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Woord vooraf 

Het is dit jaar 140 jaar geleden dat de geneesheren van de Nederlandse gestichten voor mensen met 

een geestesziekte zich verenigden ter bevordering van het onderlinge contact. In de Maatschappij voor 

de Bevordering van de Geneeskunst was destijds nog helemaal geen sprake van specialismen binnen 

de geneeskunde. De psychiaters waren de eerste geneeskundigen die een wetenschappelijke beroeps-

vereniging oprichtten.

Ter gelegenheid van dit jubileum heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychia-

trie (NVvP) een beroep gedaan op het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Univer-

siteit Utrecht om de geschiedenis van de vereniging te schrijven. Het is een zeer boeiende ontdekkings-

tocht geworden door bijna anderhalve eeuw psychiatrie. Het boek geeft een pakkend verslag van allerlei 

ontwikkelingen, waarvan we allen wel eens gehoord hadden maar nooit precies wisten hoe het zat. Zo 

hadden tussen 1896 en 1974 de Nederlandse psychiaters en neurologen één gezamenlijke vereniging en 

kreeg pas in het voorlaatste decennium van de vorige eeuw de ontvlechting haar beslag toen in de oplei-

dingen van beide vakgebieden de wederzijdse aandacht werd afgeschaft. Zal het definitief zijn? Ook de 

strijd rond en tussen de psychodynamische, de sociale en de biologische richtingen heeft zijn sporen in 

de geschiedenis van de vereniging achtergelaten.

De geschiedschrijving laat ons zien dat psychiaters net mensen zijn, dat onderlinge tegenstel-

lingen soms op de spits werden gedreven en dat interne problemen niet altijd even zakelijk tegemoet 

werden getreden. Opvallend is dat de beroepsvereniging NVvP tot voor kort draaiende werd gehouden 

door vrijwilligers met minimale secretariële ondersteuning. De cultuuromslag van de laatste zeven jaar is 

in dat opzicht indrukwekkend.

Het is confronterend te zien dat veel maatschappelijke ontwikkelingen aan de vereniging voorbij 

lijken te zijn gegaan: de economische crisis van de jaren dertig, de wereldoorlogen, de democratiserings-

beweging van de jaren zestig, de omslag van zorgzame asilering via ‘eigen verantwoordelijkheid’ naar 

afgewogen bemoeizorg ... het lijkt wel of de NVvP in haar missie om zich in te zetten voor een optimale 

zorg voor psychiatrische patiënten zich soms wat wereldvreemd heeft opgesteld.

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de schrijver dr. Jozef Vos ons door middel van dit prachtige 

boek de spiegel voorhoudt. Het is een heel goede aanleiding voor elke individuele psychiater en de NVvP 

in al haar geledingen om zich de zinsnede uit de artseneed te herinneren: ‘Ik ken mijn verantwoordelijk-

heid voor de samenleving en zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevor-

deren’.

Voorwaar een mooie opdracht voor ons allen, voor de komende jaren. Maar vooral ook veel lees-

plezier met ‘Pleitbezorger van de psychiatrie’.

Rutger Jan van der Gaag   Peter Niesink

Voorzitter NVvP    Directeur NVvP





Ten geleide

De directe aanleiding tot dit boek is van zeer praktische aard. Bij de herstructurering en professionalise-

ring van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in de jaren 2005-2006 stuitte de zojuist aangetre-

den directeur Peter Niesink op het verenigingsarchief. Met een omvang van meer dan veertig strekkende 

meter legde het archief erg veel beslag op de verenigingsburelen. Een ruwe inspectie door Niesink en 

de toenmalige voorzitter Rob van den Bosch leerde dat het archief een rijke verzameling documenten 

bevat, teruggaand tot de oprichting van de vereniging in 1871. Overtuigd van de historische waarde van 

het archief besloot het bestuur de gehele papieren collectie, tot het moment van volledige digitalisering 

in 2005, in bewaring te geven bij het Nationaal Archief in Den Haag. Ter voorbereiding daarvan werd de 

verzameling opgeschoond en op voortreffelijk wijze geïnventariseerd door Wilma Koolen van Archiefburo 

Voorzee te Oisterwijk, onderdeel van AllBidigit Group BV te Echt. Het resterende materiaal van bijna twee-

entwintig strekkende meter is inmiddels overgedragen aan het Nationaal Archief.

Geconfronteerd met de documentaire nalatenschap van de vereniging ontstond in het bestuur een 

gedachtewisseling over een mogelijke geschiedschrijving. Een doorslaggevende overweging was dat met 

de genoemde herstructurering en professionalisering onmiskenbaar een nieuwe fase in de geschiedenis 

van de vereniging was ingetreden. Bovendien zou een historisch onderzoek kunnen uitmonden in een 

degelijk boekwerk ter gelegenheid van het honderdveertigjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging 

voor Psychiatrie in 2011. Op verzoek van het bestuur schreef prof.dr. Joost Vijselaar, hoogleraar geschie-

denis van de psychiatrie aan de Universiteit Utrecht, in juni 2008 een onderzoeksvoorstel. Daaropvol-

gend werd aan het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGC) van dezelfde universiteit de 

opdracht verleend tot het schrijven van een historische studie over de betekenis van de vereniging voor 

de ontwikkeling van de psychiatrie en de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Ondergetekende, 

medewerker van het OGC, nam deze taak op zich.

De onderzoeker werd terzijde gestaan door een begeleidingscommissie bestaande uit prof.dr. Rut-

ger Jan van der Gaag, prof.dr. Rob van den Bosch, prof.dr. Frans Zitman en Peter Niesink namens de NVvP 

en prof.dr. Joost Vijselaar, dr. Ruud Abma en dr. Joost Dankers namens de Universiteit Utrecht. De auteur 

dankt de leden van de begeleidingscommissie voor de inspirerende gedachtewisselingen, nauwgezette 

commentaren en waardevolle suggesties. Daarnaast gaat zijn dank uit naar drs. Hilke Verdijk, beleidsme-

dewerker communicatie en Elize Smit, directiesecretaresse, als voortdurende aanspreekpunten bij de 

vereniging. Als altijd las en becommentarieerde Judith Zilverberg als eerste de manuscripten.

Jozef Vos


