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Ten Geleide

Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg (1952-1974)
Het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg (KNBGG) werd gesticht op 21 april 1952 vanuit een
gezamenlijk initiatief van de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid, de Nationale Federatie
het Wit-Gele Kruis en een aantal andere instellingen geheel of gedeeltelijk werkzaam op het terrein van de geestelijke
gezondheidszorg. Van 1952 tot 1963 was A.J.H. Bartels directeur van het KNBGG. Het KNBGG werd het administratief
en organisatorisch centrum van waaruit de gehele katholieke geestelijke gezondheidszorg gestimuleerd en gecoördineerd
kon worden. Naast het administratieve en organisatorische aspect ging het KNBGG vanaf 1958 een wetenschappelijke
taak vervullen. Als uitvloeisel hiervan werd in 1960 het Instituut voor Psychohygiëne (IPH) opgericht. In 1964 bepaalde
het KNBGG dat levensbeschouwing niet langer als organisatieprincipe gezien mocht worden. Er ontstond overleg met
andere landelijke organisaties voor geestelijke gezondheidszorg (het Algemeen Centraal Bureau en het Nationaal
Protestants Centrum) over de mogelijkheden van samenwerking en fusie. Dit resulteerde in 1972 in de oprichting van het
Nationaal Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid (NCGV).
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 1667.Brieven en doorslagen van brieven aan de RK Artsenvereniging inzake gegevens

over deze vereniging. Met bijlagen.  1952-1953
  
 1668.Brieven en doorslagen van brieven aan de Vereniging van RK Gestichtsartsen over

deze vereniging.  1952-1953
  
 1669.Stukken betreffende de reactie op de nota inzake toegepaste psychologie en

bedrijfsorganisatie van het ziekenhuis.  1952
  
 1670.Stukken betreffende de herstructurering van het "Jeugdplan Amsterdam", een

project ten behoeve van jeugdige delinquenten.  1959-1960
  
 1671.Brochure over de studiedag "Pastorale zorg aan homofielen", gehouden te Zeist op

13 juni.  1968
  
 1672.Brochure #Wegwijs, welk boek over huwelijk, seksualiteit en opvoeding# houdende

literatuur-verwijzingen over deze onderwerpen.  1965
  
 1673.Correspondentie met de KCV over tijdschrift-abonnementen.  1954-1964
  
 1674.Rapport van de Nederlandse Stichting voor Statistiek, houdende een advies inzake

de administratie van Katholieke Bureaus voor Huwelijksvoorlichting.  1958
  
 1675.Rapport van de Nederlandse Stichting voor Statistiek houdende een

onderzoeksverslag van een kostprijsonderzoek bij vijf MOB's. Met bijlagen.  1954
  
 1676.Stukken betreffende loonbelasting en sociale premies van werknemers bij het

KNBGG en aangesloten instellingen.  1963-1968
  
 1677-1678.Loonstaten van werknemers van het KNBGG en aangesloten instellingen. Met

bijlagen.  1953-1968
Bevat 2 stukken

  
  1677.1953-1960
  
  1678.1961-1968
  
 1679.Circulaires en brochures van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en

Maatschappelijk Werk over de subsidiëring in personeelskosten.  1968-1972
  
 1680-1683.Stukken betreffende de berekening van de salarissen van werknemers van het

KNBGG en aangesloten instellingen.  1961-1970
Bevat 4 stukken

  
  1680.1961-1967
  
  1681.1968
  
  1682.1969
  
  1683.1970-1971
  
 1684.Brieven en doorslagen van brieven over sollicitaties. Met bijlagen.  1963-1970, 1972
  
 1685.Arbeidsovereenkomst voor een districts-verpleegster. Met kanttekeningen.  1959
  
 1686.Formulieren houdende gegevens van werknemers over de periode 1958-1971.

Alfabetisch op naam.  1971
  
 1687.Stukken betreffende salarisregelingen en subsidiëring van personeelskosten.

  1957-1960
  
 1688.Brieven A. van der Sluys, bureau-secretaresse, aan de heer Blankestijn van het

Nationaal Protestants Centrum over een vaste subsidie-commissie.  1968-1969
  
 1689.Kasboeken.  1967-1974
  
 1690.Stukken betreffende de financiële afrekening van het onderzoek "Methodiek leer- en

opvoedingsmoeilijkheden bij kinderen".  1968-1974
  
 1691.Financiële stukken van de KCV.  1952-1954, 1957-1965, 1969-1970
  
 1692.Inventarislijst van het archief.  1969
  
 1693-1700.Correspondentie met diverse personen en instellingen over "brochures".

