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Ten afscheid...

Eind 1998 trad ik toe tot de redactie van NTZ; 

vanaf juni 2001 mocht ik de functie van eind-

redacteur en kort daarna van hoofdredacteur 

vervullen. Een lange periode waarin ik samen 

met enthousiaste collegae mocht meewerken 

aan 21 jaargangen en 84 NTZ nummers. Ik 

heb dat al die jaren met veel plezier gedaan. 

Ik ben blij deel te hebben mogen uitmaken 

van de traditie van NTZ als multidisciplinair 

forum voor uitwisseling van en communicatie 

over wetenschappelijk onderzoek op het ter-

rein van ‘verstandelijke beperkingen’. 

Met ingang van 1 januari 2020 neem ik af-

scheid als hoofdredacteur en draag ik het 

stokje over aan dr. Jeroen Zomerplaag. Jeroen 

heeft een lange staat van dienst als onderzoe-

ker, programmaleider en beleidsmedewerker 

in onze sector. Hij zal vanaf die datum samen 

met dr. Marjolein Herps (eindredacteur en re-

dactiesecretaris) het NTZ forum voortzetten 

en verder ontwikkelen. Jeroen zal zich nader 

voorstellen in het eerste nummer van 2020. 

Dit laatste redactioneel wil ik gebruiken om 

mensen te bedanken die NTZ mogelijk maken 

en op wie ik in al die tijd kon rekenen.

In de allereerste plaats dank ik de vele auteurs 

die in de loop van de jaren hun manuscripten 

hebben ingediend en deze hebben bewerkt of 

herwerkt op basis van kritische review com-

mentaren. Wie niet zelf heeft gepubliceerd in 

een wetenschappelijk tijdschrift heeft weinig 

voorstelling van de arbeid die het vergt om ge-

dachten goed op papier te zetten, onderzoeks-

resultaten begrijpelijk te presenteren, meer-

dere keren een manuscript bij te werken en 

opnieuw in te dienen, en daarbij toch kritisch 

en gemotiveerd te blijven. Mijn dank gaat ook 

uit naar de universiteiten, hogescholen, zorg-

organisaties en academische werk plaatsen die 

het onze auteurs mogelijk hebben gemaakt 

om hun onderzoeken uit te voeren en hun ma-

nuscripten in te dienen. Dank ook aan al die-

genen die bijdragen leverden voor boekbespre-

kingen, verslagen aanleverden van congressen 

en studiedagen of publicaties lieten opnemen. 

In de tweede plaats, dank aan de abonnees en 

lezers van NTZ. Zij zijn de reden van bestaan 

van het blad. Dankzij hen kan NTZ in januari 

2020 zijn 45ste jaargang ingaan en voor hen 

blijven auteurs en redactie zich inspannen. 

Dank aan de leden van de NTZ redactie. De 

samenstelling van deze groep is in de loop van 

de tijd veranderd en verjongd. Ook de werkwij-

ze veranderde: van vier redactievergaderingen 

per jaar (altijd in de avond in Utrecht) waarin 

wij op basis van rondgestuurde, dikke pakken 

manuscripten de nummers voorbereidden 

(de redactievergaderingen lukten altijd bin-

nen twee uren) naar vergaderloos en meer in 

een continu proces werken via e-mail. Op de 

redactieleden kon altijd worden gerekend voor 
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reviews en commentaar en soms voor enige 

ondersteuning van auteurs die met hun (eer-

ste) artikel worstelden.  

De redactieadviesraad dank ik voor hun steun 

op de achtergrond. Deze adviesraad kwam 

er in 2005 om de redactie gevraagd en onge-

vraagd van advies te dienen. De adviesraad 

werkte al die tijd via bilaterale contacten, lou-

ter inhoudelijk en per e-mail. 

Een woord van dank is zeker op zijn plaats aan 

uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. Ik noem 

algemeen directeur Kor IJszenga die NTZ 

als tijdschrift in een kleine niche altijd breed 

heeft gesteund. Toen in 2002 het Bisschop 

Bekkers Instituut - tot dan uitgever van het 

NTZ - werd opgeheven besloten we als redac-

tie om geen nieuwe rechtspersoon op te rich-

ten maar rechtstreeks via hoofdredacteur en 

redactiesecretaris met Van Gorcum te werken. 

Dit is tot op heden een uitstekende keuze ge-

weest waardoor de redactie louter inhoudelijk 

kan werken en de uitgeverij in goede samen-

spraak de praktische zaken voor haar rekening 

neemt. Dank voor de actieve en creatieve on-

dersteuning van Tieneke Verheijen die NTZ 

als uitgever Sociaal Domein bij Van Gorcum 

onder haar hoede heeft. 

Ik vermeld ook de plezierige samenwerking 

die wij vanaf 2011 mochten hebben met het 

bestuur van het Ds. Visscherfonds rond de uit-

reiking van de tweejaarlijkse prijs voor het bes-

te proefschrift in het Nederlands taalgebied en 

het starten van een NTZ website.

Ik wil nogmaals Ruud Geus bedanken. Hij 

nam een jaar geleden afscheid van NTZ na 17 

jaren redactiesecretaris/eindredacteur te zijn 

geweest. Wij hebben plezierig samengewerkt 

en konden op elkaar rekenen om in al die jaren 

elk nummer op tijd te laten verschijnen.

Ik wens Jeroen Zomerplaag als nieuwe hoofd-

redacteur succes om samen met Marjolein 

Herps als redactiesecretaris/eindredacteur en 

de redactieleden NTZ voort te zetten.

Tot slot wens ik alle lezers en (toekomstige) 

auteurs een blijvende interesse en vooral een 

warm hart voor NTZ en de rol die het tijd-

schrift vervult in het steeds belangrijk wor-

dende kennisveld van onze sector.

Van harte,

dr. Wil H.E. Buntinx
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