met H.A. van der Sterren
als eerste directeur. De Opleidingscommissie ontwikkelde zich in de volgende jaren tot een
omvangrijke en sterke organisatie. Een leeranalyse duurde ruim vijf jaar. De opleiding bestond
naast de leeranalyse uit theoretische cursussen en het volgen van technische seminars.
De meningsverschillen met Westerman Holstijn en Van der Hoop konden niet meer opgelost
worden. De twee richtten in 1947 het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap op.
De NVPA maakte in deze jaren na de oorlog een periode van bloei door. Het aantal leden
nam toe en zij organiseerde verschillende malen congressen in Nederland. Ze sloot zich aan bij
de European Psychoanalytical Federation (EPF). In Midden-Europa organiseerde men de zo
genoemde Arbeitstagungen (Duitssprekend): seminars, waar over uiteenlopende zaken gesproken werd.
Het volgen van een leeranalyse is een tamelijk kostbare aangelegenheid en financieel niet altijd
makkelijk op te brengen. Anders dan bij een ’therapeutische’ analyse werden de kosten niet
vergoed. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, richtte de NVPA in 1958 een stichting
op, die gelden moest verwerven en verstrekken: de Stichting Psychoanalytische Fondsen.
In 1966 richtte de NVPA in samenwerking met de Stichting voor Kindertherapie in Leiden
een opleiding voor kinderanalyse op: de Subcommissie Kinderanalytische Opleiding, later de
Kinderanalytische Werkgroep genoemd. Deze commissie maakte deel uit van de Opleidingscommissie en werkte met steun van supervisoren van de Hampstead Clinic in Londen. Dr. Elisabeth
Frijling-Schreuder was de eerste hoogleraar in kinderpsychiatrie; zij had grote betekenis voor
de uitbreiding van de kennis betreffende de kinderanalyse. Zowel zij als Jeanne Lampl stonden
in professioneel en vriendschappelijk contact met Anna Freud.
In 1985 telde de NVPA 136 leden en 185 opleidingskandidaten; het was een decennium van grote
bloei. Hieraan kwam tamelijk abrupt een einde door een aantal ontwikkelingen aan het einde
van de twintigste eeuw. In de eerste plaats ontstonden er verschillende andere therapievormen,
soms ook op Freuds’ gedachtengoed gebaseerd maar vaak korter van duur en minder intensief
en veranderden – net als een eeuw eerder – de opvattingen over de invloed van psychologische
en biologische processen, die van invloed zijn op de geest. Er waren inmiddels ook vele psychofarmaca, die soms werden gezien als de oplossing voor alle psychische problemen. Wat zeker
ook een grote rol heeft gespeeld, is het feit dat de overheid de financiële tegemoetkomingen in
de geestelijke gezondheidszorg fors aan banden legde.
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Verantwoording van de inventarisatie
Het archief werd in overwegend ordelijke staat aangeleverd. Een aantal archiefvormers maakte
formeel geen deel uit van de NVPA. Hun archieven zijn in de inventaris geplaatst onder: gedeponeerde archieven. Bij de inventarisatie bleek een groot aantal documenten voor vernietiging
vatbaar te zijn; hiervan werd een lijst opgesteld. De lengte van het archief bedraagt nu 21
meter.
De strubbelingen rond de organisatie van een opleiding vinden hun weerslag in de inventaris.
Aanvankelijk kwam de opleiding moeizaam van de grond. Na de splitsing in 1933 pakte de
nieuwe vereniging de zaken hieromtrent voortvarend aan en maakte een begin met een ’Opleidingscommissie’. Na de fusie in 1938 verzandde dit en in de oorlogsperiode nam de Amsterdamse
Werkgroep de de taken van een opleiding op zich. In 1946 werd het Psychoanalytisch Instituut
(toen nog onderdeel van de NVPA, later zelfstandig) opgericht. Het Psychoanalytisch Instituut
(PAI) had samen met de in 1945 opnieuw opgerichte Opleidingscommissie de verantwoordelijkheid voor de opleiding.
Stukken, behorende bij de ’Opleidingscommissie’ van de in 1933 afgesplitste vereniging werden
aangetroffen bij de stukken van deze Opleidingscommissie. Hoewel de stukken archieftechnisch
geplaatst moeten worden onder de afgesplitste vereniging, is de aangetroffen samenhang niet
verstoord.

Tot slot
Op het gebied van ontsluiting van archieven van het SAA heeft zich als het ware een nieuw
onderwerp aangediend: de archieven betreffende de psychiatrie en de psychoanalyse. Het begin
hiervan ontstond in 2010, toen het omvangrijke archief van de Vereeniging Centraal Israëlietisch
Krankzinnigengesticht (CIK) in Nederland (toegangsnr. 1066) werd ontsloten. Een onderdeel
hiervan zijn de archieven van Het Apeldoornsche Bos, met onder meer materiaal, nagelaten
door de artsen J. Kat en N.J. Lobstein. De laatste verzamelde, in het kader van zijn onderzoek
naar erfelijkheid van geestesziekten, gegevens van krankzinnigen in 19-de eeuwse inrichtingen
over de periode 1849-1883. Dit materiaal is als het ware een goudmijn voor het onderzoek naar
de geschiedenis van de psychiatrie.
In 2011 werd het archief van dr. Herman Musaph ontsloten. Musaph (1915-1992) was psychiater en hoogleraar in de seksuologie. Zijn archief (toegangsnr. 1547) bevat interessant materiaal
over zijn vakgebied en de ontwikkelingen daarin.
Een verdere verdieping ontstond door de ontsluiting van de archieven van de Nederlandse
Vereniging voor Psychoanalyse. Het feit dat aan het begin van de inventarisatie twee onbekende brieven van Jeanne Lampl- de Groot opdoken, veroorzaakte een kleine sensatie onder de
betrokkenen. De archiefcommissie van de Vereniging maakte de brieven bekend in het tijdschrift van de NVPA in maart 2012.
In de hier genoemde archieven zijn veel dwarsverbindingen en raakvlakken te vinden: zo hield
Musaph lezingen voor de NVPA en waren er vanuit de NVPA contacten met psychiaters, die
aangesloten waren bij de Vereeniging CIK.

Inventaris
Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Psychoanalytisch Instituut (PAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opleidingscommissie van de Nederlandse
,→ Vereniging voor Psychoanalyse (OC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subcommissie Kinderanalytische Opleiding,
,→ later Kinderanalytische Werkgroep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stichting Psychoanalytische Fondsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gedeponeerde archieven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1 Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse
1.1 Stukken van algemene aard
1.1.1 Correspondentie 1917 - 2011
1-53 Ingekomen brieven, met doorslagen, later kopieën van uitgegane brieven,
alfabetisch geordend, met bijlagen 1917 - 1990 5 stukken, 16 omslagen en
36 pakken
1 - 1917 - 1928 1 omslag
2 Met inliggend een notitie over de inhoud van enkele brieven van een niet
met name genoemd auteur, ongedateerd 1929 - 1936
3 - 1936 - 1940 1 omslag
4 Chronologisch geordend 1941 - 1943 5 stukken
5 - 1945 - 1950 1 omslag
6 - 1951 - 1956
7 - 1957 - 1958
8 - 1959 - 1961 1 omslag
9 - 1962 1 omslag
10 - 1963 1 omslag
11 - 1964 1 omslag
12 - 1965 1 omslag
13 - 1966 - 1967 1 omslag
14 - 1968 - 1969
15 - 1970
16 - 1971
17 - 1972
18 - 1973 1 omslag
19 - 1974
20 - 01/1975 - 08/1975
21 - 09/1975 - 03/1976
22 - 04/1976 - 09/1976
23 - 10/1976 - 06/1977
24 - 07/1977 - 12/1977
25 Chronologisch geordend 1978 - 1980 1 omslag
26 - 01/1978 - 06/1978
27 A-F 07/1978 - 11/1979
28 G-Z 07/1978 - 11/1979
29 Chronologisch geordend 1979 1 omslag
30 - 12/1979 - 06/1980
31 - 07/1980 - 12/1980
32 Chronologisch geordend 1981 - 1983 1 omslag
33 - 01/1981 - 06/1981
34 A-O 07/1981 - 12/1981 1 omslag
35 P-Z 07/1981 - 12/1981 1 omslag
36 A-O 01/1982 - 03/1982
37 P-Z 01/1982 - 03/1982 1 omslag
38 - 04/1982 - 13/10/1982 ca.
39 - 14/10/1982 - 31/01/1983
40 - 01/02/1983 - 31/08/1983
41 A-O 09/1983 - 01/1984
42 P-Z 09/1983 - 01/1984
43 A-O 02/1984 - 08/1984
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

P-Z 02/1984 - 08/1984
- 09/1984 - 02/1985
- 03/1985 - 02/10/1985
- 03/10/1985 - 15/04/1986
- 16/04/1986 - 31/12/1986
- 01/01/1987 - 15/06/1987
- 16/06/1987 - 31/12/1987
- 01/1988 - 12/1988
- 12/1988 - 15/05/1989
- 15/05/1989 - 01/08/1990
Ingekomen brieven en briefkaarten van Anna Freud, onder meer in haar
functie van ’Zentralsekretar’ van de International Psycho-analytical Association en later vanuit Londen 1929 - 1979 1 omslag
55 Ingekomen brieven bij secretaris dr. A.M. Blok van Y. de Sauvage, J. Tas
en K. Landauer 1937 - 1940 3 stukken
56-57 Ingekomen brieven van bestuursleden en doorslagen van uitgegane brieven
aan bestuursleden en enkele andere personen (van meest vertrouwelijke
aard) 1948 - 1982 1 omslag, 1 pak
56 - 1948 - 1968 1 omslag
openbaar vanaf 2019
57 - 1976 - 1982
openbaar vanaf 2033
58 Ingekomen brief bij, met kopieën van uitgegane brieven, met bijlagen, van
A.C. Regensburg, die in 1970 zijn bestuursfunctie neerlegt 1966 - 1970 1
omslag
59 Toegang op de correspondentie van 1917 tot 1967: alfabetische lijsten van
correspondenten 1970 ca. 1 omslag
60 Ingekomen en verzonden brieven, stukken en mededelingen bestemd voor
bestuursvergaderingen 1977 1 pak
61 ’Postboek van het bestuur’ : toegang op de correspondentie, met genummerde lijst van ingekomen en uitgegane stukken 1998 - 1999 1 omslag
1.1.2 Notulen en jaarverslagen
62-113 Jaarverslagen, tot en met 1947 in summiere vorm, vanaf 1948 horende
bij de stukken betreffende de jaarvergadering, met convocaties, agenda’s,
notulen, en jaarverslagen van de voorgaande jaren (van onder andere de
Vereniging, van de Opleidingscommissie. . . 1917 - 1998 52 omslagen
62 Over het jaar 1932 gedeeltelijk ook kopieën 1917 - 1940
63 - 1945 - 1948
64 - 1949
65 - 1950
66 Notulen ontbreken 1951
67 - 1952
68 - 1953
69 - 1954
70 - 1955
71 - 1956
72 - 1957
73 - 1958
74 Notulen ontbreken 1959
75 - 1960
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76 Notulen van de jaarvergadering ontbreken, wel jaarverslagen van het
voorgaande jaar 1961
77 - 1962
78 - 1963
79 - 1964
80 - 1965
81 - 1966
82 - 1967
83 - 1968
84 - 1969
85 - 1970
86 - 1971
87 - 1972
88 - 1973
89 - 1974
90 Met bijgevoegd een lijst van de samenstelling van het bestuur in de periode 1968-1975 1975
91 - 1976
92 - 1977
93 - 1978
94 - 1979
95 - 1980
96 - 1981
97 - 1982
98 - 1983
99 - 1984
100 Met een bijgevoegde lijst met de bestuurssamenstelling vanaf 1981 1985
101 - 1986
102 - 1987
103 - 1988
104 - 1989
105 - 1990
106 - 1991
107 - 1992
108 - 1993
109 - 1994
110 - 1995
111 - 1996
112 - 1997
113 - 1998
114-134 Notulen van de bestuursvergaderingen en van de Huishoudelijke en de
Wetenschappelijke/Geneeskundige vergaderingen 1917 - 1999 2 deeltjes,
6 omslagen en 13 pakken
Aanvankelijk werden referaten tijdens de vergaderingen gehouden; de teksten zijn tot ca. 1930 opgenomen in de notulen of los bijgevoegd
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114 - 1917 - 1921 1 deeltje
115 Overdrukken uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van verslagen van de bestuursvergaderingen 1917 - 1921 1 omslag
116 - 1922 - 1928 1 omslag
117 - 1929 - 1939 1 omslag
118 Verslagen van de bestuursvergaderingen 11/1945 - 03/1948 1 deeltje
119 Met een aparte notitie over de samenstelling van het bestuur over de
periode 1947-1958 1948 - 1958 1 omslag
120 - 1959 - 1969
121 Met enkele bijlagen uit 1969 1970 - 1975
122 - 1976 - 1979
123 - 1980 - 1981
124 - 1982
125 - 1983 - 1984
126 - 1985 - 06/1986
127 Notulen van de bestuursvergaderingen, met bijlagen en agenda’s, en van
de wekelijkse beleidsvergaderingen, tevens van enkele telefonische bestuursvergaderingen 09/1986 - 1988
128 - 1989 - 1990
129 - 1991
130 - 1992 - 1993
131 - 1994 - 1995
132 - 1996 - 1997
133 - 1998 - 1999 1 omslag
134 Bijlagen bij de notulen 1998 - 1999 1 omslag
135-144 Notulen van de Huishoudelijke en Wetenschappelijke Vergaderingen, aanvankelijk op dezelfde bijeenkomst gehouden, later betreffende tijdstip gesplitst, vanaf 1970 met convocaties en bijlagen 1939 - 2001 1 stuk, 4 pakken
en 5 omslagen
135 - 1939 1 stuk
136 N.B. Van 1948 tot en met 1955 ook als verslagen van de jaarvergaderingen
1945 - 1969 1 pak
137 N.B. In deze periode gecombineerd met de Wetenschappelijke vergaderingen 1970 - 1974 1 pak
138 - 1975 - 1978 1 pak
139 - 1979 - 1988 1 pak
140 - 1989 - 1994
141 - 1995
142 - 1996 - 1997
143 - 1998 - 1999
144 - 2000 - 2001
145 Notulen van bestuursvergaderingen ten huize van de voorzitster over
enkele vertrouwelijke kwesties 1955 1 omslag
openbaar vanaf 2031
1.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.1 Oprichting en organisatie
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146 Statuten en huishoudelijk reglement van de Nederlandsche Vereeniging
voor Psychoanalyse, met concepten 1917 - 1933 ca. 1 omslag
147 Stukken betreffende de wijzigingen in de statuten en huishoudelijk reglement, met concepten. De wijzigingen betreffen ook het PAI en de OC
1917 - 1975 1 pak
148 Foto van het bestuur op 21 april, met toelichtende notities 1941 3
stukken
149 Ingekomen beschikking van de Commissaris voor niet-commercieele Vereenigingen en Stichtingen dat de Sigmund Freudstichting, onderdeel van de
NVPA, per 24 februari is ondergebracht bij de Stichting Nieuw-Nederland
1943 1 stuk
150 Doorslag van een notitie over de lotgevallen van de NVPA gedurende de
oorlog en over de oprichting van het PAI, opgesteld door dr. H.A. van
der Sterren 1946 ca. 1 stuk
151 Foto’s van bestuursleden/ hoogleraren in de psychiatrie : W.K. van
Dijk, J. Bastiaans, J. van Emde Boas, K.H. Bouman, K. Abraham, P.C.
