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Het is gebruikelijk om op deze plek stil te staan bij het reilen en zeilen van het
Tijdschrift voor Psychiatrie in het voorbije jaar. Er is één gebeurtenis die dan
zonder meer de meeste indruk heeft gemaakt. En dat is het afscheid van Peter
van Harten die van u, de lezer, afscheid nam in het decembernummer van 2013.

Handschrift
Peter is 11 jaar hoofdredacteur geweest, een opmerkelijk lange periode en het
Tijdschrift zoals dat zich ontwikkeld heeft, is heel erg zijn tijdschrift geworden.
Zijn handschrift is overal zichtbaar. De inhoud is in zijn jaren gevormd tot een
vertrouwde mix van oorspronkelijke artikelen van Nederlands-Vlaamse bodem
tot weergave van de internationale literatuur via de referatenrubriek of de
nieuwe rubriek Nederlands-Vlaams toponderzoek, waarin internationale
publicaties van Nederlands-Vlaamse origine kort uitgelicht worden.
Ook heeft hij de dubbelpublicaties mogelijk gemaakt waardoor NederlandsVlaams onderzoek dat al in een Engelstalig tijdschrift is beschreven alsnog voor
de ‘thuismarkt’ wordt aangeboden. Het wetenschappelijk gehalte van het
tijdschrift is hiermee flink versterkt. Een prachtige erkenning voor de sterke
positie van het Tijdschrift was de opname in PubMed in 2006.
Hij maakte zich sterk voor de vele themanummers die zijn verschenen door de
jaren heen. Soms door zelf in de redactie van het nummer zitting te nemen en
daarmee zijn betrokkenheid bij het onderwerp uitdragend. De themanummers
blijken steeds erg succesvol te zijn onder de lezers en worden soms de gouden
standaard, zoals het nummer over meetinstrumenten. Of zetten de toon in een
ontwikkeling, zoals het nummer over klinische stagering en profilering.
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Internetontwikkelingen hebben altijd de grote aandacht van Peter. Hij
ontkracht in zijn eentje de veronderstelling dat het gebruik van internet en
‘social media’ vooral een zaak is voor de jonge generaties. Alles wat nieuw is,
heeft zijn belangstelling. Hij was de drijvende kracht achter de website
tijdschriftvoorpsychiatrie.nl, waardoor de toegankelijkheid van het Tijdschrift
heel erg verbeterde. Ook de podcast was zijn initiatief, waardoor opnieuw de
weg naar de lezer (of beter: luisteraar) werd gezocht.
Als voorzitter van de redactie is hij bindend geweest door de aanwezigheid en
de inbreng van elk redactielid te verwelkomen en aan te moedigen en erop toe
te zien dat de redactie breed werd samengesteld.
De belangrijkste taak voor een hoofdredacteur is wellicht het proces van peer
review goed te begeleiden. Meestal verloopt dit proces soepel. Maar soms
ontstaat er verschil van mening tussen de referenten of, nog lastiger, tekent een
auteur bezwaar aan tegen de procedure. Dat betreft uiteraard dan meestal
afwijzing of een verzoek om forse herziening van een manuscript. Peter
handelde deze gevoelige zaken altijd grondig en respectvol af. Hij verdiepte zich
goed in de argumenten en nam een weloverwogen besluit. En, het belangrijkste,
communiceerde dat ook goed: niet via de mail, maar via een telefonisch contact.

Naast al deze taken publiceerde hij ook nog regelmatig in het tijdschrift,
uiteraard middels de redactionelen, maar ook met artikelen, referaten en
commentaren.
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Zijn bijdrage aan het Tijdschrift is dus immens geweest en onder zijn leiding
staat het Tijdschrift als een huis. Dat blijkt onder andere ook door de gestage
stroom aan manuscripten die aangeboden worden voor publicatie.
Toch moest ook dit huis gerenoveerd worden en u ziet nu het resultaat. Groot
is mijn respect voor deze laatste klus die Peter op zich genomen heeft. Terwijl
veel professionals, op het moment dat hun vertrek duidelijk wordt, langzaam
de touwtjes laten vieren, heeft hij zich met groot enthousiasme en
doorzettingsvermogen gestort op de verbouwing.
De nieuwe vormgeving is dan ook zijn laatste en grootste cadeau aan ons allen
en we zijn hem daar heel dankbaar voor. In dit huis willen we nog lang wonen
en het is een eer om het beheer van hem over te nemen.

En verder in 2013

centrum depressie, Reinier Postlaan 6,

Was er meer in 2013? Ook Rudi Vermote nam afscheid na 7 jaar lidmaatschap
van de redactie waarin hij altijd op zeer beminnelijke wijze, maar vasthoudend
en welbespraakt het psychoanalytisch gedachtegoed verdedigde en uitdroeg.
U heeft daar ook regelmatig over kunnen lezen.
Nieuw in de redactie is Marianne Destoop, psychiater bij pc Broeders Alexianen,
Boechout, en recent gepromoveerd op onderzoek bij depressie.
De podcast kent u natuurlijk al wel. Deze wordt tegenwoordig verzorgd door
Maartje Katzenbauer die aios psychiatrie is en ook over vele journalistieke
kwaliteiten beschikt. Dat is een mooie mix, waar we momenteel dankbaar
gebruik van mogen maken. Wilt u dat zelf ook eens beoordelen, luister dan naar
de podcast die bij elk nummer verschijnt.

6525 GC Nijmegen.
E-mail: j.spijker@propersona.nl
Geen strijdige belangen meegedeeld.
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