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MAANDBLAD VAN HET NEDERLANDS HUISARTSEN GENOOTSCHAP 

Van de redactiecommissie 

Ter inleiding van de vierde iaargang 

Ter gelegenheid van de aanvang van de nieuwe 
jaargang van "huisarts en wetenschap", die tevens 
begin is van het samenvallen van jaargangen met 
kalenderjaren, moge even worden stilgestaan bij het
geen het afgelQpen jaar Qns tijdschrift heeft ge
bracht, waarbij het uiteraard niet in de bedoeling 
ligt het terrein van de redactiesecretaris te betreden 
en een jaarverslag te geven. Ongetwijfeld zal men 
willen toestaan, dat bij deze bespiegelingen een 
verwachting VQor de tQekQmst wordt ingevl'Ochten. 
Het is welhaast Qnmogelijk bij het schrijven van 
deze besch'Ouwing niet de vraag VQorop te stellen, 
in hoeverre de redactiecQmmissie er in is geslaagd 
"een tijdschrift VQor 'huisartsen te creeren, dat vol
doet aan de vage, en toch ook weer zeer CQncreet 
levende verlangens welke de huisartsen Qmtrent een 
dergelijk tijdschrift kQesteren" - (Hogerzeil) (> 

Het is uiteraard duidelijk, dat het antwoord QP deze 
vraag de redactiecommissie evenzeer intrigeert als 
het anderzijds evident is, dat zijzelf daarQmtrent 
geen objectief Qordeel vermag, te fDrmuleren. Het 
gestaag tDenemen van het aanta:llezers is ongetwij
feld een belangrijke aanwijzing, dat het tijdschrift 
inderdaad Dp een 'Of andere wijze begint te voldQen 
aan de "vage verlangens". 
Twee nieuwe rubrieken werden ingesteld, namelijk 
"Notities uit de praktijk van de huisarts" en "Ca
sui'stiek". GehQQPt werd, dat met de stof uit deze 
rubrieken de kennis van de huisartsengeneeskunde 
ZQU kunnen wQrden verdiept. Het aantal bijdragen, 
tQtaal dertien, dat tQt nu tQe werd gepubliceerd, is 
echter nog 'Onvold'Oende Qm de waarde ervan in bo
venbed'Oelde zin te kunnen bepalen. 
In tegenstelling tOit de algemene medische tijd
sc:hriften mQet de inhQud van een specifiek tijd
schrift zodanig zijn, dat 'het praktisc:h van a tQt z 
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wordt gelezen. Dit 'heeft vele consequenties, 'Onder 
meer ten aanzien van de hQeveelheid leesstQf, die 
de lezer maandelijks wQrdt geboden. Nu heeft zich 
in het afgelOlpen jaar een ontwikkeling vo'Orgedaan, 
die tQt ernstig nadenken dient te stemm en, immers, 
de h'Oeveelheid leesstof steeg van gemiddeld ruim 
20 pagina's per maand in de eerste twee jaren tot 29 
pagina's per maand in de afgelDpen jaargang. De 
redactiecQmmissie is zich van deze sterke stijging 
bewust en meent, dat de leesbaarheid van het tijd
schrift dQQr limitering van de leesstof zal zijn ge
diend. Bij welk aantal pagina's het 'Optimum ligt is 
VQOdDpig mQeilijk te bepalen. 
Nauw samenhangend met de toename van de Qm
yang van 'bet blad is de zorg van de redactiecQm
missie de pIaatsing van de versc'hillende artikelen 
met ZQ min mogelijk tijdverlies te dQen geschieden. 
De bijdragen in de verschillende rubrieken, series 
artikelen met betrekking tot een bepaald Dnderwerp 
- bijvoo'rbeeld Boerhaave-cursus medische psychQ
IDgie - en zeer actuele stukken, geven veelal z'Oveel 
leesstDf, dat sommige artikelen maanden QP plaat
sing m'Oeten wachten. HDewel dit haar enerzijds 
zeer bezwaart, verheug't de commissie zich and err
zijds bijzonder over een "welgevulde portefeuille". 
Op het ledencongres 1960 werd A. E. Denekamp te 
Hengel'O benQemd tQt lid van de redactiecommissie. 
Hij legde aan het einde van 1960 zijn functie van 
lid van 'het hoofdbestuur van de MaatschappIJ neer 
en 'hDopt in de loop van dit jaar aan de werkzaam
heden van de redactiecommissie te kunnen gaan 
deelnemen. Wij prijzen ons gelukkig Denekamp in 
ons midden te mogen begroeten en wensen hem veel 
voldQening t'Oe in deze "nieuwe werkkring". 
Tot slot is een woard van oprechte dank van de 
redactiecommissie op zijn plaats aan al diegenen, 
die het verschijnen van "huisarts en wetenschap" 
'hebben m'Ogelijk gemaakt; in het bijzonder de vele 
collega's, die als auteur of adviseur medewerkten. 
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