Kuiper en H. Musaph 1950 ca. - 1980 ca. 1 omslag
152 Teksten van lezingen en artikelen van de hand van bestuursleden over
de geschiedenis van de psychoanalyse en van de NVPA. Kopieën 1960
ca. - 1988 ca. 1 omslag
153 Bestuurslijsten 1967 - 1990 1 omslag
154 Foto’s van de bestuursleden A.W. van Renterghem, A. van der Chijs,
A.J. Westerman-Holstijn, A. Stärcke, E.C.M. Frijling-Schreuder, S.J.R.
de Monchy en M. Montessori over de periode 1897- ca. 1961 1970 ca. 1
omslag
155 Verslagen van de vergaderingen van het bestuur met de directie van het
PAI, met convocaties, bijlagen en agenda’s 1976 - 1978 2 stukken
156 Stukken betreffende de oprichting en activiteiten van de werkgroep PR
Psychoanalyse 1994 - 1998 1 omslag
157 Foto’s van het bestuur. (Foto 1: staand v.l.n.r. Henk de Mey, Eugenie Oosterhuis, Mees Anbeek; zittend Chiel Gans, Duveken Engels,
Ad Boerwinkel. Foto 2: v.l.n.r. Han Groen-Prakken, Leo de Nobel,
Duveken Engels) 1997 2 stukken
1.2.2 Grondslagen en theorievorming
158 Ingekomen brieven van bestuursleden met opmerkingen over gehouden
referaten, met krantenknipsels 1917 - 1928 1 omslag
Aangetroffen in de notulen
159-162 Ingekomen brief en briefkaarten van professor Sigmund Freud uit Wenen
1917 - 1931 7 stukken
Bij de eerste twee nummers zijn transcripties bijgevoegd
159 Briefkaart met gelukwensen voor de nieuwe vereniging 1917 2 stukken
160 Brief over de stand van zaken in de beweging 1921 2 stukken
161 Briefkaart met dank voor de bijdrage ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag 1926
162 Briefkaart met dank voor de bijdrage ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag, met afschrift van de tekst van het door Van Ophuysen gestuurde
telegram 1931 2 stukken
163 Concept van een toespraak door dr. A.W. van Renterghem ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum als hoogleraar in de psychiatrie aan de
Rijksuniversiteit van Leiden namens de NVPA. Typoscript 1924 1 stuk
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164 Ingekomen brieven van leden, waarin zij hun mening geven over het
vraagstuk van de lekenanalyse, dat dr. Freud in een referaat aan de
orde stelde 1927 1 omslag
165 Aantekeningen betreffende testen en opdrachten voor patiënten, met
rapporten en verslagen, vermoedelijk opgesteld en afgenomen door dr.
K.H. Bouman 1930 ca. - 1933 ca. 1 omslag
166 Ingekomen brieven en doorslagen van uitgegane brieven betreffende de
verschillen van mening over de kwestie van de vestiging van buitenlandse
analytici, met bijlagen 1931 - 1937 1 omslag
167 Doorslagen van de tekst van colleges over neurosenleer door dr. J.J. v.d.
Hoop. 1932 1 omslag
168 Report of the Special Committee on the Relations of the American Psychoanalytical Association to the International Psychoanalytical Association (IPA). Kopie 1937 ca. 1 stuk
169 Tekst van een ingezonden brief door A. Stärcke, met concept, aan het
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, over de ’reactie van Pirquet’
1938 2 stukken
170 Transcriptie van de correspondentie van dr. S. Freud en dr. A. Stärcke
over de periode 1912-1922. Typoscript 1940 ca. 1 stuk
171 Notitie van het bestuur naar aanleiding van een formulering in de notulen
van een vergadering van de Opleidingscommissie, over de richting, die
zij wil inslaan 1945 1 stuk
172 Kopieën van ingekomen brieven van directeur H.A. van der Sterren van
het PAI, met beschrijvingen van patiënten, die op de wachtlijst staan
1949 1 omslag
openbaar vanaf 2025
173 Notities, gemaakt door een onbekende auteur, tijdens de discussies op
de wetenschappelijke vergaderingen 1952 - 1954 1 deeltje
174 Kopie van de tekst van een referaat van dr. J. Bastiaans voor de Werkgroep voor Theoretisch-Psychoanalytische problemen, met bijlagen 1953
1 omslag
175 Doorslagen van ingekomen brieven van J. Tas over zijn bezwaren naar
aanleiding van een artikel van dr. A. J. Westerman Holstijn in het
Tijdschrift voor Geneeskunde van 22 februari, met concept-teksten van
zijn ingezonden brieven aan de redactie 1958 1 omslag
176 Notities betreffende het onderzoek naar oud-verzetstrijders, verricht door
een niet met naam genoemd lid, met voorlopig verslag 1959 ca. 1 omslag
177-179 Stukken betreffende de gerezen bezwaren in en buiten de vereniging over
het rapport ’Prognose en effect van psychotherapie en psychoanalyse :
een psychologisch-psychiatrische studie van het Psychoanalytisch Instituut te Amsterdam’ 1961 1 stuk, 2 omslagen
177 Kopie van het rapport, geschreven door J.T. Barendregt, J. Bastiaans
en A.W. Vermeul-van Mullem 1 stuk
openbaar vanaf 2025
178 Ingekomen brieven bij het bestuur over het rapport en doorslagen van
uitgegane brieven
179 Kritiek en opmerkingen betreffende het rapport van onder anderen A.
Querido, A.D. de Groot en M. Montessori, met een reactie van de onderzoekers op de kritiek. Doorslagen en kopieën
180 Ingekomen brieven van leden, die zich bereid verklaren in buitenlandse
talen een therapie of analyse te geven 1978 1 omslag
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181-182 Stukken betreffende de oprichting en activiteiten van de Wetenschappelijke Commissie, ook Wetenschappelijke Werkgroep genoemd 1986 1989 2 omslagen
181 Ingekomen brieven en kopieën van uitgegane brieven 1986 - 1989
182 Verslag van een bijeenkomst 1986 1 stuk
183 Ingekomen brieven en kopieën van uitgegane brieven betreffende te houden
spreekbeurten, lezingen, maidenspeechs en overige voordrachten door
sprekers uit binnen- en buitenland, met bijlagen 1987 - 1992 1 pak
184 Kopie van een verslag van de inleidingen door de leden op de zogenoemde
’Goudsmitavond’, een discussieavond over de uitgangspunten van de psychoanalyse op 17 december, met geluidsband 1990 2 stukken
185-187 Stukken betreffende het vraagstuk van de kwaliteitsbewaking binnen de
vereniging en in de therapieën 1990 - 1998 2 omslagen en 3 stukken
185 Ingekomen brieven bij het bestuur van de Stichting Kwaliteitsbewaking
Psychotherapie en van leden, met bijlagen 1990 - 1998
186 Ingekomen stukken van de Registratiekamer 1997
187 Notities en een discussiestuk, ter bespreking in het bestuur 1999 - 2000
3 stukken
188-189 Stukken betreffende de Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek
1995 - 1998 1 stuk, 1 omslag
188 Notulen van de eerste bijeenkomst. Kopie 1995 1 stuk
189 Ingekomen brieven bij het bestuur en kopieën van uitgegane brieven
over bestuursaangelegenheden en over de toekenning van subsidies uit
de Psychoanalytische Fondsen, met bijlagen 1995 - 1998
190-191 Stukken betreffende het inhoudelijke en bestuurlijke conflict naar aanleiding van een publicatie in het Mededelingenblad van mei 2000 2000 2001 1 pak, 1 omslag
190 Ingekomen brieven en kopieën van uitgegane brieven, met bijlagen 2000
- 2001 1 pak
Enkele brieven zijn gericht aan de Opleidingscommissie
191 Verslagen van vergaderingen, overleggen en bijeenkomsten 2000 - 2001
1.2.3 Beroepscode
192-193 Stukken betreffende de oprichting en activiteiten van de Beroepscommissie, met jaarverslagen en correspondentie 1973 - 2000 2 omslagen
192 - 1973 - 1983
openbaar vanaf 2059
193 - 1990 - 2000
openbaar vanaf 2076
194 Stukken betreffende de oprichting en activiteiten van de Commissie Beroepscode, Commissie Sancties en Ethische Commissie/Commissie Klachtenregeling, met correspondentie 1990 - 2000 1 omslag
195 Stukken betreffende de oprichting en activiteiten van de Werkgroep Vrijgevestigde Psychoanalyse, later Werkgroep Psychoanalyse in de Zelfstandige Praktijk en vanaf 2000 Commissie/Werkgroep Zelfstandig Gevestigden 1996 - 2003 1 omslag
1.2.4 Public relations
196-205 Stukken betreffende de oprichting en activiteiten van de Netwerkcommissie, vanaf maart 2002 verder gegaan als Commissie Psychoanalyse en
Maatschappij, met (slechts korte tijd functionerende) subcommissies Pychoanalyse en Film en Lezingencommissie 1996 - 2008 2 cassettebandjes,
3 pakken, 4 omslagen, 5 stukken
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196 Correspondentie tussen de leden van de Netwerkcommissie betreffende
de oprichting en de ondervonden hindernissen gedurende de beginperiode
1996 - 1997
197 Ingekomen brieven bij het secretariaat van leden van de Netwerkcommissie, met kopieën van uitgegane brieven aan en ten behoeve van deze
commissie 1996 - 2001
Het secretariaat verzorgde ook publicitaire aagelegenheden ten behoeve
van de commissie
198 Stukken betreffende de organisatie van de lezingen, met knipsels uit
kranten en tijdschriften betreffende de voordrachten 1996 - 2004 1 pak
199 Jaarverslagen en financiële stukken 1997 - 2003
200 Notulen van vergaderingen, ook van enkele bijeenkomsten van de commissies Psychoanalyse en Film en van de Lezingencommissie en van
enkele bijeenkomsten met het bestuur, met bijlagen 1997 - 2007 1 pak
201 Formulieren, ingevuld door leden van de NVPA, in reactie op een oproep
van de Netwerkcommissie om specifieke interesses of onderzoek in kaart
te brengen 1998 ca.