  1948-1958
Bevat 8 stukken

  
  1693.1948
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  1694.1949
  
  1695.1950
  
  1696.1951
  
  1697.1952
  
  1698.1953-1954
  
  1699.1955-1956
  
  1700.1957-1958
  
 1701-1705.Correspondentie met diverse personen en instellingen over "brochures".

  1957-1962
Bevat 5 stukken

  
  1701.1957-1960
  
  1702.1957, 1959-1961
  
  1703.1957-1961
  
  1704.1958-1959
  
  1705.1959-1962
  
 1706-1708.Correspondentie met diverse personen en instellingen over "brochures".

  1959-1963
Bevat 3 stukken

  
  1706.1959-1960
  
  1707.1960-1961
  
  1708.1960-1963
  
 1709.Publicatie over het vraagstuk van de buitenshuis werkende gehuwde vrouw ter

gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het bureau KNBGG.  1961-1963
  
 1710.Correspondentie met diverse personen en instellingen over voorlichting van films

uitgezonden door de televisie.  1957-1958, 1960-1963
  
 1711.Correspondentie met diverse personen over voorlichting van eigen films.  1956,

1960-1962
  
 1712.Correspondentie met diverse personen over televisie-kritieken.  1960
  
 1713.Correspondentie met diverse personen en instellingen over de geestelijke

gezondheidszorg.  1948-1955, 1959-1963
  
 1714.Correspondentie met diverse personen en instellingen over voorlichting en het

plaatsen van artikelen over de geestelijke gezondheidszorg in dag- en weekbladen.
  1950, 1952-1953, 1955-1960

  
 1715.Correspondentie met diverse personen en instellingen over voorlichting en

artikelen voor pers en tijdschriften.  1959-1962
  
 1716.Correspondentie met diverse personen over publicaties in vakbladen.  1952-1954,

1956-1958
  
 1717.Correspondentie met diverse personen over gezinsvoorlichting.  1954-1955,

1958-1962
  
 1718-1719.Krantenknipsels over geestelijke gezondheidszorg.  1947-1962

Bevat 2 stukken
  
  1718.1947-1954
  
  1719.1955-1962
  
 1720.Correspondentie met diverse personen over de folder "Wegwijs" (boekbespreking).

  1964
  
 1721.Correspondentie met diverse personen over de nieuwe uitgave van de folder

"Wegwijs".  1963-1965, 1968
  
 1722-1725.Correspondentie met diverse personen over de folder "Huwelijk en gezin".

  1961-1963, z.j.
Bevat 4 stukken

  
  1722.1961
  
  1723.1962
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  1724.1963
  
  1725.1961  1961, z.j.
  
 1726-1728.Correspondentie met diverse personen en instellingen over literatuur documentatie.

  1952-1959
Bevat 3 stukken

  
  1726.1952
  
  1727.1953
  
  1728.1953-1959
  
 1729-1732.Correspondentie met diverse personen en instellingen over literatuurdocumentatie.

  1953-1963
Bevat 4 stukken

  
  1729.1953-1960
  
  1730.1953-1955
  
  1731.1955-1958, 1960-1961
  
  1732.1960-1963
  
 1733.Rapport van de kommissie voor pastoraat en psychohygiëne.  z.j.
  
 1734-1737.Het Centrum Katholiek Medisch Opvoedkundige Bureaux inzake seminars voor

psychiatisch sociale werksters (p.s.w.s.).  1954-1965
Bevat 4 stukken

  
  1734.1954-1956
  
  1735.1957-1958
  
  1736.1959-1963
  
  1737.1964-1965
  
 1738-1742.Stukken betreffende het Katholieke Bureaux voor huwelijksvoorlichting en

huwelijksaangelegenheden.  1953-1954, 1957-1963
Bevat 5 stukken

  
  1738.1953-1954
  
  1739.1957-1958
  
  1740.1959
  
  1741.1960
  
  1742.1961-1963
  
 1743-1749.Stukken betreffende pensioenen en verzekeringen.  1956-1977

Bevat 7 stukken
  
  1743.1956-1968
  
  1744.1965-1967
  
  1745.1966-1972
  
  1746.1966-1971
  
  1747.1967-1973
  
  1748.1966-1977
  
  1749.1970-1973
  
 1750.Rapport "Een onderzoek onder godsdienstleraren", uitgevoerd door een

werkcommissie van het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke
Gezondsheidszorg te Utrecht met medewerking van het Katholiek Pedagogisch
Bureau en Dux.  1967
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