
zoowel Bestuurs-aangelegenheden als Redactie-aangelegenheden besproken; dit moest echter 
in een meer officieelen vorm gebracht worden, al blijft de zaak dezelfde. De Redactie van 
het Tijdschrift wordt gevormd door het Bestuur; een der leden van het Bestuur wordt tot 
Secretaris gekozen, die den Voorzitter echter alleen als Voorzitter, niet als Red.-Gérant, bij 
ontstentenis vervangt. 

Nadat de Redactie-vergadering de concepten met de aangebrachte wijzigingen had goed
gekeurd, werd besloten deze te laten drukken, aan de leden der Vereeniging te zenden en 
aan de goedkeuring der Alg. Vergadering van 6 M E I 1900 te onderwerpen. Mr. HIJMAXS raadde 
daarbij aan, dat aan die vergadering zal voorgesteld worden, dat dt Voorzitter en de Secretaris 
gemachtigd worden, om op de Statuten de Kon. Goedkeuring te vragen en om daarin die 
veranderingen aan te brengen, welke alsnog door het Departement van Justitie ten behoeve 
dier goedkeuring mochten verlangd worden. Aldus wordt besloten. 

In die vergadering bleek, dat enkele leden zich niet voldoend voorgelicht achtten, om 
de wenschelijkheid van die wijzigingen en van het aanvragen der Kon. Goedk. te beoordeelen. 
In die omstandigheden achtte de Gérant het verkieslijk, de behandeling op te schorten ; hij 
kon dan eene Memorie van Toelichting daarbij schrijven en de concepten dan in een Buiten
gewone Alg. Verg. behandelen, onder toevoeging van het oude Reglement. 

Vóórdat deze buitengewone Alg. Verg. gehouden werd, kwam de Redactie in J u x i nog 
eenmaal bijeen o.a. ter bespreking van de door S ÏRA Ü B ontworpen Memorie van Toelichting 
die aan Mi. HIJMANS gezonden was en aan de hand waarvan deze een definitieve Memorie 
van Toelichting had samengesteld, als handleiding bij de besprekingen in de Buit. Alg. Verg. 
der Vereeniging. 

In het Huishoudelijk Reglement had Mr. HIJMANS nog eenige kleine wijzigingen 
aangebracht, o.a. omdat met 1° J U L I niet één maar twee Red.-Gérants zouden aanwezig zijn. 
Daarenboven had Prof. SNELLEN nog een kleine wijziging van art. i voorgesteld, die, al weer 
met eenige wijziging door de Redactie was overgenomen. Een en ander werd gedrukt en 
aan de leden der Vereeniging gezonden, met eene oproeping voor de Buitengewone Alg. 
Verg. op 8 J U L I 1900. 

Aan de Memorie van Toelichting ontleenen wij het volgende: 

Het kwam aan uwe Redactie, na gehouden beraadslaging en ingewonnen advies, 
raadzaam voor nu, zoowel uit administratief als uit financieel oogpunt, de belangen 
der Vereeniging allengskens grooter zijn geworden, aan de Vereeniging een vorm 
te geven, meer in overeenstemming met haar doel en haren werkkring door haar te 
doen erkennen als rechtspersoon, opdat, ook in de toekomst die belangen voldoende 
waarborging zouden vinden en een behoorlijke en geregelde werking der Vereeniging 
zooveel mogelijk verzekerd zij. 

Immers de Vereeniging, zooals die thans is samengesteld, kan, als zoodanig, 
geene burgerlijke handelingen aangaan. Alle overeenkomsten, namens haar gesloten, 
en alle goederen, namens haar verkregen, worden, ten opzichte van liet Rijk en van 
derden, beschouwd als volgende de personen, welke de overeenkomst gesloten en de 
goederen aanvaard hebben, al is het ook dat in de overeenkomsten en titels de handelende 
personen slechts als gemachtigden of beheerders der Vereeniging zijn aangewezen. 

Dien toestand nog langer te bestendigen, oordeelde tiwe Redactie niet 
gewenscht. Zij meende aan de Vereeniging als zoodanig een hechteren grondslag te 
moeten geven. 
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Voor bedoelde erkenning nu -wordt gecisclit de goedkeuring van de statuten of 
reglementen der Vereeniging bij Koninklijk Besluit. 

Het thans van kracht zijnde Reglement kan daarvoor niet in aanmerking komen. 
Dat reglement bevat eemrzijds te veel, anderzijds te weinig. 
Vele van de daarin voorkomende bepalingen zijn te beschouwen als van meer 

huishoudelijken aard, en hunne opneming in de aan de Kon. Goedkeuring te onderwerpen 
statuten zou slechts belemmerend werken, in zooverre dat, wanneer in den loop 
der tijden voor den goeden gang van zaken, wijziging of verandering daarvan wenschelijk 
of noodzakelijk mocht blijken, die wijzigingen of veranderingen weder nadere Kon. 
Goedkeuring zouden vereischen. 

Daarenboven worden in het reglement gemist bepalingen, icelke in statuten, ivaarop 
de K.G. zal worden aangevraagd, niet mogen ontbreken. 

Uwe Redactie is daarom te rade geworden, om het bestaande reglement te splitsen 
in twee gedeelten, een deel thans betiteld als ,,Statut en", het andere deel thans betiteld 
als ,,Huishoudelijk Reglement". 

In de Statiiten is slechts opgenomen datgene, wat die statuten ter verkrijging 
dxr K.G. moeten bevatten, t.w. alles wat betreft het doel, de grondslagen en den werkkring 
der Vereeniging, benevens enkele regelen omtrent de ontbinding, m.a.w. de belangrijkste 
organieke bepalingen. 

Die bepalingen zijn in hoofdzaak ontleend aan het bestaande reglement, doch 
gewijzigd of aangevtdd voor zoover zulks noodig is ter verkrijging der K.G. 

{volgen eenige voorbeelden) 

Uiüe Redactie heeft er luist naar gestreefd, om, nu zij meende verplicht te zijn 
aan de Vereeniging eene nieuwe omlijsting te geven, het oude fond, dat de proef der 
tijden heeft doorstaan, indien eenigszins mogelijk, te behouden. 

De Buitengewone Algemeene Vergadering, 8 J U L I 1900, werd door 16 van de 42 leden 
der ^'ereeniging bijgewoond. 

De Heer MUNTENDAM werd tot Secretaris dezer vergadering benoemd. 
Het uit 15 artikelen bestaande concept der Statuten wordt met een kleine wijziging der 

redactie van art. i met algemeene stemmen aangenomen, nadat over art. 11, waarin bepaald 
werd, dat de inkomsten der Vereeniging, die niet tot dekking harer uitgaven vereischt worden, 
liiet anders mogen worden bestemd dan tot uitbreiding en verbetering van het Tijdschrift, 
eenige discussie had uitgelokt ten gevolge van een voorstel van STOKVIS om te lezen: ,,de 
,.inkomsten der Vereeniging mogen slechts worden bestemd in het belang van het Tijdschrift". 
STOKVIS en KORTEWEG wezen er op, dat de inkomsten reeds eenige malen (internationaal 
geneeskundig Congres van 1879, DONDERS' bundel enz.) voor andere doeleinden waren aan
gewend. HuiziN'GA bestreed die uitbreiding door te wijzen op de zeer vele doeleinden op genees
kundig gebied waarvoor aanvragen konden worden gedaan en door verder te wijzen op de 
rekbaarheid van het bestaande artikel, die ondersteuning o.a. van de historische Tentoonstelling 
in ARNHEM en van het internationaal Oogheelkundig Congres had mogelijk gemaakt. 

KuHN wees er op, dat het in behandeling zijnde artikel in strijd was met het diner, dat 
jaarlijks uit de kas van het Tijdschrift werd bekostigd, want het was een fictie, dat die 
kosten worden gecompenseerd door het niet geven van verblijfkosten. Het artikel werd evenwel 
ongewijzigd aangenomen. 
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Voorzitter en Secretaris werden gemachtigd de Kon. Goedk. op de Statuten aan te 
vragen en daarin casu quo de vereischte veranderingen aan te brengen. 

Het Huishoudelijk Reglement, zooals het is voorgesteld, wordt met zeer geringe ver
andering, op voorstel van PLACE, en bloc aangenomen, met 14 tegen i stem in de verwachting, 
dat het bestuur wijzigingen zal voorstellen, zoodra het blijkt, dat dit gewenscht mocht zijn. 

De notulen dezer vergadering werden, gedurende een korte schorsing opgemaakt en na 
door den Secretaris voorgelezen te zijn, goedgekeurd en ten blijke daarvan door ^'oorzitter 
en Secretaris onderteekend. 

In de OcTOBER-vergadering deelt de Voorzitter mede, dat de Statuten, zooals zij in de 
vorige Alg. Verg. waren aangenomen, benevens de notulen dier vergadering aan Mr. HIJMANS 

waren toegezonden, die zich met het verkrijgen der Kon. Goedk. zal belasten. 
Na officieuse bespreking met het Departement van Justitie is art. 4 nog eenigszins gewijzigd 

en is deze wijziging door den Voorzitter en Secretaris, ten gevolge van de hun verstrekte 
machtiging goedgekeurd. De Statuten moesten nu door alle Redactie-leden worden geteekend 
en zullen dan met de overige benoodigde stukken ter verkrijging der Kon. Goedk. door 
Mr. HIJMANS worden opgezonden. 

De Kon. Goedkeuring werd bij besluit van 31 OCTOBER 1900 verleend. 

Ten gevolge van een nieuw in 1903 gesloten contract met de Maatschappij, was eene 
wijziging van het Huishoudelijk Reglement noodig geworden. Deze werd eveneens door 'Slv. 
HIJMANS ontworpen. In hoofdzaak komt deze daarop neer, dat de door de Maatschappij, 
volgens dat nieuwe contract naar de Redactie te zenden redacteurs, met de Redactieleden 
zullen vormen een , ,RAAD VAN REDACTEUREN". 

Dit voorstel werd tegelijk met het nieuwe contract met de Maatschappij in de Alg. ^'erg. 
van de Vereeniging goedgekeurd. (22 NOVEMBER 1903). 

Zie verder over dit contract de volgende paragraaf. 
Statuten en Huishoudelijk Reglement vau 1900 en van 1903 zijn als Bijlage hierachter 

opgenomen. 
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DE FINANCIËN VAN H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE 

EN DE VERHOUDING TUSSCHEN H E T TIJDSCHRIFT EN DE MAATSCHAPPIJ. 

IN het laatste jaar van GUYE'S Gérantschap (1888) en onder den voorganger van Prof. 
STRAUB had het groote rapport, dat door Dr. HAAKMA TRESLIXG aan de Maatschappij was 
uitgebracht Over de consumptie van alcoJiol in Nederland aanleiding gegeven tot een 

bespreking in het Hoofdbestuur der Maatschappij, over de kosten van de publicaties in het 
Tijdschrift. Deze besprekingen hadden een bevredigend resultaat gehad. 

In 1889, toen een nieuwe Secretaris-Hoofdbestuurder was opgetreden, kwam de verhouding 
tusschen Maatschappij en Tijdschrift in het Hoofdbestuur opnieuw ter sprake naar aanleiding 
van een opmerking van den Voorzitter, dat hij vernomen had, dat in den boezem der Maat
schappij de klacht geuit werd, dat het Tijdschrift te groote offers van de Maatschappij eischte. 
Wij zagen in het vorige Hoofdstuk, dat zelfs een lid van het Hoofdbestuur den ouden toestand 
met het Maandblad gaarne zou zien terugkeeren ! 

De zaak werd door het Hoofdbestuur commissoriaal gemaakt en een nieuw, voor de 
Maatschappij voorleediger contract voorgesteld, dat, na bespreking over en weer, in APRIL 

1900 werd aangenomen. 
Een voor beide partijen bevredigende oplossing was daarmede getroffen, waarvan Dr. 

NijHOFF in zijn in 1890 uitgebracht jaarverslag der Maatschappij getuigde: ,,het biedt der 
,,Maatschappij niet te versmaden financieele voordeelen aan". 

Na verloop van tijd duikte evenwel weer de oude meening op, dat het Tijdschrift 
te veel van de Maatschappij profiteerde, de oude opvatting was men niet kwijt kunnen 
raken, en in de notulen van de Redactie-vergadering van FEBRUARI 1902 lezen wij 
eene mededeeling van den Redacteur-Gérant, dat Dr. JUDA, de Penningmeester der 
Maatschappij, hem had gezegd, dat in den laatsten tijd in het Hoofdbestuur herhaaldelijk 
aanmerking was gemaakt op de groote bedragen, die de Maatschappij aan het Tijdschrift te 
betalen had en dat er daardoor in het Hoofdbestuur een strooming was te bemerken om de 
publicaties van de Maatschappij in eigen beheer te nemen. Om dit te voorkomen had Dr. J U D A 
officieus gevraagd of het Tijdschrift geneigd zou zijn het contract met de Maatschappij te 
herzien. 

STR.AUB had daarop, om te weten wat het Maatschappij-werk aan het Tijdschrift kostte, 
het bedrag der werkelijke onkosten voor het Tijdschrift in 1901 en 1902 laten uitrekenen, 
en daarbij was gebleken, dat, na aftrek van alle onkosten, de subsidie, die de Maatschappij 
aan het Tijdschrift gaf / 0,75 bedroeg per persoon en per jaar. 

De verandering, die voor de Maatschappij nu kon gemaakt worden, zou zijn óf de uitgave 
der Handelingen in eigen beheer te nemen, óf met het Tijdschrift een nieuw contract te sluiten. 
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S'iRAUB wilde voor zich gaarne met de Maatschappij blijven samenwerken en haar dan bijv. 
slechts den kostenden prijs laten betalen; maar dan zou daarvan het onvermijdelijk gevolg 
zijn, dat de abonnements-prijs van het Tijdschrift moest verhoogd worden of dat de reductie 
voor de leden van de Maatschappij zou vervallen. 

Bij de discussies bleek, dat velen der leden ongaarne het voordeel zouden willen prijs 
geven van Orgaan der Maatschappij te zijn en er wel voor gevoelden om slechts den kostenden 
prijs te berekenen, wat voor de Maatschappij goedkooper zou uitkomen dan het nemen in 
eigen beheer. 

Daar Dr. Jt'D.\ nog slechts officieus over deze zaak gesproken had en er dus geen groote 
haast bij was, had de Red -Gérant door 
den Secretaris een exposé laten opstellen 
van den financieelen toestand van het 
Tijdschrift, waarvan velen nog een over
dreven gunstige voorstelling hadden. Dan 
kon de zaak met kennis van zaken in het 
Hoofdbestuur besproken worden en het 
resultaat daarvan ware dan af te wach
ten. Als een bezuinigings-maatregel voor 
het Tijdschrift werd nog even het plat-
drukken (drukken zonder interliniën) be
sproken, maar dit vond ook nu geen 
aanhang. 

Zulk een exposé werd Dr. J U D A ter 
hand gesteld, maar hem tevens mondeling 
medegedeeld, dat het Tijdschrift tot onder
handelen bereid zou zijn, wanneer de 
Maatschappij inderdaad mocht meenen, 
dat zij te veel betaalde. 

Het bleek in de Redactie-vergadering 
van APRIL, dat de zaak in de MAART-

vergadering van het Hoofdbestuur nog 
niet ernstig besproken was, maar dat dit 
zou geschieden in de ApRiL-vergadering, 
waarin eene geheele reorganisatie van de 
Maatschappij zou ter sprake komen, 
waarvan de verhouding met het Tijdschrift een onderdeel uitmaakte. 

Na die Hoofdbestuurs-vergadering zou de Redactie dan weder bijeenkomen. 

Wij moeten hier de geschiedenis een oogenblik onderbreken, om eer kort verslag te geven, 
van hetgeen in 1901 in de Maatschappij was voorgevallen: 

Door de A F D . 'S GRAVENHAGE was in de laatste dagen van J u x i een urgent voorstel van 
den volgenden inhoud bij het Hoofdbestuur ingediend ter behandeling in de Alg. Vergadering: 

D e A l g . V e r g a d e r i n g n o o d i g t h e t H o o f d b e s t u u r u i t 
t e o n d e r z o e k e n — e n v a n d e n u i t s l a g m e d e d e e l i n g t e 
d o e n — of d e M a a t s c h a p p i j o n d e r d e v e r a n d e r d e t i j d s -
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o m s t a n d i g h e d e n h a a r t e g e n w o o r d i g e s a m e n s t e l l i n g e n 
w i j z e v a n w e r k e n d i e n t t e h a n d h a v e n of b e i d e b e h o o r t 
t e h e r z i e n i n d e r i c h t i n g v a n e e n v a k - v e r e e n i g i n g . 

De Alg. \^ergadering der Maatschappij, waarin dit voorstel ter tafel kwam, gaf onder 
applaus machtiging, om dit, door vele Af deelingen gesteund voorstel, als urgent te behandelen. 

Het werd na korte bespreking met accla
matie aangenomen, met het amendement 
van L E I D E N om de woorden , , inder ich-
,,ting van een vak-vereeniging" te laten 
vervallen. 

In de Hoofdbestuurs-vergadering op 
30 J u x i in L E I D E N koit vóór de Alg. 
A'erg. der Maatschappij gehouden, was 
door S IKKEL reeds gewezen op het onge-
wenschte van die latere toevoeging. Het 
voorstel was door een lo-tal leden der 
Afdeeling ingediend als tegenhanger van 
een voorstel van Dr. OCKERSE om naast 
de Maatschappij een Artsenhond op te 
richten. 

Na afloop der Alg. Vergadering werd 
in de op 20 OCTOBER gehouden Hoofd
bestuurs-vergadering, een uitvoerig prae-
advies over deze questie uitgebracht, bij 
de bespreking waarvan uitkwam, dat ver
scheidene leden van het Hoofdbestuur niet 
van de noodzakelijkheid eener reorganisatie 
der Maatschappij overtuigd waren (TRES-

LixG, BIJLSMA) ; maar nu de Maatschappij 
eenmaal een bepaalde opdracht aan het 
Hoofdbestuur had gegeven, moest daaraan 
wel gevolg gegeven worden en werd eene 
Commissie van voorbereiding daarvan be
noemd, bestaande uit de H.H. SIKKEL, 

JUDA en MiJNLIEFF. 

Het belangrijke, zeer doorwerkte rap
port, dat door S IKKEL was opgesteld, gaf 

ta! van bijzonderheden over het ontstaan van de Maatschappij, hare organisatie en den 
toestand in het buitenland (Ned Tijdschrift voor Geneeskunde, Deel I 1902). 

Eigen Orgaan . 

Een gedeelte daarvan, dat over de reorganisatie der Maatschappij handelde, betoogde 
de noodzakelijkheid van het .^cheppen van een eigen Orgaan, omdat het Tijdschrift ,,de stands-
,.belangen vrijwel onbehandeld liet" en ,,sociale zaken daarin in het geheel niet behandeld" 
werden. 
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Ook in de Afdeeling ARNHEM was op 21 FEBRUARI 1902 een, op het rapport van S IKKEL 

vooruitloopend voorstel ingediend door Dr. VAN GORKOM, dat, door de H.H. MOLL en VAN-

DER H E I D E geamendeerd, den wensch aan de Alg. Verg. te kennen gaf ,,dat de Maatschappij 
,,een eigen orgaan zou uitgeven onder een door de Vergadering der Maatschappij gekozen 
,,Redactie, welk Orgaan de belangen der Maatschappij en van hare leden zal bespreken". 

Het werd met 15 tegen 9 stemmen in die Afdeeling aangenomen, en ter behandeling 
in de Alg. Verg. ingezonden i ) . ' | 

(Het voorstel werd door den afgevaardigde van ARNHEM in de Alg. ^'erg. van J U N I 1902 
ingetrokken, omdat het bij de reorganisatie-plannen zou ter sprake komen). 

Keeren wij nu terug naar de APRIL-

vergadering van de Redactie, dan lezen 
wij in de notulen dezer vergadering, dat 
ZWAARDEMAKER de vraag tot den Gérant 
richt of al deze zaken voor het Tijdschrift 
niet een wenk bevatten, dat men meer 
zaken van socialen aard in het Tijdschrift 
moet opnemen en of men bijv. aan de 
Maatschappij niet de concessie zou kun
nen doen, om een Bemiddelings-commissie 
harentwege als adviseur aan de Redactie 
toe te voegen, maar waarbij toch de 
Gérant de macht in handen hield. 

De beide Gérants blijken niet onge
negen om in dezen geest aan de wenschen 
van een deel der Maatschappij-leden 
tegemoet te komen en STRAUB meende, 
dat dit het best in den vorm van hoofd
artikelen zou kunnen geschieden, zooals 
hij die reeds dadelijk bij zijn optreden 
heeft willen instellen, maar die toen 
langzamerhand verloopen waren. Hij heeft 
die zelf weder eens willen aanvatten, maar 
had dit door tijdsgebrek moeten achter
wege laten. 

De bezwaren van die vroegere 
hoofdartikelen zijn geweest, dat zij niet onderteekend werden (wat toen een van 
STRAUB'S voorwaarden geweest was). Daardoor was de geheele Redactie er voor verant
woordelijk en moesten zij dus vóór de publicatie bij de leden der Redactie circu-
leeren; hierdoor verloren zij weer veel van hunne actualiteit. Men zal dus weder tot 
onderteekende hoofdartikelen moeten teruggaan, maar dan kan hij dit niet alleen doen en 
moeten ook de andere leden der Redactie of der ^'ereeniging bereid zijn zoo dikwijls zij 
onderwerpen tegenkomen, die voor een hoofdartikel in aanmerking komen, zelven ook nu 
en dan zulk een artikel te schrijven. Dan moet daarenboven een titel boven zulk een artikel 

DR. A. MIJXLIEFF. 

i) De gegevens werden mij A\ elwülend verstrekt door den Secretaris der Aid. ARNHEM , Dr. VAX E R P T.\ . \LM.\X K I P . 
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geplaatst worden, om des te duidelijker te doen uitkomen, dat het niet van de Redactie uitgaat. 
Zoo stonden de zaken, toen op 27 APRIL 1902 een Buitengewone Hoofdbestuurs-vergadering 

der Maatschappij gehouden werd, waarin het ontwerp-rapport, dat S IKKEL als rapporteur 
had opgesteld over de wijze, waarop de reorganisatie zou moeten plaats hebben, besproken 
werd. Een afschrift van dat rapport was aan alle leden van het Hoofdbestuur gezonden, met 
het verzoek dit ernstig te bestudeeren, opdat met vrucht daarover zou kunnen worden 
gedebatteerd. 

Een gedeelte van dat rapport was aan de verhouding van Maatschappij en Tijdschrift 
gewijd. 

Uit de notulen dier Hoofdbestuurs-vergadering blijkt nu in de eerste plaats, dat reeds 
informaties waren ingewonnen over de kosten, die een eigen Orgaan met zich zou brengen. 
Die kosten voor drukken en papier, maar zonder het salaris voor een redacteur, zouden voor 
16 vel druks en 2200 exemplaren ongeveer / 4000.- bedragen; bij grootere uitbreiding van 
het Orgaan natuurlijk meer. De informaties, die de Secretaris, Dr. E. C. VAN LEERSUM, had 
ingewonnen, kwamen ongeveer tot hetzelfde bedrag. 

Verder bleek, dat SIKKEL, niettegenstaande hij waardeering voor het Tijdschrift uitsprak 
en het een slag voor de wetenschap in NEDERLAND zou achten, wanneer het Tijdschrift zou 
moeten ophouden te bestaan, voor de Maatschappij, met het oog op sociale belangen, een 
eigen Orgaan noodzakelijk achtte. Hij wilde niet ingaan op een voorstel om te trachten van 
het Tijdschrift gratis de beschikking te krijgen over een 400-tal bladzijden waardoor de kos
ten voor de Maatschappij verminderd zouden worden en een belangrijk argument tegen 
het bestaande contract zou worden ondervangen en hij wenschte ook geen onderhandelingen 
met de \'ereeniging te openen over zulk een nieuwe verhouding. J L D A wees daarbij op de 
verplichting, die de Maatschappij tegenover het Tijdschrift had, dat haar in moeilijke jaren 
met groote bereidwilligheid was tegemoet gekomen. 

Hoewel men voor het standpunt, om voor de geheele nieuwe organisatie van de 
Maatschappij ook de vrije hand te hebben in een Orgaan, dat zich uitsluitend met sociale 
aangelegenheden bezighield, wel wat kon gevoelen, betreurde men het toch, dat S IKKEL 

in zijn rapport daarvoor argumenten had aangevoerd, die geen rekening met de werkelijkheid 
hielden. 

Wij moeten voor deze uitspraak eene korte toelichting geven. In het rapport van A P R I L 

1902 lezen wij ten opzichte van het Tijdschrift, dat de groote stukken, die in het Tijdschrift 
verschenen, maakten, dat de Maatschappij-stukken slechts in hoekjes konden worden opge
nomen. Meer ruimte kon niet gegeven worden, omdat er reeds over te groote uitgebreidheid 
van het Tijdschrift geklaagd werd. Daarom werden: ,.sociale zaken in het geheel niet geplaatst". 
„Het Tijdschrift heeft al evenzeer verzuimd de bakens te verzetten, toen het getij verliep, 
,,als de Maatschappij". 