202 Overzicht met de thema’s, die in de Commissie aan de orde zijn geweest
vanaf 1998 en een schets van de historie van de Netwerkcommissie 1998
- 2003 2 stukken
203 Geluidsopnamen van de lezingen van A. de Swaan en W. Gomperts 2002
2 cassettebandjes
204 Ingekomen bij en uitgegane berichten van de commissieleden, voornamelijk
in de vorm van uitgeprinte e-mails, betreffende de organisatie van de activiteiten, met bijlagen 2005 - 2008 1 pak
205 Verzoek van de voorzitter van de Commissie aan Manfred Kets de Vries
om een ’mission statement’ op te stellen, met zijn reactie en tekst van
zijn Missiom Statement 2007 3 stukken
206 Stukken betreffende de activiteiten van de Commissie ’Psychoananlyse
en multiculturele samenleving’ 1997 - 1999 1 omslag
1.2.5 Opleiding
207-210 Ingekomen brieven van het bestuur van de O.C. 1962 - 1990 2 pakken
en 2 omslagen
207 Met kopieën van uitgegane brieven aan het bestuur van de O.C., alfabetisch geordend per jaar 1962 - 1968 1 omslag
208 Met bijlagen 1980 - 08/1983
209 Met bijlagen 09/1983 - 1986 1 omslag
openbaar vanaf 2025
210 Met bijlagen 1987 - 09/1990
openbaar vanaf 2025
211-214 Ingekomen brieven bij het bestuur met mededelingen (later topics genoemd) uit het bestuur van de O.C 1964 - 1990 2 pakken en 2 omslagen
211 - 1964 - 1972 1 omslag
openbaar vanaf 2025
212 - 1973 - 1976
213 - 1977 - 1979 1 omslag
214 - 1980 - 1990
215 Verslagen van de bijeenkomsten van de Contactcommissie van de Opleidingscandidaten der NVPA, met bijlagen en met retroacta 1959-1964
betreffende de achtergronden van de oprichting in 1965 1965 - 1970 1
omslag
openbaar vanaf 2025
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216 Convocatie voor een gemeenschappelijke vergadering van het bestuur
met de O.C. en enkele genodigden, over de te volgen procedure bij de
opleiding, met voorstellen 1966 1 omslag
217-220 Ingekomen brieven van de Vereniging van Opleidings Candidaten in de
Psychoanalyse (V.O.C.P.), met kopieën van uitgegane brieven, met bijlagen 1970 - 1991 4 omslagen
217 - 1970 - 1976
218 - 1977 - 04/1983
219 - 09/1983 - 1986
220 - 1987 - 1991
221 Ingekomen brieven betreffende een bestuursvoorstel van de NVPA tot
herziening van de regeling van de aanwijzing van opleidingsanalytici, met
bijlagen 1971 - 1972 1 omslag
222 Ingekomen brieven en kopieën van uitgegane brieven betreffende de erkenning als supervisor, toegekend door de Erkenningscommissie, Kerncommissie of Commissie Ad Hoc en aanbevelingen van supervisors 1975 1979 1 pak
223 Verslagen van de gecombineerde bijeenkomsten van het bestuur met
de Vereniging van Opleidings Candidaten in de Psychoanalyse (VOCP)
1976 - 1989 1 omslag
224-226 Notulen van de gecombineerde vergaderingen van het Bestuur en de
Opleidingscommissie met convocaties, bijlagen en agenda’s 1967 - 1983
3 omslagen
224 Vanaf 1971 ook met ’adviserende leden van de NVPA’ 1967 - 1972
225 - 1977 - 1979
226 - 1980 - 1983
227 Ingekomen brieven van leden betreffende een bestuursvoorstel om het
probleem van het grote tekort aan plaatsen voor opleidingsanalyses op
te lossen, met concept van het voorstel 1979 4 stukken
228 Stukken betreffende de oprichting en activiteiten van de kadercursus voor
supervisoren, ook ’Oriëntatiecursus in supervisie van psychoanalytische
psychotherapie voor psychoanalytici’ genoemd 1979 - 1983 1 pak
229-230 Ingekomen brieven, met kopieën van uitgegane brieven, met bijlagen,
betreffende verleende opleidings- en andere bevoegdheden in het kader
van artikel 15 van het Huishoudelijk Reglement. Alfabetisch geordend
1979 - 1996 2 pakken
229 I-S
openbaar vanaf 2047
230 T-Z
openbaar vanaf 2047
231 Ingekomen brieven bij het bestuur van bestuursleden van de O.C., van
vertrouwelijke aard, met bijlagen 1986 - 1997 1 omslag
openbaar vanaf 2048
232 Stukken betreffende de activiteiten van de zogenoemde Klein-werkgroep,
die zich in het kader van een nascholingsprogramma bezighoudt met de
theorie van Melanie Klein en de ontwikkelingen daarin 1991 - 1992 1
omslag
232A Foto van de leden van de Oost-Europa Werkgroep in Vilnius, Litouwen,
met van links naar rechts: Thijs de Wolf, Duveken Engels, Hiske van
Dullemen-Kuyten en Jaap Tijsma 2005 ca. 1 stuk
geen scans op aanvraag
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1.2.6 Financiën
233 Financiële overzichten en begroting 1921 - 1923 1 omslag
234 Ingekomen brieven, met kopieën van uitgegane brieven, betreffende giften
en schenkingen aan de NVPA 1947 - 1948 1 omslag
235 Ingekomen brieven bij het bestuur naar aanleiding van een bestuurlijk
meningsverschil betreffende de kredietwaardigheid van het PAI, met
kopieën van uitgegane brieven 1979 1 omslag
236-237 Stukken betreffende de ’sponsoractie’, waarbij financiële steun wordt
gevraagd aan pharmaceutische bedrijven 1988 - 1990 1 pak, 1 omslag
236 Verslagen van de vergaderingen van de Bestuurskommissie Financiering
Opleiding over de actie, met bijlagen 1988 - 1989 1 pak
237 Ingekomen brieven van en kopieën van uitgegane brieven aan sponsors
1989 - 1990
1.2.7 Leden
238 Ingekomen brieven bij de bestuursleden Meijer en Endtz van instellingen
en organisaties, met enkele doorslagen van uitgegane brieven, betreffende
aanvragen van lidmaatschap en deelname aan internationale congressen
en tijdschriften. Alfabetisch geordend 1917 - 1937 1 omslag
239 Ledenlijsten 1938 - 1971 1 omslag
240 Ingekomen brieven bij de secretaris dr. A.M. Blok van leden, die bedanken voor het lidmaatschap (per 1 november 1941 was het voor Joden
strafbaar om lid te zijn van een niet-economische vereniging) 1940 - 1941
1 omslag
241 Doorslag van een brief aan de leden van de secretaris (met handtekening),
waarin hij de leden maant zich na de ’betreurenswaardige gebeurtenissen’
in de NVPA nauwer aanéén te sluiten 1945 ca. 1 stuk
242-249 Mededelingen van het bestuur aan de leden, aspirant-leden, buitengewone leden en/of opleidingskandidaten zowel van praktische als van
inhoudelijke aard, ook verslagen van de jaarlijkse huishoudelijke vergaderingen 1954 - 1997 2 omslagen en 6 pakken
242 - 1954 - 1956 1 omslag
243 - 1957 - 1974
244 - 1975 - 1978
245 Met enkele brochures, verstuurd aan de leden 1979 - 1980
246 - 1981
247 - 1982
248 - 1983 - 1986
249 - 1995 - 1997 1 omslag
openbaar vanaf 2025
250 Verslag van de bijeenkomst van een ledenvergadering, met bijlage 1965
2 stukken
251 Werkstukken, ter verkrijging van het lidmaatschap, met correspondentie
1972 - 1976 1 omslag
openbaar vanaf 2025
252 Ingekomen brieven, met kopieën van uitgegane brieven, betreffende uitspraken van de Bestuurscommissie, de Procedurecommissie en de Beroepscommissie over toelating van leden en het verkrijgen van opleidingsbevoegdheid (de D-Map?), alfabetisch geordend 1975 - 1986 1 pak
openbaar vanaf 2025
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253 Stukken betreffende het voorstellen en de aanneming van nieuwe leden
en aspirant-leden door het bestuur van de NVPA of de OC 1977 - 1979
1 omslag
254 Stukken betreffende de pogingen om te komen tot het samenstellen van
een uitgebreide ledenlijst, waarvoor een vragenformulier naar de leden
is verstuurd 1978 - 1979 1 omslag
255-257 Ingekomen brieven van de O.C. met voorstellen betreffende de voordracht van personen voor het gewoon, bijzonder of aspirant- lidmaatschap
1980 - 03/1987 3 omslagen
255 - 1980 - 03/1983
256 - 09/1983 - 11/1986
257 - 12/1986 - 1987
258 Ingekomen brieven, met kopieën van uitgegane brieven, met bijlagen, bij
het bestuur, en vanaf 1993 bij de toen opgerichte Toelatinsgscommissie
met verzoeken om lidmaatschap, alfabetisch geordend 1988 - 1995 1 pak
openbaar vanaf 2025
259 Kopieën van uitgegane brieven door de secretaris naar leden, die betrokken zijn geweest bij procedures van de Procedure Commissie, met
name betreffende de opneming als lid van het opleidersteam; alfabetisch
geordend (K-W) op achternaam van de betrokken. . . 1990 - 1997 1 pak
openbaar vanaf 2025
260 Stukken betreffende de oprichting en activiteiten van de Toelatingscommissie, met correspondentie 1993 - 2000 1 omslag
261 Literatuurlijst ten behoeve van een extra ledenvergadering betreffende
een nieuw huishoudelijk reglement, met kopieën van artikelen 2004 1
pak
1.2.8 Jubilea en andere plechtigheden-feestelijkheden
262 Stukken betreffende de viering van het 60-jarig bestaan op 19 maart
1977 1976 - 1977 1 omslag
263 Stukken betreffende de instelling en uitreiking van de Jeanne Lampl-de
Groot prijs, met inzendingen en correspondentie 1987 - 1999 1 omslag
Ter beoordeling door een jury, ingesteld door het bestuur
264 Foto van het Freudmonument in Wenen met het opschrift: ’Die Stimme
der Venunft ist leise – Simund Freud 1856 -1939’ 1990 ca. 1 stuk
265 Foto’s van het afscheid van Henk de Mey 1996 1 omslag
266 Stukken betreffende de viering van het 80-jarig bestaan op 8 februari
1997 met een symposium over het thema: Op de grens van het indicatiegebied 1996 - 1997 1 omslag
267 Stukken betreffende de viering van het 80-jarig bestaan van de NVPA en
het 50-jarig bestaan van het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap
