
Van net N.H. G."bestuur 

Kort na de oprichting van het Nederlands Huisart
sen Genootschap is besloten tot uitgifte van een 
maandblad. De bedoeling daarvan was tweeledig: 
een binding in wetenschappelijke en organisatori
sche zin tussen de leden onderling en tussen leden 
en bestuur en het bieden van wetenschappelijke in
formatie, gericht naar de doelstellingen van het 
N.H.G. Wanneer voor deze wetenschappelijke, voor
al op de nascholing van de huisarts gerichte stof ook 
belangstelling zou kunnen worden gewekt buiten de 
Iedenkring, zou - zo werd overwogen - ook langs 
die weg voor het werk van het N.H.G. in nog rui
mere kring steun kunnen worden gevonden. Daar
om werd besloten "huisarts en wetenschap" tegen 
een abonnementsprijs van slechts f 12,50 ook voor 
niet-Ieden van het N.H.G. beschikbaar te stellen. 
De belangstelling voor ons maandblad buiten de 
eigen ledenkring bleek zo snel te groeien, dat het 
N.H.G. zich al spoedig geschraagd voelde door een 
groot en voortdurend nog toenemend aantal Iezers. 
Deze voldoening schenkende ontwikkeling blijkt 
evenwel in de praktijk gepaard te zijn gegaan met 
een financii:He misrekening. Deze groei maakte het 
namelijk mogelijk de redactionele omvang te ver
groten. Vele auteurs, die eerst op enige afstand de 
ontwikkeling van de nieuwkomer onder de medische 
bladen hebben gadegeslagen, zijn kennelijk sym
pathie voor "huisarts en wetenschap" gaan opvatten 
en hebben door hun bijdragen aanzien en nuttig ef
fect van het maandblad van het N.H.G. helpen ver
hogen. Zodoende is "huisarts en wetenschap", in de 
aanvang verschenen met zestien redactionele pagi
na's, tot het dubbele van die omvang toegenomen 
- nog afgezien van de toeneming van de totale 
omvang tengevolge van de waarde, welke aan het 
maandblad als advertentiemedium wordt toege
kend. 

Ook al moet men zich bij de zoveel voldoening 
schenkende ontwikkelingsgang van ons maandblad 
dan relatief weI verheugen over de gebleken mis
rekening, die misrekening blijft niettemin op zich
zelf reeel. Zelfs zeer reeel voor het N.H. G., dat 
nauwlettend moet toezien het financieel evenwicht 
te bewaren in zijn nog bescheiden mid del en, doch 
dat anderzijds kwantitatieve of kwalitatieve terug
gang van "huisarts en wetenschap" als een niet ge
makkelijk onder cijfers te brengen verlies zou er
varen. Een dergelijke teruggang zou thans in het 
geheel niet meer pass en in het werk van de redactie
commissie, wier aanvangszorgen zijn weggenomen 
en die thans beschikt over een welgevulde artikeIen
portefeuille. 
Bij handhaving van de tegenwoordige omvang -
een grotere omvang lijkt, behoudens in uitzonde-

ringsgevallen, ongewenst - is verhoging van de 
abonnementsprijs onontkoombaar. Rekening hou
dend met de verhoging van lonen, prijzen, porti, 
enzovoort, zoals die zich sinds het eerste verschij
nen van "huisarts en wetenschap" hebben voorge
daan, is verhoging van de abonnementsprijs tot 
f 17,50 zeer zeker gewettigd. 

Verhoging van een abonnementsprijs is een moei
Hjke stap. Men vraagt zich daarbij af in hoeverre 
de zakelijk geboden maatregel tot voorkoming van 
financiele schade niet weer een geheel andere scha
de zou kunnen verwekken: verlies in de Iezerskring. 

Ook het bestuur van het N.H.G. heeft dit uiteraard 
overwogen - hetgeen weI een ruime kenschetsing 
is voor een situatie, waarin het nauwelijks keus had. 
Maar het hoopt en vertrouwt, dat de band tussen de 
lezers en "huisarts en wetenschap" zo hecht en daar
mee de belangstelling en steun uit de lezerskring 
voor het werk van het N.H.G. zo positief is gericht, 
dat dit denkbare verlies zeer gering zal zijn. Niet
temin achtte het zijn taak de lezers op dit ogenblik 
op de hoogte te stell en van deze met ingang van 
1962 te effectueren maatregel, opdat zij voldoende 
tijd vinden te overwegen, of zij daarmee al dan niet 
akkoord willen gaan. 

Voor het bestuur van het 
Nederlands Huisartsen Genootschap, 
Dr F. J. A. Huygen, voorzitter 
E. M. Jansen, secretaris. 

Van de redactiecommissie 
Omdat dit septembemummer van "huisarts en we
tens chap" met de hoofdpijnstatus als bijlage aan 
aIle huisartsen ter kennismaking wordt toegezonden, 
is er, wat de omvang van dit nummer betreft, sprake 
van een uitzonderingsgevaI, waarop het bestuur in 
zijn publikatie op deze pagina doelt. 
Deze kennismaking, gericht op verdere uitbreiding 
van de lezerskring, motiveerde naar onze mening 
een iets grotere gevarieerdheid aan bijdragen dan 
bij de gebruikelijke omvang van ongeveer 32 bIad
zijden het geval zou kunnen zijn. Uiteraard zal de 
verscheidenheid van geboden artikelen zich, aIs 
voorheen, aftekenen in de opeenvolgende nummers 
en daarom moge Ieden en Iezers en toekomstige Ie
zers, die ongetwijfeld nog meer Iectuur willen door
nemen, de verzekering worden gegeven, dat deze 
wat grotere omvang uitzondering zal blijven. 
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