De onjuistheid van deze opmerking in het officieele rapport van SIKKEL, had hij gemakkelijk 
kunnen vermijden door het Tijdschrift op te slaan. Dan had hij kunnen zien, dat daarin sedert 
het optreden van STRAUB en ook al onder vroegere Gérants, maar vooral onder STRAUB, 

vraagstukken van sociaal-geneeskundigen aard in vorm van Oorspronkelijke stukken, hoofd
artikelen, referaten (afdeeling Beroepsbelangen daarin) en boekaankondigingen van opzettelijk 
daarvoor aangekochte boeken en ingezonden stukken, behandeld waren. 

Het rapport van S IKKEL werd na eenige wijzigingen in de Hoofdbestuurs-vergadering 
als voorstel van het Hoofdbestuur aan de Algemeene Vergadering ingediend. 

Toch werd besloten nog nader met de Redactie eene bespreking te houden over het 
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plan van gratis bladzijden en ook Dr. J U D A wil van geen afbreking van de relatie met het 
Tijdschrift weten, zonder nader overleg gepleegd te hebben. 

In de Redactie-vergadering van 4 M E I 1902 en in de later gehouden Alg. \ 'ergadering 
der Vereeniging wordt over het rapport van het Hoofdbestuur voor zoover dit betrekking 
heeft op het Tijdschrift uitvoerig gedebatteerd. 

In de Redactie-vergadering leest de Gérant het gedeelte voor, dat op het Tijdschrift 
betrekking heeft en waarin het Hoofdbestuur uitspreekt: 

D e M a a t s c h a p pi l b e h o e f t e e n e i g e n o r g a a n , d a t n i e t 
a l l e e n s t u k k e n o p n e e m t , d i e v a n h a a r u i t g a a n , m a a r 
d a t o o k a n d e r e n r u i m e g e l e g e n h e i d b i e d t v o o r b e s p r e 
k i n g e n v a n s o c i a a l - g e n e e s k u n d i g e v r a a g s t u k k e n e n 
h e t g e e n d a a r m e d e i n v e r b a n d s t a a t . 
i^. d o o r h e t u i t g e v e n v a n e e n e i g e n s o c i a a l - g e n e e s 

k u n d i g t i j d s c h r i f t ; 
2 ' . d o o r i r h e t N e d e r l a n d s e h T i j d s c h r i f t v o o r G e n c e s -

k u n d e e e n a f z o n d e r l i j k g e d e e l t e ^ e r b e s c h i k k i n g 
t e h e b b e n onder eigen redactie. 

De Redacteur-Gérant gevoelde er als redacteur veel voor om de Maatschappij, die op 
deze wijze tegenover haar optrad, los te later, maar als Maatschappij-lid mocht hij dit niet 
doen, omdat hij het tegen het belang der Maatschappij acht. Wat de bezwaren tegen de 
hooge door de Maatschappij te betalen kosten betreft, zou hij er geen enkel bezwaar tegen 
zien, om te bepalen, dat de Maatschappij niet meer dan den kostenden prijs betaalde van het 
voor haar gedrukte. Oorspronkelijk is dit, volgens hem, bij het oprichten van het Tijdschrift 
ook wel het plan geweest, toen een toelage per lid werd vastgesteld; de Maatschappij betaalde 
toen in allen geval minder dan toen hare Acta door het Maandblad, haar orgaan, werden 
gepubliceerd. Langzamerhand is echter het ledental der Maatschappij zóó toegenomen, dat 
nu feitelijk een niet onbelangrijke toelage aan het Tijdschrift verstrekt wordt. Dit behoeft 
niet, want hoewel het Tijdschrift zonder die toelage op het oogenblik niet zou kunnen rond
komen, mag er op den duur wel op gerekend worden, dat bij het steeds toenemende aantal 
abonnementen en de grootere winsten, die het Advertentie-blad in de toekomst zal opleveren, 
een toelage der Maatschappij boven den kostenden prijs, onnoodig zal blijken. 

ZWAARDEMAKER betoogt, wat het tweede punt betreft, dat de Redactie nooit de macht 
in het Tijdschrift uit handen mag geven. Het gaat niet aan om eene Commissie van Redactie 
uit de Maatschappij te laten beslissen, over wat er anders dan officieele stukken in het Tijdschrift 
gepubliceerd zal worden. De Redacteur-Gérant is tegenover de Vereeniging en tegenover 
de Wet verantwoordelijk. Hij had er geen bezwaar tegen, dat de Maatschappij eene Commissie 
van redactie voor hare stukken zou benoemen en dat deze die stukken aan het Tijdschrift 
ter opneming toezendt; dit zal, indien zij in behoorlijken vorm, ter beoordeeling van den 
Redacteur-Gérant, geschreven zijn, geen bezwaar opleveren. 

Ook de Gérant heeft tegen dit voorstel geen bezwaar, omdat hij overtuigd is, dat zulk 
een commissie geen dwaze dingen zal doen en dat het dus ook wel niet zoo heel anders zal 
worden dan het nu is. 

Een ander denkbeeld was, om in het Tijdschrift een nieuwe rubriek te maken onder het 
hoofd: Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst met de toevoeging: Buiten 
verantwoordelijkheid der Redactie. 
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Nog een ander denkbeeld wil door de Maatschappij eene commissie laten benoemen, 
die alle stukken van leden der Maatschappij op sociaal gebied in ontvangst heeft te nemen 
en daarover eenmaal in de maand een rapport uitbrengt, welk rapport dan in het Tijdschrift 
kan worden opgenomen. 

De Redactie besloot aan de Alg. Vergadering der Vereeniging mede te deelen wat, naar 
aanleiding van het voorstel van het Hoofdbestuur, in de Redactie besproken was en haar 
oordeel te vragen. 

Die Algemeene Red. Vergadering, op 25 M E I gehouden, betreurde, dat in de Redactie 
niet, zooals vroeger, een der leden door het Hoofdbestuur was aangewezen om de belangen 
der Maatschappij daarin te behartigen. GUYE die vroeger gecommitteerd was. was de laatste 
geweest. STOKVIS acht zulk een vertegenwoordiger beter dan een afzonderlijke redactie voor 
Maatschappij -stukken. 

In het algemeen bleek uit de discussies, dat men gaarne met de Maatschappij tot een 
vergelijk kwam: het Tijdschrift toch is ontstaan uit het verlangen naar eenheid, die eenheid 
moet men trachten te bewaren. Men bleek bereid om de Maatschappij niet meer te doen betalen 
voor hare stukken dan deze aan het Tijdschrift kostten en men was ook bereid om weder een 
commissaris der Maatschappij in de Redactie op te nemen; maar een afzonderlijke commissie 
van Redactie van de Maatschappij naast de Redactie wenschte men niet. 

Daar het rapport nog in de Alg. Vergadering der Maatschappij moest behandeld en men 
niet wist wat daarin zou besloten worden, meende de \'ereeniging, dat het beter was om vóór 
dien tijd een voorstel aan het Hoofdbestuur te doen en zoodoende uit eigen beweging mede 
te werken om de strooming, die in de Maatschappij bestaat, in goede banen te leiden. 
(PEKELHARI^X,) . 

Op voorstel van TREUB werd besloten aan het Hoofdbestuur een brief te schrijven, 
waarin te kennen gegeven wordt, dat de Vereeniging bereid was te onderhandelen over een 
nieuwe regeling. Dan kan het Hoofdbestuur aan de Alg. Vergadering voorstellen haar op 
te dragen met de Vereeniging overleg te plegen over een regeling en tot een voor beide bruikbaar 
voorstel aan de Algemeene Vergadering van het volgend jaar te komen. Dit voorstel wordt 
met 13 tegen 7 stemmen aangenomen, In dit schrijven zal op de onjuistheden in het rapport 
van S IKKEL gewezen worden, welke ook aan de Algemeene ^^ergadering zullen worden 
medegedeeld. 

De Redacteur-Gérant nam op zich om in een hoofdartikel in het Tijdschrift vóór de 
a.s. Alg. Vergadering der Maatschappij het geheele reorganisatie-plan van het Hoofdbestuur 
te behandelen en daarin, wat het Tijdschrift betreft, eveneens te wijzen op de onjuistheden 
in het rapport van SIKKEL. 

Aan die opdracht werd door den Gérant in het Tijdschrift-nommer van 21 J U N I 1902 
in een hoofd-artikel op uitnemende wijze voldaan; zijn rustig betoog moet op de leden der 
Maatschappij een kalmeerenden indruk gehad hebben. Hij wijst daarin in de eerste plaats 
op de weinig krachtige houding, die het Hoofdbestuur in den loop der jaren had aangenomen, 
waarbij het van leidend hoofd slechts een uitvoerend orgaan geworden was. Ook het rapport, 
dat op overhaaste wijze als een urgent rapport door de Alg. Verg. werd aangenomen, wijst 
op gebrek aan leiding. Dat er dus herziening der Maatschappij gewenscht is, geeft hij dadelijk 
toe, maar die herziening moet niet zijn in den vorm, dien het rapport aangeeft en waarbij 
aan de Afdeelingen vrijheid gelaten wordt, zich in de richting van vakvereenigingen te ont
wikkelen. Wanneer de Maatschappij, zooals de vakvereenigingen, zich uitsluitend gaat toeleggen 
op de verdediging van de persoonlijke belangen van de leden, gaat zij een verkeerden kant 
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uit en zal zij haren invloed in de groote Maatschappij verliezen. De met een ideaal doel opgerichte 
Maatschappij, zou op deze wijze hare waardigheid, haar invloed en haar zelfrespect verliezen. 
De groote Maatschappij, die alle geneesheeren in den lande zal vereenigen, richte haar blik 
hooger dan het persoonlijk belang. Zij die anders willen, mogen zich gerust afscheiden, de 
machteloosheid van hun standpunt zal spoedig genoeg blijken. Dit wat het algemeene van 
de reorganisatie-plannen betreft. 

Ten opzichte van hetgeen het rapport over het Tijdschrift zegt, gaat STR.^UB uitvoerig 
na wat er juist is van de bewering, dat de Maatschappij een eigen Orgaan behoeft om de 
verschillende voorstellen, die op de Alg. Verg. gedaan worden aan een uitvoerige c.itiek te 
kunnen onderwerpen. Wanneer het rapport meent, dat in het Tijdschrift die gelegenheid 
tot bespreking niet bestaat, toont dit alleen een volkomen onbekendheid van den steller van 
het rapport met het streven van de Redactie. 

Uitvoerig zet STRAUB de onjuistheid uiteen van de bewering, dat voor sociale zaken in 
het Tijdschrift geen plaats zou zijn. Hij kon er op wijzen, dat het punt der sociale belangen 
een der eerste was op zijn programma, toen hij als Redacteur-Gerant optrad: tal van leading 
artikels, op uitnoodiging der Redactie geschreven, PiXKHor's rubriek der beroepsbelangen 
vestigden herhaaldelijk de aandacht der lezers op sociaal-geneeskundige vraagstukken. 
Oorspronkelijke stukken, door de schrijvers geteekend, vervingen later deze leadings. Uit 
dat alles blijkt niet alleen, dat het in de bedoeling der Redactie gelegen heeft om over sociaal-
geneeskundige vraagstukken de lezers in te lichten, maar de Redactie was er ook in geslaagd 
dit ten uitvoer te brengen, getuige de talrijke artikelen, die men daarover in het Tijdschrift 
vindt en STRAUB kan de tegenovergestelde meening, die in het rapport tot uiting komt, slechts 
verklaren door aan te nemen, dat de rapporteur slecht, zijn herinnering en niet de jaargangen 
geraadpleegd had. 

Een andere bewering, dat de Redactie stukken van sociaal-geneeskundigen aard, die 
haar worden toegezonden, zoude weigeren, omdat zij van socialen aard waren, weerlegt STRAUB 

uitvoerig door de verschillende plaatsen in den jaargang igoi aan te wijzen waar zulke stukken 
opgenomen zijn. In dien jaargang zijn slechts 7 ingezonden stukken van dien aard geweigerd, 
niet wegeni plaatsgebrek en niet omdat de Redactie het niet met de strekking eens was, maar 
hoofdzakelijk wegens onvoldoende bewerking van het daarin behandelde onderwerp. 

De klacht in het rapport, dat de verslagen der Afdeelingen slechts de titels van het voor
gedragene behelzen, kan moeilijk een verwijt aan de Redactie zijn; de Redactie neemt alles 
wat het Hoofdbestuur zendt, dadelijk en onveranderd op. Maar de verslagen der Afdeelingen 
worden door de Secretarissen zóó verkort bij het Hoofdbestuur ingezonden, op verzoek van 
den voorgaanden Hoofdbestuurder-Secretaris ! 

Dat Staats-hygiëne en Staats-geneeskunde het Tijdschrift niet ter harte gaan, zal men 
moeilijk kunnen beweren, wanneer men de lange reeks van artikelen zich herinnert die over 
de inrichting van de geneeskundige Armenzorg van de groote gemeenten in NEDERLAND in het 
Tijdschrift verschenen zijn, die door een redactie-artikel waren uitgelokt. Toen de ongevallen
verzekering naderde heeft de Redactie, die het belang van dat vraagstuk inzag, aan Dr. 
DEKXATEL de opdracht gegeven om in DUITSCHLAXD de werking van de Wet te gaan 
bestudeeren en ieder herinnert zich nog de voortreffelijke wijze, waarop deze collega, die 
opdracht ten uitvoer heeft gebracht. 

De waardeerende woorden, die in het rapport over het Tijdschrift gezegd zijn, wil STRAUB 

niet te zeer a la lettre nemen; hij is zich er van bewust, dat men bij de beste pogingen toch 
dikwerf nog te kort schiet. Maar hij wenscht wel, dat de Maatschappij de pogingen van het 
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Tijdschrift zal steunen en niet te zeer op versnippering van krachten zal aansturen. Zeker 
mist de Maatschappij het recht dit te doen met de bewering, dat voor de sociaal-geneeskundige 
vragen in het Tijdschrift geen plaats zou zijn. Het Tijdschiift is op dat punt ,,diligent en naar 
,,hij meent diligenter dan menig diligent verklaarde Maatschappij-commissie." 

In de Hoofdbestuurs-vergadering van 6 J U L I 1902, die te 's HERTOGEXBOSCH vóór de 
Alg. Vergadering der Maatschappij gehouden werd, schijnt men wel onder den indruk van 
STRAUB'S uiteenzettingen in het Tijdschrift gekomen te zijn. 

In deze vergadering was de brief van het Tijdschrift ingekomen en op voorstel van den 
Voorzitter stelde het Hoofdbestuur voor een commissie te benoemen om met het Tijdschrift 
te onderhandelen. 

In de Buitengewone Vergadering van het Hoofdbestuur op DIXSDAG 8 J U L I werden de 
H.H. J U D A , N I J H O F F en v. LEERSUM tot leden dezer commissie benoemd. 

In de in dien tusschentijd gehouden Alg. Vergadering der Maatschappij kwam vóór de 
behandeling der reorganisatie-plannen, nog een ander punt ter sprake, waarbij het Tijdschrift 
betrokken was, namelijk het publiceeren van het groote verslag over de Ziekenfondsen, 
rapporteur Dr. VAN E D E N . DC rapporteur verzocht om de commissie nogmaals diligent te 
verklaren. Het eerste deel van dit rapport zal voor de lezers van het Tijdschrift een niet zeer 
verkwikkelijke lectuur zijn en het zal een zoodanigen omvang hebben, dat het onbescheiden 
zou zijn daarvoor een plaats in het Tijdschrift te vragen. De commissie verzocht daarom 
verlof om, in overleg met het Hoofdbestuur, voorloopig althans voor dit deel een uitgever 
te zoeken. 

Dit kon evenwel niet geschieden zonder het contract met het Tijdschrift te schenden; 
het rapport behoort in het Tijdschrift te huis en STRAUB wijst er op, dat het Tijdschrift wel 
meer stukken in brochure-vorm heeft uitgegeven, zooals bijv. PLUGGE'S bekende rapport en 
de historische bijlagen van den catalogus van de ARNHEMSCHE Tentoonstelling. 

Er wordt dus besloten eerst met het Tijdschrift te onderhandelen en de uitgave door 
dit te laten bezorgen ,,indien het Tijdschrift ten minste niet te duur is", zegt de Voorzitter; 
maar STRAUB verzekert, dat dit er geen zaakje van wil maken. 

Ten gevolge van het aannemen door de Alg. Vergadering van een motie van de Af deel ing 
ZEELAND om de besprekingen over de reorganisatie, wegens onvoldoende voorbereiding, tot 
een nader te bepalen en uitsluitend daaraan te wijden Buitengewone Alg. Verg. der Maatschappij 
uit te stellen, worden de reorganisatie-plannen in de Vergadering te 's HERLOGENBOSCH niet 
verder besproken, maar op een door het Hoofdbestuur overgenomen voorstel van GRONINGEN 

uitgesteld tot een na 15 OCTOBER te houden Buitengewone Alg. Vergadering. 
Zoowel het Tijdschrift als de Maatschappij hadden dan tijd om de zaak rustig te overleggen. 

Van de zijde van het Tijdschrift was daarvoor eene gecombineerde vergadering van de Redactie 
met de afgevaardigden van het Hoofdbestuur belegd op 27 J U L I 1902. Voor het Hoofdbestuur 
waren daarvoor aanwezig de H.H. J U D A , SIKKEL en v. LEERSUM. N I J H O F F was dus door 
SIKKEL vervangen. 

Daarin waren twee questies te behandelen: de financieele en de principieele. De eerste 
wenschte J U D A niet te behandelen, omdat de tweede de hoofdzaak was. J U D A zette uiteen, 
dat het Tijdschrift aan zijne lezers niet gaf wat het geven moest ook niet in medisch icetenschappe-
lijken zin; maar SIKKEL verbeterde dit dadelijk, omdat men het uitsluitend moest hebben over 
de sociaal-medische questie; daarvoor vraagt het rapport van het Hoofdbestuur een gedeelte 
van het Tijdschrift op. Dit zou kunnen gebeuren door het Tijdschrift in twee deelen te splitsen, 
waarvan het sociaal-medische aan het Hoofdbestuur werd afgestaan om leiding en invloed 
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aan de Maatschappij te geven. Mocht dit niet gaan en mocht de Maatschappij een eigen Orgaan 
gaan uitgeven, dan zou dit toch nimmer een geneeskundig tijdschrift worden. 

Hierover waren de afgevaardigden van het Hoofdbestuur het niet eens. v. LEERSU.M 

erkende openlijk, dat de geheele questie wel degelijk een financieele en een wetenschappelijke 
zijde had: een groot deel der leden der Maatschappij was, volgens hem ontevreden op het 
Tijdschrift, zoowel omdat het wetenschappelijk te weinig gaf en zij dus te weinig uit het 
Tijdschrift leerden, als ook omdat er te weinig sociaal-medische questies in behandeld 
werden. 

Uit de mededeelingen van J U D A bleek verder dat het Maatschappij-gedeelte, volstrekt 
niet tevreden zou zijn met het uitsluitend opnemen van stukken op sociaal gebied, maar ook 
de berichten en Personalia wen,schte op te 
nemen en dat daarenboven het Tijdschrift 1 
zich zou moeten verplichten om alle sociaal- j 
medische opstellen, die het voor zich zou I 
ontvangen, aan de Maatschappij-redactie 
af te dragen. Dit had trouwens Dr. MEXXO 
HuiziNGA ook wel begrepen, want hij deed 
uitkomen, dat er toch werkelijk niet vol
doende sociaal-medische questies waren 
om een geheel tijdschrift-deel te vullen. 

De wenschen, die J U D . \ openhartig 
uitsprak, gaven wel een anderen kijk op 
de bedoelingen dan men tot nu toe gehad 
had en SIKKEL haastte zich om de zaak 
weer recht te zetten en tot haar oor
spronkelijke beteeken is terug te brengen. 

Welk voorstel wenschte nu de I^e-
dactie daartegenover te zetten? 

STRAUB zette het plan, dat ZWAAKDI:-

M.AKER in de vorige vergadering had ge
opperd daartegenover: een Maatschappij-
commissie, die de sociaal-medische op
stellen, die aan het Hoofdbestuur zouden 
worden toegezonden, zou beoordeelen en ' 
ordenen, en die deze dan aan de Redactie 
ter opneming zou toezenden en waarvan 
de Red.-Gérant alleen het al of niet behoorlijke van den vorm zou mogen beoordeelen. 

De afgevaardigden van het Hoofdbestuur vonden dit volkomen onaannemelijk. 
,,Laat dan het Hoofdbestuur gedelegeerden in de Redactie benoemen, die kunnen dan 

,,invloed op den inhoud van het Tijdschrift uitoefenen." 
Ook dit achtten de afgevaardigden onvoldoende: die gedelegeerden zouden in de Redactie 

overstemd worden, meenden zij, en in het geheel geen invloed kunnen uitoefenen. 
Men kwam dus niet verder en het bleek bij deze besprekingen, dat men de klare uiteen

zetting van STR.AUB in het Tijdschrift eenvoudig negeerde. 
Ten slotte werd de volgende overeenkomst getroffen; die de Redactie (niet de Red. Gerant) 

bereid was aan de Buitengewone "\''ergadering der Vereeniging voor te leggen: 
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1°. De Vereeniging Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde zal het door haar 
uitgegeven Nederlandsch Tijdschrift splitsen in twee afdeelingen. De eerste 
a f deeling zal zijn een wetenschappelijk gedeelte en tevens bevatten de rubrieken 
buitenlandsche en binnenlandscJie berichten en Personalia. De tweede afdeeling 
Z2I een maatschappelijk gedeelte zijn en bevatten de Handelingen der Maatschappij 
en verder stukken van sociaal geneeskundigen aard, over beroepsbelangen enz. 

2°. De tweede afdeeling zal geredigeerd worden door het Hoofdbestuur of een 
commissie van Redactie van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering 
der Geneeskunst. 

3 °. De Vereeniging Het Nederlandsch l'ijdschrift voor Geneeskunde brengt aan de Neder-
landsclie Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst in rekening de "werkelijk 
door haar gemaakte kosten voor drukken, papier, verzending enz. van al datgene, 
dat van wege de Maatschappij in het Tijdschrift geplaatst is. 

4^ Het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde blijft tevens Orgaan van de 
Nederlandsche Maatschapij tot Bevordering der Geneeskunst. 

De bespreking dezer voorstellen had plaats in een Buitengewone Vergadering der 
Vereeniging op 5 OCTOBER 1902, welke door een Buitengewone Redactie-vergadering werd 
voorafgegaan. 

In die Redactie-vergadering besprak de Red.-Gérant de financieele gevolgen, die het al 
of niet aannemen van die voorstellen voor het Tijdschrift zal hebben. Worden zij aangenomen, 
dan zal de reductie voor de Maatschappij-leden moeten vervallen of kleiner moeten worden, 
bijv. van / 3 . - op / 2 . - moeten gebracht worden, omdat het Tijdschrift de toelage der 
Maatschappij nog niet missen kan. De abonnements-prijs moet dan voor de leden der Maat
schappij / 8,50 worden of bij praenumeratie / 8.-. In het geval, dat de voorstellen niet worden 
aangenomen, gaan Tijdschrift en Maatschappij dus uit elkaar en moet de abonnements-piijs 
dadelijk op / 8 .- en / 10.- gesteld worden. 

Als het voorstel verworpen wordt zal er nog wel het een en ander op financieel gebied 
te regelen zijn, waarvoor dan nog een afzonderlijke vergadering zal moeten belegd worden; 
wordt het voorstel aangenomen, dan wenscht STRAUB af te treden als Redacteur-Gérant. 

Men vertrouwt evenwel, dat STRAUB niet midden in de moeilijkheden zal weggaan en de 
Secretaris wijst er op, dat liet contract met de Maatschappij loopt van jaar tot jaar en als 
het vóór 1°. J U L I niet is opgezegd, stilzwijgend met een jaar verlengd is; in allen geval zal dus 
het loopende contract met de Maatschappij nog tot 1° JANUARI 1904 gelden. 

In de daarna gehouden Alg. Jaarvergadering van het Tijdschrift ondervindt dit voorstel 
nagenoeg van alle zijden bestrijding. Er zijn wel enkele leden, die meenen een waarschuwende 
stem te moeten laten hooren tegen een breuk met de Maatschappij, maar de algemeen e 
sternming is tegen het aannemen van dit voorstel. 

Daar hooren wij in de eerste plaats de waarschuwende stem van den oud-Gérant Dr. J. 
ZEEMAN: eene splitsing van het Tijdschrift in twee deelen, een ie en een 2e afdeeling, een 
wetenschappelijk en een maatschappelijk deel? Goed ! Maar het eerste deel bevatte ook stukken 
van sociaal geneeskundigen aard en beroepsbelangen en het tweede deel zij een Maatschappelijk 
gedeelte, dat de Handelingen der Maatschappij bevat; maar geeri Maatschappij-redactie naast 
de onze 

Weest op uw hoede waarschuwt hij, het Maatschappij-gedeelte zal eerlang van het 
wetenschappelijk gedeelte door de Maatschappij worden afgescheiden en met al de ervaringen, 
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die het als redactie heeft opgedaan, als een afzonderlijk tijdschrift naast het Ned. Tijdschrift 
komen te staan. 

Er is voor de Redactie geen aanleiding om naar de ongemotiveerde klachten van enkele 
ontevredenen te luisteren; zij ga haar eigen gang met de zorg van den inhoud; op hare bevoegdheid 
sta men geen inbreuk toe. 