(NPG) op 8 november 1997 met een symposium over het thema: De
psychoanalyse rondt de eeuw 1996 - 1998 1 pak
268 Stukken betreffende de organisatie van de Scriptieprijsvraag, met correspondentie 1996 - 1999 1 omslag
269 Foto’s van de viering van het 80-jarig bestaan, met symposium 1997 1
omslag
269A Foto van de viering van de zeventigste verjaardag van Han Groen-Prakken,
met gasten uit Oost-Europa, Amerika, Zwitserland en leden van de
NVPA 1997 1 stuk
270 Foto’s van de receptie ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van E.
Frijling-Schreuder 1998 1 omslag
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270A Foto’s van het afscheid van Ritha Korfage, van Tobi Graafsma en van
Duveken Engels (de laatste nam afscheid als voorzitter) 1998 1 omslag
geen scans op aanvraag
271 Foto’s van een symposium op het P.A.I. met diner in de Amstelkerk 1998
1 omslag
271A Foto’s van de overdracht interimbestuur – nieuw bestuur, met links Duveken Engels en rechts Ruud Erdman, van een verenigingsdag in Badhoevedorp en van het afscheid van Joke Passchier 2001 1 omslag
geen scans op aanvraag
272 Stukken betreffende de viering van het 85-jarig bestaan van de NVPA en
het 55-jarig bestaan van het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap
op 30 november 2002 3 stukken
273 Stukken betreffende het Freud-festival, georganiseerd in samenwerking
met het NPI, NPG (Nederlands Psychoanalytisch Genootschap) en NVPP
(Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie), Uitgeverij Boom en de Ambassade van Oostenrijk. . . 2006 1 omslag
273A Dvd van de ’Nacht van de droom’ van het Freud-festival, georganiseerd in
samenwerking met het NPI, NPG (Nederlands Psychoanalytisch Genootschap)
en NVPP (Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie), Uitgeverij Boom en de Ambassade. . . 2006 1 stuk
geen scans op aanvraag
1.2.9 Compendium
274-277 Stukken afkomstig van de Redactiecommissie Compendium betreffende
de totstandkoming van het Compendium oftewel het Blauwe Boekje,
met concepten en wijzigingsbladen 1960 - 1993 2 stukken, 3 pakken
274 - 1960 2 stukken
275 - 1976 ca. - 1987
276 - 1988 ca. - 1989
277 - 1990 - 1993
278 Verslagen van de vergaderingen van de Redactiecommissie Compendium,
met correspondentie 1976 - 1987 1 pak
1.2.10 Congressen en studiebijeenkomsten
1.2.10.1 Studiedagen in Nederland en België
279 Stukken betreffende de voorbereidingen van een ’werk-weekend’ met de
Belgische Vereniging voor Psychoanalyse/Société Belge de Psychanalyse
op 18-19 oktober 1969 in Vresse-sur-Semois in België met als thema:
Borderline State 1969 1 omslag
280 Stukken betreffende de voorbereidingen van een studieweekend met de
Belgische Vereniging voor Psychoanalyse/Société Belge de Psychanalyse
op 2-3 oktober 1971 in Oosterbeek 1969 - 1971 1 omslag
281 Stukken betreffende de voorbereidingen van het Internationaal Psychotherapie Congres in augustus 1979 in Amsterdam, waaraan de NVPA medewerking verleent 1975 - 1979 1 omslag
282 Stukken betreffende de voorbereidingen van de Belgisch/Nederlandse
weekend-conferentie over ’Analyse en realiteit’ in het Psychoanalytisch
Instituut op 8 en 9 november 1980 1 omslag
283 Stukken betreffende de Studiedag ’Gezondheid’, met verslagen van de
deelnemende werkgroepen op 4 juni 1984 1982 - 1985 1 pak
284-285 Stukken betreffende de studiedag ’Sublimatie’ 1984 - 1986 1 omslag, 1
pak
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284 Stukken betreffende de organisatie, met aanmeldingen 1984 - 1986
1 omslag
285 Verslagen van de werkgroepen 1986
286 Stukken betreffende de Studiedag ’Ageren’, met verslagen van de deelnemende werkgroepen 1987 - 1988 1 omslag
287 Stukken betreffende de organisatie van de ’wetenschappelijke dag’ over
’Het Psychoanalytisch Proces’ op 1 juni 1991, met correspondentie en
gehouden referaten 1989 - 1991 1 pak
288 Ingekomen uitnodigingen met bijlagen, voor seminars, symposia, conferenties en workshops in Nederland, waaraan leden deelnemen en/of die
in het Mededelingenblad vermeld worden 1989 - 2004 1 pak
1.2.10.2 Bijeenkomsten buiten Nederland en België‘- algemeen
289-297 Ingekomen uitnodigingen voor seminars, symposia, conferenties, met reacties vanuit de NVPA 1971 - 1984 3 stukken, 8 omslagen
289 Berlijn, Sicilië, Bodensee, Montreal, Zwitserland 1971 - 1984
290 Engeland 1972 - 1984
291 Frankrijk 1972 - 1984
292 Griekenland 1973 - 1984
293 Israel 1983 3 stukken
294 Italië 1982 - 1984
295 Noorwegen en Zweden 1972 - 1977
296 Portugal, Spanje en Zuid-Amerika 1971 - 1984
297 Verenigde Staten 1971 - 1983
298 Ingekomen brieven van en kopieën van uitgegane brieven aan de International Psychoanalytical Studies Organization (IPSO) met uitnodigingen
voor congressen 1981 - 1984 1 omslag
299-300 Ingekomen uitnodigingen, met bijlagen, voor seminars, symposia, conferenties en workshops in het buitenland, waaraan leden deelnemen en/of
die in het Mededelingenblad vermeld worden 1989 - 2003 2 pakken
Niet EPF en IPA
299 - 1989 - 1995
300 - 2000 - 2003
301 Ingekomen stukken betreffende congressen, seminars en conferenties van
psycho-analytische organisaties buiten Nederland, alfabetisch geordend
1995 - 1998 1 pak
Uitgezonderd IPA
1.2.10.3 Arbeitstagungen
302 Stukken betreffende de Arbeitstagung op 11 tot 15 april 1976 in Maastricht met verschillende thema’s 1974 - 1976 1 pak
303 Ingekomen brieven en kopieën van uitgegane brieven betreffende de Arbeitstagung in Bad Ischl van 19 tot 23 maart 1978, met verschillende
thema’s 1977 - 1979 1 omslag
304 Programma van de Arbeitstagung van de Deutschen Psychoanalytische
Vereinigung van 4 tot 6 mei in Ulm met het thema: Deuting und Einsicht
im psychoanalytischen Prozess 1978 1 stuk
305 Ingekomen brieven en kopieën van uitgegane brieven betreffende de Arbeitstagung van 30 maart tot 3 april 1980 in Bamberg met het thema:
Die Wiederkehr von Krieg und Verfolgung in Psychoanalysen 1978 1981 1 omslag
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306 Verslag van de Arbeitstagung op 16 tot 18 november 1978 in Berlijn over
de ’Kassenregelung’ 1979 1 stuk
307 Ingekomen affiche van het congres met het thema: ’Strategie van de
kleinschaligheid. Theorie en praktijk van de avantipsychiatrie’ van 2125 september in Leuven 1981 1 stuk
Deelname van de NVPA wordt niet vermeld. Sprekers waren onder meer
R.D. Laing, Guattari, M. Bleuler, en C.J.B.J. Trimbos
308 Stukken betreffende de Arbeitstagung op 4 - 8 april 1982 in Murten met
als thema: Trauma – Konflikt – Deckerinnerung 1981 - 1982 1 omslag
309 Ingekomen brieven van en kopieën van uitgegane brieven aan collega’s
in binnen – en buitenland betreffende de wenselijkheid van de organisatie van Arbeitstagung in Nederland en mogelijke accommodaties 1982
- 1983 1 omslag
310 Stukken betreffende de Arbeitstagung op 14 tot 19 april 1984 in Maastricht met als thema: Psychoanalytische Diagnostik 1983 - 1985 1 pak
311 Stukken betreffende de Arbeitstagung op 23 tot 27 maart 1986 in Bad
Ischl met als onderwerp: Traum als Abwehr – Abwehr des Traums. 1985
- 1986 1 omslag
312 Stukken betreffende de Arbeitstagung op 27 tot 31 maart 1988 in Bamberg met als thema: Probleme der Beendigung von Analysen 1987 1988 1 omslag
313 Stukken betreffende de Arbeitstagung op 7 tot 12 april 1990 in Murten
over onder meer de Uebertragungsneurose 1988 - 1990 1 omslag
314 Stukken betreffende de Arbeitstagung op 11 tot 15 april 1992 in Middelburg met als onderwerp: Der Prozess der freien Assoziation, met
congresmapje 1989 - 1992 1 omslag
315 Verslagen van de evaluaties van de Arbeitstagungen en over de kwestie
hoe te komen tot een nieuwe vorm 1992 - 1994 1 omslag
316 Stukken betreffende de Arbeitstagung in Bas Ischl op 26 tot 30 maart
1994 over het thema: Bewuste en onbewuste fantasieën. 1993 - 1994 1
omslag
1.2.10.4 International Psycho-Analytical Association (IPA)
316A Foto van het 6de congres in Den Haag van 8-11 september. Zittend, van
l.n.r. J.E.G. van Emden, E. Jones, S. Freud, S. Ferenczi, J.C. Flügel.
Staand, v.l.n.r. H. Sachs, O. Rank, K. Abraham, A.F. Meyer, A. Stern,
J.W.H. van Ophuijsen 1920 1 stuk
317 Programma van het 7de congres in Berlijn van 25-27 september, met
plattegrond en op de achterzijde van aantekeningen voorzien 1922 1
stuk
318-320 Stukken betreffende de deelname aan of/en organisatie van de I.P.A.- en
IPSO-congressen in onder meer Portugal, Madrid, Montreal, Rome en
Buenos Aires 1947 - 1991 3 pakken
318 - 1947 - 1967
319 - 1968 - 1981
320 - 1982 - 1991
321 Ingeplakte krantenknipsels betreffende het 24ste Psychoanalytische Congres in Amsterdam 1965 1 deel
322-324 Ingekomen brieven van de IPA betreffende congressen en andere activiteiten, met kopieën van uitgegane brieven, met bijlagen 1966 - 1993
3 pakken
322 - 1966 - 03/1984
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323 - 03/1984 - 04/1991
324 - 1989 - 1993
325 Kopie van de statuten met reglementen 1967 1 stuk
326 Stukken betreffende de discussie, gevoerd op de ’2e precongress-conferentie’
in Kopenhagen, over de evaluatie en selectie van opleidingskandidaten
1967 - 1968 2 stukken
327 Foto van een gezelschap tijdens het IPA- Congres in Rome, met van
rechts naar links E. Freijling-Schreuder, E. Scholten-Zeelt, prof. P.C.
Kuiper, E. Isaac-Edersheim 1969 1 stuk
328 Kopie van het rapport van het ’Committee to Study Problems of Training in Child Analysis’ 1971 1 stuk
329 Stukken betreffende het (vergeefse) streven vanuit de International PsychoAnalytical Association om een zogenaamde Dutch Working Group te
vormen, waarin zowel leden van het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap
als van de Nederlandse Vereniging voor. . . 1976 - 1979 1 omslag
330 Stukken betreffende de voorbereidingen van het ’Child Analytic Congress’
in het Hilton Hotel te Amsterdam op 27-29 juni 1980, met onder meer
kopieën van enkele ingekomen brieven van Anna Freud 1978 - 1980 1
pak
331-336 Stukken betreffende de organisatie van het IPA-congres in het RAI Congrescentrum van 25-30 juli 1993 met het thema: ’The psychoanalysts
mind’ 1991 - 1994 2 omslagen, 2 stukken en 3 pakken
331 Stukken betreffende de activiteiten van ’Congrex’ (organisatie die
congressen organiseert) in samenwerking met het Local Organisation Committee (LOC) 1991 - 1993
Met ingang van 1 maart zijn de stukken van de beide organisaties
samengevoegd
332 Stukken betreffende de activiteiten van de subcommissies en van het
LOC 1991 - 1993
333 Twee uitgaven van ’International Psychoanalysis : the newsletter of
the IPA’ met de thema’s : ’the Business Meeting’ en ’Focus on
Listening and Interpretation’ 1992 2 stukken
334 Stukken betreffende de organisatie van de deelname van bezoekers
uit Oost-Europa 1992 - 1994
335 Teksten van gehouden lezingen en voordrachten. Kopieën 1993 1
omslag
336 Foto’s van het congres 1993 1 omslag
336A Foto’s van de deelnemers aan IPA-congressen in Nice en Barcelona 1997
- 2001 2 stukken
geen scans op aanvraag
1.2.10.5 European Psycho-Analytical Federation (EPF)
337 Stukken betreffende de voorbereidingen van ’the Conference of European
Psycho-analysis’ op 24-26 mei 1947 in het American Hotel in Amsterdam, georganiseerd door onder anderen dr. Lampl-de Groot en met
als gasten onderen anderen Marie Bonaparte en Anna. . . 1946 - 1947 1
omslag
338-343 Ingekomen brieven van de EPF waarbij de NVPA is aangesloten, met
bijlagen en kopieën van uitgegane brieven, betreffende seminars, congressen en andere activiteiten 1965 - 2006 6 pakken
338 - 1965 - 1979
339 - 1980 - 04/1988
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340 - 05/1988 - 1992
341 - 1993 - 1996
342 - 1997 - 1999
343 - 2000 - 2006
344 Ingekomen brieven en kopieën van uitgegane brieven van een onderzoekscommissie, geinitieerd door de NVPA, van de European Psychoanalytical Federation naar de relatie tussen regering en psychoanalyse in
de aangesloten landen 1981 - 1983 1 omslag
345 Ingekomen brieven en kopieën van uitgegane brieven van de Organisatiecommissie van de NVPA van de conferentie van de European Psychoanalytical Federation in Den Haag van 28 tot en met 31 maart 1985,
met bijlagen 1983 - 1985 1 pak
346-347 Ingekomen stukken betreffende uitnodigingen, aanmeldingen en deelneming aan conferenties 1989 - 2003 2 omslagen
346 - 1989 - 1996
347 - 1999 - 2003
348 Stukken betreffende de organisatie van het EPF-seminar in Bergen aan
Zee op 6-9 juni 1996 1994 - 1997 1 omslag
349-350 Stukken betreffende de derde EPF kinderconferentie (Third EPF conference on child and adolescent psychoanalysis) op 19-21 april 1996 onder
auspiciën van de NVPA 1995 - 1996 1 omslag, 1 pak
349 Ingekomen brieven en kopieën van uitgegane brieven, alfabetisch
geordend 1995 - 1996
350 Programma en teksten van referaten 1996 1 omslag
351 Stukken betreffende de organisatie van de EPF-Councilmeeting in Amsterdam van 17-19 april 1998 1998 1 omslag
352 Kopie van het ’Red Book’, dat basisinformatie over de EPF bevat, met
begeleidende brief 1999 2 stukken
1.2.11 Samenwerking
353 Reglement der Leidsche Vereeniging voor Psychoanalyse en Psychopathologie. Kopie 1920 ca. 1 stuk
354-355 Ingekomen stukken van de Haagsche (Analytische) Werkgroep, vanaf
1963/1964 Zuid-Hollandsche Werkgroep voor Psychoanalyse betreffende
de activiteiten, met onder meer jaarverslagen en correspondentie 1947 1992 1 omslag, 1 pak
354 - 1947 - 1965 1 omslag
355 - 1966 - 1992
356 Ingekomen overzicht, vermoedelijk van de IPA, met aantallen leden aangesloten bij psychoanalytische verenigingen in Europa en Noord- en Zuid
Amerika over de periode 1957-1959 1960 ca. 1 stuk
357-361 Ingekomen brieven van contacten uit het buitenland, met doorslagen van
uitgegane brieven 1960 - 1971 5 omslagen
357 Verenigde Staten
358 Argentinië, België, Brazilië en Canada
359 Duitsland en Engeland
360 Frankrijk
361 Mexico, Tsjechoslowakije, Zweden en Zwitserland
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362 Lijst, opgesteld door vermoedelijk een bestuurslid van de NVPA, met
namen van bestuursleden, leden, belangstellenden en kandidaat-leden
van het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap over de periode vanaf
1959. Typoscript 1961 1 stuk
363-367 Stukken betreffende de samenwerking met de Stichting voor Kinderpsychiatrie (opgericht in 1965) in Leiden 1965 - 1971 4 omslagen en 1 pak
363 Ingekomen brieven bij het bestuur en bij de Opleidingscommissie van
verschillende leden van de Stichting voor Kinderpsychiatrie in Leiden
betreffende de oprichting van deze nieuwe opleiding en betreffende het
overleg, onder meer over de samenwerking. . . 1965 - 1968 1 pak
364 Stukken betreffende het opstellen van een overeenkomst over de condities
voor een erkende kinderanalytische opleiding, met getekende overeenkomst
en concept-verklaring betreffende de overeenkomst na het vertrek van dr.
