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MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP
Wisseling redactieraad TGGNWT
Het tijdschrift van het Genootschap GeWiNa verschijnt sinds 1978 in de vorm
van een kwartaalblad. In het najaar van 1983 vonden erenige wisselingeninde
redactieraad plaats, waarbijdr. G.T. Haneveld aftradalshoofdredacteur. Een
kleine terugblik is hier op zijn plaats, want vele jongere leden zullen er niet bij
stil staan dat de uitgave van een tijdschrift voor een betrekkelijk klein
genootschap als het onze geen sinecure is. De aanzet tot de huidige vorm van het
tijdschrift is in belangrijke mate te danken aan Haneveld, die in februari 1977
kans zag de Mededelingen van her Genootschap nr. 39 uit te geven in een keurig
gedrukt nummer van de voorheen slechts als gebonden stencils rondgestuurde
mededelingen.
Sinds 1957 werden deze halfjaarlijkse mededelingen voor de leden verzorgd
doordrs. P.C. vanderStar. Haneveld nam in 1970deredactieover. Hijzagkans
om de inhoud uit te breiden, tot voordeel van de leden. In de afleveringen die
onder zijn hoede verschenen werden korte verslagen opgenomen van de
voordrachten die opde vergaderingen waren gehouden. Bovendien kondende
leden ook kennisnemen van het jaarverslag van de secretaris der zgn.
schakelcommissie, van de verslagen van de algemene vergaderingen en van
korte berichten, waaronder boekbesprekingen. In feite al een contour van ons
huidige tijdschrift, waarin de verslagen van de voordrachten zijn vervangen
door oorspronkelijke artikelen.
Nummer 39 van de Mededelingen van het Genootschap dient een ercplaats in het
archief van GeWiNa in te nemen. Het getuigt van initiatief en doorzettingsvermogen van de redacteur, die geheel alleen in zeven jaar toegewijde arbeid
een mededelingenblad wist om te bouwen tot een proeve van een heus
tijdschrift. Hiermede heeft hij bijgedragen aan de bevordering van
de beoefening van de geschiedenis der geneeskunde, wiskunde, natuurwetenschappen en techniek in Nederland, waarvan naar de redactieraad
hoopt, nog velen zullen profiteren.
Wij hopen met evenveel elan en toewijding zijn werk te zullen voortzetten.
A.M. Luyendijk-Elshout

VERPLEEGKUNDIG HISTORISCHE
CAHIERS
In de reeks Verpleegkundig Historische Cahiers verschijnen werkstukken,
die gekenmerkt worden door een zorgvuldig bronnenonderzoek of die de
bronnen voor de geschiedenis der verpleegkunde toegankelijk willen maken.
Studies met een meer definitief karakter verschijnen in de reeks Verpleegkundig Historische Monografieen.
Beide reeksen worden geredigeerd op het Medisch Encyclopedisch Instituut
VU (hoofd: Drs. M.J. van Lieburg) te Amsterdam.
Nummer 1:
G.H. TEN CATE-WITTE EN C. TWIGT-VAN DER GOOT: Proeve van
een bibliografie van de geschiedenis der verpleegkunde in het bijzonder in
Nederland. Amsterdam 1983. 60 pp.
Hn. 20,—
Dit eerste cahier is een bibliografisch overzicht aan een verpleegkundighistorisch onderzoek, samengesteld door G.H. ten Cate-Witte en C. van
Twigt-Van der Goot vanwege de toenemende belangstelling voor de
geschiedenis van de verpleegkunde.
Nummer 2:
HARMKE W. STOLK-VAN DELEN: Wijkverpleging in Historisch Perspektief. Ontstaan en ontwikkeling van de wijkverpleging (1890-ca 1930)
met aandacht voor aspekten van medicalisering en professionalisering.
Amsterdam 1983. 75 pp.
Hfl. 15,—
Een historisch overzicht over de wijkverpleging, waarbij een antwoord
wordt gezocht op een tweetal vragen: waar zijn de grondslagen gelegd
voor de wijkverpleging en hoe is daarna de ontwikkeling in Nederland
geweest tussen 1890 en ongeveer 1930. Gebleken is dat de wijkverpleging,
georganiseerd naar kerkelijke wijken, vanuit Duitsland is overgenomen
en min of meer gelijktijdig via Engeland, vooral door het werk van het
Greene Kruis, haar intrede in Nederland heeft gedaan. Maar pas in 1972
komen in Nederland speciale opleiding tot wijkverpleegster, een opleiding waar de pioniers van het Greene Kruis al sinds het begin van deze
eeuw voor gevechten hebben.

