
REDACTIONEEL 

"History is bunk" schreef autokoning Henry Ford. Vanuit zijn eigen standpunt 
had hij wel gelijk misschien. De teclmiek immers gaat zo snel dat er nauwelijks 
adempauze blijft cm terug te zien. De halfwaardetijd van de meeste beta-weten-
schappen bedraagt thans vijf jaar, bij sommige vakken is zij zelfs nog min
der 
Niet ieder zal Ford's uitspraak onderschrijven. Wie inhoud tracht te geven aan 
zijn speciale vakgebied zal daarin het verleden gaan betrekken. Hij zal zich tevens 
verdiepen in de ontwikkeling op andere terreinen. "Qui ne connait que la mede-
cine, ne connait pas meme le m^decine" geldt ook elders in de wetenschap. 
De bekende hoogleraar in de geneeskunde en medisch-historicus Sir William Os
ier (1894-1910) maakte eens een indeling van mensen die belangstelling hebben 
voor de geschiedenis. De eerste, grootste, groep omvat diegenen die het allemaal 
wel aardig vinden, maar er verder nogal onverschiUig tegenover staan. De tweede 
groep bestaat uit mensen die vergaderingen bezoeken en over historie lezen; de 
derde groep is die der amateurs die zelf onderzoekingen verrichten; de laatste 
groep is die der vakhistorici. 
Het Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuur-
wetenschappen en Techniek omvat vooral de twee middelste categorieen. De 
leden nemen deel aan bijeenkomsten en houden er zo nu en dan zelf een voor-
dracht. Tot dusver werden van deze voordrachten in ons blad slechts summiere 
samenvattingen gegeven. Uit de ledenvergaderingen kwam echter steeds dringen-
der de behoefte naar voren om de gehouden voordrachten uitvoeriger te kunnen 
bestuderen, m^t literatuuropgaven, met zo mogelijk illustraties. Tevens werd het 
verlangen geuit naar artikelen die niet tevoren als voordracht waren aangeboden. 

Het voor U liggende blad is een uitvloeisel van deze nieuwe koers: een kwar-
taaltijdschrift met voordrachten, artikelen, mededelingen, boekbesprekingen en 
dit alles onder een uitgebreide redactie. 
Wij realiseren ons in een moeilijk parket te kunnen komen met andere periodie-
ken. Er worden immers voortreffelijke vaderlandse vaktijdschriften uitgegeven 
die een Internationale reputatie hebben en die bovendien worden geredigeerd 
door leden van het Genootschap. Het is nooit de bedoeling in hun plaats te tre-
den, al zou de stimulans van een zekere concurrentie natuurlijk geen van de par-
tijen schaden. Geen naijver dus, — wij stellen dit met nadruk — maar een gelegen-
heid om onze eigen leden naar voren te laten treden, een mogelijkheid om onder-
ling vragen te stellen — een soort "intermediaire des chercheurs et des cu-



2 

rieux" - en om op de hoogte te blijven van de activiteiten van de vereniging en 
van nieuw verschenen hteratuur op onze gebieden van interesse. 
Bepaalde eisen zullen wel aan de auteurs worden gesteld; originele bijdragenge-
baseerd op bronnen. De artikelen mogen niet reeds elders zijn gepubliceerd. 
Voorts hopen wij in de artikelen een duidelijke inwendige structuur te herken-
nen; geen "omgevallen kaartenbakken" zoals een redactielid opmerkte. "Aanwij-
zingen voor auteurs" vindt men in extenso op het binnenblad achter. 
Omdat het blad door deze nieuwe initiatieven ineens in een geweldige stroom-
versnelling is geraakt leek het dienstig te beginnen met een nieuwe naam en jaar-
lijks een doorgaande paginering. 
Wij hopen met de woorden van een redactie van twee eeuwen geleden dat uwe 
"beschaafde vernuften dit papiere kind met een liefderijk oog zullen beschou-
wen" en niet zullen zeggen "alweer een Periodicq blaadje, is dan de waereld nog 
niet genoeg geballast met voddeschriften? " Het is aan U "Kunstkundige Mannen 
en Mejofferen" om door uw bijdragen en suggesties mee te helpen hieraan gestal-
te te geven. 

G. T. Haneveld 
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