J.P. Teuns, met jaarverslag. . . 1967 - 1968
365 Ingekomen brieven bij het bestuur van dr. J.P. Teuns van de Stichting
voor Kinderpsychotherapie in Leiden (zowel kopieën als originelen), en
kopieën van uitgegane brieven, met bijlagen, handelend onder meer over
zijn ontslag als directeur en over zijn. . . 1968 - 1971
openbaar vanaf 2025
366 Ingekomen brieven bij het bestuur van de Stichting dr. J. Korczak in
Leiden 1968 - 1970
Deze stichting brengt geld bijeen voor geestelijke gezondheidszorg van
kinderen en financieren de Leidse kinderpsychoanalytici, onder wie dr.
J.P. Teuns
367 Ingekomen brieven bij het bestuur van de Stichting voor Kinderpsychotherapie in Leiden, met kopieën van uitgegane brieven,met bijlagen,
betreffende de ontstane situatie en het voortbestaan van de Stichting na
het ontslag van dr. J.P. Teuns 1969 - 1970
368 Ingekomen brieven bij het bestuur van de Groninger Psychoanalytische
Werkgroep, met enkele kopieën van uitgegane brieven 1971 - 1977 1
omslag
369 Kopie van de overgetypte tekst van een memorandum over de vestiging
van een documentatiecentrum, opgesteld in 1936 in Marienbad. 1980
ca. 1 stuk
370 Ingekomen brieven van de Nederandse Vereniging voor Psychotherapie
(NVP), bevattende de voordrachten van nieuwe leden en ledenlijsten
1980 - 1981 1 omslag
371 Notulen van de bijeenkomsten van de Psychoanalytische Overleg Raad
(P.O.R.), een overleg van NVPA, Genootschap en NVPP 1980 - 1984 1
omslag
Opgeheven in 1984
372-379 Ingekomen stukken van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie,
met kopieën van uitgegane brieven, met bijlagen (NVPA heeft vertegenwoordiger in bestuur) 1980 - 2005 8 pakken
372 - 1980 - 1981
373 - 1982 - 1984
374 - 1985 - 1987
375 - 1988 - 1992
376 - 1993 - 1996
377 - 1997
378 - 1998 - 2000
379 - 2001 - 2005
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380 Ingekomen orgaan van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie,
getiteld: Mededelingen 1981 - 1984 1 omslag
381 Ingekomen brieven en mededelingen van, met kopieën van uitgegane
brieven aan het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap, met bijlagen 1989 - 1998 1 pak
Met toegestuurde verslagen van overleggen en bijeenkomsten tussen beide
organisaties
382 Stukken betreffende de oprichting en activiteiten van de Werkgroep Oost
Europa 1991 - 2002 1 pak
383 Verslagen van enkele bijeenkomsten van de NVP-kieskring van de NVPA,
met bijlagen 1994 - 1996 1 omslag
Ook de NVPP en het NPG hebben NVP-kieskringen
384 Notulen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, waarin de NVPA participeert,
met bijlagen 1995 1 omslag
385 Verslagen van het overleg met de besturen van het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap en de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie over samenwerking op verschillende terreinen
om op den duur te komen tot een federatie van de. . . 1998 - 2000 1
omslag
386 Verslagen van de bijeenkomsten van de Commissie Samenwerking NVPA
en NPG (Nederlands Psychoanalytisch Genootschap), dat overgaat in
de Commissie Gezamenlijke Opleiding (CGO II), waarin ook de NVPP
vertegenwoordigd is, met bijlagen, en aanbevelingen. . . 1998 - 2001 1
pak
387-388 Notulen van de bijeenkomsten van de NVP (Nederlandse Vereniging voor
Psychotherapie)-Ledenraadsvergaderingen, met convocaties, agenda’s en
bijlagen 1998 - 2006 2 pakken
In de NVP-Ledenraad hebben vertegenwoordigers zitting van de NVPA,
het Psychoanalytisch Genootschap, de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie, Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie, Nederlandse Vereniging voor groepspsychotherapie, Nederlandse
Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en de Vereniging voor Kinderen Jeugdpsychotherapie
387 - 1998 - 2001 1 pak
388 - 2002 - 2006 1 pak
389 Discussienota’s, uitgegeven door het Samenwerkingsverband NVP-NVVP
(Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten) 1999 3
stukken
390 Stukken betreffende de oprichting en activiteiten van het ’werkgroepje
D.W.Vlietstra’: de samenwerking met Zon en Schild-seminars en een te
organiseren voorjaarscongres 2000 1 omslag
391 Ingekomen brieven en kopieën van uitgegane brieven betreffende de oprichting en activiteiten van de Commissie Gezamenlijke Opleiding III (CGO
III), een samenwerkingsverband betreffende de opleiding met het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap en de. . . 2000 - 2001 1 omslag
2 Psychoanalytisch Instituut (PAI)
2.1 Notulen en jaarverslagen
392 Notulen van vergaderingen van het Curatorium, ingeplakt 1946 - 1961 1
deel
Aangezien van de eerste vergaderingen geen notulen zijn gemaakt, heeft de
secretaresse een recapitulatie gemaakt van deze bijeenkomsten. De notulen
vanaf oktober 1960 zijn los bijgevoegd.
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393 Jaarverslagen. Met hiaten 1948 - 1987 1 omslag
394-395 Notulen van de gecombineerde vergaderingen van de Directie van het Psychoanalytisch Insituut, de Opleidingscommissie en het Bestuur van de Vereniging, met bijlagen 1981 - 1992 2 omslagen
394 - 1981 - 1984
395 - 1985 - 1992
2.2 Correspondentie
396 Ingekomen brieven en kopieën van uitgegane brieven van de directeuren dr.
H.A. van der Sterren, vanaf 1955 dr. J. Bastiaans en vanaf 1963 dr. H.
Hommes aan de O.C., met bijlagen 1952 - 1971 1 pak
397 Ingekomen brieven van en kopieën van uitgegane brieven aan de Stichting
Psychoanalytische Fondsen 1959 - 1985 1 omslag
398 Ingekomen brieven en kopieën van uitgegane brieven, met enkele concepten,
van de directeur aan onder andere de besturen van de Vereniging en de O.C.,
alfabetisch geordend 1972 - 1984 1 pak
399-401 Kopieën van uitgegane brieven, met enkele concepten, van de directeur aan
het bestuur van de Vereniging 1978 - 1992 3 omslagen
399 - 1978 - 1984
400 - 1985 - 1987
401 - 1988 - 1992
402-404 Ingekomen brieven bij de directie van het bestuur van de NVPA 1980 - 1992
3 omslagen
402 - 1980 - 1984
403 - 1985 - 1987
404 - 1988 - 1992
2.3 Oprichting en organisatie
405 Ingekomen telegram van Anna Freud uit Londen, waarin zij het PAI feliciteert (met vermoedelijk de oprichting) 1946 ca. 1 stuk
406 Kopie van een ingekomen brief aan H.A. van der Sterren van Simon Weyl,
voorzitter van het Reliefcommittee for the Netherland Psychoanalytical Society and Institute, uit New York, die informeert of de typemachine, die
werd gestuurd naar dr. Tas, goed is. . . 1947 1 stuk
407 Verslag van de werkzaamheden van 1 oktober 1946 tot 1 september 1948,
opgesteld door de directeur H.A. van der Sterren, met bijlage 1949 2 stukken
408 Ingekomen brieven en doorslagen van uitgegane brieven van H.A. van der
Sterren betreffende de stand van zaken van het Fenichelfonds, met ook enkele
verzoeken om financiële steun 1949 - 1959 1 omslag
409 Foto van dr. H.A. van der Sterren 1950 ca. 1 stuk
410 Jaarrekeningen 1957 - 1988 1 pak
411 Stukken betreffende het opstellen van criteria, die van belang zijn bij een
oordeel over pschotherapeutische resultaten, met het voorstel van dr. Barendregt hieromtrent 1970 ca. 1 omslag
412 Kopie van het reglement van de verplichte supervisie van het PAI 1972 ca.
1 stuk
413 Ingekomen brieven en kopieën van uitgegane brieven betreffende de start
van en deelname aan een psychotherapietraining, die onder meer vanwege
financiële problemen geen doorgang vond, met ingevulde vragenformulieren
van de cursisten 1972 - 1977 1 omslag

30628 - 22

Versie 28.2 - 22 december 2017

Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse
414 Verslagen van de vergaderingen van de Commissie Draaiboek, die de training
en opleiding voorbereidt, met bijlagen 1976 - 1978 1 pak
415-417 Stukken betreffende de discussies en beraadslagingen over vergoedingen van
behandelingen 1977 - 1996 1 omslag, 2 pakken
415 Ingekomen brieven van en kopieën van uitgegane brieven aan diverse
overkoepelende organisaties en het Ministerie van Volksgezondheid,
met bijlagen, betreffende subsidies en de regeling van vergoedingen en
klachtenprocedures 1977 - 1991
Het Nationaal Fonds voor de Geestelijke Volksgezondheid, de Amsterdamse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg en
de Stichting Interregionaal Verbond van Instellingen voor Ambulante
Geestelijke Gezondheidszorg in Amsterdam,
416 Ingekomen brieven van en kopieën van uitgegane brieven aan de Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg betreffende vergoedingen en herstructurering van de financiering 1986 1988 1 omslag
417 Verslagen van de vergaderingen van de Werkgroep (later: Overleggroep) Zorgaanbod Psychoanalyse, gehouden in het Psychoanalytisch
Instituut, waarin naast de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse
vertegenwoordigd zijn de NVAGG, het Nederlands. . . 1992 - 1996
418 Concept-tekst met de titel: beschouwing bij de bestuursoverdracht op 29
mei door de opvolger van Mekking bij zijn afscheid. Typoscript met notities
1978 1 stuk
419 Ingekomen brieven en kopieën van uitgegane brieven betreffende de aanvraag
en toekenning van subsidies van de overheid voor non-curatieve opleidingsactiviteiten, met kopieën van ingediende begrotingen 1981 - 1987 1 pak
420 Stukken betreffende het zogenoemde ’opleidingsbeleid’ : de begroting en
financiering van de opleiding, met krantenknipsels over dit onderwerp en
memo’s van de directeur 1981 - 1989 1 omslag
421 Verslagen van de vergaderingen van de Bestuurskommissie Financiering Opleiding, met bijlagen 1988 - 1990 1 pak
421A Foto van de viering van het vijftigjarig bestaan, met Leo de Nobel en Duveken Engels 1996 1 stuk
2.4 Boekendepot, later bibliotheek
422-432 Overdrukken – reprints – Sonderdruck/Separatabdruck – extraits – estrattos
(uit tijdschriften) 1887 - 2000 ca. 11 pakken
422 I
423 II
424 III
425 IV
426 V
427 VI
428 VII
429 VIII
430 IX
431 X
432 XI
433-436 Rapporten, onderzoeksverslagen, verslagen van observaties en discussies, ook
enkele kopieën 1898 ca. - 2002 ca. 2 omslagen, 2 pakken
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433 I
434 II
Bevat ’Rapport sur l’Ãde la PsychothÃen Hollande’ uit 1900 door
A.W. van Renterghem, waarin foto’s
435 III 1 omslag
436 IV 1 omslag
Bevat ’De Doodsdrift’ door Le Coultre
437-441 Teksten van redes, referaten, voordrachten, lezingen, presentaties en ’openbare lessen’ 1899 ca. - 1997 ca. 5 pakken
437 I
438 II
439 III
440 IV
441 V
442-444 Tijdschriften met publicaties over psychoanalytische onderwerpen 1906 ca.