De Oud-Gérant GUYE acht eveneens het voorstel bedenkelijk en zou de Maatschappij 
willen toestaan een paar leden in de Redactie te benoemen en de oud-Gérant DELPRAT wijst 
op de groote bezwaren, die er zullen ontstaan bij het opmaken der wekelijksche nommers, 
wanneer er twee redacties naast elkander zullen staan. 

MEXNO HUIZINGA waarschuwt nu wel voor de mogelijkheid, dat bij verwerping de Maat
schappij een concurreerend tijdschrift zal oplichten en dat het Tijdschrift toch niet tegen 
de strooming zal op kunnen roeien, maar T R E U B verbaast zich over zulk een kleinmoedigheid. 
Hij acht de voorstellen beneden de waardigheid van het Tijdschrift, dat een naam heeft op 
te houden, zoowel in het binnen- als in het buitenland. Er valt over die voorstellen niet te 
stemmen. Waarom zullen wij het recht uit handen geven? om den inhoud van het Tijdschrift 
op peil te houden? Waarom zal het Tijdschrift zulke concessies doen, waar de Maatschappij 
er geen enkele doet? Zoo het moet zal het Tijdschrift zeer wel den strijd kunnen aanbinden. 
Hij wenscht aan de Maatschappij te antwoorden, dat het Tijdschrift bereid is tot nader overleg, 
indien de Maatschappij dit vraagt; zoo niet, dan ga ieder zijns weegs. 

STRAUB wees er op, dat het geen voorstellen van de Redactie zijn, maar dat de Redactie, 
na de bespreking met de commissie uit het Hoofdbestuur, verklaard heeft bereid te zijn deze 
voorstellen aan de Vereeniging voor te leggen. Ook hij wenscht het maatschappelijk gedeelte 
niet uit handen te geven, omdat het Tijdschrift ook het orgaan is der practisierende genees
kundigen en het dus niet uitsluitend wetenschappelijke zaken in het Tijdschrift moet geven; 
ook meent hij, dat de verzorging voor de maatschappelijke zaken bij de Maatschappij niet 
in goede handen is, daarvoor moet men menschen hebben die op dit punt hunne sporen 
verdiend hebben en daarvoor geeft een benoeming door de Maatschappij niet voldoende 
waarborg. Hij voor zich wil op de voorstellen der Maatschappij niet ingaan, wanneer de 
Maatschappij niet van harte met het Tijdschrift meegaat en het Tijdschrift niet van harte 
de concessies doet, die de Maatschappij eischt, dan is het beter dat wij uit elkaar gaan en 
wanneer de leden der Vereeniging hun hulp verleenen, zal het Tijdschrift den strijd, die hun 
opgedrongen wordt, zeer goed kunnen aanvaarden. 

Voor het voorstel van GUYE gevoelen vele leden sj'mpathie en STRAUB verbindt dit met 
het vroeger denkbeeld van ZWAARDEMAKER. STRAUB is overtuigd, dat de Maatschappij 
een vaste commissie voor de heroepsbelangen zal instellen en meent nu dat de Redactie 
eenige leden dier commissie toegang tot de Redactie-vergaderingen zou kunnen geven, met 
stemrecht. Men zou dan de zekerheid hebben, dat men in de leden dier commissie 
menschen in de Redactie kreeg, die op het gebied der sociale belangen zich hebben 
onderscheiden. 

De geamendeerde punten i en 2 der voorstellen worden nu met 19 tegen 2 stemmen 
verworpen. Punt 4 verviel daarmede; maar punt 3, het berekenen van den kostenden prijs 
voor de Maatschappij, wordt met algemeene stemmen aangenomen. 

Het voorstel van GUYE, met de uitbreiding, die STRAUB er aan gegeven had, dat namelijk 
door de Vereeniging aan drie leden van eene c o m m i s s i e voor maatschappel i jke 
vraags tukken uit de Maatschappij , als bui tengewone redacteuren toegang tot de 
Redact ie -vergaderingen zal w o r d e n gegeven , met recht van advies en recht van 
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s t e m zonder dat zij l id der Vereeniging zul len zijn, wordt met op één na algemeene 
stemmen AANGENOMEN. 

Hiervan zal spoedig mededeeling aan het Hoofdbestuur gedaan worden en verzocht 
worden het desbetreffende schrijven der Redactie in het Tijdschrift te laten opnemen, opdat 
de Afdeelingen er ook kennis van zouden kunnen nemen. 

In dit schrijven aan het Hoofdbestuur dd. 19 OCTOBER 1902 geeft de Redactie een 
overzicht van de plaats gehad hebbende besprekingen. Zij geeft daarin met beslistheid te 
kennen, dat zij meester wenscht te blijven in eigen huis, geen redactie naast zich kan toelaten 
en de besprekingen over sociaal-geneeskundige zaken niet uit handen wenscht te geven. 

De klachten, die over het Tijdschrift zouden worden geuit, vinden in allen geval niet 
haar uitdrukking in het aantal abonne's, dat steeds toeneemt. 

De Vereeniging wenscht evenwel een zuiverder toestand in de verrekening met de 
Maatschappij in het leven te roepen, die niet van het toevallige aantal leden der Maatschappij 
en van het aantal bladzijden druks afhankelijk moet zijn en stelt daarom voor, dat de Maat
schappij slechts den kostenden prijs zal betalen voor de door haar ter opneming gezonden 
stukken. Daardoor zal de Redactie evenwel genoodzaakt zijn de reductie, die de leden der 
Maatschappij op den abonnements-prijs genieten, met / i . - te verlagen, zoodat die leden niet 
meer / 3 . - reductie genieten zullen, maar slechts / 2 . - . Anders zou het financieel evenwicht 
tusschen inkomsten en uitgaven verbroken worden. Door den veel grooteren omvang van 
het Tijdschrift en de talrijke illustraties, die tegenwoordig gegeven worden, zijn de kosten 
van het Tijdschrift in de laatste jaren belangrijk verhoogd zonder dat de abonnemenis-prijs 
daarmede gelijken tred hield. 

De Vereeniging erkent evenwel gaarne de voortreffelijke bedoelingen der Maatschappij 
om de sociaal-geneeskundige belangen meer te behartigen en doet dus harerzijds een 
voorstel aan de hand, waarmede naar hare meening op uitnemende wijze aan dat verlangen 
kan tegemoet gekomen worden. Zij zou een samenwerking tusschen een te verwachten Commissie 
voor de Beroepsbelangen en de Redactie willen in het leven roepen, door drie van de leden 
dier Commissie zitting te geven in de Redactie, waardoor deze voortdurend over de 
beste krachten voor de behartiging dier belangen zou kunnen beschikken. Het verschil met 
het voorstel van het Hoofdbestuur is niet zoo heel groot en het voorstel zou voldoen aan de 
wenschen der Vereeniging, die de eenheid in hare Redactie onder geen voorwaarde wil prijs 
geven. 

In zijn antwoord op dit schrijven gaf het Hoofdbestuur d.d. 3 NOVEMBER zijn teleurstellhig 
te kennen, dat de Redactie niet op zijne voorstellen wilde ingaan, eene teleuistelling, die des 
te grooter was, omdat de afgevaardigden, die met de Redactie hadden onderhandeld, 
den indruk hadden ontvangen, dat zij met het voorstel van het Hoofdbestuur geheel 
medeging. De besliste weigering der Vereeniging deed de vraag rijzen of het nog eenig nut 
kon hebben de onderhandelingen verder voort te zetten. 

Het Hoofdbestuur achtte het voorstel der Vereeniging onaannemelijk, het geeft geen 
waarborg, dat de soc. geneeskundige zaken op die wijze voldoende tot haar recht zullen 
komen en het moet daarenboven rekening houden met de uitspraak der Afdeelingen van 
de Maatschappij, die wel geen eigen Orgaan gewenscht hebben, maar toch een overeen
komst, waarbij de Maatschappij een gedeelte van het Tijdschrift onder eigen redactie zou 
krijgen. 

Het Hoofdbestuur, de diensten, die het Tijdschrift aan de geneeskundige wereld in 
NEDERLAND bewezen heeft, erkennende, eischt ook erkenning dooi het Tijdschrift van het groote 
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belang, dat dit er bij heeft om Orgaan der Maatschappij te zijn en wil het zijne doen om een 
scheuring te voorkomen, maar het moet rekening houden met de stemming in de Maatschappij; 
deze heeft tot nu toe de bespreking van de soc. geneeskundige belangen in het algemeen en 
van hare leden aan het ,,goeddunken" van de Redactie overgelaten; willen die leden zich 
op dat gebied uiten, dan moet deze uiting aan de sanctie van de Redactie onderworpen worden. 
Dit kan niet zoo voortgaan. Verzet het Tijdschrift zich tegen ,,den uitgesproken wensch", 
dan zal de band met de Maatschappij verbroken worden en zal deze vermoedelijk geen steun 
meer verleenen. Het Hoofdbestuur geeft tevens te verstaan, dat dit op het debiet van het 
Tijdschrift wel van invloed zal zijn en dat beide partijen er schade door ondervinden zullen ! 

Het voorste], dat het deed, bevatte het ,,minimum eischen" en beoogt alleen splitsing 
van het Tijdschrift; het Hoofdbestuur hoopt derhalve, dat de \'ereeniging hare onwelwillende 
houding zal laten varen; weigert zij tegemoetkoming, dan zal zij het odium van de breuk op 
zich laden, die het Hoofdbestuur gaarne wil vermijden. 

Het wenscht gaarne een spoedig antwoord te ontvangen, ten minste vóór 20 NOVEMBER, 

en hoopt dat dit ten minste ,,eenigermate als uitgangspunt voor verdere beraadslagingen 
,,in aanmerking zal kunnen komen". 

Dit schrijven was het resultaat van eene vergadering van het Hoofdbestuur op 26 OCTOBER 

1902. 

In die vergadering had ROSENSTEIX zich onbewimpeld voor het standpunt der Redactie 
verklaard. Hij had in het geheel niet den indruk gekregen, dat de Redactie op hoogen toon 
geantwoord had, zooals men het in die vergadering deed voorkomen. Hij vroeg zich af, wat 
moet er in dat door het Hoofdbestuur gewenschte vakblad komen, hoe zal men het willen 
vullen? In NEDERLAND heerschten niet de DUITSCHE toestanden; wil men op soc. geneeskundig 
gebied artikelen geven, dan zullen dit in hoofdzaak referaten van buiten landsche toestanden 
worden; moet daarvoor nu een afzonderlijk blad opgericht worden? 

Volgens SIKKEL was een speciaal blad juist noodig, omdat er in NEDERLAND nog zoo 
weinig op dit gebied gedaan werd, dat blad moet bijtijds wijzen op de gevaren, die den genees
kundigen stand bedreigen, de toestanden moeten hier niet zoo worden als zij in DUITSCHLAND 

geworden zijn. 
Tegenover de rustige verdediging van het standpunt der Redactie door ROSENSTEIX 

en de even rustige bestrijding door SIKKEL, valt de scherpe critiek van een vroegeren Hoofd
bestuurder-Secretaris in die Hoofdbestuurs-vergadering te meer op ,,Weest op uw hoede", 
zegt hij tot het Hoofdbestuur ,,eenmaal zal de tijd aanbreken, waarin het verschijnen van een 
,,soc. geneeskundig tijdschrift niet meer kan worden tegengehouden, heeft het Ned. Tijdschrift 
,,voor Geneeskunde dan op dat gebied de teugels in handen, dan zal het nieuwe tijdschrift al 
,,dadelijk bij de geboorte ,,vermoord" worden !" Ook hij zeide tegen een breuk te zijn, maar 
wanneer die mocht komen, zal het de schuld zijn van het Tijdschrift, dat ,,niet op voldoende 
,,wijze voor de behartiging der sociale belangen heeft willen zorgen". Hij wijst er verder op, 
dat de wetenschappelijke stukken in het Tijdschrift gehonoreerd worden, maar dat de Maat
schappij de opgenomen sociale stukken zelf zou moeten betalen ! Het tegenvoorstel der 
Vereeniging zal naar zijne meening ingrijpend geamendeerd moeten worden. 

Dit financieele argument, dat trouwens niet ter zake dienende was, zou alleen dan 
beteekenis hebben, wanneer de Maatschappij zonder hare verbinding met het Tijdschrift 
hare stukken gratis kon doen drukken en verzenden. Jammer is echter de voorstelling, dat 
het Tijdschrift niet op voldoende wijze voor de soc. belangen zou willen zorgen. Zulk een 
argument mocht na het uitnemende hoofdartikel van STRAUB niet meer gebezigd worden. 
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SIKKEL waarschuwde nog eens, dat, als de Vereeniging de zaak niet op vriendschappelijke 
wijze zou willen regelen er niets anders overbleef dan het oprichten van een eigen Orgaan, 
maar dat in dat geval, zooals hij de Redactie reeds mededeelde, de Maatschappij het Tijdschrift, 
wanneer het daardoor in moeilijkheden zou komen, wel een subsidie zal willen geven. 

De ^'oorzitter meent, dat het Tijdschrift hoog spel speelt en dat ook hij liever niet verder 
zou willen onderhandelen, maar wegens de wetenschappelijke beteekenis van het Tijdschrift 
in ons land, wil hij nog trachten een modus vivendi te vinden en met het opstellen daarvan 
de drie afgevaardigden van het Hoofdbestuur belasten, die dan het Tijdschrift moesten 
wijzen op deszelfs eigen belang en op de beteekenis, die een breuk voor het Tijdschrift 
hebben zou. 

Men is dus blijkbaar vol zorg om het Tijdschrift van zijn onberaden stap, die tot zijn 
verderf zou leiden, af te houden ! i 

Bij het lezen dezer discussies en van den vaderlijken toon van het Hoofdbestuur der 
Maatschappij valt het op, dat daarbij door het Hoofdbestuur de Maatschappij zoo tegen
over het Tijdschrift wordt gesteld, terwijl toch de leden der ^'ereeniging die het Ned. 
Tijdschrift voor Geneeskunde uitgeeft, ook allen, leden der Maatschappij zijn, wien allen het 
belang der Maatschappij evenzeer tei harte gaat. ^^elell zijn oud-Hoofdbestuurders der Maat
schappij en de leden der "\'ereeniging worden niet uit de minst gunstig bekende vertegen
woordigers van de Nederlandsche geneeskunde gekozen. 

Het maakt dan ook wel een eenigszins zonderlingen indruk, wanneer men leest hoe hun 
op het hart gedrukt wordt om geen onberaden stappen te nemen. 

Dit acht Dr. J U D A onnoodig; het Tijdschrift weet zeer goed wat het doet. Hij stelt dus voor 
om bij het voorstel der Vereeniging een prae-advies te geven met een exposé over de gevoerde 
onderhandelingen en dit prae-advies te doen luiden: om niet op de voorstellen der Redactie in 
te gaan en het Tijdschrift daarom ook niet langer te doen zijn fiet Orgaan der Maatschappij. 

Daar wilden de leden echter blijkbaar niet aan: NI JHOEF zegt, dat de beslissing bij de 
Alg. Vergadering berust; SIKKEL, dat alleen het antwoord der Vereeniging mag gepubliceerd 
worden en niet het verhandelde in de Redactie-vergadering en het standpunt dat het 
Hoofdbestuur inneemt. De Voorzitter wil een modus vivendi. 

Het antwoord van het Hoofdbestuur aan de Redactie dd. 3 NOVEMBER 1902, wordt in 
de Redactie-vergadering van 16 NOVEMBER 1902 behandeld. Uit de notulen dier vergadering 
blijkt, dat de Redactie er geen heil inziet, om nog eens uitvoerig over de zaak te spreken; 
ons standpunt is in het schrijven aan het Hoofdbestuur duidelijk genoeg uiteen gezet en dit 
is het eenige wat wij kunnen antwoorden, een reden om op de besluiten terug te komen, bestaat 
er niet. Slechts over den vorm, waarin het antwoord gekleed zal zijn, wordt nog van gedachten 
gewisseld. Moet de brief van het Hoofdbestuur punt voor punt beantwoord worden of kan 
men met algemeene beantwoording volstaan? Dit laatste wordt verkozen, omdat het schrijven 
van het Hoofdbestuur anders zoo licht tot onaangename opmerkingen zou aanleiding geven, 
wat men liever vermijden wil. Maai het is wel noodig, dat de Redactie nog eens duidelijk doet 
uitkomen, dat het voorstel der Redactie een groote concessie bevat en dat er door de wijze, 
waarop de zaken in de Redactie behandeld worden, geen sprake kan zijn van overstemmen 
van eene minderheid; er worden vriendschappelijke besprekingen gehouden, waarin ieder 
vrijuit zijne meening zeggen kan, maar tot stemmen komt men in de Redactie slechts 
hoogst zelden. • ' •••• 

ZWAARDEMAKER wil er zelfs toe overgaan om de Buitengewone Redacteurs der Maat
schappij nog een zekere zelfstandigheid in de redactie te geven, maar de Redactie blijft 
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verantwoordelijk en daarvan mogen wij niet afgaan. Hij acht het beter om punt voor punt 
den brief van het Hoofdbestuur te beantwoorden, want de Af deelingen moeten, indien zij 
den brief van de Redactie lezen, zien tot welke vergaande concessies de ^'ereeniging bereid 
is en hoe weinig gefundeerd de oppositie van het Hoofdbestuur is. 

De Redactie wil echter elk hard woord aan het adres van het Hoofdbestuur absoluut 
vermijden en men besluit den brief dus in algemeene termen te stellen. .STRAUB had daarvoor 
reeds een concept gereed, dat na eenige wijzigingen wordt goedgekeurd. Aan de beide 
Gérants wordt opgedragen in dien geest aan het Hoofdbestuur te antwoorden. 

Door den grooten haast, die verzocht werd: het Hoofdbestuur had vóór 20 NOVEMBER 

antwoord verzocht, behoefde dit schrijven niet meer te circuleeren. Er zal worden voorgesteld, 
dat de correspondentie door het Hoofdbestuur wordt gepubliceerd in het Tijdschrift of dat 
het Hoofdbestuur aan de Redactie machtiging geeft om deze te publiceeren. 

Het schrijven van de Redactie draagt den datum van 18 NOVEMBER 1902. Zij deelt daarin 
mede, dat zij met vreugde heeft kennis genomen van den uitgesproken wensch om met het 
Tijdschrift te blijven samenwerken. Maar zij heeft geen vrijheid kunnen vinden het door het 
Hoofdbestuur als minimum van eischen gekenschetste voorstel op nieuw aan de \'ereeniging 
voor te leggen. 

Op de vraag of de Maatschappij behoefte heeft aan een eigen Orgaan, gaat de Redactie 
niet in; maar de uitgave van zulk een Orgaan als een aan de verantwoordelijkheid der Redactie 
onttrokken deel van het Tijdschrift, is voor de Vereeniging onaannemelijk. 

Het schrijven betwijfelt of men wel 200 beslist mag zeggen, dat de Maatschappij-leden 
een eigen Orgaan wenschen. Die vraag is onvoldoende voorbereid in de Alg. \"ergadering 
gekomen. Voor zoover de bedoeling van dit Orgaan zal zijn de leden der Maatschappij 
gelegenheid te geven om zich te uiten over de belangen van den geneeskundigen stand, 
voorziet het Tijdschrift geheel, doch met de restrictie dat de redactie deze stukken de moeite 
waard oordeelt om opgenomen te worden. Dat zal toch ook het geval zijn, wanneer de 
Maatschappij een eigen Orgaan instelt, dan zal toch ook niet alles zonder eenige critiek opgenomen 
worden. Wellicht zal zelfs zulk een speciaal Orgaan nog critischer zijn dan de Redactie van 
het Tijdschrift is. Wanneer inderdaad bij de Nederlandsche geneeskundigen de ernstige drang 
bestaat tot bespreking van de beroepsbelangen, dan staat ons Tijdschrift voor hen, open; 
is de tegenwoordige strooming niet ernstig, dan zal geen tijdschrift, welk ook, die ernstig kunnen 
maken. Het tegenvoorstel der ^'ereeniging wil ernstige besprekingen in de hand werken door 
de personen, die van zulke vraagstukken hun studie hebben gemaakt, op de wijze in dat 
voorstel gedaan, aan de Redactie te verbinden met stemrecht en adviseerende stem. Dat 
acht zij de goede oplossing. 

Het voorstel van het Hoofdbestuur verraadde wantrouwen in de Redactie, hetgeen ten 
overvloede bleek toen een der leden van die commissie mededeelde, dat ontevredenheid met 
het Tijdschrift de eigenlijke grond der beweging was. Nu kon de Redactie zelf het voorstel 
dat een belangrijk deel van hare werkzaamheid aan haar onttrekken wilde, niet van de hand 
wijzen; zij moest het wel aan de Alg. ^'ergadering voorleggen, maar zij heeft met dankbaarheid 
de verwerping aanvaard als een teeken van vertrouwen in haar beleid. 

Het tegenvoorstel, dat de Vereeniging deed, is een belangrijke poging om aan het verlangen 
van het Hoofdbestuur te gemoet te komen en om door versterking van den band tusschen 
Maatschappij en Tijdschrift een middel te hebben om het Tijdschrift te versterken in zijn 
positie als leidend geneeskundig orgaan in Nederland. 

De brief eindigt met de woorden: 
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U w e M a a t s c h a p p ij h e e f t , w ij e r k e n n e n h e t d a n k b a a r , v o o r 
45 j a r e n b e w e r k t d a t d e o v e r e e n i g e k l e i n e t i j d s c h r i f t e n v e r 
s n i p p e r d e k r a c h t e n t e z a m e n w e r d e n v e r e e n i g d t o t h e t Neder-
l a n d s c h T ij d s c Ji r i f t voor Geneeskunde e n s e d e r t e r t o e b ij g e 
d r a g e n o m d i t t i j d s c h r i f t m e e r e n m e e r t o t e e n w a a r d i g v e r 
t e g e n w o o r d i g e r d e r M a a t s c h a p p i j e n v a n d e N e d e r l a n d s c h e 
g e n e e s k u n d i g e n t e m a k e n . O o k wij z i j n lid van die M a a t s c h a p pij 
e n i n d i e q u a l i t e i t u i t e n wij d e n w e n s c h , d a t o n z e M a a t s c h a p p i j 
n i e t d o o r e e n m i s v e r s t a n d w o r d e g e n o o p t d e h a n d v a n h a r e 
s t i c h t i n g a f t e t r e k k e n e n h a a r i n v l o e d o p h e t l e i d e n d g e n e e s 
k u n d i g o r g a a n i n N e d e r l a n d p r i j s t e g e v e n . 

Inmiddels was het Programma voor de Buitengewone Alg. Vergadering der Maatschappij 
verschenen. De Af deeling WEST-FRIESLAND had daarvoor eene motie voorgesteld, dat zij 
in 110. 23 van 6 DECEMBER 1902 wijzigde, door ,,de herziening der Maatschappij" in ,,herziening 
van het Huishoudelijk Reglement der Maatschappij" te veranderen. Het lag namelijk niet 
in de bedoeling der Afdecling, dat de Maatschappij plotseling geheel iets anders zou moeten 
worden dan zij altijd geweest was. 

De AfdeeJing UTRECHT had met algemeene stemmen een voorstel van PEKELHARIXG 
aangenomen, om het voorstel van WEST-FRIESLAND gewijzigd te ondersteunen. Daarin werden 
in 4 punten een door de Maatschappij uit te spreken oordeel over de reorganisatie voorgesteld. 
Zij wenschte, dat de Maatschappij zou besluiten; tot 

Het instellen van eene centrale commissie voor de beroepsbelangen in de Maatschappij 
van 3 leden met verplichting aan de Afdeelingen om het advies dezer commissie te 
vragen, zoodra een voorstel bij haar zou worden ingediend, dat de leden zou binden', 
die op verzoek aan de Afdeelingen advies moest geven of het Hoofdbestuur moest 
inlichten omtrent goedkeuring van bindende heshiiten der Afdeelingen. 

Die Commissie moest aangewezen worden om zitting te nemen, volgens het voorstel 
der Vereeniging in de Redactie van het Tijdsclirift. 

Een en ander moest in het Huishoudelijk Reglement worden vastgelegd. 

De wenschelijkheid van zulk een commissie betoogt PEKELHARING uitvoerig in zijn toe
lichting tot het voorstel van UTRECHT in het Tijdschrift-nommer van 6 DECEMBER, waarin 
hij tevens zegt, dat hij, na kennis genomen te hebben van de correspondentie tusschen 
Tijdschrift en Maatschappij, voorstelt niet mede te werken tot het oprichten van een nieuw 
tijdschrift, maar het voorstel der Vereeniging te steunen. Een nieuw tijdschrift, dat zal moeten 
zoeken naar stof om telkens de nommers te vullen, zal allicht tot schade voor hare reputatie, 
bijdragen moeten plaatsen, die het bij ruimer stof eigenlijk niet zou geplaatst hebben en aldus 
haar peil doen dalen. Bij verbinding met het Tijdschrift, dat geen gebrek aan stof heeft, is 
daarvoor geen vrees. De Redactie van het Tijdschrift streefde er steeds naar, om haar Tijdschrift 
zoowel op maatschappelijk als op wetenschappelijk gebied een waardig orgaan der Neder
landsche geneeskundigen te doen zijn. Zij gevoelt zelf zeer goed, dat zij daarin niet geheel 
geslaagd is, maar wenscht dus den steun van deskundige mannen op maatschappelijk gebied 
in hare Redactie op te nemen, daarmede zal het Tijdschrift dan verre uitsteken boven 
hetgeen van een afzonderlijk uitgegeven Orgaan verwacht kan worden. 

