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Archivalia W.A.M. Alting von Geusau

Ten Geleide

W.A.M. Alting von Geusau (1928-...) = Ludolf, OFM
Willem A.M. Alting von Geusau werd in 1953 tot priester gewijd in de orde van de Franciscanen. Hij studeerde vanaf 1967
in de VS pastoraat-psychologie. Terug in Nederland hield hij tussen 1970 en 1973 twee maal per jaar trainingen voor
pastores. In 1973 verliet hij de Franciscaner orde.
Tot 1977 was hij lid van de Raad voor Klinisch Pastorale Vorming in Amersfoort. Hij doceerde gedragswetenschappen
aan de huisartsenopleiding aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en was daar secretaris van de Commissie
Supervisoren Opleiding (CSO). Hij publiceerde, samen met E.H. Runia, De prijs van het aardig zijn. Supervisie als
scholingsmethode voor huisartsen. (NHG-publikaties, nr. 5)
Hij had een therapeutische praktijk, waarin hij slachtoffers van incest behandelde en werkte ook in de psychiatrische
kliniek Voorburg te Vught. Hij was bestuurslid van de Vereniging Landelijk Overleg Slachtofferhulp.
Bron: Knipselcollectie KDC
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Archivalia W.A.M. Alting von Geusau

  
 1.Programma van "Postgraduate symposium: Medicine and Religion" te Kansas City

(USA).  1967
  
 2.Artikelen uit Amerikaanse tijdschriften inzake "Religion and psychiatry".

  1965-1966, 1968
  
 3.Notitie van Alting von Geusau inzake tijdsindeling en ambtsopvatting van pastores.

  1968
  
 4.Notitie van Alting von Geusau over het thema "Crisis in pastorale identiteit".  z.j.
  
 5.Slotevaluatie van de eigen supervisie van Alting von Geusau.  1969
  
 6.Stukken over de rol van de pastor in de psychiatrische inrichting.  1969-1971
  
 7.Artikel van W. Berger, afkomstig uit het jaarverslag van de katholieke

reclasseringsvereniging 1968, inzake pastoraat aan reclassenten.  1969
  
 8.Artikelen t.b.v. pastorale supervisie.  1972-1973
  
 9.Stukken over de toelating van pastors tot de supervisorenopleiding van het KPV.

Met namen voluit en personalia.  1975-1977
  
 10.Vergaderstukken van de Commissie Supervisoren Opleiding (C.S.O.). Instell. Raad

voor Klinische Pastorale Vorming.  1976-1977
  
 11.Jaarverslag 1974-1975 van de Stichting Intramurale Geestelijke Verzorging te

Enschede.  1976
  
 12.Jaarverslagen van de Raad voor Klinische Pastorale Vorming.  1970-1975
  
 13.Stukken over klinische pastorale vorming op internationaal vlak.  1972-1976
  
 14.Stukken over de pastorale supervisie van J. Vestjens door Alting von Geusau.

Naam voluit met personalia.  1974-1975
  
 15.Stukken over de persoonlijke supervisie van W. Rooyakkers door Alting von

Geusau. Naam voluit.  1970
  
 16.Verslagen van groepsbijeenkomsten in het kader van een cursus persoonlijke

supervisie waaraan Alting von Geusau ook deelnam. Instell. Pastorale Opleiding te
Tilburg. Met namen voluit.  1969-1970

  
 17.Behandelde verbatims.  1970-1973
  
 18.Case-beschrijvingen.  z.j.
  
 19.Beschrijvingen van rollenspellen die gebruikt werden tijdens de trainingen.

  1970-1973
  
 20.Artikelen en brochures inzake de klinische pastorale vorming op internationaal en

nationaal vlak.  1972-1976
  
 21.Inleiding tot de groepsdynamika bestemd voor een cursus voor verpleegkundigen.

  1972
  
 22.Inleiding over Pastoraat voor pastores, gehouden door N. Vendrik te Den Bosch.