- 2003 ca. 3 pakken
442 I
443 II
444 III
445 Jaarverslagen van de bibliothecaris 1917 - 1932 1 omslag
446 Ingekomen brief aan J.H. van der Hoop (in zijn functie van bibliothecaris?)
van A.E. Thierens van ’Astrological Offices’ over horoscopen, met bijlage
1924 2 stukken
447 Kopie van een ingekomen brief van dr. A.J. Westermann over het ophalen
van het boekendepot van de NVPA, dat nog in zijn bezit is 1936 1 stuk
448 Stukken betreffende het boekendepot, onder beheer van dr. J. Tas, met
correspondentie en literatuurlijsten 1936 - 1941 1 omslag
449 Kopieën van brieven van K. Landauer en S.J.R. de Monchy en ? aan C.H.
Burgermeister betreffende een krantenpublicatie over Freud 1939 3 stukken
450 Knipsels uit kranten en tijdschriften, met enkele kopieën van knipsels 1946
ca. - 1996 1 pak
451 Lijsten met vermelding van publicaties van leden, onder anderen van August
Stärcke, J.H. van der Hoop, Herman Musaph, E.C.M. Frijling-Schreuder.
Typoscripten 1951 - 2000 ca. 1 omslag
452 Ingekomen brieven bij de bibliotheek met verzoeken om informatie. Alfabetisch geordend 1956 ca. - 1993 1 omslag
453 Kopieën van een opdracht van Freud in het boek: Briefe an Wilhelm Fliess,
van een brief aan een ’collega’ en van het briefpapier (blanco) van Freud,
over de periode ca. 1906-1926 1970 ca. 1 omslag
454 Verslag van een overleg van dr. H. Groen-Prakken met P.J. van der Leeuw
over de wenselijkheid van het opzetten van een archief 1979 1 stuk
3 Opleidingscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (OC)
3.1 Stukken van algemene aard
3.1.1 Correspondentie
455 Ingekomen brieven bij het bestuur van de Opleidingscommissie (ook
wel Instituut voor Psychoanalyse genoemd) 1932 - 1934 1 omslag
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456-465 Ingekomen brieven bij de secretaris van het bestuur van de OC, alfabetisch geordend, met doorslagen/kopieën van uitgegane brieven 1945
- 1993 1 omslag, 9 pakken
456 - 1945 - 1956
openbaar vanaf 2025
457 - 1966 - 1969
openbaar vanaf 2025
458 - 1970 - 1973
openbaar vanaf 2025
459 A-O 1974 - 06/1977
openbaar vanaf 2025
460 P-Z 1974 - 06/1977
openbaar vanaf 2025
461 - 07/1977 - 1984
openbaar vanaf 2034
462 A-O 1985 - 1987 1 omslag
openbaar vanaf 2038
463 P-Z 1985 - 1987
openbaar vanaf 2038
464 A-L 1988 - 1993
openbaar vanaf 2044
465 M-Z 1988 - 1993
openbaar vanaf 2044
466-470 Ingekomen brieven bij de secretaris van het bestuur van de OC van
het bestuur van de NVPA 1963 - 1992 5 pakken
466 Alfabetisch geordend 1963 - 05/1975
openbaar vanaf 2025
467 - 06/1975 - 1977
468 - 1978 - 1982
openbaar vanaf 2033
469 Met kopieën van uitgegane brieven 1983 - 1987
openbaar vanaf 2038
470 - 1988 - 1992
openbaar vanaf 2043
471-473 Kopieën van uitgegane brieven van het bestuur van de OC aan het
bestuur van de NVPA, alfabetisch geordend 1964 - 1982 3 pakken
471 Ook brieven van vroegere datum in geval van doorlopende correspondenties 1964 - 05/1975
openbaar vanaf 2025
472 Ook brieven van vroegere datum bij doorlopende correspondenties
06/1975 - 1977
openbaar vanaf 2025
473 - 1978 - 1982
openbaar vanaf 2033
474-476 Ingekomen notulen van het bestuur van de NVPA bij de secretaris van
het bestuur van de OC , met extracten of belangrijke mededelingen,
later getiteld: topics uit het bestuur ten behoeve van de OC 1964 1992 1 omslag en 2 pakken
474 - 1964 - 1972
475 - 1973 - 1976 1 omslag
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476 - 1986 - 1992
477 Ingekomen brieven bij de secretaresse van vicevoorzitter, later voorzitter drs. M. M. Montessori, met bijlagen 1965 - 1970 1 omslag
478 Doorslagen van uitgegane brieven van de secretaresse aan vicevoorzitter/voorzitter drs. M. M. Montessori, met bijlagen 1966 - 1969 1
omslag
479 Kopieën van uitgegane brieven van het bestuur van de OC aan het
bestuur van de NVPA met vertrouwelijke mededelingen 1966 - 1969
1 omslag
openbaar vanaf 2020
480-482 Kopieën van uitgegane brieven van het bestuur van de OC aan diverse
personen en instellingen 1966 - 1992 1 omslag, 2 pakken
480 Alfabetisch geordend 1966 - 1968
481 Alfabetisch geordend, met enkele ingekomen brieven bevattende ziektegeschiedenissen waarop gereageerd wordt 1974 - 1982
openbaar vanaf 2033
482 - 1988 - 1992 1 omslag
openbaar vanaf 2043
483-484 Uitgegane brieven van de secretaris/secretaresse van het O.C. bestuur
of van individuele bestuursleden aan de leden van het dagelijks bestuur
van de OC (vertrouwelijke aard) 1966 - 1997 1 pak, 1 omslag
483 - 1966 - 1985 1 pak
openbaar vanaf 2036
484 - 1986 - 1997
openbaar vanaf 2048
485 Ingekomen brieven van het Curatorium, met afschriften van uitgegane
brieven, met concepten 1967 - 1969 1 omslag
486 Ingekomen mededelingen van het bestuur, met convocaties voor jaarvergaderingen, huishoudelijke- en wetenschappelijke vergaderingen, met
notulen en bijlagen 1967 - 1975 1 pak
487-488 Ingekomen brieven van personen en organisaties buiten Nederland,
met kopieën van uitgegane brieven en bijlagen 1976 - 1994 2 pakken
487 - 1976 - 1985
488 - 1986 - 1994
3.1.2 Notulen
489-522 Notulen van de vergaderingen van de Commissie en later van het DB,
met agenda’s en bijlagen 1932 - 1990 1 omslag, 3 stukken, 32 pakken
489 - 1932 - 1934 3 stukken
490 - 1945 - 01/1955 1 omslag
491 - 03/1955 - 1966
492 - 1967
493 - 1968
494 - 1969
495 - 1970
496 - 1971
497 - 1972
498 - 1974
499 - 1976
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500 - 1977
501 - 01/1978 - 06/1978
502 - 07/1978 - 12/1978
503 - 01/1979 - 06/1979
504 - 07/1979 - 12/1979
505 - 01/1980 - 06/1980
506 - 07/1980 - 12/1980
507 - 01/1981 - 06/1981
508 - 07/1981 - 12/1981
509 - 10/1982 - 12/1982
510 - 01/1983 - 06/1983
511 - 07/1983 - 12/1983
512 - 01/1984 - 06/1984
513 - 07/1984 - 02/1985
514 - 03/1985 - 12/1985
515 - 01/1986 - 08/1986
516 - 09/1986 - 12/1986
517 - 01/1987 - 06/1987
518 - 07/1987 - 12/1987
519 - 01/1988 - 06/1988
520 - 07/1988 - 12/1988
521 - 1989
522 - 1990
3.1.3 Jaarverslagen
523 Jaar- en kwartaalverslagen van de Opleidingscommissie (ook wel Instituut voor Psychoanalyse genoemd), met roosters van leergangen 1931
- 1933 1 omslag
524 Jaarverslagen, met enkele concepten en met hiaten 1945 - 2003 1 pak
3.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.2.1 Oprichting, organisatie en beleid
525 Aantekeningen betreffende de oprichting en geschiedenis van de opleidingscommissie, door dr. V.d. Leeuw 1945 1 omslag
526 Uitgegane brief aan de leden met het bericht dat een Opleidingscommissie is opgericht, met toelichting op dit besluit 1946 1 stuk
In feite gaat het om een heroprichting
527 Stukken betreffende de herziening en definitieve vaststelling van het
zogenoemde Opleidingsreglement (reglement Opleidingscommissie), met
concepten en correspondentie 1955 - 1970 1 pak
528 Foto van P.J. van der Leeuw en H. Nagerra in gesprek tijdens een
receptie 1960 ca. 1 stuk
529 Ingekomen brieven bij en kopieën van uitgegane brieven, met notities,
betreffende de ’Belgische kwestie’: de toelating van Belgische artsen
bij de opleiding 1965 - 1978 1 omslag
530 Uitgegane brieven met mededelingen aan de docenten en cursisten
1966 - 1982 1 omslag
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531 Stukken betreffende de discussies over de verschillende juridische interpretaties van artikel 15 van het Huishoudelijk Reglement betreffende
de samenstelling van de Procedurecommissies 1980 - 1989 1 omslag
532 Stukken betreffende de samenstelling van lijsten van opleiders, die zich
beschikbaar stellen voor supervisies en/of analyses en van lijsten van
personen met opleidingsbevoegdheid, met daartoe ingevulde antwoordstrookjes 1986 - 1996 1 pak
533 Uitgegane brief van bestuurslid H.J. de Kinkelder aan de nieuwe leden
van het Dagelijks Bestuur van de OC, met ’elementaire’ informatie,
zinvol geacht voor het functioneren, met bijlagen uit de periode 1984
- ca. 1990 1992 1 omslag
3.2.2 Theorievorming
534 Ingekomen brieven bij J. H.W. van Ophuijsen, voorzitter van de OpleidingsCommisse, naar aanleiding van het rapport van de Commisse-Jones
over vormen van opleiding, met het rapport en bijlagen 1931 - 1933
1 omslag
Deze Opleidingscommissie is een andere dan die in 1945 is opgericht.
535 Stukken betreffende de deelname aan buitenlandse congressen 1966 1968 1 omslag
536 Tekst van de discussienota ’Psychotherapie’, van de ’Werkgroep Psychotherapie in het Kader van het Algemeen Centraal Bureau voor de
Geestelijke Gezondheidszorg’, met reacties van de leden, gezonden aan
de secretaresse van de O.C. 1967 1 omslag
537 Referaat met de titel ’Theoretische beschouwingen over de huisartsen
discussiegroepen medische psychologie’ door J.J. van Bork, waarin
gerefereerd wordt aan onder anderen Bastiaans, Spanjaard en Thiel.