In hetzelfde Tijdschrift-nommer zet STRAUB, naar aanleiding van een opmerking van 
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een bejaard collega, het ,,Pros,ramma van het lijds hrift' uiteen Hij begrijpt zeer goed de 
klacht van dien collega, dat het lijdschrift te veel stukken bevat, die voor de practici moeilijk 
genietbaar zijn, maar zoolang er geen Archief is, waarin de zuiver wetenschappelijke stukken 
kunnen worden opgenomen, moeten deze wel m het Tijdschrift een plaats vinden Er staan 
daarnaast toch ook andere stukken m En STRAUB acht het nog met zoo kwaad, dat de practici 
nu en dan eens zien wat er op wetenschappelijk gebied m ons land gewerkt wordt aanzien 
doet gedenken Maar, zegt hij, de Redactie doet toch ook wel haar best om voor de practici 
goede stukken te krijgen, zij heeft met lang geleden, wat onder al de vorige Redacteur-Gerants 
ook reeds geschied was, aan de klinische hoogleeraren verzocht bijdragen uit hunne klinieken 
of zelf of door hunne assistenten te doen opstellen, opdat de practici ook van hunne ervaringen 
zouden kunnen profiteeren, maar het succes daarvan is met groot geweest Toch blijft de Redac
tie een wakend oog m die richting houden Ook op het punt der referaten blijft zij diligent. 

De Verslagen van Vereemgmgen worden wel is waar met door iedereen geapprecieerd, 
maar zij hebben voor de practici toch beteekems, omdat zij daardoor het oog kunnen houden 
op den vooruitgang van speciale vakken 

Ten slotte zegt hij een woord over de rubriek Beroepsbelangen, wij gever hier zijne woorden 
letterlijk weer, omdat zij o i zoo goed uitdrukken wat men daarvan verwachten mag 

N a a s t d e b e l a n g e n v a n w e t e n s c h a p e n p r a k t i jk s t a a n 
d e b e l a n g e n v a n h e t b e r o e p m z i j n v e r h o u d i n g t o t s t a a t 
e n m a a t s c h a p p i j D e o p l e i d i n g d e r g e n e e s k u n d i g e n e n 
h a a r i n v l o e d o p d e q u a n t i t e i t d e r n i e u w e b e r o e p s l e d e n 
d e r e g e l e n d i e d o o r d e n s t a a t e n d e g e m e e n t e w o r d e n 
g e s t e l d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p , d e r e g e l e n , 
d i e d o o r o v e r l e v e r i n g , g e w o o n t e of e i g e n b e s l u i t a a n 
d e p i a k t i z e e r e n d e a i t s e n z i j n o p g e l e g d , d e z o r g o m 
d e i n n e r l i j k e v.̂  a a r d e e n h e t a a n z i e n v a n h e t b e r o e p 
t e h o u d e n op e e n h o o g p e i l , d e b e p a l i n g d e r h o u d i n g 
w e l k e d o o r d e g e n e e s k u n d i g e n m o e t w o r d e n a a n g e n o m e n 
bi j d e v o o r b e r e i d i n g e n u i t v o e r i n g -van n i e u w e m h e t 
b e r o e p d i r e c t of i n d i r e c t i n g r i j p e n d e w e t t e n , d a t z i j n a l l e 
o n d e r w e r p e n , d i e m e e n t i j d s c h r i f t v a n p r a c t i s c h e 
m e d i c i m o e t e n w o r d e n b e s p r o k e n 

In de Buitengewone Algemecne Vergadering der Maatschappij op i8 DECEMBER igo2 
te UTRECHT gehouden werden de reorganisatie-plannen besproker m^t als leiddraad de motie 
WEST-FRIESLAND Voor zoover het Tijdschrift betreft stippen wij daaruit aan, dat de instelling 
werd aangenomen van een Centrale Commissie voor de Beroepsbelangen, zooals S T R \ U B dit reeds 
voorspeld had, bestaande uit drie leden door het Hoofdbestuur aan te wijzen en dat die 
Commissie zoo mogelijk zitting zou nemen m de Redactie van het Tijdschrift, zooals door 
de Vereenigmg was voorgesteld 

Aan die Vergadering was den dag te voren een Hoofdbestuurs vergadering vooraf 
gegaan waarin de houding besproken werd, die het Hoofdbestuur zou aannemen tegenover 
de motie WEST-FRIESLAND, van welker aanneming men vreesde, dat zij de reorganisatie
plannen, zooals het Hoofdbestuur die had voorgesteld en waarover de uitspraak der Afdeehngen 
was ingewonnen, zouden omverwerpen De afgevaardigde van W E S T FRIESLAND, die verzocht 
had nadere inlichtingen te mogen geven, werd in die vergadeimg toegelaten, maar daai niemand 
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inlichtingen vroeg, ging hij onverrichter zake weer heen. Het Tijdschrift had het hard te 
verantwoorden; en ook UTRECHT, die de motie WEST-FRIESLAND had ondersteund en 
geamendeerd, werd niet gespaard. Daar in UTRI-XHT heerschte, volgens een der Hoofdbestuurders 
,,het meest starre conservatisme, zooals men alleen van UTRECHT verwachten kon". Tegenover 
de ,,fiere houding van de Tijdschrift-redactie" wilde een der leden een even zoo fiere houding 
aannemen door te zeggen: ,,wij betalen". Het werd verder ,,hoogst ongepast" genoemd, 
dat het Tijdschrift den invloed der Maatschappij wilde weren, nadat het ,,jaren lang een 
,.aanzienlijke subsidie genoten had". Het Tijdschiift kreeg ,,gratis copy plus subsidie". Deze 
en dergelijke beweringen maakten de stemming tegen het Tijdschrift niet zachter, maar 
argumenten om de verdediging, die STRAUB en PEKELHARING van het Tijdschrift gegeven 
hadden, te weerleggen, zoekt men te vergeefs. Ten slotte werd in die Hoofdbestuursvergadering 
aan J U D A , die er sterk voor gesproken had, dat de Maatschappij op haar stuk moest blijven 
staan, onder applaus opgedragen om in de Alg. Verg. nog eens eene uiteenzetting te geven. 

In die Alg. Vergadering welke op i 8 DECEMBER werd gehouden, werd de questie van 
het Tijdschrift, omdat die eenigszins apart stond, het eerst behandeld. 

Aan de zeci uitvoerige en ernstige besprekingen, die den geheelen morgen en een deel 
van den namiddag in beslag namen, ontleenen wij, dat naast warme sympathie-betuigingen 
voor het Tijdschrift, ook ernstige grieven werden geuit. Grieven die daarop neerkwamen, 
dat het Tijdschrift de lezers onvoldoende op de hoogte hield van hetgeen er in de Afdeelingen 
geschiedde, wat vooral na de herzieningsplannen uit DEN HAAG en de besprekingen in de 
Afdeeling ARNHEM in dezen tijd werd opgevat als een geringschatting door de Redactie van 
de beteekenis van de strooming, die de Maatschappij in beroering bracht. Maar daarenboven 
werden grieven geuit over het feit, dat de Redactie eenige ,,belangrijke" ingezonden stukken 
op sociaal-geneeskundig gebied had geweigerd, o.a. een artikel over een verzekeringsbank 
voor alle leden der Maatschappij, afkomstig van een lid var de Afdeeling ROTTERDAM. 

Deze grieven kregen een ernstiger aanzien, toen bleek, dat een der Redactie-leden van het 
weigeren van 2 tegen hem zelven gerichte ingezonden stukken, geheel onkundig was gelaten, 
waaruit de Afdeeling ZWOLLE meende te mogen opmaken, dat de Redactie-leden dus geen 
baas in hun eigen huis waren, maar dat de Gérants daar oppermachtig waren. 

Het standpunt dat het Hoofdbestuur in de vraag: eigen Orgaan of Maatschappij-redactie 
IN de Tijdschrift-redactie, en de houding, welke het tegen het voorstel der Vereeniging innam, 
werd door SIKKEL, J U D A en NijHOEF uiteengezet. Daaruit bleek, dat deze genoegen zouden 
nemen met de splitsing van het Tijdschrift in een Maatschappij-deel en een wetenschappelijk 
deel, waarvan het eerste onder een Maatschappij-redactie zou staan en dat zij slechts noode 
met het Tijdschrift als Orgaan der Maatschappij zouden willen breken; maar dat de 
Maatschappij geen genoegen kon nemen met het voorstel der Vereeniging. De eerste had 
behoefte aan een afzonderlijk Orgaan, waarin zij vrij en zonder overleg met de overige 
redactie te plegen, kon publiceeren wat zij in het belang dei Maatschappij noodig achtte. 

J U D A wees er daarenboven op, dat de leden der Redactie in hunne conferentie met de 
Hoofdbestuursleden zich vóór de voorstellen van het Hoofdbestuur verklaard hadden, maar 
na de vergadering der Vereeniging, die het Tijdschrift uitgeeft, zich daartegen verklaard 
hadden. 

N I J H O F F wenschte, zooals hij zich ook in de Hoofdbestuurs-vergadering had uitgelaten, 
een eigen Orgaan, omdat hij voorzag, dat dit in de toekomst, in de verre toekomst zeide hij, 
er toch zal komen, wanneer de sociaal-geneeskundige vraagstukken meer en meer de 
belangstelling zullen vragen; maar dat de ontwikkeling van een dergelijk toekomstig blad 
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geschaad zou word n, wanneer ook het Tijdschrift /ich nu m er met de beroepobclangen 7ou 
gaan bezig houdf^n 

W L S T - 1 Rirsi \ND meende, dat het Tijdschrift nu reeds belangrijk m zijn plicht was tekort 
geschoten, maar het wenschte zijn stem te bepaler, als het van de Redactie eene verklaring 
had ontvangen of het Tijdschrift zich inderdaad m de toekomst meer met de beroepsbelangen 
zou gaan bezig houden 

Dat de afgevaardigde van R O T T E R D \ M een eigen Orgaan wenschte, zal wel na het boven 
gezegde duidelijk zijn, nu een stuk van een der leden dier Afdeehng was geweigerd 

Men uitte nog weer eens de vrees, dat de drie Maatschappij-redacteuren van het voorstel 
der Redactie, gemakkelijk door de overige 7 leden der Redactie overstemd zouden worden 
en dus niet den mvloed zouden kunnen uitoefenen, dien de Redactie beweert, dat zij zullen 
kunnen hebben 

Aan den hooghartigen toon, dien de Voorzitter der Maatschappij m de brieven van de 
Redactie had opgemerkt, had deze zich gestooten 

De stemming was dus niet bepaald gunstig tegenover het Tijdschrift Tegenover deze 
bezwaren kon S T R \ U B nog eens uiteen zetten dat de grief, dat het Tijdschrift onvoldoende 
stukken bevatte over de soc geneeskundige belangen, niet de Redactie kon treffen, immeis 
van het eerste oogenbhk af aan, dat hij als Gerant was opgetreden, had hij zich tot taak gesteld 
over deze onderwerpen hoofdartikelen op te nemen Hij had daarvoor aan v erschillende personen 
bijdragen op dat gebied gevraagd en zelf artikelen daarover geschreven, maar het was ten 
slotte toch met gegaan Was er toen groote behoefte geweest aan dergelijke opstellen, dan 
zouden die, toen de gelegenheid open gesteld was, hebben moeten toestroomen, maar het 
tegendeel was het geval de tijd was er blijkbaar met rijp voor Zal dit nu wel het geval zijn' 
viaagt hij terecht Het zal moeten blijken maar men he^ft niet het recht om te zeggen, dat 
de Redactie het tij heeft laten veiloopen De Redactie heeft er vooi te zorgen, dat de stukken, 
die opgenomen worden, behoorlijk doordachte denkbeelden bevatten, met alle invallende 
gedachten kunnen dadelijk als ingezonden stukken m het Tijdschrift verschijnen 

Wat de fmancieele verhouding met de Maatschappij betreft, die zoo zeer aanstoot bleek 
te geven, deze is anders gcloopen dan men zich dit oorspronkelijk had voorgesteld De toen 
door de MA.ATSCHAPPij-Commissie getroffen regeling was een vorm geweest voor het verrekenen 
der kosten, die het Tijdschrift voor de Maatschappij voor het drukken harer stukken maakte 
BIJ het geringe aantal leden destijds, bleek dit een juiste maatstaf te zijn, al gaf zij een geringe 
bate voor het Tijdschrift, maar naarmate het leden-aantal toenam, ontving het Tijdschrift 
een te groote toelage van de Maatschappij, die m het vorige jaar zelfs / 1600 had bedragen 
Er moet dus nu een beteren maatstaf gevonden worden en dien heeft de Vereenigmg voorgesteld 
door de Maatschappij niet meer dan den kostender prijs voor het voor haar gedrukte te laten 
betalen Het evenwicht der financiën van het Tijdschuft moet evenwel behouden blijven 
en daarom zal de reductie die de Maatschappij-leden op den abonnements-pnjs genieten, met 
/ I - moeten verlaagd worden 

Ten opzichte van het weigeren van ingezonden stukken, zet STRAUB uiteen, dat ingezonden 
stukken meestal spoed stukken zijn, die men met bij de redactie-leden kan laten circuleeren, 
omdat ZIJ dan hunne actualiteit veihezen, over die stukken beslissen dan de Gerants zelf, 
maar ztj doen tn de eerstvolgende Redactie-vergadering daarvan verantwoording, en dit bewijst 
dus niet, dat de andere redactie-leden geen stem daarin zouden hebben Daar er na de weigering 
van het bedoelde stuk tegen het lid der Redactie Dr HUIZINGA, nog geen Redactie-vergadering 
gehouden was, had dit hd nog geen kennis gekregen van die stukken 

307 



Het stuk uit ROTTERDAM, dat geweigerd was, was niet een goed doorwerkt stuk: STRAUB 

zegt hierover: ,,ik krijg een ingezonden stuk als redacteur, met ,,haast" er bij, van iemand, 
,,die een geweldig nieuwe beweging op touw zet van zeer verre strekking, waarvan wij weten. 
,,dat hij ze niet verder zal brengen door een ingezonden stuk in het Tijdschrift, dat een ruime 
,,voorbereiding noodig is". Zoo iets moet eerst in de Afdeeling met de leden besproken worden, 
zoodat die Afdeeling zoo noodig een rapport daarover maakt, en de zaak in een bepaalden 
vorm in het Tijdschrift komt. Een redactie mag niet alles opnemen, al weet zij, dat elke 
weigering haar een vijand bezorgt. 

Het verwijt, dat het Tijdschrift van belangrijke zaken, die in de Afdeelingen voorgevallen 
zijn ('s GRAVENHAGE, ARNHEM) geen mededeeling deed, betreurt de Red.-Gérant ook, maar 
niemand heeft den Gérant daarop attent gemaakt, de Afdeelingen hebben geen wenk gegeven, 
dat zij opneming wenschten, want dan zouden zij opgenomen zijn. Dat komt er van, als de 
Afdeelingen niet zelf het recht hebben om rapporten bij het Tijdschrift in te zenden; dit moet 
bij de reorganisatie anders worden. 

STRAUB'S rustig betoog zal, met zijn hoofdartikel in het Tijdschrift, wel indruk gemaakt 
hebben. 

De opmerking van N I J H O F F over de noodzakelijkheid om reeds nu een soc. geneeskundig 
orgaan te stichten, kon ZWAARDEMAKER in zekeren zin toejuichen; maar dan nooit een orgaan 
van het Hoofdbesttiur der Maatschappij. Zulk een groot soc. medisch blad moet vrij en onaf
hankelijk zijn, niet aan eenige maatschappij gebonden of ondergeschikt. Dat moge de toekomst 
brengen, niet een orgaan, zooals N I J H O F F zich dat droomt. 

Tegenover SIKKEL, die wenscht, dat de Maatschappij zulk een orgaan moge stichten, 
zonder op de kosten te letten, antwoordt ZWAARDEMAKER, dat niet de questie van het geld 
hem doet vreezen, dat daarvan niets zal komen, maar de arbeidskrachten zullen er niet zijn. 
Men heeft daarvoor redacteur-«rèejrfers noodig, die daaraan hun geheelen tijd besteden en 
het ook kunnen. Die menschen ontbreken op het oogenblik. 

De meening van den Voorzitter, dat het Tijdschrift onbillijke berekeningen voor de 
Maatschappij zal maken, wordt weerlegd door ZWAARDEMAKER die er op wijst dat de geest van 
het voorstel ademt, dat de Maatschappij voor de stukken die als officieele stukken van de 
Maatschappij opgenomen worden, zal betalen, maar dat voor stukken, geschreven op initiatief 
van de drie leden der Redactie, door de Maatschappij aan te wijzen niet door de Maatschappij 
zal worden betaald, zoo die verschijnen in den vorm van gewone artikelen. 

Ten slotte wordt, wat het Tijdschrift betreft met 59 tegen 52 stemmen de instelling 
aangenomen van een Centrale Commissie voor de Beroepsbelangen, zooals die de in motie 
WEST-FRIESLAND-UTRECHT was voorgesteld en zooals STRX\UB reeds had voorspeld dat zij 
komen zou, bestaande uit drie door het Hoofdbestuur aan te wijzen leden en dat de leden 
dezer Commissie zoo mogelijk zullen zitting nemen in de Redactie van het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Geneeskunde, zooals door de Vereeniging van het Tijdschrift was voorgesteld. 

De woorden ,,zoo mogelijk" waren er in de Alg. Vergadering op voorstel van Dr. J U D A 
in gebracht met goedkeuring van de Afdeeüng UTRECHT, omdat met de mogelijkheid moet 
worden rekening gehouden, dat de leden, die bereid zijn in de Centrale Commissie voor de 
Beroepsbelangen zitting te nemen, wellicht niet tevens bereid zouden zijn ook de Redactie
vergaderingen bij te wonen. 

Het aannemen van het voorstel-UTRECHT maakte het noodzakelijk, omdat de samenstelling 
der Redactie daarmede gewijzigd werd, om het Huishoudelijk Reglement der Vereeniging 
te herzien en er werd dus in de Redactie-vergadering van 21 DECEMBER 1902 besloten om 
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aan Mr. HIJMANS, die indertijd het Huishoudelijk Reglement mede ontworpen had, advies 
hierin te vragen. 

Twee leden der Redactie met den Gérant MUNTENDAM als Secretaris zouden de besprekingen 
daarover met hem voeren. STRAUB achtte het beter dat dit buiten hem geschiedde en stelde zelfs 
voor om af te treden, indien dit de onderhandelingen met het Hoofdbestuur zou 
vergemakkelijken. 

Deze onderhandelingen bleken inderdaad eenige moeilijkheden te geven, want in den 
aanvang van 1903 ontving de Redactie een schrijven van Dr. J U D A met het concept van een 
nieuw contract met de Maatschappij, waarin de nieuwe verhouding geregeld werd. Het advies 
van Mr. H I JMANS was toen nog niet ingekomen. 

In art. 7 van JUDA'S concept stond: 

Jaarlijks worden door het Hoofdbestuur drie leden van de Maatschappij aan
gewezen om zitting te nemen in de Redactie van het Tijdschrift met recht van advies 
en stem in alle zaken. 

Dat ,,zoo mogtlijk" daarvoor zouden worden aangewezen de drie leden van de Centrale 
Commissie voor de Beroepsbelangen. zooals in de Algemeene Vergadering zeer beslist was aan
genomen, kwam daarin dus niet voor en uit de besprekingen en uit de brieven van de Redactie 
aan het Hoofdbestuur was wel duidelijk uitgedrukt, dat het de bedoeling was om speciaal 
de leden van de Commissie voor de Beroepsbelangen daarvoor aan te wijzen. Eerst dan had 
men de zekerheid, dat de leden, die in de Redactie werden opgenomen, geacht konden worden 
in dat opzicht volkomen competent te zijn. 

De Redactie betreurde dan ook de afwijking, die Dr. J U D A zich had veroorloofd en zij 
deed daarom het voorstel aan het Hoofdbestuur om art. 7 van het concept contract in overeen
stemming te brengen met hetgeen in de Algemeene Vergadering in UTRECHT besloten was, 
en dus te lezen: 

De Centrale Commissie voor de Beroepsbelangen der Maatschappij, genoemd 
in art. V der conclusies aangenomen in de Buitengewone Algemeene Vergadering 
der Maatschappij op 18 December 1902 te Utrecht gehouden, neemt zitting in de Redactie 
van het Ned. Tijdschrift v. Geneeskunde. De leden dier Commissie hebben in die 
redactie recht van advies en stem in alle zaken. 

In deze lezing was nu weer de uitdrukking ,,zoo mogelijk" weggelatea en J U D A wees daar 
natuuilijk op en verklaarde, dat het Hoofdbestuur zich aan het besluit der Alg. \ 'ergadering 
moest houden en ,,natuurlijk het liefst zou zien, dat de leden van de Commissie voor de 
,,Beroepsbelangen zich beschikbaar willen stellen''. 

Het Hoofdbestuur kon zich dan ook weder niet met de lezing van de Redactie vereenigen 
en stelde daarom de volgende lezing van art. 7 voor: 

Het Hoofdbestuur benoemt drie leden van de Maatschappij om zitting te nemen 
in de Redactie van het Tijdschrift. In de eerste plaats worden daartoe de leden van 
de Centrale Commissie voor de Beroepsbelangen aangewezen. ledere plaats door bedanken 
van een van hen daardoor open gekomen, wordt door het Hoofdbestuur naar vrije keuze 
vervuld. 

Het bleek nu echter uit een schrijven, dat de beide Redacteuren-Gérants op 30 MAART 
1903 aan hunne mede-Redactie-leden zond, dat deze niet de op de Alg. Vergadering aangenomen 
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formule wenschten te aanvaarden, waarin op het allerlaatste oogenblik het ,,zoo mogelijk" 
was ingevoegd, maar zeer beslist wenschten, dat de leden der Centrale Commissie zonder meer 
worden aangewezen als leden der Redactie. Tegen de bijvoeging ,,zoo mogelijk" had wel is 
waar PEKELHARING geen bezwaar gehad, maar de Gérants wilden niet de kans loopendat zij 
halve krachten in de Redactie krijgen voor de beroepsbelangen en dus hun oorspronkelijk 
voorstel handhaven. STRAUB had in die Alg. Verg. der Mij. reeds verklaard, dat het opnemen 
van die 3 leden een groote concessie was. Wanneer die drie leden zeer deskundig waren en 
de Mij. achter zich hadden, zouden zij een zeer sterke positie in de Redactie hebben. Is het 
een scrieuse commissie dan heeft de Redactie daarin geen bezwaar, maar zij moet een garantie 
hebben, dat zij deskundig zijn, en de woorden ,,zoo mogelijk" maken die garantie onzeker. 

In de Redactie-vergadering van 3 M E I geeft dit tot een levendige discussie aanleiding, 
daar blijken ZWAARDEMAKER en WERTHEIM SALOMONSON er voor te zijn om zich bij de le.zing 
van het Hoofdbestuur neer te leggen, maar de overige Redactie-leden meenen, dat men het 
eenmaal ingenomen standpunt moet blijven innemen, en des noods een breuk met de Maat
schappij moet riskecren. Wanneer de Maatschappij het Tijdschrift niet ten volle wil tegemoet 
komen, dan hebben wij van mogelijke halve hulp niets dan last. De mogelijkheid, dat bij een 
eventueel bedanken van alle drie de leden van de Commissie voor de Beroepsbelangen, er drie 
willekeurige leden der Maatschappij, bij wie niet op deskundigheid gelet is, in de Redactie 
worden geplaatst, is volstrekt niet denkbeeldig, al is het tegenwoordige Hoofdbestuur ook 
nog zoo ter goeden wille. 

Met 5 tegen 2 stemmen wordt derhalve besloten de zaak aan de Alg. Verg. der Vereeniging 
te onderwerpen maar het oorspronkelijke voorstel der Redactie te blijven handhaven. De 
afwijkende meening van de twee tegenstemmers zal op den oproepingsbrief voor die vergadering 
word-cn medegedeeld, met het concept-contract, dat het Hoofdbestuur heeft ingezonden. 

Daarin (24 M E I 1903) werd het contract tusschen Maatschappij en Tijdschrift, dat door 
het Hoofdbestuur blijkens den beschrijvingsbrief voor de Alg. Vergadering der Maatschappij, 
aan die Alg. Verg. was voorgelegd, aan eene uitvoerige discussie onderworpen. De algemeene 
opinie is, dat art. 7 geen voldoende waarborgen geeft voor het verkrijgen van de meest des
kundige leden in de Redactie, wanneer een lid van de Centrale Commissie voor de Beroeps
belangen mocht bedanken. Het voorstel der Redactie acht men dus verkieslijker; dit luidt: 

De Centrale Commissie voor de Beroepsbelangen, genoemd in art. 15 (nieuw) 
van het nieuwe hoofdstuk van het ontwerf-Huishoudelijk Reglement, neemt zitting 
in den Raad van Redacteuren van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. 
De leden der Commissie hebben in den Raad van Redacteuren recht van advies en 
stem in alle zaken. 

Het woord Raad van Redacteuren bedoelde geheel hetzelfde als Redactie, maar werd 
door Mr. J. MORTIER HIJMANS gekozen om daarmede een herziening van de Statuten van 
de Vereeniging te voorkomen. De drie Maatschappij-leden waren geen leden der Vereeniging 
en konden dus volgens het bestaande Reglement geen leden der ,,Redactie" zijn. 