  1973
  
 23.Literatuurlijst inzake pastor en het pastorale werk, samengesteld door drs. C.

Vergouwen.  1972
  
 24.Artikel "Wederzijdse afhankelijkheid van het pastorale en het profetische" van H.

Clinebell en H. Seifert, vertaald uit #Pastoral Psychology#.  1969
  
 25.Artikel "Berufsbild und Identität des Pfarrers als Berater" van dr. H. Harsch.  z.j.
  
 26.Artikel "Seelsorgerliche Praxis und Tiefenpsychologie" van T. Bohlin.  z.j.
  
 27.Referaat "Zeitgerechte Seelsorge" door H. Reller, gehouden op het Duits-

Skandinavische seminar voor pastoraalpsychologie.  1973
  
 28.Artikel "Pastoraat aan stervenden" van ds. M. Blom.  z.j.
  
 29.Artikel "Counseling van de pastor van middelbare leeftijd" van R. Collie, vertaald uit

#Pastoral Psychology#.  1971
  
 30.Artikel "Een antwoord op passiviteit en isolement onder parochie-geestelijken" van

E. Sims, vertaald uit #Pastoral Psychology#, nr. 212.  1971
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Archivalia W.A.M. Alting von Geusau

 31.Artikel "Overdracht" van J. Davidson, vertaald uit #Pastoral Psychology#.  1971
  
 32.Artikel "Priesterlijk celibaat vanuit een psychologies perspektief" van Rev. K.

Mitchell, vertaald uit #Journal of Pastoral Care#.  1970
  
 33.Artikel "Voor-huwelijkse counseling: een milde polimiek en een bescheiden

voorste" van F. Wood, vertaald uit #Pastoral Psychology#.  1970
  
 34.Artikel "The social sciences and the work of the churches" van B. Palmer in #The

expository Times#.  z.j.
  
 35.Scriptie "De pastor in het psychiatrisch ziekenhuis" door D. Soeteman.  1973
  
 36.Rapport over Geestelijke verzorging in ziekenhuizen, op basis van een in 1968

opgestelde nota van de Interkonfessionele werkgroep Ziekenhuis en Geestelijke
Verzorging.  1972

  
 37.Artikel "De pastorale rol en het afweren van bedreigende ervaringen" van L. Hoff.

  1972
  
 38.Stukken over afgewezen kandidaten voor de cursus klinische pastorale vorming.

Met namen voluit en personalia.  1969-1973
  
 39.Stukken over de persoonlijke supervisie van J. van Rooy door Alting van Geusau.

Met naam voluit en pers. gegevens.  1974
  
 40-41.Verslagen van groepsbijeenkomsten van KPV-cursus in periode 6 april - 26 juni

1970 (groep 1.70).  1970
Bevat 2 stukken

  
  40.Week I - week VI.  1970
  
  41.Week VII - week XII.  1970
  
 42.Algemeen verslag van cursus KPV van groep 1.70. Met namen voluit en personalia.

  1970
  
 43.Verslag van herhalingsweek van cursus KPV van groep 1.70, gedurende 14-18

december 1970. Met behandelde verbatims en namen voluit.  1970
  
 44.Werkverslagen van leden van groep 1.70. Met namen voluit.  1970
  
 45.Evaluatierapporten van leden van groep 1.70. Met namen voluit.  1970
  
 46."Materiaal" t.b.v. de cursus KPV van groep 1.70. Met namen voluit.  1970
  
 47.Stukken over de persoonlijke supervisie door Alting von Geusau m.b.t. leden van

groep 1.70. Met namen voluit.  1970
  
 48.Stukken over de persoonlijke (uitgebreide) supervisie m.b.t. H. van Middelaar door