1969 1 stuk
538 Ingekomen brieven bij dr. E.C.M. Frijling-Schreuder en kopieën van
uitgegane brieven aan personen in binnen- en buitenland betreffende
bezoeken en publicatie van haar boeken 1971 - 1977 1 omslag
539 Kopieën van ingekomen en uitgegane brieven betreffende het conflict
tussen M. Montessori en het bestuur van de OC betreffende onder
meer de evaluaties 1973 - 1974 1 omslag
540 Stukken betreffende de voorstellen van de OC betreffende procedurele
veranderingen in de selectieprocedure, de indicatiestelling en de educatieve staven in de vrije praktijk, met retroacta ca. 1970-ca. 1985
1994 - 2002 1 omslag
541 Stukken betreffende het ontstaan en de voortgang van het zogenoemde
Twaalf Vragen Project, over de gewenste en noodzakelijke wijzigingen
in het opleidingsmodel 1995 - 1998 1 pak
3.2.3 Opleidingseisen, curriculum en evaluatie
542-549 Stukken betreffende de organisatie van de eerste-, tweede-, derdeen vierdejaarscursussen, met onder meer literatuurlijsten, studieprogramma’s en lijsten van deelnemers en docenten 1950 - 1991 1 pak en
7 omslagen
542 - 1950 - 1971
543 - 1982 - 1983 1 pak
544 - 1984 - 1985
545 - 1986 - 1987
546 - 1988
547 - 1989
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548 - 1990
549 - 1991
550-553 Stukken betreffende de organisatie van en deelname aan de zogenoemde Technische Seminaria, met correspondentie 1959 - 1990 1
omslag, 3 pakken
550 - 1959 - 1971 1 omslag
551 - 1972 - 1981
552 - 1982 - 1985
553 - 1986 - 1990
554-556 Stukken betreffende de VOCP 1960 - 2002 1 omslag, 2 pakken
554 Ingekomen brieven van de Contactcommissie, die in 1969 overgaat in
de VOCP, met kopieën van uitgegane brieven, met bijlagen 1960 09/1969 1 omslag
555 Ingekomen brieven van het bestuur van de VOCP, met bijlagen en
vergaderstukken, en kopieën van uitgegane stukken 11/1969 - 1975
556 Notulen van de vergaderingen met het bestuur van de VOCP (opgericht
1969), met agenda’s en bijlagen 1982 - 2002
557-559 Evaluaties, vanaf december 1966 veelal op een specifiek formulier:
’Evaluatieverslagen’, opgesteld door de betreffende supervisors betreffende de supervisands 1962 - 1969 1 omslag, 2 pakken
557 - 1962 - 10/1967
openbaar vanaf 2025
558 - 11/1967 - 1968
openbaar vanaf 2025
559 - 1969 1 omslag
openbaar vanaf 2025
560 Uittreksels, gemaakt door kandidaten van onderwerpen, te bespreken
tijdens de cursussen, met begeleidende brief en notities. Typoscripts
1963 ca. - 1970 ca. 1 omslag
561 Notulen van de gecombineerde vergadering van cursusleiders-supervisoren
en Opleidingscommissie 1964 1 stuk
562-563 Ingekomen brieven bij en kopieën van uitgegane brieven van het Training Comittee van de O.C. betreffende de deelname aan en organisatie
van internationale congressen en seminars, met bijlagen 1965 - 1978
2 pakken
562 - 1965 - 1975
563 - 1976 - 1978
564 Evaluaties, opgesteld door dr. Joseph Sandler en dr. H. Nagera (in
het Engels) van kandidaat-opleiders 1966 - 1967 2 stukken
openbaar vanaf 2025
565 Stukken betreffende de organisatie van de seminars van dr. J. Sandler,
J. Bolland en dr. H. Nagera 1966 - 1967 1 omslag
566 Notitie over de historische achtergronden van de NVPA, onder meer
over de komst van Joodse analytici voor de Tweede Wereldoorlog en de
huidige stroom van kandidaten, opgesteld ten behoeve van de opening
van het cursusjaar 1969/1970 door Van Dantzig 1969 1 stuk
567 Verslag van de bespreking rond de zorgen over de ontwikkeling van
een van de opleidingsanalytici, met bijlagen 1972 1 omslag
openbaar vanaf 2025
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568-569 Verslagen van de vergaderingen van de OC met de opleidingsanalytici,
enkele gecombineerd met de V.O.C.P. en het team van de Adviserende
Leden 1972 - 1977 2 omslagen
568 - 1972
569 - 1975 - 1977
570-579 Verslagen van de vergaderingen van de Evaluatiecommissie, met bijlagen, correspondentie en evaluatieverslagen (enkele in concept) 1972 2002 3 omslagen en 7 pakken
570 - 1972 - 1973 1 omslag
openbaar vanaf 2025
571 - 1977 - 1978
openbaar vanaf 2025
572 - 1979 - 1980
openbaar vanaf 2025
573 - 1981 - 1982
openbaar vanaf 2025
574 - 1983 1 omslag
openbaar vanaf 2025
575 - 1984
openbaar vanaf 2025
576 - 1985 - 1986
openbaar vanaf 2025
577 - 1987 - 1988
openbaar vanaf 2025
578 - 1989 - 1990 1 omslag
openbaar vanaf 2025
579 - 1996 - 2002
openbaar vanaf 2025
580 Stukken betreffende trainingen en cursussen in het algemeen, met
name schema’s voor cursussen en bijvoorbeeld literatuurlijsten 1975
ca. - 1977 1 omslag
581-587 Notulen van de vergaderingen van de Amsterdamse Cursuscommissie,
met agenda’s en evaluatieverslagen 1976 - 1991 1 omslag en 6 pakken
Deze commissie bespreekt de evaluaties
581 - 10/1976 - 1977 1 omslag
openbaar vanaf 2025
582 - 1978 - 1980
openbaar vanaf 2031
583 - 1981 - 1982
openbaar vanaf 2033
584 - 1983 - 1984
openbaar vanaf 2035
585 - 1986 - 1987
openbaar vanaf 2038
586 - 1988
openbaar vanaf 2039
587 - 1989 - 1991
openbaar vanaf 2042
588-590 Verslagen van de vergaderingen van de Selectiecommissie, met convocaties, agenda’s en bijlagen 1980 - 2000 3 pakken
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588 - 1980 - 1989
openbaar vanaf 2025
589 - 1990 - 1993
openbaar vanaf 2025
590 - 1994 - 2000
openbaar vanaf 2025
591 Kopie van het eindrapport, getiteld ’Psychotherapie aan oorlogsgetroffenen: psychoanalyse en psychotherapie op psychoanalytische basis
aan oorlogsslachtoffers, verzetsdeelnemers en hun kinderen’ van de
gelijknamige werkgroep met leden van de NVPA en PA. . . 1981 1 stuk
592-595 Stukken afkomstig van de docenten betreffende de organisatie van en
deelname aan Blokcursussen V.O. en M.O. over uiteenlopende onderwerpen (metapsychologie, borderline, psychosomatiek, Oedipuscomplex, narcisme, oorlogsslachtoffers, perversies etc.). . . 1981 - 1993 1
omslag en 3 pakken
592 - 1981 - 1982
593 - 1983 - 1984
594 - 1987 - 1988
595 - 1989 - 1993 1 omslag
openbaar vanaf 2069
596-597 Verslagen van de zogenoemde Opleidersvergaderingen (bijeenkomsten
van opleidingsanalytici van de Vereniging met leden van de O.C.), met
agenda’s en bijlagen 1984 - 1997 2 pakken
596 - 1984 - 1993
openbaar vanaf 2073
597 - 1994 - 1997
openbaar vanaf 2077
598 Ingekomen brief aan J.Groen-Prakken van prof. dr. Carl Klüwer,
waarin hij bedankt voor haar bijdrage aan de discussie over een ontwerp voor een reglement voor de leeranalyse in de DPV 1985 1 stuk
599-600 Ingekomen stukken van de Groninger Initiatiefcommissie, later Cursuscommissie betreffende de activiteiten (onderdeel van de OC), met
bijlagen en kopieën van uitgegane brieven 1985 - 1997 2 pakken
599 - 1985 - 1989
600 - 1990 - 1997
601 Ingekomen brieven van en kopieën van uitgegane brieven aan de deelnemers en docenten van het Practicum Diagnostiek en Indicatiestelling,
betreffende de cursus, met ingebrachte casussen 1988 - 1990 1 pak
602-603 Ingekomen brieven en kopieën van uitgegane brieven betreffende de
aanvragen om informatie of een informatiegesprek over de opleiding
1993 - 2003 2 pakken
602 - 1993 - 2000
openbaar vanaf 2052
603 - 2001 - 2003
openbaar vanaf 2055
604 Ingekomen brieven en kopieën van uitgegane brieven betreffende de
aanvragen tot het verlenen van opleidersbevoegdheid door de Procedure Commissie 1996 - 2001 1 omslag
openbaar vanaf 2052
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605 Stukken betreffende de kandidatenwachtlijsten (d.w.z. kandidaten, die
aan een volgend geval kunnen beginnen) van de Evaluatiecommissie,
met lijsten 1997 - 2002 1 omslag
3.2.4 Financiën
606 Ingekomen brieven van het bestuur van de Stichting Psychoanalytische
Fondsen, met kopieën van uitgegane brieven en bijlagen 1966 - 1973
1 omslag
607-608 Ingekomen brieven bij en kopieën van uitgegane brieven van penningmeester L. de Nobel van de O.C. aan bestuur O.C., collega’s en verschillende instanties (De Nobel is directeur van het PAI, op briefpapier
van het PAI) 1985 - 1990 1 pak, 1 omslag
607 - 1985 - 1987 1 omslag
608 - 1988 - 1990
609 Ingekomen brieven bij en kopieën van uitgegane brieven van de Bestuurskommissie Financiering Opleiding 1987 - 1990 1 pak
Op briefpapier van het PAI vanwege de functie van L. de Nobel als
directeur
4 Subcommissie Kinderanalytische Opleiding, later Kinderanalytische Werkgroep
4.1 Oprichting en organisatie
610 Ingekomen brieven, met bijlagen, bij de secretaresse mevrouw Groen-Van
Beverwijk van dr. J.P. Teuns en andere betrokkenen betreffende het opzetten
van een opleiding tot kinderanalyticus, met kopieën van uitgegane brieven
1964 - 1969 1 omslag
611-613 Ingekomen en kopieën van uitgegane brieven, met bijlagen, waaronder verslagen van verschillende gespreken, vergaderingen en andere bijeenkomsten
1965 - 1969 1 pak, 2 omslagen
611 - 1965 - 1966
612 (A-Z. Kopieën van uitgegane brieven) 1966 - 1967
613 - 1967 - 1969 1 pak
614 Kopie van een overzicht, getiteld ’Historisch overzicht van de opleiding tot
kindertherapeut, die in mei 1966 de opleiding tot kinderanalyticus is geworden’ door secretaresse E.J. Scholten-Zeelt 1966 1 stuk