Hoewel PEKELHARING meende, dat het wel zelden zal voorkomen, dat een lid dei Comm, 
V. d. Beroepsbelangen bedankt om in de Redactie zitting te nemen, acht hij het toch voorzichtig 
voor het geval dat het eens voorkwam, de bepaling op te nemen, want er kon een gevaar in 
schuilen. Hij stelt dus voor aan dat artikel toe te voegen: 

Mocht een der leden van die Commissie niet bereid zijn in den Raad van Redac
teuren zitting te nemen, dan wordt ter vervulling van zijn plaats in den Raad door 
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den Raad (van Redacteuren) eene keuze gedaan uit een door het Hoofdbestuur op 
te maken voordracht van 3 leden der Maatschappij. 

Hieraan wordt verder nog toegevoegd: 

Neemt een door de Vereeniging benoemd lid der Redactie van het Tijdschrift 
zitting als lid van de Centrale Commissie voor de Beroepsbelangen, dan treedt hij in 
de eerste qualiteit af. 

Tegenover de Maatschappij vindt men dit laatste een meer correcte houding. 
Deze wijzigingen in art. 7 worden met groote meerderheid aangenomen; maar aan het 

Hoofdbestuur zal worden medegedeeld, dat de Redactie hare oorspronkelijke lezing wenscht 
te handhaven en alleen als dit onmogelijk blijkt, het aldus geredigeerde voorstel daarvoor 
in de plaats wil zetten. 

In de Alg. Vergadering der Maatschappij zal de Vereeniging officieel vertegenwoordigd 
worden, en den vertegenwoordiger zal volmacht gegeven worden, om namens de Vereeniging 
te spreken en te handelen. Ten einde hem de meening der Vereeniging te leeren kennen over 
het voorstel van het Hoofdbestuur wordt dit in stemming gebracht en met 13 tegen 7 stemmen 
onaannemelijk verklaard. 

De veranderingen, die de Vereeniging in het concept-contract voorstelt, werden den 
26 M E I 1903 ter kennis van het Hoofdbestuur gebracht in een schrijven door beide Redacteur-
Gérants geteekend. 

In de aan de Alg. Vergadering voorafgaande Hoofdbestuurs-vergadering van 12 J U L I 
was besloten de door de Vereeniging gewenschte wijziging aan te brengen, omdat dit het 
Tijdschrift aangenaam was en in de Alg. \'ergadering te ZWOLLE werd het na korte discussie 
aangenomen en daarop ook het geheele contract met de kleine wijziging, dat opzegging van 
het contract niet 6 maanden van te voren moet geschieden, maar 5 maanden, omdat anders 
de Maatschappij, die in J U L I vergadert, bij opzegging na die vergadering, nog weer i^/j jaar 
aan haar contract zou vastzitten. 

Het contract luidt nu: 

Contract van de Ned. Maatsch. t. Bev. der Geneeskunst met de Vereeniging 
,,Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde." 

Art I. Het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde is tevens het orgaan van de Xederlandsche Maatschappij 
to t Bevordering der Geneeskunst. 

Art. 2. De Vereeniging is verplicht m het Tijdschrift alles op te nemen, \ \a t de Maatschappij of het Hoofdbestuur 
wenscht te publiceeren. 

Art. 3. Aan de gewone en buitengewone leden der Maatschappij, die tevens inteekenaars zijn, wordt het volledig 
Tijdschrift verstrekt voor ; 2 . - minder dan aan het publiek. 

Art. 4. De leden van het Hoofdbestuur, de gewone en buitengewone leden der ^laatschappij, die geen inteekenaars 
zijn, ontvangen ieder een afdruk van het vermelde m art 2. 

Op gelijke wijze ontvangt elke Afdeelmg hiervan één e.xemplaar voor haar archief 
Art. 5. De Maatschappij ontvangt voor haar bibliotheek kosteloos twee exemplaren van het volledig Tijdschrift 

en twee afdrukken van het vermelde in art. 2. 
Art. O Voor de door de Maatschappij of het Hoofdbestuur geplaatste stukken brengt de Vereeniging aan de 

Maatschappij in rekening de werkelijk door haar gemaakte kosten voor drukken, papier, verzending enz. 
Art. 7. De Centrale Commissie voor Beroepsbelangen, genoemd m art. 15 (nieuw) van het nieuwe hoofdstuk van 

het ontdwerp- Huishoudelijk Reglement, neemt zitting m den Raad van Redacteuren van het Nederlandsch Tijdschrift 
voor Geneeskunde. De leden dier Commissie hebben m dien Raad recht van advies en stem m alle zaken. 

Mocht een der leden dezer Commissie niet bereid zijn m den Raad van Redacteuren zitting te nemen, dan wordt 
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ter vervulling van zijn plaats in den Raad door den R i a d eenc keuze gedaan uit een door het Hoofdbestuui op te 
maken voordracht van drie leden der Maatschappij 

Neemt een door de Vereemgmg benoemd lid der Redactie van het lijdschrift zitting als lid van de Centrale 
Commissie voor Beroepsbelangen der Maatschappij dan treedt hij in de eerste qualiteit af 

Art 8 Het contract loopt van i J A K U \ R I tot 31 DECEMBER en wordt minstens vijf maanden te voren opgezegd 

Toen het concept-contract m de Buiteng Alg Vergadering der Vereemgmg van 
22 NOVEMBER 1903 werd ter tafel gebracht, bleek het dat m de Alg Verg der Maatschappij 
eigenlijk over de toevoeging van de derde alinea van art 7 met gestemd was het aftreden 
als redactie-hd van iemand, die m de Commissie voor de beroepsbelangen gekozen was Nu 
scheen het Hoofdbestuur wel aan die bijvoeging geen groote waarde te hechten, maar de 
Redactie achtte haar toch wel gewenschter en m allen geval regelmatiger om het Hoofdbestuur 
daarop opmerkzaam te maken Wil dit de toevoeging per se met m het contract opnemen, 
dan had de Voorzitter machtiging haar ook weg te laten 

Het geheel e contract weid nu met algemeene stemmen aangenomen 
Verder wordt besloten de drie leden van de Commissie voor de Beroepsbelangen met 

1°. JANUARI 1904 als buitengewone leden tot de redactie toe te laten om met deze te vormen 
den Raad van Redacteuren 

Door het Hoofdbestuur werden voor de eerste maal m de Centrale Commissie voor de Bei oeps-
belangen benoemd de H H Dr H P KAPTEYN, Dr F D A C VAN MOLL en Dr J F Ph H E R S , 

die allen de benoeming aannamen en zich bereid verklaarden m de Redactie zitting te nemen 
Hiermede was deze zaak, die zooveel stof had opgeworpen, tot een, naar verwacht werd, 

voor beide partijen bevredigende oplossing gekomen 

Contract met de drukkerij . 

Naar aanleiding van de mededeelmgen m de Vergadeimg der Redactie van Di CLMBER 

1895 over de kosten voor het drukken van de Verslagen van Vereemgmgen deelde STRAUB 

m de eerste door hem geleide Redactie-vergadering in FEBRUARI I 8 Q 6 mede, dat hij een beiicht 
had ontvangen van de drukkerij van het lijdschrift, dat zij deze Verslagen tegen verminderden 
prijs wilde drukken De prijs, dien de drukkerij er tot nu toe voor gerekend had, vond STRAUB 

ook wel wat hoog Nu zij bereid was dien prijs wat te laten zakken was daarmede een grondslag 
gelegd om met de Vereemgmgen op nieuw te onderhandelen en wel m de eeiste plaats met 
de Vereemgtng voor Paediatne en met de Oorheelkundige Vereenigtng 

In DECEMBER deelde de Red-Gerant mede, dat de overeenkomst met de drukkeuj met 
m een formeel contract maar m een aantal brieven van verschillenden datum was neergelegd 
HIJ -vond het nu gewenscht dit alles m een geheel samen te vatten en tegelijk nog eenige 
wijzigingen aan te brengen 

Besloten bleef dat 2000 ex per vel druks groote letter 723,50 zullen kosten Idem kleine 
letter / 26,50 

Voor elke 100 exemplaren meer zal / 0,50 m rekening woiden gebracht De titel en de 
praenumeratie-hjst die de eerstv. 8 nommers van den jaargang ,,plegen te omhullen ' zullen als 
groote druk berekend worden, maar de Naamlijst der Maatschappij als klcme druk Voor 
die zaken waren speciaie en wel zeer hooge prijzen berekend De verslagen voor Vereemgmgen 
zouden op / 20 - gesteld worden, op voorwaarde, dat gratis zooveel afdrukken aan de 
Vereemgmgen zouden verstrekt worden, als deze verlangen 

Deze voorstellen wenschte de Gérant met goedvinden der Redactie aan de drukkerij 
te doen 

Met kleme wijzigingen gmg de drukkerij daarmede accoord De eerste wijziging was. 
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dat de Vereenigings-verslagen op / 22.- per vel gesteld werden met gratis overdrukken en de 
tweede, dat het contract voor drie jaren zou worden aangegaan met een half jaar opzeggen. 
Deze laatste bepaling werd in de Redactie-vergadering als te lang bestreden: de drukkerij 
was er op gesteld het Tijdschrift te blijven drukken en men moet zorgen dat men door zulk 
een langeren termijn zijn invloed niet verliest; men kan zich beter doen gelden, wanneer 
de termijn op één jaar gesteld wordt, met een half jaar opzeggen. 

De drukkerij vond dit ook goed (MAART 1898) en deze regeling zou dus aan de goedkeuring 
der Alg. Verg. worden voorgelegd. Er was in dit concept-contract niets nieuws voorgesteld, 
maar slechts de bestaande overeenkomst was daarin met geringe veranderingen neergelegd. 
Het werd door de Alg. Vergadering der Vereeniging op 15 M E I 1898 met algemeene stemmen 
goedgekeurd. Het luidde: 

1°. De overeenkomst wordt telkens aangegaan voor één kalenderjaar met dien verstande, 
dat van heide zijden vóór of of 1°. J U L I moet worden kennis gegeven, indien 
men verlangt, dat de overeenkomst of den eerstvolgenden i \ JANUARI niet 
wordt vernieuwd. 

2°. Voor het drukken wordt in rekening gebracht: 
één blad groote letter 2000 exemf laren f 23,50 
één blad kleine letter 2000 exemflaren f 26,50 

Voor elke 100 exemflaren meer of minder zal f 0,50 worden gerekend. 
3°. Titel en Praenumeratielijst, die gewoonlijk om de eerste 8 Nos. komen, worden 

berekend als groote letters; de naamlijst van de leden der Maatschaffij tot Bevor
dering der Geneeskunst, als kleine letter. 

4°. Overdrukken worden geleverd d f 5 . - per blad, f 2,50 per half blad, f 1,25 per 
kwart blad. 

5". Verslagen van Vereenigingen, voorkomende in het Tijdschrift v. Geneeskunde 
worden berekend d f 22.- per blad, overdrukken daarvan worden kosteloos geleverd. 

Tevens werd in deze Alg. Vergadering de wijziging van art. 16 van het Reglement behandeld 
dat de Redactie aldus wilde lezen: 

De schrijvers van OorspronkelijJie stukken ontvangen gratis 50 afzonderlijke 
afdrukken van hun geschrift. 

In de eerste jaren van het Tijdschrift werden de kosten van de afdrukjes in mindering 
gebracht van het honorarium. In 1888 was door de Redactie besloten aan de schrijvers van 
oorspronkelijke stukken, indien zij dat wenschten, 25 afdr. gratis te geven; dit was in 1893 
toen de financieele toestand van het Tijdschrift minder gunstig was, weer afgeschaft, maar 
nu weder door STRAUB voorgesteld. De wijziging zal per jaar / 3 0 0 . - kosten. Zij wordt 
goedgekeurd na de opmerking, dat de prijs, dien de drukkerij berekent voor zeer kleine 
stukjes van 2 a 3 pagina's wat hoog is. Dit kan evenwel niet goed anders, omdat men anders 
in allerlei moeilijke berekeningen vervalt en die heele kleine stukjes vormen slechts een zeer 
klein onderdeel van de afdrukjes. 

Bij de herziening van het Reglement, toen dit in 1900 in twee gedeelten: de Statuten 
en het Huishoudelijk Reglement, werd verdeeld, kwam in geen van beide meer een contract 
met de drukkerij voor, zooals in dat van 1883 nog wel het geval geweest was. Als een afzon
derlijk contract behoorde het niet in het Huish. Regl. te huis. 
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ONDERSTEUNINGEN VAN ANDERE UITGAVEN DOOR HET TIJDSCHRIFT. 

I J hebben in de paragraaf over den inhoud van het Tijdschrift medegedeeld dat 
onder STRAUB'S bestuur Verslagen van talrijke congressen in het Tijdschrift werden 
opgenomen en dat voor sommige daarvan de uitzending van een specialen corres

pondent door het Tijdschrift werd bekostigd, voor andere ook wel aan den vertegenwoordiger 
der Regeering op zulke congressen werd verzocht voor het Tijdschrift eenige algemeene 
mededeclingen daarover te zenden. 

Maar ook in ander opzicht werd het verhandelde op congressen onder de oogen der lezers 
gebracht. 

In SEPTEMBER 1896 deelde de Red.-Gérant aan de Redactie mede, dat hij, voldoende 
aan zijn verlangen om over algemeen sociaal-geneeskundigi zaken, de lezers op de hoogte 
te houden in het laatste nommer van het Tijdschrift een hoofdartikel had geschreven, met 
medewerking van Dr. R. H. SALTET, over het eerste Congres voor Openbare Gezondheidsregeling, 
dat in DEN HAAG gehouden werd. N'en déplaise aan hen, die 6 jaren later beweerden, dat het 
Tijdschrift zich nimmer met sociaal-geneeskundige zaken had bezig gehouden. 

Dit hoofdartikel was vermoedelijk het uitvloeisel van de vraag, die Dr. W. P. RuYSCH 
te 's GRAVENHAGE tot de Redactie had gericht of het Tijdschrift bereid zou zijn de Handelingen 
te publiceeren, van dat Congres, dat was voortgekomen uit het in 1890 te AMSTERDAM 

gehouden Congres van Nijverheidshygiëne en Reddingswezen. 
De voorloopige correspondentie, die de Red.-Gérant daarover met Dr. RUYSCH, Voorzitter 

van dat Congres, gevoerd had, had reeds tot het resultaat geleid, dat RUYSCH had voor
gesteld, dat het Congres minstens 225 ex. tegen / i . - per exemplaar zou nemen en dat de 
Handelingen 15 a 20 vel druks zouden beslaan. De uitgever VAN ROSSEN ZOU voor 600 ex. 
/ 567 rekenen, maar de drukkerij DE ROEVER-KRÖBER EN BAKELS wilde het voor / 550.- doen. 

De Redacteur-Gérant achtte het in het belang van het Tijdschrift om aan het verzoek te 
voldoen, ten minste zich in principe daartoe bereid te verklaren. Hij hoopte, dat de lezers 
een flink aantal ex. zouden nemen en dat het voor het Tijdschrift wellicht nog eenige bate 
zou afwerpen, wanneer het Congres / 1,50 pei ex. betaalde en de Tijdschrift-lezers het voor 
/ I . - konden krijgen. 

Na uitvoerige discussie wordt besloten aan het Congres voor te stellen, dat dit 71/2 Ct. 
per vel druks zou betalen; werd het boek dan 20 vel, dan is dit / 1,50 per ex. Het Tijdschrift 
zou het dan aan zijne lezers voor / i . - aanbieden en het in den handel brengen voor / 3 . - . 
Het Congres moest er iets voor over hebben, wanneer het Tijdschrift op die wijze propaganda 
voor het Congres maakte. 

In de NovEMBER-vergadering 1896 bleek, dat het Congres-bestuur deze voorwaarden 
,,spot goedkoop" vond, daarom had de Redactie ten slotte niet 7^/2, maar 10 Ct. per vel druks 
bedongen; dit was grif aangenomen. Het Congres had 280 ex. noodig en 80 lezers hadden 
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een ex. aangevraagd, zoodat het Tijdschrift geen financieele zorgen over deze handehng 
behoefde te hebben. 

Toen echter in 1897 weder een Congres gehouden werd en de Redactie weder bereid was 
de Handelingen uit te geven, rekende zij ii-'/a Ct. per vel druks, waarmede dan de onkosten 
volledig gedekt werden en de lezers een ex. voor den kostenden prijs konden krijgen. 

In DECEMBER 1898 lezen wij dan het bericht, dat met 1°. JANUARI 1899 zal verschijnen 
het Tijdschrift voor Sociale Hygiëne en Openbare Gezondheidsregeling, Orgaan voor het Ned. 
Congres van dien naam, uitgegeven door een vereeniging bestaande uit de H.H. Dr. C. F. J. 
BLOOKER, J . F. W. CONRAD, Dr. M. W. P I JNAPPEL, Dr. W. P. RUYSCH en Prof.R. H. S.A.LTET. 

De eerste nummers zullen niet anders bevatten dan het verslag van het laatstgehouden Congres 
(het derde van deze congressen.) 

Voor het Tijdschrift was hiermede de kans verkeken om bij een volgend congres den prijs 
nog weder een paar centen op te slaan ! 

In JANUARI 1899 werd aan het Tijdschrift een subsidie gevraagd door de Afdeehng ARNHEM 

voor de aldaar van i—31 J U L I 1899 te houden Historische Tentoonstelling op geneeskundig 
gebied ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Maatschappij tot Bevor
dering der Geneeskunst. Dit kon echter in dier zin niet geschieden, omdat de gelden van 
het Tijdschrift voor mets anders besteed mochten worden dan voor verbetering of uitbreiding 
van het Tijdschrift (Reglement M E I 1883 Art. 3 h). 

De Redactie wilde evenwel de Afdeehng gaarne tegemoet komen en vond er dit op, dat 
zij aan het Bestuur der Tentoonstelling aanbood om den catalogus voor haar te drukken en 
daarvan een zeker aantal exemplaren aan het Comité der Tentoonstelling te geven en een 
gratis-exemplaar aan alle abonnenten. De kosten mochten echter de / 300.- niet te boven gaan. 

Het Comité had echter een ander plan: het wilde den catalogus gebruiken om daarin 
advertenties te krijgen en zoodoende een deel harer kosten goed te maken. Het aanbod 
der Redactie kon zij dus niet aannemen, maar sloot een overeenkomst met de Redactie, die 
een ondersteuning toch mogelijk maakte. De inleidingen namelijk voor de verschillende hoofd
stukken van den Catalogus, welke geschreven werden door daarvoor door STOKVIS aangewezen 
personen, zouden in het Tijdschrift worden opgenomen en de Commissie zou daarvan zoovele 
afdrukken ontvangen als zij wenschte, mits ook dan de kosten / 3 0 0 . - niet te boven gingen. 

Het bleek later, dat de kopij voor het Tijdschrift zóó groot was, dat het plan om die stukken 
in het Tijdschrift te plaatsen niet kon worden uitgevoerd en dat zoowel deze historische 
artikelen, als de verslagen van het intern. Oogheelkundig en het intern. Gynaecologen Congres, 
die het Tijdschrift beloofd had te zullen opnemen, niet in het Tijdschrift konden worden 
geplaatst, maar afzonderlijk gedrukt met het Tijdschrift zouden worden verzonden. In het 
Tijdschrift van 1899 vinden wij wel een paar uitvoerige historische bijdragen van de hand van 
BROUWER ANCHER, maar die hadden met de ARNHEMSCHE TentoonstelHng niets te maken. 
Ook een uitvoerig verslag van den correspondent over het Internationaal Oogheelkundig Congres 
te UTRECHT gehouden. 

In de verschillende berichten, die in het Tijdschrift in Binnenland over deze Tentoonstelling 
verschenen en waarin de financieele bijdragen voor deze Tentoonstelling, o.a. ook van het 
Medisch Weekblad vermeld staan, wordt van de overeenkomst met het Ned. Tijdschrift voor 
Geneeskunde geen gewag gemaakt. 

Een exemplaar van den Catalogus, op zwaar oud-Hollandsch papier gedrukt, werd door 
de Commissie aan de Redactie aangeboden. Maar uit de opmerking, die een der redactie-leden 
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zich bij de vermelding daarvan liet ontvallen, dat namelijk het Tijdschrift van de kosten, 
die het voor de Tentoonstelling gemaakt had, weinig genoegen had gehad, moet men wel 
opmaken, dat er eenige wrijving tusschen het Comité en de Redactie geweest is. 

De Commissie had besloten zich te bepalen tot voorwerpen „die een principe vertegenwoordigen", zoodat 
het geheel een verzameling zal zijn van voorwerpen, die een plaats innemen in den ontwikkehngsgang van de 
geneeskunst. 

De Catalogus is een lijvig, met talrijke advertenties doorspekt boekdeel, gr. 8°. bij 
G. J. T H I E M E te ARNHEM uitgegeven en met enkele platen voorzien; met 30 verhandelingen 
als inleiding tot de verschillende Afdeelingen der Tentoonstelling van de door STOKVIS 

aangewezen personen. Deze zijn tevens in een afzonderlijk deeltje door het Tijdschrift 
uitgegeven bij F . VAN ROSSEN 1899, 183 bladz. onder den titel van: 

De ziekenverpleging en de zorg van de Openbare Gezondheid in de laatste ^0 jaren. 
Artikelen gesclireven voor den Catalogus der Historische-Geneeskundige Tentoonstelling 
te ARNHEM, J U L I 1899. 

Ook is een Catalogus gedrukt, waarin deze artikels en de advertenties ?u'e< zijn opgenomen. 

In DECEMBER 1899 besloot de Redactie om van wege het Tijdschrift een correspondent 
naar DUITSCHLAND te zenden, ten einde aldaar de werking van de Wet op de Ongevallen
verzekering te bestudeeren. Dr. DEKNATEL, die daarvoor uitgenoodigd werd, nam de opdracht 
aan. In deel I van den jaargang 1900 vindt men een vijftal opstellen hierover van zijn hand. 

In de Redactie-vergadering van MAART 1899 ontwikkelde de Redacteur-Gérant een plan 
om de werken der Nederlandsche laboratoria uit te geven in Archives Néerlandaises de Biologie. 
Juist was het Recueil de travaux van het BoERHAAVE-laboratorium te L E I D E N verschenen 
en dit was voor STRAUB een gereede aanleiding om zijn plan ter sprake te brengen. Men zou 
de NEDERLANDSCHE schrijvers, die hunne stukken afzonderlijk wenschten te verspreiden, dan 
afdrukken kunnen geven. 

Het lag voor de hand, dat men bij de bespreking de vraag opperde, of de bestaande Archives 
Néerlandaises niet bereid zouden zijn een plaats aan de bedoelde biologische onderzoekingen 
in te ruimen. Het onderzoek daarnaar werd opgedragen aan een commissie bestaande uit de 
H.H. PEKELHARING, SIEGENBEEK VAN HEUKELOM en STRAUB, die tevens zouden onderzoeken 
of dit niet in verband met het Tijdschrift zou kunnen gebeuren. De oude liefde van STRAUB 

voor de Biologie, die er toe geleid had om in het Genootschap voor Natuur-, Genees- en 
Heelkunde eene Sectie voor Biologie in het leven te roepen, kwam hier weder voor den dag. 

Uit het verslag, dat PEKELHARING in de MEi-vergadering 1899 uitbracht, bleek, dat 
de Archives Néerlandaises van TEYLER voor alle beoefenaren der medische wetenschap in 
NEDERLAND open stonden en dat zij gaarne opstellen van NEDERLANDSCHE biologen zouden 
opnemen. Hier kon dus de verzamelplaats van de NEDERLANDSCHE biologische opstellen zijn. 
SIEGENBEEK VAN HEUKELOM voegde daaraan toe, dat 4 afleveringen van een Biologisch Archief 
van 50 vel druks met platen, ongeveer / 4 0 0 0 . - zouden kosten bij een oplaag van 500 
exemplaren. Men zou dus minstens 400 inteekenaren a / 15.- moeten hebben om de koster; 
goed te maken. 

Aan PEKELHARING en SIEGENBEEK VAN HEUKELOM werd nu opgedragen om op het a.s. 
Congres te HAARLEM met de directeuren van TEYLER'S Archiv te overleggen, of het niet mogelijk 
zou zijn aan eene Commissie van biologen eenigen invloed op de Redactie van TEYLER'S Archiv 
toe te kennen ! ! 
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De strijd tusschen Hoofdbestuur der Maatschappij en Tijdschrift over de vraag of de 
Maatschappij een eigen Redactie in de Redactie van het Tijdschrift mocht laten opnemen ! ! 
was toen nog niet ontbrand. Deze poging van de Redactie is niet naar buiten bekend 
geworden. Welk een geducht wapen tegen de Redactie zou het geweest zijn in den strijd, die 
tusschen Tijdschrift en Maatschappij in 1902—1903 gevoerd werd. 

