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De toekomst van 
een bewogen verleden



Eddy de Klerk, was actief betrokken bij de oprichting van de NVPP.
Was eerste secretaris van de Commissie Geschiedenis van de NVPA.

Jaap Ubbels, was voorzitter NVPA. Was o.a. actief in het geven van
cursussen en supervisies aan Oost Europeanen.

Marian Beijk-Docter, voorzitter Stichting Psychoanalytische Fondsen.
Mohsen Edresi, één van de laatste ‘nieuwe’ leden van de NVPA. Komt

oorspronkelijk uit Iran. Kreeg in 2011 de Sindbad-onderscheiding
van het NIP voor zijn bijdragen aan de interculturalisatie van
psychologie.

Annemarie de Wit, eerste voorzitter van de NPaV.

Toelichting bij de foto’s collage gemaakt door Paul Maessen

Van links naar rechts en van boven naar beneden:

Gerbrandus Jelgersma, hield in 1914 als rector magnificus in Leiden
een voor de psychoanalyse positieve voordracht.

August Stärcke, was na het overlijden van zijn broer Johan Stärcke
in 1917, de tweede secretaris van de NVPA.

Briefkaart die Sigmund Freud stuurde om de NVPA te feliciteren
met haar oprichting.

Johan van Ophuysen, was voorzitter van de NVPA, penningmeester
en vice-president van de IPA.

Hans Lampl en Jeanne Lampl-de Groot met hun dochters. Beiden
waren lid van de NVPA, Jeanne Lampl-de Groot was van grote
invloed op de NVPA. Was o.m. vice-president van de IPA en
later Honorary vice-president van de IPA.

Karl Landauer, vluchtte uit Duitsland, deed vele leeranalyses in
Nederland, maar moest daar mee stoppen vanwege conflicten
binnen de Vereniging. Hij overleed in Bergen-Belsen.

Rik le Coultre, was vanaf 1943, samen met Jeanne Lampl-de Groot
de enige opleidingsanalyticus van de NVPA, tot enkele jaren na
de Tweede Wereldoorlog.

Jaap van der Leeuw, was o.m. voorzitter NVPA en van de IPA.
Jaap Spanjaard, gold als dé deskundige op het gebied van de droom.

Gaf daarin jarenlang cursus. 
Driek van der Sterren, was o.m. de eerste directeur van het PAI.
Olympiaplein 2 en 4, huizen, eigendom van de SPF, waar de

cursussen en wetenschappelijke avonden van de NVPA plaats
vonden.

Bets Frijling-Schreuder, was de eerste vrouwelijke hoogleraar
kinderpsychiatrie. Erelid van de NVPA. 

Han Groen-Prakken, was voorzitter NVPA, voorzitter EPF en
naamgever aan het ‘Han Groen-Prakken PIEE ’.

Leo de Nobel, was directeur van het PAI, dat onder zijn leiding in
1993 fuseerde met het PIU tot NPI.

Freud penning naar een ontwerp van Jan Stoker. Door het NPI
ingesteld voor mensen die zich verdienstelijk hadden gemaakt
voor de psychoanalyse in Nederland.

Uitleg afkortingen:

EPF:        European Psychoanalytical Federation
iPA:        International Psychoanalytical Association
NIP:        Nederlands Instituut van Psychologen
NPaV:     Nederlandse Psychoanalytische Vereniging
NPI:        Nederlands Psychoanalytisch Instituut
NVPA:    Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse
NVPP:     Nederlandse Vereniging Psychoanalytische 
               Psychotherapie
PAI:        Psychoanalytisch Instituut
PIEE:      Psychoanalytical Institute for Eastern Europe
PIU:        Psychoanalytisch Instituut Utrecht
SPF:        Stichting Psychoanalytische Fondsen

Boven: eerste jaarverslag van de NVPA
over 1917 door August Stärcke.



Programma
‘De toekomst van een bewogen verleden’

10.30 inloop met koffie of thee
Kort welkomstwoord door Duveken Engels

11.00 film: ‘Beknopte geschiedenis van de psychoanalyse in Nederland en
de Verenigingen in 1982 door Jeanne Lampl-de Groot en Jaap van
der Leeuw’

12.30 lunch
13.30 opening door dagvoorzitter Michel van Veen
13.45 Gertie Bögels: ‘Traditie, canon en vernieuwing:

Kanttekeningen bij voortgang en fricties van het vak’ 
+ discussie

14.25 Christien Brinkgreve: ‘Het belang van het verhaal, toen en nu’ 
+ discussie

15.05 presentatie boek: ‘100 jaar in analyse, een bewogen geschiedenis
van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse in 33 interviews’
aangeboden aan Marian Beijk, voorzitter van de Stichting Psycho-
analytische Fondsen door Duveken Engels

15.25 thee + uitdelen van het boek aan leden en kandidaten van de NPaV
en verkoop aan belangstellenden

16.00 De Toekomst in vier presentaties:
Frans Schalkwijk, Mohsen Edrisi, Sacha de Reuver en Marjolein 
Stufkens

16.45 afsluiting door de dagvoorzitter
17.00 borrel
18.30 diner (evt. met partner) in Krasnapolsky

Het is de bedoeling, dat het ochtendprogramma het karakter van ‘inlopen’ heeft.

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de 
Stichting Psychoanalytische Fondsen.

Locatie Symposium
Grand Hotel Krasnapolsky
Dam 9
1012 JS Amsterdam
020 5549111

Sprekers
Gertie Bögels, psychoanalytica, werkzaam in eigen praktijk in Maarn
Christien Brinkgreve, hoogleraar sociale wetenschappen aan de Universiteit

Utrecht, schrijfster
Duveken Engels, psychoanalytica, niet meer praktiserend
Mohsen Edrisi, psychoanalyticus, werkzaam in eigen praktijk in Leiden
Sacha de Reuver, psychoanalytica, werkzaam in eigen praktijk in Rotterdam
Frans Schalkwijk, psychoanalyticus, werkzaam in eigen praktijk in Amsterdam
Marjolein Stufkens, kinderpsychoanalytica, werkzaam in eigen praktijk in

Amsterdam en Den Haag
Michel van Veen, psychoanalyticus, werkzaam in eigen praktijk in Amsterdam

Organisatie
Commissie Geschiedenis van de nvpa
Secretariaat npav

Inschrijving
Per email info@nvpa.nl aan Jopie Binnekade en overschrijving van € 125,00 
(na 1 maart 2017 € 140,00) voor het dagprogramma en € 80,00 voor het diner,
op bankrekening nummer:
NL97 INGB 0000 5347 81 t.n.v.: Nederlandse Psychoanalytische Vereniging
(npav), onder vermelding van: ‘symposium 24 maart 2017’.

Na 1 maart is inschrijving voor het dagprogramma ook mogelijk voor 
niet npav- en nvpp- leden. Het boek: ‘100 jaar in analyse, een bewogen
geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse in 
33 interviews’ wordt tijdens het symposium aan npav-leden (kandidaat 
en aspirant) aangeboden. Andere belangstellenden kunnen het op die dag 
voor € 25,00 kopen.
Inschrijving is ook mogelijk per gewone post aan: npav t.a.v. Jopie Binnekade, 
Olympiaplein 2, 1076 AB Amsterdam, en overschrijven van het inschrijfgeld.