Alting von Geusau.  1970-1973
  
 49-50.Verslagen van groepsbijeenkomsten van KPV-cursus in periode 14 september - 4

december 1970 (groep 2.70). Met namen voluit.  1970
Bevat 2 stukken

  
  49.Week I - week VII.  1970
  
  50.Week VIII - week XII.  1970
  
 51."Materiaal" t.b.v. cursus KPV van groep 2.70. Met namen voluit.  1970
  
 52.Stukken over de persoonlijke supervisie door Alting von Geusau m.b.t. leden van

groep 2.70. Met namen voluit.  1970
  
 53-54.Verslagen van groepsbijeenkomsten van KPV-cursus in periode 19 april - 9 juli 1971

(groep 3.71). Met initialen.  1971
Bevat 2 stukken

  
  53.Week I - week VI.  1971
  
  54.Week VII - week XII.  1971
  
 55.Verslag van herhalingsweek van cursus KPV van groep 3.71 gedurende 9-13 januari

1972. Met initialen.  1972
  
 56."Materiaal" t.b.v. cursus KPV van groep 3.71. Met namen voluit.  1971
  
 57.Stukken over de persoonlijke supervisie door Alting von Geusau m.b.t. leden van

groep 3.71. Met namen voluit.  1971
  
 58-59.Verslagen van groepsbijeenkomsten van KPV-cursus in periode 6 september - 26

november 1971 (groep 4.71). Met initialen.  1971
Bevat 2 stukken
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Archivalia W.A.M. Alting von Geusau

  
  58.Week I - week VI.  1971
  
  59.Week VII - week XII.  1971
  
 60."Materiaal" t.b.v. cursus KPV van groep 4.71. Met namen voluit.  1971
  
 61.Stukken over de persoonlijke supervisie door Alting von Geusau m.b.t. leden van

groep 4.71. Met namen voluit.  1971
  
 62-63.Verslagen van groepsbijeenkomsten van KPV-cursus in periode van 10 april - 30

juni 1972 (groep 5.72). Met initialen.  1972
Bevat 2 stukken

  
  62.Week I - week VI.  1972
  
  63.Week VII - week XII.  1972
  
 64."Materiaal" t.b.v. cursus KPV van groep 5.72. Met namen voluit.  1972
  
 65.Stukken over de persoonlijke supervisie door Alting von Geusau m.b.t. leden van

groep 5.72. Met namen voluit.  1972
  
 66-67.Verslagen van groepsbijeenkomsten van KPV-cursus in periode 11 september - 1

december 1972 (groep 6.72). Met initialen.  1972
Bevat 2 stukken

  
  66.Week I - week VI.  1972
  
  67.Week VII - week XII.  1972
  
 68.Stukken over de persoonlijke supervisie door Alting von Geusau m.b.t. leden van

groep 6.72. Met namen voluit.  1972
  
 69-70.Verslagen van groepsbijeenkomsten van KPV-cursus in periode 12 mei - 24 mei

1973 (groep 7.73). Met initialen.  1973
Bevat 2 stukken

  
  69.Week I - week VI.  1973
  
  70.Week VII - week XII.  1973
  
 71.Stukken over de persoonlijke supervisie door Alting von Geusau m.b.t. leden van

groep 7.73. Met namen voluit.  1973
  
 72.Stukken over de persoonlijke supervisie van U. Wirth door Alting von Geusau. Met

namen voluit.  1972-1975
  
 73-74.Verslagen van groepsbijeenkomsten van KPV-cursus in periode 10 september - 30

november 1973 (groep 8.73). Met initialen.  1973
Bevat 2 stukken

  
  73.Week I - week VI.  1973
  
  74.Week VII - week XII.  1973
  
 75."Materiaal" t.b.v. cursus KPV van groep 8.73. Met namen voluit.  1973
  
 76.Stukken over de persoonlijke supervisie door Alting von Geusau m.b.t. leden van

groep 8.73. Met namen voluit.  1973
  
 77.Verbatims van verpleegkundigen met patiënten of collega's.  1970
  
 78.Verbatims van leden van KPV-cursussen.  1970-1971
  
 79.Boek met rapporten en protocollen van diverse personen in het kader van de

klinische pastorale vorming.  1973
  
 80.Verhandeling "Enkele aantekeningen over Ecclesiologie".  z.j.
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