In de Redactie-vergadering van NOVEMBER 1898 werd een voorstel van Dr. ZEEHUISEX 

behandeld, om ter gelegenheid van het 25-jarig professoraat van Prof. STOKVIS op 8 J u x i 
1899, een feestbundel van het Tijdschrift uit te geven. 
De Red.-Gérant had aan Dr. ZEEHUISEN moeten ant
woorden, dat de tijd van voorbereiding daarvoor te 
kort was; maar dat hij gaarne een voorstel zou ver
wachten van de Commissie, indien deze meende, dat 
het voorstel nog uitvoerbaar was. De Commissie nam 
daarop haar voorstel terug, maar opperde het denk
beeld om ter gelegenheid van dit jubileum een feest-
nommer van het Tijdschrift uit te geven. Gaarne besloot 
de Redactie om het in die dagen verschijnende Tijd-
schrift-nommer een feestelijk karakter te geven door 
het opnemen van korte oorspronkelijke stukken van 
de hand van eenige oud-assistenten van Prof. STOKVIS. 

Uitnoodiging om daarvoor bijdragen te zenden, werden 
gedaan aan Dr. B INNENDIJK, Dr. P. K. P E L , Prof. C. 
H. KuHN, Dr. J. DE BRUIN, Dr. H. ZEEHUISEN, Dr. E. 
C. VAN LEERSUM, Dr. BRAND en Dr. J. GRAANBOOM. 

Een ruim 100 pagina's tellend nommer verscheen 
op den morgen van den feestdag. DONDERDAG 8 J U N I , 

met een fraai portret van .den hoogleeraar, waarbij 
PEKELHARING een bijschrift gegeven had. Daarenboven 
bevatte dit nommer een zevental bijdragen van oud-
assistenten. 

In OCTOBER 1900 kwam een dergelijk verzoek van 
Dr. V. D. W E Y D E uit VTKECUT voor een Jubileum-nommer 
ter gelegenheid van het 25-jarig professoraat van Prof. 
S. TALMA in UTRECHT. Men vroeg of het Tijdschrift een 
feestbundel daarvoor zou wihen uitgeven, of dat aan de 
Commissie daarvoor een subsidie verleend kon worden. 

De Redactie vond het wat moeilijk om op deze manier er een gewoonte van te maken 
om bij jubileum-vieringen jubileum-nommers van het Tijdschrift te laten verschijnen; het 
zou dan een beleediging worden, wanneer men op zijn jubileum geen jubileum-nommer ontving. 
Door een weigering zou het echter ook bezwaarlijk worden om eventueel bij een andere 
gelegenheid het initiatief te kunnen nemen. Het denkbeeld om geen jubileum-nommer te 
geven, maar liever in het Tijdschrift-nommer, dat op dien dag verscheen, een hoofd-artikel 
aan TALMA te wijden met eenige opstellen van oud-assistenten (wat dan eigenlijk een 
jubileum-nommer zou zijn) werd verworpen en in principe wordt besloten, dat het Tijd-
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schrift dien weg niet moet opgaan. In dien geest werd aan Dr. v. D. W E Y D E geantwoord. 
Op 6 OCTOBER igo i werd het jubileum van TALMA gevierd. Hem werd door de Commissie 

van oud-leerlingen en leerlingen eenen gouden medaille met afslagen in zilver en in brons 
met zijn beeltenis aangeboden en een oorkonde. Daarenboven een feestbundel met 22 weten
schappelijke bijdragen van oud-leerlingen en één leerling. 

In 1901 gaf het Tijdschrift in overleg met Prof. PEKELHARING een 19-tal voordrachten 
over Physische Chemie uit, welke Prof. ERNST COHEN ir UTRECHT in zijn cursus voor genees
kundigen had gehouden. 

Zij werden door het Tijdschrift in een bundel vereenigd en in 200 afzonderlijke afdrukjes 
in den handel gebracht. 

Een bijzonder jubileum werd in 1897 gevierd, toen Dr. J. ZEEMAN.?y« $o-jarig doctoraat 
herdacht. Er was wel geen jubileum, dat meer de sympathie der leden van de Vereeniging 
had dan dit van den oud-Gérant. In de MAART-vergadering van het Tijdschrift deelde de Red.-
Gérant mede, dat op 20 J U N I , den ZONDAG na het jubileum van ZEEMAN, het gewone jaarlijkschc 
diner, na de Alg. Verg. een feestmaaltijd ter eere van ZEEMAN ZOU zijn. Een Feest-commissie 
bestaande uit de H.H. GUYE, STRAUB en DELPRAT had de regeling daarvan op zich genomen. 
Eenige vrienden van ZEEMAN, niet-leden der Vereeniging, werden tot dien maaltijd uitgenoodigd 
en o.a. Dr. DANIELS en Dr. H. PINKHOF. 

De Commissie tot het nazien van de Rekening en Verantwoording voor 1896 kon de Alg. 
Vergadering der Vereeniging reeds van te voren in een feestelijke stemming brengen door het 
feit te vermelden, dat de financiën van de Vereeniging zóó gunstig waren geweest, dat de 
dreigende verhooging van den abonnements-prijs van het Tijdschrift niet behoefde te geschieden; 
haar verslag eindigden zij met de verklaring, dat dit ,,geheel in harmonie was met de feestelijke 
,,stemming, waarin men dien dag verkeerde door het jubileum van onzen hooggeacht en Oud-
,,Gérant Dr. J. ZEEMAN". 

ZEEMAN werd dien dag, ter vervanging van het aftredende lid, Prof. J. A. KORTEWEG, 

weder tot lid der Redactie in AMSTERDAM gekozen. Een teeken van waardeering, dat door 
hem op hoogen prijs gesteld werd. 

In Sept. 1897 schreef ZEEMAN aan STRAUB, naar aanleiding van die feestvergadering ter 
zijner eere, dat hij nog eens specialen dank aan STRAUB en zijne medewerkers wil brengen: 

,,De taak, die door vriendenhand mij werd toevertrouwd heb ik indertijd met eenigen schroom 
,,aanvaard en later moediger, getracht ze waardig te vervullen. Toen ik die later in andere handen 
,,overdroeg deed ik dat insgelijks met vriendschappelijk vertrouwen, dat het ons Tijdschrift tengoede 
,,zou komen. En waar nu laatstelijk de leiding in betrekkelijk ]onge maar ferme handen veilig wordt 
,,gehouden, is het op zich zelve reeds een genot den goeden gang van ons inmiddels zich krachtiger 
,,bewegend orgaan te aanschouwen. 

,,Begrijpelijk en vergeeflijk voor zooverre persoonlijk zelfbehagen er mede bij in 't spel mag 
„zijn, is een welgevallig herdenken van wat men heeft medegeleefd en heeft medegemaakt. Dat een 
„Geneeskundig Tijdschrift in toenemenden bijval de voorwaarde van algemeen nuttigen invloed te 
,,kunnen hebben, vervuld ziet is de vrucht van samenwerking, waarin ik mij met U verheug. 

,,Niet minder blijft de persoonlijke, vriendschappelijke, collegiale welwillendheid van U en 
,,Uive mederedacteuren in dankbare herinnering bij Uwen vriend en oud-collega 

Dr. J. ZEEMAN." 
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In M E I van het volgende jaar, toen op nieuw candidaten voor de Redactie moesten worden 
gekozen, verzocht ZEEMAN zijn plaats door SALTET te laten innemen; zijne herbenoeming 
in het vorige jaar had hij opgevat als een, trouwens zeer door hem gewaardeerde hulde bij 
zijn 5ü-jarig doctoraat en haar daarom aanvaard, maar ,,de zaken mochten daaronder niet 
,,lijden". Toen hem evenwel verzekerd werd, dat die herbenoeming zeer bepaald bedoeld was, 
om van iemand met zulk een buitengewone ervaring in het Redactie-wezen als ZEEMAN was 
te kunnen profiteeren en toen ook de Red.-Gérant en diens voorganger er op wezen, hoe nagenoeg 
nog in elke Redactie-vergadering bleek van welke groote beteekenis ZEEMAN'S adviezen 
waren, besloot deze, onder luid applaus der leden, zijn verzoek om ontslag in te trekken. 
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JUBILEUM-UITGAVE VAN H E T TIJDSCHRIFT 

TER GELEGENHEID VAN HET 50-JARIG BESTAAN. 

(OPUSCULA) 

I J meenen aan de Jubileum-uitgSive van het Tijdschrift naar aanleiding van deszelfs 
50-jarig bestaan een afzonderlijke paragraaf te mogen wijden, omdat deze uitgave 
een zoo belangrijke plaats in de geschiedenis van het Tijdschrift is gaan innemen. 

Zij is een blijvend monument, waardoor de naam van den geestelijken vader. Prof. Dr. 
M. STRAUB, in de geschiedenis van ons Tijdschrift een eereplaats zal blijven innemen. 

STRAUB vatte reeds 7 jaren vóórdat het 50-jarig bestaan van het Tijdschrift zou gevierd 
worden, het plan op, om bij die gelegenheid iets bijzonders te doen, waardoor de naam van 
het Tijdschrift ook in het buitenland bekend zou worden. 

In de Redactie-vergadering van MAART 1900 onderwierp hij hiertoe twee plannen aan 
het oordeel der Redactie. 

Het eerste plan was het oprichten door het Tijdschrift van een Bibliotheek voor openbare 
geneeskunde, geneeskundig onderwijs en geneeskundige ethica. Dit zou hem in staat stellen zich 
in alle vraagstukken van dien aard in te werken, of indien de Gérant zelf dit niet kon doen, 
zou er wel de een of ander gevonden kunnen worden, die zich met een dergelijk onderwerp 
speciaal wilde bezig houden. Hij wilde voorloopig voor dit deel een post van / 300.- op de 
begrooting brengen. 

Dit plan vond bestrijding bij HUIZINGA, die er op wees, dat een dergelijke bibliotheek 
al bestond bij het Geneeskundig Staatstoezicht en dat bij de a.s. herziening van de geneeskundige 
staatswetten, al die bibliotheken wel tot één vereenigd zouden worden en aldus een bibliotheek 
zouden vormen, zooals STRAUB zich die voorstelde. 

Van dit plan werd dan ook in het vervolg niet meer gerept. 
Het tweede plan was, om ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Tijdschrift 

in 1907 een prachtwerk uit te geven, bestaande uit een bloemlezing van stukken door beroemde 
Nederlandsche geneeskundigen in vorige eeuwen en in de eerste helft der ige eeuw geschreven, 
een historisch werk van beteekenis dus, waarvan hij daarenboven verwachtte, dat het de liefde 
voor de studie der historie bij de NEDERLANDSCHE geneeskundigen zou aanwakkeren. 

In de APRIL-vergadering 1900 had hij voor dit plan reeds twee begrootingen opgemaakt: 
een voor een prachtwerk, dat ongeveer / 14000.- zou kosten en een tweede, op meer bescheiden 
schaal, maar dat toch nog ongeveer / i i ooo . - zou kosten. 

Hij begreep wel, dat men dit maar niet zoo plotseling als een voorstel voor de Alg. Verg. 
der Vereeniging kon aannemen, maar hij wilde al vast het principe van een dergelijke 
jubileum-uitgave vastgesteld zien en dus op de begrooting daarvooi een bedrag van / 500.-
uittrekken, ten einde met de voorbereidende werkzaamheden te kunnen beginnen. 

W 
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Dit plan werd m de Redache-verga.denng met groote meerderheid goedgekeurd en op 
de begrootmg voor 1901 werd een post van / 500 - hiervoor uitgetrokken 

Zijne onmiddellijk daarop volgende mededeeling, dat hij met 1° J U L I 1900 als Gerant 
wenschte af te treden, zal wel als een koude waterstraal gewerkt hebben Dit was de tweede 
maal, dat hij m de Redactie over aftreden sprak Deze het hem echter ook nu weder met zoo 
gemakkelijk los 

In de JuNi-vergadering der Vereemgmg van 1900 werd het plan van een ,,feestuitgave 
,,ter gelegenheid van het 50 jang bestaan" door de Vereemgtng goedgekeurd, nadat het woord 
,,historische" daaruit was geschrapt 

In de vergadering van 17 M W R T 1901, waar STOKVIS, op verzoek van den Gerant aanwezig 
was, zette S T R \ U B uiteen, dat het bij nader overleg toch de bedoeling was om een ,,historische" 
uitgave te maken, al was m een vorige vergadering der Vereemgmg, op verzoek van STOKVIS 

dat woord weggelaten Hij toonde uitvoerig aan, dat het niet de bedoeling was om een bloem
lezing te geven uit de stukken, die tn de laatste 50 ]aren m het Jijdschrtft verschenen waren, 
zooals sommigen gemeend hadden, maar een bloemlezing uit de werken van eminente Neder
landers iitt de laatste eeuiien 

Het was de bedoeling om eene Commissie te benoemen met als leden een vertegen
woordiger van elk vak der geneeskunde, die zouden uitzoeken wat op hun gebied daarvoor m 
aanmerking kwam \ an de aldus aangewezen stukken zou een bloemlezing gemaakt moeten 
worden van 20 a 25 vel druks, deze zouden m een bundel worden bijeengebracht, en de 
oplage zou afhangen van de vraag of deze bloemlezing aan alle abonnc's van het Tijdschrift 
ten geschenke moest gegeven worden of met \ oor een feestgave, die ook tn het buitenland 
eenig eclat zou moeten maken, was dit echter, volgens STRAUB, niet genoeg NEDERLAND mocht wel 
eens iets van zich laten hooren Daarom wilde hij het allerbelangrijkste uit deze bloemlezing 
m een prachtband bijeen voegen, de Hollandsche stukken in het Hollandsch, de Latijnsche 
m het Latijn, maar van beide een vertaling er bij m een der moderne talen en deze op ruime 
schaal m het buitenland verspreiden Dit werk zou aan buitenlandsche autoriteiten, biblio
theken, univeisiteiten enz, ten geschenke moeten worden aangeboden Hij achtte daarvoor 
een crediet van / 10 000 - noodig 

STOKVIS gevoelde natuurlijk veel voor dit plan, maar wees er op, dat voor de 17e eeuw 
er eigenlijk nog geen sprake was van natuurwetenschappelijk onderzoek, hij zou dus, wanneer 
dit plan dooigmg, toch met vroeger dan bij de 17e eeuw willen beginnen 

Hij had echtei een ander plan, namelijk om eenen beredeneerden catalogus te geven van 
al wat door NEDLRLA.NDERS op geneeskundig gebied is geschreven en dezen catalogus, die 
dus een overzicht zou geven van den ontwikkelingsgang der NEDERLANDSCHE geneeskunde, 
aan alle abonne's aanbieden De belangrijkste stukken daaruit zou hij m afleveringen willen 
laten verschijnen m den geest van OsTW \LT> S Klassiker 

Na levendige discussie over dit \oorstel, dat m ZWA.ARDEMAKER een verdediger vond, 
wordt op voorstel van STOKVIS besloten, om te beginnen met het aanwijzen van de leden eener 
commissie, die zal onderzoeken wat ei alzoo m m aanmerking zou komen voor S T R \ U B S voorstel, 
maar die met uit vertegenwoordigers van elk onderdeel der geneeskunde zal bestaan, maar 
slechts uit een klem getal door de Redactie aan de Alg Verg voor te stellen leden Aan 
de Alg Verg zouden als leden dier commissie worden voorgesteld STOKVIS, TREUB, 

KOSTER, DANIELS, bibliothecaris der Maatschappij, STRAUB Voorzitter en MUNTENDAM 

Secietaris 
Op voorstel van Prof TIL-^NLS besloot de Alg Verg (MEI 1901) het benoemen der com-
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missie aan de Redactie over te laten. Deze benoemde dan ook de genoemde heeren, welke 
allen de benoeming aannamen. 

De commissie werd bijeengeroepen voor een vergadering op 12 DECEMBER 1901 ter 
bespreking van de drie verschillende voorstellen: 

1°. eene bloemlezing uit de klassieken der NEDERLANDSCHE literatuur. 
2°. een serie klassieke verhandelingen in afleveringen, naar het voorbeeld van O S Ï W A L D ' S 

Klassiker. 
3°. NEDERLANDSCHE bibliographic naar het voorbeeld van den Index Catalogue. 

In de Redactie-vergadeiing van 23 FEBRUARI 1902 deelt STRAUB mede, dat het voorstel 
van den Index Catalogue door de Commissie was afgewezen en dat het meest gevoeld werd 
voor het geven van eenige afzonderlijke boekjes, waarin herdrukken werden gegeven van 
eenige der belangrijkste geschriften van onze vaderen, dus in den geest van OSTWAI.D'S Klassiker. 

Kort daarop bracht de commissie haar rapport uit ter behandeling in de Alg. ^'erg. 
25 M E I 1902. Zij deelt daarin mede, dat : 

In hare eerste vergadering KOSTER een plan had toegelicht, dat voor alle leden 
veel aantrekkelijks bleek te hebben en naast andere ernstig besproken werd, maar 
waarvan men moest toegeven, dat het hoogst moeilijk zou zijn om den persoon of de 
personen te vinden, van wie verwacht kon worden, dat zij voor de samenstelling van 
zulk een werk, binnen den bepaalden tijd geschikt en bereid zouden zijn. 

Toch noodigde de commissie KOSTER uit om zijn plan in het kort uiteen te zetten, 
opdat het aan de Alg. Verg. der Ver. kon worden medegedeeld. 

De commissie had daarop in MAART 1902 van de hand van KOSTER ontvangen 
een Schema voor een f eestgeschrift van de Vereeniging enz. ter herdenking enz., 
onder den titel: Van Boerhaave tot Virchow. 

Daarin zegt KOSTER den stoot te willen geven tot het onderzoek naar het aandeel 
dat de Nederlandsche geneeskundigen en natuurkundigen, van BOERHAAVE af, gehad 
hebben in de ontwikkeling der physiologic en pathologie (dus van de grondslagen 
der kliniek) tot experimenteele of in den ruimsten zin, natuur-wetenschappen. 

KOSTER ivas, bij het lezen van een door hem aangekondigd werk van HERMAN 

BAAS : Die geschichtliche Entwicklung des aertzlichen Standes und der medicinischen 
'Wissenschaften, getroffen door de alles overtreffende belangrijkheid van het tijdperk 
dat zich van BOERHAAVE en GAUBIUS tot aan de grondvesting der Cellular-pathologie 
van VIRCHOW uitstrekt (lyso—1850 j , waarin, zooals VIRCHOW dit uitdrukte het 
speculatief-philosophische denken voor het natuurwetenschappelijke plaats maakt. 

Dit plan van KOSTER had de commissie moeten opgeven, omdat, ook volgens KOSTER 

zelf, voor de uitvoering zoovele gunstige omstandigheden zouden moeten samenwerken als 
waarop niet mocht gerekend worden. Zij deed nu het volgende voorstel ter behandeling in 
de Alg. Vergadering: 

Ter gelegenheid van het ^o-jarig bestaan van het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Geneeskunde zullen in het jaar 1907 eenige klassieke verhandelingen van NEDERLAND

SCHE geneeskundigen worden herdrukt in de eigen taal, waarin zij werden geschreven 
en vertaald in eene der drie moderne talen. Zij zullen ten geschenke worden aangeboden 
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aan alle abonné's van het Tijdschrift, aan belangrijke Nederlandsche en huitenlandsche 
bibliotheken en aan de redacties van Nederlandsclie en huitenlandsche geneeskundige 
tijdschriften. 

De kosten dezer uitgave worden geraamd op / 4150.- en zullen f J^^oo.- niet 
mogen te hoven gaan. 

De uitvoering der uitgave geschiedt door eene commissie, welke door de Alg. Verg. 
wordt benoemd. 

De keuze der verhandelingen geschiedt door de commissie. 
Uit den titel en den vorm van uitgave der bij gelegenheid van het jubileum te 

fuhliceeren verhandelingen, zal blijken, dat zij de eerste nommers zij?i van een serie, 
die kan worden voortgezet. 

De Redactie stelde op de Agenda van de AJg. Verg. voor, om in dit voorstel in de eerste 
alinea in plaats van: ,,in de eigen taal, waarin zij werden geschreven en vertaald in één der 
,,drie moderne talen" te lezen: , in het NEDERLAXDSCH en vertaald in het FRAXSCH, DUITSCH 

„of ENGELSCH." 

Het oorspronkelijke plan om de belangrijkste geschriften in één bundel te geven, had 
de commissie laten varen, omdat zij het niet aanbevelingswaardig achtte om stukken uit zeer 
verschillende tijdperken en over zeer verschillende onderwerpen in één bundel samen te brengen. 

Zij had een zestal verhandelingen voor het eerste boekje aangewezen: nam. van 

DESIDERIUS ERASMUS Encomium artis medicae, 1525; 
J A N SWAMMERDAM, Uit den bijbel der natuur; 1738. 
ANTONI VAN LEEUWENHOEK, Den waaragtigen omloop des Bloeds, 1688. 
HERMANNUS BOERHAAVE, Atrocis nee descripti prins morbi historia, 1724; 
HERMANNUS BOERHAAVE, Atrocis, rarissimique morbi historia altera, 1728; 
PETRUS CAMPER, Verhandeling over den besten schoen, 1781. 

Over de kosten konden geen zekere opgaven gegeven worden, omdat die afhingen van 
het aantal abonnenten, die het Tijdschrift in 1907 zou hebben en van de kosten, die aan 
de vertalers zouden moeten betaald worden en aan den literator, die de revisies der ver
talingen moest nazien. 

Toen dit voorstel in de Redactie-wer^?L(lexm.g van 4 ^ IEI 1902 behandeld werd, achtten 
enkele leden die zes boekjes als eene feestgave wel wat pover, vooral wanneer men die vergeleek 
bij den oorspronkelijken opzet van STRAUB. Ook over de taal-questie was men het niet geheel 
eens: in een NEDERLANDSCHE uitgave wilde men de verhandelingen, zelfs indien zij oorspron
kelijk in het L . \TIJN geschreven waren, in het NEDERLANDSCH geven met eene vertaling in 
een der moderne talen. De Alg. Vergadering nam een voorstel aan van Prof. KUHN, om 
voor de lezers in NEDERLAND den oorspronkelijken tekst en een NEDERLANDSCHE vertaling 
te geven en voor de exemplaren voor het buitenland den oorspronkelijken tekst met eene 
vertaling in een der moderne talen. Dit zal de kosten wat grooter maken, maar men zal meer 
in ieders geest handelen. 

ZEEMAN gaf den wensch te kennen, dat de portretten der schrijvers er bij zullen gegeven 
worden. 

De vraag of er iets van dat plan kon komen, kon eerst beslist worden, wanneer de 
verhouding met de Maatschappij zou zijn geregeld; immers, wanneer de Maatschappij besluiten 
mocht een eigen Orgaan op te richten en dus de verbinding met het Tijdschrift verbrak. 
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zou het mogelijk zijn, dat het kapitaal van het Tijdschrift bewaard moest worden, om aan 
een eventueele concurrentie met een ander blad het hoofd te kunnen bieden. 

De controverse met de Maatschappij werd gelukkig in den gewenschten zin opgelost, 
en de commissie van voorbereiding werd tot commissie van uitvoering benoemd. 

In de ÜECEMBER-vergadering van 1903 komt de feest-uitgave nog even ter sprake wegens 
het overlijden van Prof. STOKVIS, aan wiens nagedachtenis STRAUB een woord van hulde 
brengt voor alles wat hij voor het Tijdschrift en voor het welslagen der feest-uitgave gedaan 
heeft. In zijn plaats werd Prof. C. A. PEKELHARING gekozen. 

STRAUB moest tot zijn leedwezen den verderen gang van zaken aan zijnen opvolger 
Prof. H. BURGER overlaten, daar hij in het eind van het jaar als ie beh. Redacteur aftrad. 
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INHOUD. 

H E T TIJDSCHRIFT ONDER DE BEHEERENDE REDACTEUREN Prof. H. BURGER EX P . MUXTEXDAM. 

WIJZIGINGEN IN VORM. D E RUBRIEKEN VAN HET TIJDSCHRIFT. 

Oorspronkelijke stukken. Casuïstische mededeelingen. Overzichten van tijdschriften. 
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HOOFDBESTUUR EX TIJDSCHRIFT. 
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igoy van het Tijdschrift. 

Opuscida. 



H E T RED.-GÉRANTSCHAP VAN PROF. DR. H. BURGER EN P. MUNTENDAM. 

PROF. H. BURGER, die als ie beheerende Redacteur in 1904 optrad, met P. M U N -
TENDAM als 2en beheerenden Redacteur naast zich, was geen vreemdeling voor het 
Tijdschrift. Als lid der Redactie had men zijne heldere adviezen en groote werk

kracht leeren waardeeren. Hij was het, die, toen eene herziening van het Reglement der 
Vereeniging noodig bleek en de besprekingen daarover tot lange vergaderingen dreigden te 
zullen voeren, aanbood om met STRAUB een concept-regeling te ontwerpen, die als leidraad 
zou kunnen dienen. Een aanbod, dat met dankbaarheid aanvaard werd. 

De Redactie bestond bij BURGER'S aanvaarding van het Gérantschap, naast hem uit: 
den arts P . MUNTENDAM, Mej. Dr. C. VAN TUSSENBROEK, Prof. Dr. K. F. WENCKEBACH, 

Prof. Dr. G. JELGERSMA, Prof. Dr. J . K. A. WERTHEIM SALOMONSON, Prof. C. EYKMAN 

en Prof. Dr. L. BOLK. 

Ten gevolge van de onder STRAUB gevoerde onderhandelingen met de Maatschappij 
namen daarenboven de leden van de Centrale Commissie voor de Beroepsbelangen der 
Maatschappij zitting in de Redactie. Als zoodanig waren in de eerste vergadering onder 
BURGER'S leiding. FEBRUARI 1904, aanwezig de H.H. Dr. H. P. KAPTEYN, en Dr. J. F. Ph. 

