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Psychiatrie in het ntvg; inleiding
s .  v a n  ’ t  h o f

Een tijdschrift dat jubileert, schrijft geschiedenis. 
Bij de geboorte van het Tijdschrift voor Psychiatrie in 
1959 was het niet best gesteld met de status van de 
psychiatrie als wetenschap en als medische disci-
pline. Een anekdote getuigt daarvan. De psychoso-
matiek werd in die jaren gezien als een veelbelo-
vende benadering. Ze was ontstaan in de interne 
geneeskunde en zocht naar de psychische en maat-
schappelijke oorzaken van bepaalde somatische 
ziekten, zoals ulcus pepticum of coronaire hart-
ziekten. Er heerste onder psychiaters – destijds nog 
zenuwartsen – onvrede over de filosofische aard 
van hun vak. Zij zagen in de psychosomatiek een 
mogelijkheid om de psychiatrie een empirisch 
fundament te verschaffen en aansluiting te vinden 
bij de geneeskunde. Maar de meeste somatisch 
georiënteerde artsen hadden weinig op met die 
‘onzin’. Dat bleek wel toen de destijds bekende 
Amsterdamse internist J.J. Groen in 1955 de 
Ramaer-medaille ontving van de Nederlandse 
Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie. Een 
collega-internist die het nieuws hoorde, voegde 
hem toe: ‘Groen, laat ik je eerlijk zeggen, dat naar 
mijn mening een internist die een onderscheiding 
krijgt van een psychiatrisch genootschap, zich 
daarvoor eerder moet schamen.’ (Groen 1973).

Dit verhaal is opgenomen in het jubileum-
boek van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
(NTvG), dat in januari 2007 de gedenkwaardige 
leeftijd van 150 jaar vierde. Voor het boek zijn de 
laatste vijftig jaargangen van het NTvG doorgeno-
men met als doel de ontwikkelingen in een aantal 
medische disciplines te traceren. De psychiatrie 
was één van die disciplines. Het NTvG stelt zich 
namelijk ten doel om voor Nederlandse artsen de 
belangrijkste ontwikkelingen te volgen over de 
hele breedte van de geneeskunde. De artikelen die 

psychiaters tussen 1957 en 2006 in het NTvG publi-
ceerden, waren dus voor tijdgenoten te lezen als 
‘de stand van zaken in de psychiatrie voor andere 
artsen verklaard’.

De integrale tekst van het stuk over de psy-
chiatrie uit het jubileumboek is in dit jubileum-
nummer opgenomen, met toestemming van het 
bestuur van de Vereniging Nederlands Tijdschrift 
voor Geneeskunde. Het beeld dat oprijst van 50 
jaar Nederlandse psychiatrie valt te karakteriseren 
als zoeken naar identiteit. 
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