615 Foto van een bijeenkomst, met S. Teuns, J. Sandler en echtgenote en N.
Treurniet en echtgenote 1967 ca. 1 stuk
616-617 Verslagen van de vergaderingen van de Subcommissie Kinderanalytische
Opleiding, later Kinderanalytische Werkgroep genoemd 1967 - 1991 2 omslagen
616 Met bijlagen 1967 - 1969
617 Met convocaties, agenda’s en bijlagen 1980 - 1991
618 Ingekomen brieven bij en kopieën van uitgegane brieven van de Cursuscommissie Kinderanalytische Opleiding, met bijlagen en concepten 1970 - 1975
1 pak
619-622 Stukken betreffende de activiteiten van de Kinderanalytische Werkgroep,
met correspondentie 1975 - 1993 1 omslag en 3 pakken
619 Met retroacta 1968-1973 1975 - 1978
620 - 1979 - 1980 1 omslag
621 - 1981 - 1987
622 - 1988 - 1993
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4.2 Behandelwijze, grondslagen en evaluaties
623-624 Kopieën van ingekomen en van uitgegane brieven, met notities, betreffende
de organisatie van een kinderpsychoanalytische opleiding, en de daaruit
voortkomende bestuurlijke en financiële problemen met dr. J.P. Teuns 1966
- 1971 2 omslagen
623 - 1966 - 1969
624 - 1970 - 1971
625-629 Ingekomen brieven van en doorslagen van uitgegane brieven, betreffende
analyses van kinderen, aan instellingen, zenuwartsen en psychologen 1967 1969 5 omslagen
625 Drs. J.E.M. Bakker 1967 - 1969
openbaar vanaf 2025
626 Amsterdams Medisch Opvoedkundig Bureau 1967 - 1968
openbaar vanaf 2025
627 Dr. H.C. Freud 1968 - 1969
openbaar vanaf 2025
628 PAI 1967 - 1968
openbaar vanaf 2025
629 Overigen 1967 - 1969
openbaar vanaf 2025
630 Stukken betreffende de evaluaties over supervisands, met evaluatieformulieren
1967 - 1971 1 omslag
openbaar vanaf 2025
631 Ingekomen bij en kopieën van uitgegane brieven, met bijlagen, van mevrouw
E.J. Scholten-Zeelt, betreffende de kwestie rond dr. J.P. Teuns 1969 1 omslag
openbaar vanaf 2025
632 Overzicht, getiteld ’Kinderanalytische stukken, uitgekomen tijdens mijn voorzitterschap van de OC van 22 april 1969 - 19 maart 1971’. Typoscript, vervaardigd door voorzitter dr. A. de Blécourt 1971 1 stuk
633 Ingekomen brieven en kopieën van uitgegane brieven, met bijlagen, betreffende zogenoemde ’kinderzaken’ (aangelegenheden van kinderpsychoanalytische aard) 1977 - 1980 1 pak
5 Stichting Psychoanalytische Fondsen
5.1 Stukken van algemene aard
5.1.1 Correspondentie
634-652 Ingekomen brieven bij het bestuur en kopieën van uitgegane brieven,
alfabetisch geordend 1959 - 2000 6 pakken, 13 omslagen
634 Met toegang op de alfabetische volgorde van de namen van de correspondenten 1959 - 1960 1 pak
635 Met toegang op de alfabetische volgorde van de namen van de correspondenten 1961-1964 1961
636 - 1962
637 - 1963
638 - 1964
639 Met toegang op de alfabetische volgorde van de namen van de correspondenten 1965 - 1966
640 - 1967
641 - 1968
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642 - 1969
643 - 1970
644 - 1971
645 - 1972
646 - 1973
647 - 1974
648 - 1975 - 1979 1 pak
649 - 1980 - 10/1984 1 pak
650 - 11/1984 - 1988 1 pak
651 - 1989 - 04/1994 1 pak
652 - 05/1994 - 2000 1 pak
653 Ingekomen brieven bij bestuurslid dr. E.C.M. Frijling-Schreuder en
kopieën van uitgegane brieven, alfabetisch geordend 1971 1 omslag
5.1.2 Notulen en jaarverslagen
654-655 Notulen van de bestuursvergaderingen, met convocaties, agenda’s en
bijlagen 1958 - 1987 2 pakken
654 - 1958 - 1975
655 - 1976 - 1987
656 Jaarverslagen, ook concepten, met hiaten 1959 - 1976 1 omslag
5.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
5.2.1 Oprichting, organisatie en huisvesting
657 Stukken betreffende de oprichting, met afschrift van de stichtingsakte,
concept-statuten, statuten en akte van statutenwijzigingen, met modellen van akte van schenking en volmacht 1958 - 2000 1 omslag
658 Stukken betreffende de IAPAI (Inrichtings-Aksie (sic) Psychoanalytisch
Instituut) na de aankoop van het pand Olympiaplein 4 1971 - 1973 1
omslag
659 Eigendomsbewijs met recht van erfpacht voor het pand Olympiaplein
4, met wijzigingen van de erfpachtcanon en taxatierapporten 1971 1999 1 omslag
660 Overeenkomst betreffende het pand Olympiaplein, dat verhuurd wordt
aan de Stichting Psychoanalytisch Instituut te Amsterdam 1977 1 stuk
661-662 Stukken betreffende de totstandkoming van het Anna Freud-Fonds
1979 - 1982 1 pak, 1 omslag
661 Ingekomen brieven en kopieën van uitgegane brieven betreffende de
oprichting en verzoeken om donaties 1979 - 1982 1 omslag
662 Kopieën van notariële akten van schenking 1979
5.2.2 Financiën
663 Ingekomen brieven bij administrateur drs. W. van Norden 1958 3
stukken
664 Ingekomen brieven betreffende administratieve aangelegenheden, met
doorslagen van uitgegane brieven 1958 - 1985 1 omslag
665-667 Accountantsrapporten inzake de jaarrekeningen 1958 - 1993 1 pak, 2
omslagen
665 - 1958 - 1968
666 - 1969 - 1987 1 pak
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667 - 1988 - 1993
668 Ingekomen brief aan W. van Norden van het accountantskantoor H.
Brandenburg met de bevestiging dat het kantoor de administratie
overneemt 1961 1 stuk
669 Ingekomen brieven van notarissen, accountants en accountantskantoren en doorslagen van uitgegane brieven, met bijlagen 1962 - 1971
1 pak
670 Ingekomen brieven en kopieën van uitgegane brieven betreffende de
verkoop van aandelen aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland 1985 1 omslag
671 Titelbewijs betreffende de aankoop van het pand Olympiaplein 2, met
huurovereenkomst met het NPI (Nederlands Psychoanalytisch Instituut, voorheen PAI) 1999 2 stukken
5.2.3 Schenkingen, legaten
672 Lijsten van contribuanten, met concept-overzicht van toezeggingen
1958 - 1959 1 omslag
673 Afschrift van de akte van schenking van J.F. Fock te Zeist 1963 1 stuk
674 Overzicht van de toegezegde en ontvangen bijdragen van de leden van
de NVPA, vanaf 1959 1964 1 stuk
675 Lijst van akten van schenking en doorslagen van korte overzichten met
namen van donateurs 1967 - 1979 4 stukken
676 Stukken betreffende de nalatenschap van M. Donk- Kaars Sypestein
(1894-1966) 1973 - 1977 1 omslag
677 Stukken betreffende het legaat van mevrouw H. Plazier 1983 3 stukken
678 Stukken betreffende de nalatenschap van C. van Nieuwenhuijzen-Meijling
(1925-1983), met retro-acta 1971-1972 1984 1 omslag
5.2.4 Leningen en steun
679-682 Ingekomen brieven en kopieën van uitgegane brieven betreffende de
toekenning van steunaanvragen. Met getekende overeenkomsten van
geldlening 1960 - 1991 1 omslag en 3 pakken
Overlap door doorlopende correspondenties en aflossingen
679 Alfabetisch geordend 1960 - 1977
openbaar vanaf 2028
680 - 1964 - 1981
openbaar vanaf 2032
681 - 1975 - 1991 1 omslag
openbaar vanaf 2042
682 - 1982 - 1991
openbaar vanaf 2042
683-685 Ingekomen en doorslagen van uitgegane brieven betreffende verzoeken
om een geldlening of subsidie 1963 - 1985 3 omslagen
Overlap door doorlopende correspondenties
683 - 1963 - 1980
openbaar vanaf 2031
684 - 1975 - 1980
openbaar vanaf 2031
685 - 1976 - 1985
openbaar vanaf 2036
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686 Ingekomen brief van uitgeverij Born aan prof. dr. E.C.M. FrijlingSchreuder over de auteurscondities van het te schrijven boekje ’Inleiding tot het denken van Freud’, waarvoor subsidie is verstrekt 1965 1
stuk
6 Gedeponeerde archieven
6.1 Amsterdamse Psychoanalytische Werkgroep (ca. 1933 opgericht)
687 Doorslag van het huishoudelijk reglement, met op de achterzijde notities,
gemaakt tijdens een bijeenkomst in 1943 1937 - 1943 1 stuk
688 Doorslagen van jaarverslagen, van 1941 tot en met 1944 (gedurende de officiële opheffing) kroniek genoemd 1937 - 1945 1 omslag
689 Ingekomen en doorslagen van uitgegane brieven, met bijlagen 1938 - 1958 1
omslag
690 Foto van de leden, zittend en staand rond een tafel 1939 ca. 1 stuk
691 Notulen van de vergaderingen, met los bijgevoegde notities 1945 - 1966 1
deeltje
692 Stukken betreffende de activiteiten, met correspondentie 1945 - 1973 1 omslag
693 Bundel met voordrachten, gehouden door de leden in de periode 1945-1946
1946 ca. 1 katern
694-702 Teksten van voordrachten. Typoscripts, doorslagen 1955 - 1966 2 omslagen
en 17 stukken
694 Een briefwisseling tussen Freud en Stärcke, door J. Spanjaard 1955 1
stuk
695 Analyse van een hysterica, door P. Hinschler 1957 1 stuk
696 De neurosecretoire functie van de vegetatieve kernen uit de hypothalamus, door prof. Kroon, met kaartjes met discussieopmerkingen 1958
4 stukken
697 Een onbehandelde jongen, door E.C.M. Frijling-Schreuder 1962 1 stuk
698 Reacties op de voordracht van prof. P.C. Kuiper, over ’Freud, Erikson
en Marx’. De tekst van de voordracht ontbreekt 1964 5 stukken
699 Zijn psychoanalytische hypothesen toetsbaar en zo ja, hoe? door prof.
De Groot, met concept-tekst, begeleidende brief en duscussieverslag
1965 - 1966 4 stukken
700 De toekomst van de Amsterdamse Psychoanalytische Werkgroep, door
J. Tas, voorzitter van de Werkgroep, met reacties van de leden 1965 1967
701 Enige beschouwingen over ’Esquisse d’ une Théorie des Emotions’,
door L.M. Tas 1966 1 stuk
702 Aggression und das Metapsychologische Modell, door prof. P.C. Kuiper,
met reacties en bijgevoegde kopie van de tekst van dezelfde voordracht,
gehouden tijdens een symposium in 1964 in Frankfurt 1966
6.2 Vereeniging van Psychoanalytici in Nederland (1933-1938)
703 Ontwerp-statuten van de ’Vereeniging van Psychoanalytici in Nederland’.
Doorslag 1933 1 stuk
704 Notulenboek 1933 - 1934 1 deel
705 Jaarverslagen 1933 - 1936 3 stukken
Het jaarverslag over 1935 ontbreekt
706-707 Ingekomen brieven van professor Sigmund Freud 1933 - 1936 2 stukken
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706 Kopie van een brief, waarin Freud de verdiensten van dr. Theodor
Reik noemt en deze bij het bestuur als lid aanbeveelt 1933
707 Brief van Freud en Ernest Jones betreffende het plan om een bibliotheek aan de Universiteit in Jerusalem te schenken ter nagedachtenis
van dr. M.D. Eder. Typoscript 1936
708 Ingekomen brieven en doorslagen van uitgegane brieven. Alfabetisch geordend. 1933 - 1937 1 omslag
709-710 Ingekomen brieven van Anna Freud 1934 - 1935 2 stukken
709 Brief aan dr. Blok, waarin zij hem verzekert dat zij zijn vereniging
goed gezind is en over haar bedenkingen betreffende de ”alten Vereinigung’. Typoscript, met handtekening 1934
710 Doorslag van een rondschrijven over de afgelasting van een bijeenkomst
in Parijs. Typoscript met handtekening 1935
6.3 Dr. R. (Rik) le Coultre (1897-1987)
711 Aantekeningen betreffende astrologie, met zijn geboortehoroscoop 1920 ca.
- 1933 ca. 1 omslag
712-728 Aantekeningen en referaten betreffende onderwerpen, vanuit psychoanalytische invalshoek beschouwd, veelal niet gedateerd 1922 ca. - 1961 ca. 2
pakken, 6 omslagen en 13 stukken
712 Depersonalisatie 2 stukken
713 Doodsdrift 1 pak
714 Dwangneurose 2 stukken
715 Existentialisme 2 stukken
716 Hamlet 1 stuk
717 Heksenvervolgingen 1 stuk
718 Het driftbegrip
719 Het lichaams-ik gevoel 1 stuk
720 Het onbewuste
721 Homosexualiteit
722 Masochisme en perversies (exhibitionisme, fetischisme etc.) 1 pak
723 Narcisme en libidotheorie 2 stukken
724 Oedipus en kinderanalyse
725 Overdracht en de psychoanalytische techniek
726 Prognose en Effect 2 stukken
727 Rohrschach-onderzoeken
728 Topica 1 stuk
729 Kopie van het boek ’Philosophische Grundprobleme der Psychoanalytischen
Psychologie’ door Alexander Szalai, met notities 1925 ca. 2 stukken
730-732 Uittreksels door hem gemaakt over verschillende onderwerpen 1925 ca. 1958 ca. 2 omslagen, 2 stukken
730 Perversies
731 Psychiatrie algemeen
732 Schmertzgefühl en ’disorders of the ego in wartime’ 2 stukken
733-735 Literatuurbesprekingen 1925 ca. - 1958 ca. 3 stukken
733 ’Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie’
734 ’Ein Weg zur Seele des Geisteskranken’ van Gertrud Schwing
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735 ’Studien über Hysterie’
736 Verslagen van ’referatenavonden’ 1932 ca. 1 omslag
737 Blanco briefpapier met opdruk R. le Coultre – Zenuwarts – Stadionkade –
Amsterdam-Zuid. In meervoud 1940 ca. 1 stuk
738 Stukken betreffende een cursus over ’angst’ tijdens de oorlog: ’Psychiatrische
luchtbescherming’ 1940 1 omslag
739 Ledenlijst van het Bolland-Genootschap voor Zuivere Rede, waarvan hij lid
is 1950 ca. 1 stuk
740 Lijsten met Engelse woorden, door hem genoteerd 1950 ca. 1 omslag
741 Concept-teksten van lezingen, gehouden voor het IMP 1950 ca. 1 omslag
742 Ingekomen brieven van M. Balint en kopieën van uitgegane brieven betreffende het artikel van Le Coultre over ’The Guild-Abolishing Function of
Perversions’, met concept-tekst 1954 - 1955 1 omslag
743 Portretfoto 1961 1 stuk
744 Instructies voor medewerkers van het Medisch Opvoedkundig Bureau inzake
het stellen van een diagnose. Typoscript 1961 1 stuk
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