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redactioneel

Wat deed u op 20 mei 2016? Op die dag bestond de VG(C)t precies vijftig jaar.
Mogelijk had u dat die dag niet direct in de gaten. Maar gelukkig zijn er dit jaar
allerlei gelegenheden om deze bijzondere mijlpaal alsnog te vieren. Hoogte
punt is het najaarscongres in november, waar we vieren dat onze club nog im
mer springlevend is. De Vlaamse zustervereniging is overigens nog geen vijf
tig jaar. Dit laat onverlet dat zij als jonge tweelingzus deelt in de feestvreugde.
Met de redactie hebben we in voorbereiding op dit redactionele tekstje
nagedacht of we nog noemenswaardige, wonderlijke associaties hadden bij
het getal vijftig. Daar kwamen we niet verder mee. We probeerden te recon
strueren wie onze voorzitters zijn geweest sinds 20 mei 1966. Door de lage
gemiddelde leeftijd van de redactieleden (en hun gebrekkige historische be
sef?) konden we alleen de laatste vier voorzitters noemen (allemaal heren
trouwens: dat moet in de volgende vijftig jaar anders). We onderzochten of
de datum van 20 mei 1966 samenviel met andere grote historische gebeur
tenissen, maar dat bleek niet het geval. We achterhaalden dat het die dag
gemiddeld 11,3 graden was, maar dat is nauwelijks interessant. Uiteindelijk
associeerden we richting termen als midlifecrisis en botox, en zongen we het
liedje Fifty ways to leave your lover, dat er helemaal niets meer mee te maken
had. En toen besloten we te stoppen met associëren.
Tot ons genoegen is het gelukt om diverse Nederlandse en Vlaamse cory
feeën bereid te vinden om vanuit hun perspectief te reflecteren op vijftig
jaar cognitieve gedragstherapie. Wij gaven deze mensen een vrije opdracht:
schrijf vanuit uw ervaring ‘iets’ over de geschiedenis en toekomst van de cog
nitieve gedragstherapie, en spits dat toe op uw eigen belangstellingsgebied.
Dit heeft geleid tot een verzameling prachtige, gevarieerde bijdragen, die u
aantreft in dit themanummer. U treft persoonlijke bespiegelingen aan, grap
pige anekdotes en doorwrochte geschiedschrijving. De schrijvers zijn allen
cognitief gedragstherapeuten die hun sporen hebben verdiend. Zij vertegen
woordigen de grote groep actieve scientists, practitioners en scientist prac
tioners die er al jaren voor zorgen dat de cognitieve gedragstherapie in ons
Nederlandse taalgebied bruist en springlevend is.
Van harte gefeliciteerd en veel leesplezier!
Namens de redactieleden Sandra Mulkens, Sarah Bal, Rudi De Raedt, Idith
Lavy, Elise Debeer, Marleen Rijkeboer, Elske Salemink en Tonnie Staring, en
redactiesecretaris Janneke Wolters,
Paul Boelen Hoofdredacteur
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