K E R S . Het derde lid was wegens de noodzakelijke herstemming nog niet aangewezen, maar 
woonde de volgende Redactie-vergadering bij : Dr. F . D. A. C. VAN MOLL. 

BURGER heette hen welkom en sprak het vertrouwen uit, dat de samenwerking met hen 
tot heil van de Maatschappij zou leiden en de goede verstandhouding tusschen Hoofd
bestuur en Tijdschrift zou bevestigen. 

Een nieuw tijdperk was voor het Tijdschrift aangebroken, waarin de verhouding met 
de Maatschappij nu voor goed scheen geregeld te zijn. Van weerszijden had men zich uit
gesproken en de oplossing scheen zóó gelukkig en zóó natuurlijk te zijn, dat niemand zeker 
verwacht zal hebben, dat dezelfde strijd: het Ned. Tijdschrift Orgaan der Maatschappij of 
deze met een eigen Orgaan, na een 20-tal jaren op nieuw zou ontbranden. 

BURGER gaf in de eerste Redactie-vergadering eene uiteenzetting van de wijze, waarop 
de Redactie haar werk heeft ingedeeld, voornamelijk als voorlichting voor de vele nieuwe 
leden der Redactie. Dit volgde eigenlijk als van zelf uit een verzoek van Prof. MENDES DA 

COSTA om met zijne assistenten geregeld referaten over huid- en geslachtsziekten voor het 
Tijdschrift te mogen geven. Sedert eenige jaren was wel Dr. GUTTELING in UTRECHT hiervoor 
de vaste referent, maar deze was ziek en het liet zich aanzien, dat die ziekte nog eenigen tijd 
zou aanhouden; daarom besloot de Redactie in dit geval van den regel om geen tweeden 
vasten referent voor eenzelfde vak aan te stellen, af te wijken en MENDES mede te deelen. 
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dat de Redactie zijne bijdragen gaarne zou ontvangen, maar gaarne in het oog gehouden zag, 
dat de referaten voor practici bedoeld waren en men dus liever geen al te specialistische 
stukken ontving. 

BURGER zou reeds dadelijk ondervinden, dat het pad van den len beheerenden Redacteur 
niet altijd over rozen liep. Hij stelde onmiddellijk de rubriek hoofdartikelen weer in, waarbij 
zijne vaardigheid met de pen een goed, maar tweesnijdend zwaard was. 

Reeds in de eerste maanden had een zijner hoofdartikelen zooveel stof opgeworpen, dat 
hij zich genoodzaakt voelde om de Redactie een oordeel te laten uitspreken over het al of 
niet juiste van zijn optreden. Een uitspraak, die geheel in zijn voordeel uitviel. Bij de 
hoofdartikelen zullen wij daar later op terugkomen. 

Een zijner eerste daden was het teekenen met MUNTEXD.^M van het contract met de 
Maatschappij, dat de onder STR.\UB gevoerde onderhandelingen bezegelde. 

In het Huishoudelijk Reglement werd tijdens het Gérantschap van BURGER eene 
belangrijke wijziging gebracht ten opzichte van de keuze van nieuwe leden der Redactie. 

Art. 8 van het in 1903 vastgestelde Reglement luidde: 

Het Bestuur bestaat uit zeven of acht leden, waarvan een lid als Voorzitter en, 
bijaldien er acht leden zijn, een ander lid als onder-voorzitter optreedt. Van de zes 
overige leden moeten drie binnen en drie hutten Amsterdam woonplaats hebhen. 

en art. 9 2e alinea: 

De overige leden van het Bestuur (behalve Voorzitter en onder-voorzitter) worden 
benoemd voor den tijd van drie jaren. Jaarlijks met den laatsten December treden, 
volgens een door het Bestuur vast te stellen rooster, één binnen en één buiten 
Amsterdam woonachtig lid af, die niet dadelijk weder benoembaar zijn. 

Bij de bespreking van nieuwe leden in de Redactie-vergadering van M E I 1905 werd er 
op gewezen, dat de bepaling dat er steeds drie binren en drie buiten AMSTERDAM wonende 
leden in de Redactie moesten zitting hebben, soms i en beletsel was om dit p rsonen in de 
Redactie te beroemen, die men er gaarne in een bepaald jaar in had. 

De Redacteur-Gérant stelde dus voor om de 2e alinea van artikel 9 zóó te veranderen, 
dat niet altijd één lid in en één buiten Amsterdam moest aftreden; hij zou der laatsten 
zir van art. 8 willen laten vervallen en in art. 9 de woorden: ,,één binnen en één buiten 
AMSTERDAM" willen vervangen door: ,,twee ledei ". 

Op voorstel van EYKMAN besloot de Redactie om aan de Alg. \erg. der \'ereei iging voor 
te stellen om den laatsten zin van art. 8 aldus te veranderen: 

,,hij voorkeur moeten drie leden binnen en drie buiten Amsterdam woonachtig zijn"; 
dan kan men, wanneer dit ir een bepaald geval gewenscht wordt, naar omstandig
heden handelen. 

Bij de bespreking in de Alg. Verg. der Vei., 1905, werd dit door BURGER en STRAUB 

toegelicht. STRAUB zou zelfs den geheelen laatsten zin van Art. 8 willen weglaten: met de 
gemakkelijke verkeersmiddelen is het niet meer zoo noodig, dat vele leden in AMbTERDA:M 
wonen, men kan nu gemakkelijk adviezen van buiten de stad krijgen. 

Dit voorstel ging K U H N echter te ver: hij wil het AMSTERDAMSche karakter van het 
Tijdschrift niet geheel laten verdwijnen: het Tijdschrift is in AMSTERDAM opgericht en hij 
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meent dus dat AMSTERDAM in de Redactie ruim moet vertegenwoordigd zijn. De door STRAUB 

aangeduide moeilijkheid bij benoemingen zal volgens hem niet zoo heel dikwijls voorkomen. 
KuHX verloor hierbij uit het oog, dat de Redactie er tot nu toe steeds den nadruk 

op gelegd had, dat het Tijdschrift was een NEDERLANDSCH — niet een AMSTERDAMSCH — 
tijdschrift. 

Nadat de wenschelijkheid van eene redactie-wijziging van het Huishoudelijk Reglement 
op dit punt met 19 tegen 3 stemmen was aangenomen, werd het voorstel, zooals het 
door de Redactie was voorgesteld met 15 tegen 6 stemmen en één stem blanco goed
gekeurd. 

De nieuwe regeling werd reeds dadelijk in praktijk gebracht door in de plaats van het 
aftredende AMSTERDAMsche lid geen A M 
STERDAMMER, maar Prof. KOUWER uit 
UTRECHT tot lid der Redactie te be

noemen. 
In het volgende jaar, 1906, werd het 

aftredende AMSTERDAMsche lid, Prof. L. 
BOLK, weder door een lid in AMSTER

DAM, Dr. C. C. DELPRAT, vervangen. 
Voor zoover ik heb kunnen nagaan 

is bij de periodieke aftreding van Prof. 
KOUWER (vroeger een AMSTERDAMsche 
plaats) weder een lid uit UTRECHT, Dr. 
Ouix, gekozen, maar bij diens periodieke 
aftreding werd deze weder door een A M 
STERDAMMER vervangen, en dit schijnt 
zoo te zijn gebleven. 

De werkzaamheden van den tweeden 
beheerenden Redacteur waren in den 
laatsten tijd zóó toegenomen, dat deze 
verzocht een crediet van ongeveer / 150.-
te mogen hebben, ten einde, gedurende 
een paar avonden in de week, eenige 
extra-hulp te kunnen aannemen. Dit werd 

PROF. KouwFR. natuurlijk goedgekeurd. 

In de Alg. ^'erg. der \ 'er. van 1906 
deelt Prof. EYKMAN mede, dat hij in de Redactie, na kennisneming van het verslag omtrent 
de .financiën, waar uit gebleken was, dat de financieele toestand gunstig te noemen was, 
had voorgesteld het tractement der Gérants te verhoogen. Hun werk breidt zich door den 
toenemenden omvang van het Tijdschrift steeds uit en hij acht het nu billijk, dat tegenover 
die vermeerdering van arbeid ook een verhooging van het tractement komt te staan. Hij stelt 
dus, namens de overige leden der Redactie voor, het gezamenlijk tractement van /3000 . - tot 
/ 4000.- te verhoogen. 

Dit voorstel wordt zonder verdere discussie bij acclamatie aangenomen, nadat BURGER 

had verklaard de bedoeling van het voorstel zeer op prijs te stellen, maar dat alleen het werk 
van den tweeden beheerenden Redacteur belangrijk was toegenomen en hij derhalve de voor-
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gestelde tractements-verhooging slechts den tweeden beheerenden Redacteur ten goede wil 
doen komen; met deze restrictie had hij het voorstel warm ondersteund. Hiervoor moest een 
wijziging in het Reglement worden aangebracht. 

De verdeeling van het crediet geschiedde aldus, dat de ie beh. Redacteur / 5 0 0 . - en 
de tweede / 3500 . - ontving. 

Toen BURGER I J U L I 1913, we
gens tijdgebrek als Redacteur aftrad 
en Prof. G. VAN R I J N B E R K met alge-
meene stemmen als zijn opvolger be
noemd was, was door de Redactie 
aan de Alg. Vergadering voorgesteld 
diens salaris op ƒ 1000 - te bepalen en 
voor MuNTENDAM / 3500.-. Staande de 
vergadering werd evenwel door Dr. 
KLINKERT voorgesteld het salaris voor 
den'^ nieuwen len beh. redacteur op 
/ 1500.- te brengen, hetgeen met accla
matie werd aangenomen. 

Tijdens BURGER'S Gérantschap 
werd, naar aanleiding van een opmer
king in de Alg. \^ergadering der \ 'er-
eeniging, de geheele financieele opzet 
van het Tijdschrift ter advies aan het 
oordeel van eenen uitgever onderwor
pen en ten gevolge van diens advies 
werden de contracten met de drukkerij 
en met den uitgever herzien, waarover 
wij in een afzonderlijke paragraaf 
mededeelingen zullen doen. 

Wegens het faillissement van de 
firma DE ROEVER-KRÖBER en BAKELS 

moest in 1913 op korten termijn eenen 
anderen drukker voor het Tijdschrift 
gezocht worden. 

In de Alg. ^'ergadering van 8 J u x i 
1913 bracht Prof. TALMA hulde aan 
BURGER voor het vele, dat hij gedurende bijna 10 jaren voor het Tijdschrift gedaan had 
en in JANUARI 1914 werd hem, namens alle leden der \ 'ereeriging een gouden afslag van 
de DoNDERS-medaille met een door GREVENSTUK gecalligrapheerde oorkonde aan
geboden. 

In BURGER'S tijd werd ook de wijze besproken, waarop de gelden van het Tijdschrift 
belegd zouden moeten worden. De Commissie tot het nazien van de Rek. en \er. raadde aan 
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om daarvoor effecten te koopen, die minder aan koerswisseling onderhevig waren dan de 
2^/2% N.W.S. en daarvoor alleen die effecten in aanmerking te doen komen, die De Ned. 
Bank als onderpand voor beleening aanneemt. 

Dit voorstel werd toen aangenomen; of het spoedig daarop ook ten uitvoer is gekomen, 
zou ik niet durven zeggen; wel is mij bekend, dat onder de effecten van het Tijdschrift enkele 
voorkomen, die geen Ned. Staatsschuld zijn; maar het zijn er maar zeer weirige. 

Wij moeten een deel van de geschiedenis van BURGER'S Gérantschap aan een volgenden 
geschiedschrijver overlaten. 
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VORM EN INRICHTING VAN H E T TIJDSCHRIFT. 

IN den uitwendigen vorm van het Tijdschiift werden in den loop dezer jaren onder 
BURGER verschillende wijzigingen gebracht. 

De voornaamste wijziging werd met i° . JANUARI 1905 ingevoerd met het weglaten 
uit den titel van het Tijdschrift van de woorden , ,WEEKBLAD VAN H E T . " Dit was nog een oude 
titel uit de tijden van ZEEMAN (1872), toen het voor de Postwet noodig was, om, wilde men 
het goedkoope tarief voor port van weekbladen betalen, op den titel te doen uitkomen, dat 
het wekelijks verscheen. Sedert dien was evenwel de Postwet gewijzigd en het gaf aan vele 
lezers aanstoot, dat op den titel een vermelding stond, alsof er nog een ander blad van het 
Tijdschrift zou bestaan dan dit Weekblad. Verscheidene malen was er op dezen titel aanmer
king gemaakt o.a. door H U E T . De Red.-Gérant had daarom in 1904 aan den Directeur der 
Posterijen gevraagd of het werkelijk noodzakelijk was, dat een wekelijks verschijnend blad 
ook den titel van Weekblad moest voeren. De Directeur verklaarde dat gerust op den titel 
alleen NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE kon worden gezet, als toch maar 
uit het hoofd bleek dat het wekelijks verscheen. 

BURGER het nu een nieuw ontwerp van een titel maken, dat hij aan de Redactie en later 
ook aan de Alg. Vergadering voorlegde. Deze nam het voorstel om den naam, dien het Tijd
schrift onder P E N N had gehad, weder te herstellen en ,,Weekblad" weg te laten, aan. Sedert 
het oprichten van het MEDISCH WEEKBLAD had de naam dikwijls aanleiding tot misverstand 
gegeven, zelfs eens bij een vast-medewerker aan het Tijdschrift ! De Red.-Gérant moest eerst 
nog de vrees van eenen ongenoemden schrijver wegnemen, die meende dat het Tijdschrift nu 
een Maandblad zou worden. 

De titel werd nu veranderd in: 

NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR GENEESKUNDE 

tevens Orgaan van de Nederlandsche 

Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 

Jaargang 1905. WEEKBLAD Eerste helft No. i . 

7 JANUARI 1905. 

INHOUD, enz. enz. 

De belangstelling in de uitwendige zaken bleek verder ook uit een voorstel in 1904 gedaan 
om op den omslag van het Tijdschrift ook nog eens den inhoud van het nommer te herhalen. 
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Daar echter die inhoud reeds aan het hoofd van het nommer vermeld was, meende men dat 
het van den belangstellenden lezer niet te veel gevergd zou zijn, als deze zich met die eenmalige 
vermelding vergenoegen moest en dat het niet te veel omslag was om den omslag even om 
te slaan, ten einde zijne nieuwsgierigheid naar den inhoud te voldoen. Daarenboven zou met 
dit herhaald plaatsen een gedeelte van den omslag, dat voor advertenties bestemd was, worden 
ingenomen. Aan het verzoek werd dus geen gevolg gegeven. 

Een ernstiger bezwaar- werd door BOLK geuit en wel dat de vermelding aan het hoofd 
van het nommer van ,,Deel I" en ,,Deel II" zonder er den jaargang bij te zetten, vooral 
buitenlandsche lezers in den waan bracht (en dit bij hunne citaten lieten blijken) dat dit het 
eerste of het tweede deel van de geheele serie was. Dit bezwaar werd in den jaargang 1905 
ondervangen door ,,Deel" te vervangen door „Helft." 

Een ander voorstel tot verandering werd door den Gérant gedaan, namelijk om op het 
omslag-velletje met de praenumeranten-lijst, waarvan op de eerste pagina de titel en op de 
keerzijde de namen van de leden der Vereeniging, var de Redactie en van de vaste medewerkers 
voorkwamen (zooals dat om de eerste acht nommers van het Tijdschrift werd gegeven) ook 
advertenties te plaatsen, omdat anders de 3e en de 4e pagina blanco zouden blijven, wanneer 
geen praenumeranten-lijst mcv r̂ werd gegeven. 

Daarbij deed zich echter de moeilijkheid voor, dat die omslag door de drukkerij DE 
ROEVER-KRÖBER en BAKELS gedrukt werd en de advertenties door VAN ROSSEN. Aan de 
drukkerij werd dus verzocht of zij het drukken van dien omslag aan VAN ROSSEN wilde afstaan. 
Ging deze er mede accoord dan zou dit voorstel bij de Alg. Verg. worden ingediend. 

In de Redactie-vergadering van igo6 deelt de Voorzitter mede, een schrijven van Dr. 
HALBERTSMA uit ROTTERDAM ontvangen te hebben met de vraag, of, met het oog op de dikte 
der beide deelen van het Tijdschrift, het niet mogelijk zou zijn het Tijdschrift in 4 banden uit 
te geven. 

Dit gaf tot uitgebreide discussie aanleiding; weder wordt gevraagd of niet bepaalde 
gedeelten uit het Tijdschrift, te samen in een afzonderlijken band konden uitgegeven worden; 
bijv. de Verslagen der Vereenigingen en misschien ook de stukken der Maatschappij. Dit laatste 
ontraadde BURGER echter, omdat dan de band met de Maatschappij losser zou worden en 
er ten slotte weinig reden meer zou bestaan om dien band niet geheel te verbreken. Dit moest 
voorkomen worden, terwijl zulk een maatregel toch ook niet veel ter vermindering van den 
omvang zou bijbrengen. 

L'histoire se rcpète: want nu wordt door KOUWER het voorstel gedaan om het formaat 
van het Tijdschrift te vergrooten desnoods 4°. formaat en het dan in twee kolommen te drukken ! ! 
en in de x\lgemeene A'ergadering van 27 M E I 1906 werd door de Commissie tot nazien van 
de Rek. en Verantwoording medegedeeld, dat ook een harer leden (vermoedelijk TALMA) ei 
op aangedrongen had, om, wanneer het Tijdschrift zich bleef uitzetten, het formaat te 
veranderen en de bladzijden in twee of drie kolommen te drukken ! Dit zou den inhoud 
overzichtelijker maken. N.B. In 1863 had men op het verlaten van zulk een 4^-formaat 
aangedrongen, omdat het den lust tot lezen benam!! maar dit was den jongen Redactie
leden blijkbaar onbekend. In de Redactie besloot men om, reeds te beginnen met dit jaar, 
4 titelbladen te laten drukken voor 4 banden en in het volgend jaar ook in het Register 
hiermede rekening te houden. Tot en met 1927 werd het Tijdschrift nu verdeeld in 4 deelen 
met de rugtitels I A en I B ; II A en II B. Van 1928 af waren de deelen onderscheiden 
in I, II , I I I en IV. 

De Red.Gérant erkende, dat de omvang van het Tijdschrift de grens van het geoorloofde 
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bereikt had, maar kon er op wijzen, dat reeds maatregelen getroffen waren om den omvang 
te verminderen: de Overzichten van tijdschriften waren, zooals wij reeds mededeelden,vervallen, 
maar de Verslagen der Vereenigingen moesten behouden blijven, ja, zoo mogelijk ook nog 
met meerdere verslagen uitgebreid worden. 

De groote omvang bleef echter voortdurend een doorn in het oog van de leden der 
Vereeniging; telkens werd in de Jaarvergaderingen van het Tijdschrift een nieuw middel aan 
de hand gedaan tot inkrimping van de nommers. In 1908 kwam WENXKEBACH met het voorstel, 
dat ook vroeger al eens behandeld was, om al het Maatschappij-werk als losse bijbladen met 
afzonderlijke pagineering te geven, omdat het hoe langer zoo moeilijker werd om een of ander 
stuk in het Tijdschrift terug te vinden. 

In het volgende jaar moest BURGER echter mede deelen, dat de pest bezwaar maakte 
het Maatschappij-werk als bijlage te beschouwen, omdat de Wet zegt, dat zulke bijlagen niet 
afzonderlijk verspreid mogen worden, wat bij de Maatschappij-stukken die ook aan niet-intee-
kenaren verzonden worden, natuurlijk wel het geval was. 

Oorspronkelijke s tukken. 

Wat de aigemeenc inrichting betreft werd door een lid der Redactie gevraagd of het niet 
mogelijk zou zijn de oorspronkelijke stukken met den datum van inkomst te voorzien. 

Dit was echter niet gemakkelijk in de uitvoering: wanneei een stuk om den een of anderen 
reden onmiddellijk moet geplaatst worden vóór een vroeger ontvangen stuk. Ziet men dan 
in het Tijdschrift den datum van ontvangst dan geeft dit tot allerlei correspondentie over 
vermeerde achterstelling aanleiding. De schrijvers hebben evenwel het recht den datum onder 
hunne kopij te plaatsen dan komt die van zelf ook in hftTijdschrift er onder. M a a r . . . . zeide 
het bedoelde lid. het kan dan wel eens gebeuren dat er een verkeerde datum onder gezet 
wordt, ,,Daar behoefde men echter niet bevreesd voor te zijn, want bij het inkomen van den 
,,bijdrage wordt de datum van ontvangst er dadelijk op geplaatst en heeft de schrijver zich in 
,,dien datum vergist", dan wordt dit verbeterd. 

Een ander lid wenschte een Register van elke helft van den jaargang. Dit zou echter 
de kosten belangrijk verhoogen en het werk verzwaren en daarenboven het opzoeken van 
onderwerpen bemoeilijken, omdat men dan een register meer zou hebben te raadplegen. Ook 
dit kon dus niet worden ingewilligd. 

Over de plaats, die de mededeelingen van het Hoofdbestuur in het Tijdschrift-nommer 
kregen, had in 1906 een correspondentie met het Hoofdbestuur plaats: een klein berichtje 
van den Hoofdbestuurder-Bibliothecaris was na een hoofdartikel in het Tijdschrift geplaatst ! 
Op instigatie van zijn medelid maakte het Hoofdbestuur hier aanmerking op en stelde den 
eisch dat Hoofdbestuurs-stukken steeds vooraan in het nommer geplaatst zouden worden. 
Dit kon BURGER niet toestaan: hoofdartikelen behooren vooraan in het nommer te staan, 
van daar de naam HOOFD-artikel; maar, hoewel hij er de voorkeur aan gegeven zou hebben, 
om geen duimbreed voor den in zijn eergevoel aangetasten bibliothecaris te wijken en af te 
wijken van den stelregel „hoofdartikelen vooraan", verklaarde hij zich bereid om in zooverre 
aan het verlangen van het Hoofdbestuur te voldoen, door spoed vereischende mededeelingen 
van het Hoofdbestuur, die zóó kort waren, dat op dezelfde eerste pagina ook nog met het 
hoofdartikel kon begonnen worden, vooraan te plaatsen. 

Daar de bibhothecaris, die tevens berichtgever voor het binnenland van het Tijdschrift 
was, zich aan de belangen van het Tijdschrift gewoonlijk weinig liet gelegen liggen. 
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had die klacht over een kleinigheid een onaangenamen bijsmaak voor den Red.-Gérant. 
Ket Hoofdbestuur kon zijn medelid echter niet in den steek laten en verklaarde geen 

vrede te hebben met het antwoord van den Gérant; het gaf zijn voornemen te kennen, om een 
officieel schrijven daarover tot de Redactie te richten. Van zulk een schrijven heb ik echter 
geen bewijs kunnen vinden. 

De rubriek Casuïstische Mededeelingen, die sedert 15 AUGUSTUS 1903, dus nog onder STRAUB 

was ingesteld, bleef ook onder BURGER behouden; zij werd geregeld gebruikt om kleinere, 
maar ook wel grootere mededeelingen te publiceeren. 

De rubriek Overzichten over tijdschriften verscheen in dezen jaargang voor het eerst 
zooals STRAUB zich die reeds gedacht had, eenigszins als aanvulling van de referaten. Zij bevat 
zeer korte overzichten over den inhoud van de oorspronkelijke mededeelingen van de leidende 
buitenlandsche geneeskundige tijdschriften. 

BURGER had daarbij de volgende bedoeling: ,,Menigeen zal bij het doorlezen van deze 
,.overzichten op onderwerpen stooten, die zijne belangstelling gaande maken en tot verdere 
„kennisneming uitlokken". 

Weekbladen worden daarin niet gerefereerd. 
In NOVEMBER van hetzelfde jaar vraagt de ie beh. Redacteur of men met deze rubriek zal 

doorgaan en zoo ja, of dan misschien ook de weekbladen er bij opgenomen moeten worden. 
De rubriek bleek zeer verschillend beoordeeld te worden, sommigen vonden haar overbodig, 
anderen wilden haar tot weekbladen uitbreiden. Een algemeene opinie was niet te krijgen en 
daarom werd besloten om in een beperkten kring van lezers een enquêtte daarover 
te houden. MUNTENDAM had de rubriek warm verdedigd, omdat zij haar ontstaan te danken 
had aan het verlangen om te voorzien inhetgeen aan de rubriek referaten ontbrak, die ondanks 
alle pogingen van STRAUB niet volledig te verkrijgen was. 

De rubriek was bij hen, die haar bewerkten, ook niet zeer in aanzien: een groot aantal 
bewerkers verzocht in NOVEMBER om daarvan ontslagen te worden. Uit de gehouden enquête 
was gebleken, dat de meerderheid der lezers geen behoefte aan deze rubriek gevoelde, maar 
dat een zeer groote minderheid zich voor het behoud verklaarde. Toen besloot men dus haar 
te behouden en tot de weekbladen uit te breiden en in het no. van 21 JANUARI 1905 vinden 
wij dan de weekbladen in die rubriek ook vermeld, onder afzonderlijk hoofd. 

Van deze Nederlandsche zijn gerefereerd het Medisch Weekblad, De Geneeskundige 
Courant en het Tijdschrift voor Verloskunde en Gynaecologie. 

