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MAANDBLAD VAN HET NEDERLANDS HUISARTSEN GENOOTSCHAP 

Van de redactiecommissie 

Voor "huisarts en wetenschap", het maandblad van 
het Nederlands Huisartsen Cenootschap, is telken
jare in september de aandacht gevraagd buiten de 
kring van de leden van het N.H.C., die het tijd
schrift uit hoofde van hun lidmaatschap krijgen toe
gezonden. Het resultaat daarvan is geweest, dat er 
gaandeweg een kring lezers, niet-Ieden van het 
N.H.C., is gegroeid, over de vorming waarvan het 
N.H.C. zich in hoge mate verheugt, want uit het 
groeien van die kring mocht zeker belangstelling 
worden afgeleid voor het streven van het N.H.C. 
Deze belangstelling is, zo niet een materiele, dan 
toch in elk geval een grote morele, welhaast onmis
baar geworden steun voor dat streven. En niet uit
gesloten is - althans de redactiecommissie vleit 
zich met deze gedachte - dat kennisneming van de 
inhoud van "huisarts en wetenschap" ook voor de 
lezer, die, om welke reden ook, geen actief lid is 
van het N.H.C., van praktisch nut kan zijn geweest 
en dat die kennisneming van vele artikelen, met het 
daarin gelegen element van nascholing, aan hun 
werk in de dagelijkse praktijk ten goede kan zijn 
gekomen. 
Het is weer september, aanvang van winter- en 
leesseizoen. Onze commissie zou andermaal een ho
pelijk ook thans slagende poging willen ondememen 
de het N.H.C. omringende lezerskring te vergroten. 
Met dat doel voor ogen heeft dit septembemum
mer een iets grotere dan gebruikelijke omvang, op
dat de introductie van "huisarts en wetenschap" te
genover toekomstige vaste lezers zo breed mogelijk 
kan zijn geori(~nteerd. Uiteraard zal de verscheiden
heid van te bieden stof in den vervolge weer in de 
reeks van de onderscheidene nummers van ons blad 
moeten worden gespreid. Doch voor introductie van 
"huisarts en wetenschap" tegenover diegenen, die 
nog niet tot de vaste lezerskring behoren, leek deze 
wat royalere omvang een enkele maal weI verant
woord. 
Dit septembemummer wijkt in zoverre af van die, 
in de twee voorgaande jaren uitgegeven, dat het 

niet het eerste nummer is van een nieuwe jaargang. 
Hoewel daaraan reeds bekendheid is gegeven, moge 
er ook in deze regels nog eens de aandacht op wor
den gevestigd, dat de thans lopende jaargang, be
gonnen in september 1959, per einde 1960 zal wor
den afgesloten, zodat nadien jaargang en kalender
jaar voortaan zullen kunnen samenvallen. Leden en 
lezers zullen van deze overschakeling geen hinder 
ondervinden, doch zij, die thans tot de lezerskring 
willen toetreden, mogen er zich rekenschap van ge
yen, dat zij, indien zij op het bezit van volledige 
jaargangen prijs stellen, met de aanleg daarvan 
eerst in januari 1960 kunnen beginnen; nalevering 
van reeds verschenen nummers van de derde jaar
gang, waarvan dus nog de oktober-, november- en 
decemberuitgave moet verschijnen, is helaas niet 
mogelijk. Op de kaart voor aanmelding als lezer, 
welke kaart in de introductie-exemplaren van dit 
nummer is ingelegd, wordt daarvoor ook de aan
dacht gevraagd! 
Uiteraard zal het bezit van uitsluitend volledige 
jaargangen geen motief kunnen zijn voor het tijd
stip, waarop men tot een lezerskring toetreedt, om
dat de volledigheid - dit geldt in elk geval voor dit 
tijdschrift - van bijvoorbeeld een bepaalde serie 
artikelen niet aan de begrenzing van jaargangen 
kan worden gebonden. Zo springt, wat dit betreft, 
de reeks "Spoedeisende gevallen in de algemene 
praktijk" figuurlijk en voor degenen, die hun jaar
gangen in de verkrijgbaar gestelde linnen omslagen 
samenvatten, ook letterlijk uit de band! Dat zal ook 
weI het geval blijken te worden met de publikatie 
van de voordrachten op de dit voorjaar voor huis
arts en gehouden Boerhaave-cursus medische psy
chologie, welke publikatie aan "huisarts en weten
schap" is toevertrouwd en waarmee in dit nummer 
een begin zal worden gemaakt. 
Met het vorenstaande moge omtrent dit september
nummer thans voldoende zijn gezegd om het op de 
volgende pagina's verder voor zichzelf en ter beoor
deling door de lezer te laten spreken. 
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