In SEPTEMBER 1906 verzoekt de Medische Revue om ook in die rubriek opgenomen 
te worden; dit was niet geschied omdat in die Revue slechts refereerende stukken voor
kwamen. Aan VAN LOGHEM werd verzocht dat tijdschrift in te zien en als er andere dan 
refereerende artikelen in voorkwamen deze te vermelden. 

In de DECEMBER-vergadering van 1905 stelt de Voorzitter weder de vraag of men met 
deze Overzichten zal doorgaan, zij kosten veel geld, nemen veel plaats in en het is de vraag 
of zij evenredig veel nut opleveren. De meeste leden blijken niet zeer ingenomen te zijn met 
die rubriek, wel met die van de Weekbladen en daarom wordt besloten die van de andere tijd
schriften weg te laten en alleen die van de weekbladen te behouden. En eens per maand 
de titels van den inhoud van de Nederlandsche geneeskundige hteratuur te geven. 

Nu de overzichten weg vielen werd aan de medewerkers verzocht uit de hun toebe
deelde tijdschriften vooral veel referaten te leveren. 
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Ten gevolge van herhaalde besprekingen in de Redactie over de werking van de Ongevallen-
Wet, waarbij verschillende klachten over sommige daaraan verbonden geneeskundigen 
vernomen werden, werd in SEPTEMBER 1904 een nieuwe rubriek aan deze Wet gewijd, onder 
den naam Ongevallen-Wet. Daarin ,,zullen nu en dan eenige mededeelingen worden gedaan 
,,over de toepassing der Wet van 1901". 

BURGER ZOU ook gaarne iets over de ongevallen zelf in het Tijdschrift willen opnemen, 
maar stuitte op de moeilijkheid om daarvoor medewerking te vinden. De aan de Rijks-
verzekeringsbank verbonden personen waren te overladen met werk om hen daartoe te 
krijgen. 

WERTHEIM SALOMOXSOX verklaarde zich toen bereid om van belangrijke gevallen, die 
in zijne kliniek in het Binnen-Gasthuis zouden voorkomen nu en dan mededeeling te doen. 

BURGER voerde den maatregel in, om in elke Redactie-vergadering de oorspron
kelijke stukken en vooral ook de ingezonden stukken te behandelen, die sedert de vorige 
Redactie-vergadering in het Tijdschrift verschenen waren. 

Aan het eind van elk jaar werd vroeger de lijst der vaste-medewerkers herzien. Zooals 
men weet was dan evenals onder STRAUB bepaald, dat de vast-medewerker, die in een jaar 
geen 5 referaten voor het Tijdschrift geleverd had, van zelf beschouwd werd, als aan dien titel 
geen waarde meer te hechten en dus van de lijst afgevoerd. Hiervoor nu kwamen dit jaar 
een aantal personen in aanmerking, maar voor verschillende werden verzachtende omstan
digheden in aanmerking genomen, als: onmisbaarheid wegens anderen arbeid, dien zij voor 
het Tijdschrift deden, ziekte sedert vele maanden, ontbreken van voor refereeren geschikte 
stukken, enz., zoodat zij nog weer voor één jaar werden gecontinueerd. 

Zoodra zich op het een of ander gebied speciale werk rs vertoonden werd tot hen het 
verzoek gericht nu en dan voor het Tijdschrift wat in te zenden. 

Sedert J U L I 1904 kwam in elk nommer een uit de Staatscourant overgenomen opgave 
voor van de besmettelijke ziekten, in ons land waargenomen, naar de Provincies gerangschikt 
voor alle groote steden. 

C o r r e c t i e s . 

Over het aanbrengen van correcties in de bijdragen in het Tijdschrift had EYKMAX in 1905 
eene correspondentie met den 2en Red.-Gérant. Die correctie der drukproeven gaat naar de 
meening van EYKMAN wel eens wat te ver, wanneer de Redactie alles, wat naar hare meening 
geen goed Nederlandsch zou zijn uit het Tijdschrift wil verbannen. In elk geval kwam hij er 
tegen op dat correcties van belang nog worden aangebracht nadat de schrijver de laatste 
proef gezien had. MUNTENDAM meende daartegenover dat een strenge correctie nog noodig 
was, aangezien de meeste medici zoo slecht Nederlandsch schrijven. \'olgens het Huishoudelijk 
Reglement had de Redactie de verantwoording voor een goede correctie en hij deed niet anders 
dan zijne voorgangers gedaan hebben, die niet slechts op drukfouten letten, maar ook 
wel degelijk op taal- en stijlfouten. Hij heeft in den aanvang van zijn werk bij het Tijdschrift 
wel eens den wenk gekregen, dat ook op de taal der stukken moest gelet worden, en het is 
dan wel eens moeilijk om den juisten tusschenweg te bewandelen. 
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Overdrukjes voor de Maatschappij . 

Over het verzenden van de afdrukjes van de Maatschappij aan de Secretarissen der Af-
deelingen kwamen ook weer klachten in, die door Dr. KAPTEYN, als lid der Comm. v. de Beroeps-
belangen ter sprake werden gebracht. BURGER kon hem echter uitleggen, dat dit eigenlijk 
de Redactie niet aanging. De Maatschappij betaalt de verzendingskosten van die afdrukjes 
aan de Secretarissen. Deze worden voor de goedkoopte verzonden, zoodra een zekere hoeveelheid 
voorhanden is. Wenscht de Maatschappij, dat steeds alles afzonderlijk en dadelijk na het ver
schijnen verzonden zal werden, dan heeft zij het maar te zeggen, maar dan wordt zij op vrij 
groote kosten gejaagd; niet alle stukken zijn zeer belangrijk en de uitgever wacht dan wel 
eens met de verzending tot er wat meer zijn, niet omdat een grootere hoeveelheid onbelang
rijke stukken, deze belangrijk maken, maar omdat het kosten spaart. Maar wenscht het 
Hoofdbestuur dit niet, dan heeft het slechts zijn wensch te kennen te geven. 

Buitenlandsche taal . 

In 1911 werd eene uitvoerige discussie gevoerd over de vraag of voordrachten door buiten
landsche hoogleeraren in hun moedertaal in NEDERLAND gehouden, in die vreemde taal in 
het Tijdschrift konden worden opgenomen. 

Hoewel de Redactie meende, dat zij in het Nederlandsch vertaald gegeven moesten worden, 
besloot de Vereeniging het verschijnen in de moedertaal goed te keuren. Het betrof hier een 
voordracht, die door een buitenlander in het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, 
Genees-en Heelkunde was gehouden en waarvan de Secretaris van dat Genootschap uit naam 
van het Bestuur verklaard had, dat het voor zich de beslissing opeischte om te bepalen in 
welken vorm zijne verslagen zouden worden gepubliceerd; de beslissing daarover kon het niet 
uit de handen geven. 

De meening der Redactie zou een reden kunnen zijn, dat andere tijdschriften werden 
opgericht, die in dit opzicht minder moeilijk waren. 

De Vereeniging besloot echter op voorstel van Prof. KOCH om voordrachten, die een 
Nederlander in een vreemde taal zou houden, slechts in het Nederlandsch in het Tijdschrift 
te plaatsen. 

In aansluiting hierop vroeg WENXKEBACH of het niet mogelijk zou zijn, dat het Tijdschrift 
een paar maal in het jaar eene uitgave in een vreemde taal gaf van uitvoerige overzichten 
over de oorspronkelijke stukken en vooral van de dissertaties, die in NEDERLAND uitkwamen. 
Dan zouden Nederlanders niet, zooals nu, gedwongen zijn hunne stukken in een vreemde 
taal te schrijven. 

Dit was een oude questie; men herinnert zich, dat zelfs de polyglottische hoogleeraar 
GUYE indertijd het bij zijn optreden medegedeelde voornemen om dergelijke overzichten in 
een vreemde taal aan het eind van den jaargang te geven, had moeten opgeven, omdat de 
daaraan verbonden moeilijkheden zelfs voor hem te groot waren. Later was nog eens een 
dergelijk voorstel afgestemd. 

Berichten. 

In 1905 beklaagde DANIELS zich over het groote aantal hem onbekende medewerkers 
aan de Binnenlandsche berichten; zijne berichten werden verbeterd of verminderd zonder zijn 
voorkennis en toch staat zijn naam er onder. Dat was natuurlijk op den duur niet toelaatbaar. 
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Hij had daarin natuurlijk gelijk, maar volgens MUXTEXUAM kon dat niet anders, 
omdat de berichten van DAXIËLS niet altijd juist waren. 

Men liet toen de volgende formulieren voor DAXIËLS maken, ten einde naar de juistheid 
van een bericht te informeeren. (1904). 

NKDERLANDSCH TIJDSCHRIFT VOOR GE^'EESKÜNDE. 

Wel. Ed. Zeer Gel. Heer! 

Zoudt TJ zoo goed willen zijn nevensgaand bericht in te zien en het 

mij, indien het onjuist mocht zijn, zoo spoedig mogelijk met de door U 

noodig geoordeelde veranderingen terug te zenden'' 

Hiermede verplicht U ten zeerste 

Uw dienstw. 
AMSTERDAM, DR. C. E. DANIELS, 

datum postmerk. 

Het was zeer begrijpelijk, dat de berichten zooals DAXIËLS die inzond: uitgeknipte, op 
een stukje papier opgeplakte couranten berichten met hier en daai een woord veranderd of 
doorgehaald, om ze niet volkomen gelijk aan het couranten bericht te doen zijn, geen aangenamen 
indruk op MUXT]-:XDAM maakten en een zekere ontstemming tegenover een dergelijke bericht
geving verwekten. Maar even begrijpelijk was het, dat DAXIËLS, wanneei hij gevoelde dat hij 
redenen van beklag had, dan ook wel eens giftig werd en dit in zijn brieven aan de Redactie 
uitspraak. Zoo in 190Q, toen naar het schijnt, in de redactie der van de Maatschappij uitgaande 
stukken wijziging aangebracht was. Hij ,,ontzegde den Redacteur het recht op eenigerlei wijze 
in dergelijke stukken verandering aan te brengen" en ,,eischte opname van het bewuste stuk 
,,geheel onveranderd. Indien daaraan niet stipt de hand gehouden werd" zou hij ,,in het Hoofd-
,,bestuur maatregelen weten te provoceeren waardoor in het vervolg een absolute integriteit 
„van die stukken op afdoende wijze werd gewaarborgd." 

get. Dr. C. E. DAXIËLS. 

R e g i s t e r . 

Wij zagen reeds, dat een der leden een afzonderlijk register wenschte voor beide deelen 
van den jaargang, een voorstel, dat wegens de omslachtigheid van het nazoeken niet ondersteund 
werd. Maar daarbij kwam ook de vraag of niet weder eens een tien- of twintig-jarig register 
moest verschijnen, nu het laatste van 1877—1887 in 1892 verschenen was. 

Dit register had ongeveer / 1000—/ 1200 gekost. Een register over de laatste 20 jaren zou 
nu, naar globale berekening ƒ 2000.- a / 3000.- kosten, omdat het over een veel langeren tijd 
gaat en de wekelijksche nommers zooveel grooti r waren. 

Buitenlandsche tijdschriften geven dergelijke verzamel-registers nooit. 
WERTHEIM SALOMOXSOX wilde met den 2en beh. Redacteur eens overleggen of het 

register niet veel eenvoudiger en dus goedkooper kon ingericht worden. Een overleg, dat 
echter geen resultaat had. 

Dat niet alle rubrieken van het Tijdschrift in het Register moesten worden opgenomen 
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stond wel vast. Alleen de oorspronkelijke stukken, de Verslagen der Vereenigingen en de 
ingezonden stukken zouden daarin moeten vermeld worden en men zou bijv. kunnen beginnen 
met één jaargang op die wijze te bewerken om te zien hoe groot dat werd. Voorloopig werd 
in principe tot een 20-jarig register besloten, na afloop van den jaargang 1907 te maken. 

In OCTOBER 1905 en in SEPTEMBER 1906 was men nog niet tot een besluit gekomen 
hoe het eigenlijk moest worden. De 2e Red.-Gérant wilde het gewone jaarregister inkrimpen 
door het Alg. Naam-register te laten vervallen, maar dit werd afgestemd. 

Eerst in M E I 1907 werd door het Bestuur het voorstel gedaan om een REGISTER van de 
OORSPRONKELIJKE STUKKEN te doen vervaardigen,loopende over de afgeloopen 30 jaren, en 
hiervoor een crediet van / 2000.- gevraagd. 

Het 20-jarig Register over oorspronkelijke stukken, ingezonden stukken, verslagen der 
Vereeniging zou te veel geld kosten, daarom wcnschte de Redactie een eenvoudiger registei 
maar dan over de laatste 50 jaren, waarin ook de onderwerpen uit de \'erslagen van de Ver
eenigingen opgenomen worden. Dit zou dus eenigszins een Nederlandschc Bibliographie op 
geneeskundig gebied zijn. 

De onderwerpen van de rapporten der Maatschappij behoefden daarin niet te worden 
opgenomen, omdat de Maatschappij zelf een 50-jarig register op hare Handelingen had 
uitgegeven. 

Dit voorstel werd zonder stemming aangenomen. 
In 1908 kon de Red.-Gérant mededeelen, dat het A'^aawt-register door de H.H. DE VRIES 

en MUNTENDAM bewerkt is, maar dat voor het Z«fl^-register een andere geneeskundige be
werker zal moeten worden gezocht 

De grootte van de oplage wordt beheerscht door de vraag of het aan alle abonné's gratis 
zal worden gezonden. Wegens het belang van het register als bibliographische bijdrage besluit 
men een groote oplage te laten drukken, de soort van het papier aan de Redactie overlatende. 
Het register zal of aanvrage aan de leden d r Maatschappij worden gezonden. 

Uit de mededeeling van den len beh. Redacteur in de Algemeene Vergadering van 
2 J U N I 1912 blijkt, dat de kosten in het geheel hebben bedragen / 2332.- Het was samengesteld 
met behulp van den heer J. B E Y E R , arts te AMSTERDAM. 

De rubriek OVERZICHTEN VAN TIJDSCHRIFTEN werd bezorgd door Dr. MIJNLIEFF , die 
behalve zijn honorarium als vast-medewerker daarvoor / 1 5 0 . - 's jaars toelage ontving. 
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HOOFDARTIKELEN, IXGEZOXDEX STUKKEN. 

DE LEDEN DER CENTRALE COMMISSIE VOOR DE BEROEPSBELANGEN, ALS 

LEDEN DER REDACTIE. 

Hoofdartikelen. 

BURGER liet zich als ie Redacteur-Górant niet onbetuigd: vooral in den beginne 
komen tal van hoofdartikelen van zijn hand voor. Deze vlot geschreven artikelen, zijn, 
zooals wij dit van BURGER gewend zijn, steeds ad rem en gewoonlijk overtuigend, 

maar dragen veelal, meer dan die, welke STRAUB schreef, een militant karakter. Hierdoor 
werd wel eens de indruk gewekt van een persoonlijken strijd; maar wie BURGER goed kent, 
weet wel dat dit geenszins in zijn bedoeling lag. 

Reeds dadelijk na zijn optreden werd hij, naar aanleiding van een hoofdartikel, getiteld 
Proefnemingen op menschen, in een scherpen strijd gewikkeld met den hoogleeraar in de Oog
heelkunde te LEIDEN, Prof. W. KOSTER. 

Bedoeld hoofdartikel was gericht tegen de philippica, die de heer BRANTS in de 
Tweede Kamer der Staten Generaal tegen de vivisectie gehouden had, waar ook in te 
velde getrokken was tegen de proefnemingen op menschen, die naar diens meening in onze 
academische ziekenhuizen genomen werden. BURGER kon daartegenover den bij de medici 
algemeen erkenden stelregel zetten: ,,andere proefnemingen, dan die, welke het onmiddellijk 
„heil beoogen Tan den patiënt op wien zij worden toegepast, zijn ongeoorloofd". De bewering van 
den heer BRANTS scheen te berusten op een voorstel, dat Prof. KOSTER uit L E I D E N gedaan 
had aan den homoöpathischen arts DE GROOT, om een vergelijkend onderzoek in te stellen 
naar de behandeling van cataract met de gewone, in de geneeskunde geldende middelen 
eenerzijds en met homoöpathische middelen anderzijds. 

Het College van Curatoren der Rijks-Universiteit te L E I D E N was tegen een dergelijk medisch 
tournooi opgekomen en ook BURGER had dit in zijn genoemd hoofdartikel gedaan. Hij wees er op 
dat dit een geheel op zich zelf staand geval was en niet als een bewijs mocht worden aangevoerd, 
dat proefnemingen op menschen als geoorloofde zaken door de medici beschouwd werden. 
Tegen een op goede gronden ondernomen proef met een nieuwe behandelings-methode, die 
onder specialistisch toezicht voorzichtig werd uitgevoerd, kan geen bezwaar zijn, maar in 
het geval van KOSTER gold het ,,een formeele uitdaging om op de patiënten der polikliniek 
,,een bewering waar te maken, die de hoogleeraar zelf als niet serieus beschouwde". Daar 
kwam nog bij, dat de bewering van DE GROOT, dat met homoöpathische middelen even goede 
resultaten bij cataract bereikt werden als met de gangbare geneesmiddelen, op een door DE 
GROOT onjuist weergegeven referaat van een Engelsch schrijver berustte ! ! Welke onjuistheid 
achteraf door dezen homoöpaath moest erkend worden. 

De terechtwijzing van BURGER aan KOSTER heeft heel wat stof opgeworpen, tal van 
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ingezonden stukken van KOSTER, BURGER, ZWA.A.RDEM.A.KER, DE GROOT, BRANTS, KORTEWEG, 

NoLEN, JELGERSMA waren daarvan het gevolg, waarbij BURGER er met nadruk op wees, 
dat het karakter en de persoon van KOSTER buiten het geding waren, maar de zaak afkeuring 
verdiende. 

BURGER vond het noodzakelijk om de Redactie uitspraak te laten doen over de vraag 
of hij al dan niet recht had gehad met het schrijven van het hoofdartikel, opdat hij ook voor 
het vervolg zou weten of hij in dien geest met zijn hoofdartikelen zou kunnen doorgaan. 
Met op één na algemeene stemmen keurde de Redactie zijn optreden in dezen goed. 

Een ander hoofdartikel van BURGER: over de onbeduidendheid van het Programma 
voor de in 1904 te houden Alg. Verg. der Maatschappij, gaf aanleiding tot afkeuring van de 
zijde van de leden der Centrale Commissie v. d. Beroepsbelangen in de Redactie. BURGER 

had in dit hoofdartikel op eenigszins gekruide wijze zijn teleurstelling uitgesproken, dat, na 
de reorganisatie, waarbij zoozeer gewezen was op het belang om de sociaal-medische belangen 
te behartigen, daarover niets in het Programma voor de Algemeene Vergadering voorkwam. 

Het spreekt wel van zelf, dat de leden van de C. C. v. d. Beroepsbelangen, die daarin 
een aanval op de Maatschappij als zoodanig meenden te moeten zien, hierop vuur vatten, 
vooral toen de Secretaris der Maatschappij daarover in een ingezonden stuk in het Tijd
schrift een geheel onjuiste voorstelling had gegeven. Het kostte BURGER echter weinig moeite 
om de onjuistheid van die voorstelling aan te toonen. 

Dr. VAN MoLL verdedigde zoowel den Secretaris als de Maatschappij: er was immers 
in de Maatschappij nog niets definitiefs veranderd: de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement waren nog niet gereed, zoodat nog geen enkel initiatief genomen had kunnen 
worden. 

In zooverre was wellicht BURGER'S artikel wat praematuur geweest, maar na de zoo 
uitdrukkelijke verklaring van de zijde van het Hoofdbestuur tijdens de discussies over de 
reorganisatie, dat in de Maatschappij de wensch naar hervorming meer en meer gevoeld werd, 
kon het niet anders of een Programma, dat na dien strijd niets over die hervorming bevatte, 
moest wel teleurstelling en bevreemding wekken. 

De verzorging van de rubriek Hoofdartikelen was bij BURGER in uitnemende handen. Achtte 
hij zichzelf niet voldoende competent om over een bepaald onderwerp te schrijven, dan wist 
hij zijn menschen daarvoor te krijgen. Zoo in 1904, toen het ontwerp tot wijziging van de 
Wet op de krankzinnigen-verpleging door de Psych. Neurologische Vereeniging in haar 
tijdschrift was aangevallen. BURGER verzocht toen aan W I N K L E R een hoofdartikel daarover 
te schrijven, waartoe deze dadelijk bereid was. 

Over de Ongevallen-Wet werden hoofdartikelen door VAN H E R W E R D E N geschreven. 
• Vooral bij eenigszins delicate questies wist BURGER in overleg met de Redactie de rechte 

menschen te kiezen. 
Toen in 1905 de Commissie voor de Beroepsbelangen geraadpleegd was over het 

voornemen van den Minister om twee geneeskundigen van de lijst van deelnemers af te voeren, 
wegens door hen gepleegde misbruiken, stelde BURGER voor om eenige hoofdartikelen over 
de Rijksverzekeringsbank en haar werking te schrijven en daarin dan terloops deze questie 
te behandelen. Hierbij moest voorkomen worden, dat de openbaarmaking dier misbruiken 
zou worden aangegrepen als een middel om in den lande den indruk te vestigen, alsof 
dergelijke dingen door de geneeskundigen in het algemeen gepleegd of goedgekeurd werden. 

342 



DR r 1). \ . C \ A V MOLL. 

Een hoofdartikel over de billijkheid om den artsen 
het promoveeren mogelijk te maken dat de Redactie in 
1905 wenschte te laten verschijnen — een onderwerp, dat 
men eerst aan STKAUB verzocht had te behandelen, maar 
door deze van de hand gewezen was — was door BURGER 

in APRIL 1905 als gelegenheid aangevat om over de ziekte-
verzekerings-wet te schrijven en daarin de gepleegde mis
bruiken aan de kaak te stellen. 

Een andere questie, waarover toen de gemoederen warm 
Hepen, was de vraag of men niet moest zorgen, dat in de 
2e Kamer der Staten Generaal een medicus zitting kreeg 
Ue meeningen waren hierover verdeeld: enkelen wilden dit 
denkbeeld slechts steunen wanneer men een zeer geschikt 
persoon daarvoor in het oog had, anders liever geen; anderen 
wenschten niet één, maar drie medici in de Kamer ! ,,Dan 
,,spreken zij elkander tegen," meende BURGER ,,en doen dan 
,,meer kwaad dan goed". Weer een ander wilde wel één 
medicus in de Kamer, maar er dan op aandringen, dat de 
Minister bij het maken van geneeskundige wetten, de medici 
zou raadplegen in den vorm van de Maatschappij, of een 

medicus als Rcgeerings-commissaris bij de behandeling van de geneesk. wetten aanwijzen. 
Is de medicus lid der Kamer, dan moet 
hij tevens politicus zijn, dachten weer 
anderen, maar dan deugt hij niet meer 
als medisch adviseur. 

Het optreden van de H.H. VAN K O L 
en B R A X I S in de 2e Kamer bij medische 
aangelegenheden had deze questie ter 
sprake gebracht, maar de uitvoering bleek 
niet zoo eenvoudig en voorloopig werd 
er in de Redactie niet meer over ge
sproken. 

C e n t r a l e C o m m i s s i e voor Be roeps -
b e l a n g e n . 

Het eerste voorstel, dat de nieuwe 
Maatschappij-redacteuren bij de Redactie 
indienden werd door Dr. v\yi MOLL ver
dedigd. Dit beoogde om een afzonderlijke 
rubriek Beroepshelangen in het Tijdschrift 
op te nemen, in plaats van de bijdragen 
over beroepshelangen, die tot nu toe onder 
de referaten en in sommige berichten uit 
het buitenland waren verschenen, waarin 
PINKHOF de ,,alleenheerscher" was. Tegen 
inwilliging van cht verzoek bestond bij de QR „ p K\I>TUIJN-

343 



Redactie geen enkel bezwaar en de rubriek werd nog in dezelfde week iu het Tijdschrift 
opgenomen. De rubriek Wetten en Besluiten bleef daarbij behouden. 

Dr. VAX MoLL wenschte voor die rubriek iemand te zoeken, die lust en gelegenheid had 
die rubriek geheel voor zijn rekening te nemen; die zou dan steeds moeten uitzien naar 
onderwerpen en stof voor die rubriek. 

Daarvan verwachtte BURGER echter niets. De Redactie zelf en onder hen vooral de leden 
van de C. C. v. d. B., zoo meende hij, moest naar die onderwerpen uitzien. 

Het klonk eenigszins vreemd, dat, na al de stof, die in de Maatschappij opgeworpen was 
en waarbij zoo de nadruk gelegd was op de behoefte die in de Maatschappij zou bestaan voor 
de behandeling van de sociaal-medische belangen, er op stuk van zaken zóó weinig animo bleek 
te bestaan om bijdragen daarvoor in het Tijdschrift te leveren, dat men naar iemand moest 
gaan zoeken, die dit zou willen en kunnen doen. 

Bi'RGHR liet natuurlijk niet na daarover zijne verwonde
ring uit te spreken, en VAX MOLL verklaarde dit daardoor dat 
hij zich nog niet geheel thuis gevoelde in de Redactie, ook 
al, omdat liet Reglement voor de Commissie voor de Beroeps-
belangen nog niet door het Hoofdbestuur opgesteld was. 

Doch de Gérant merkte daartegen op, dat de positie 
der Commissie in de Redactie volkomen dezelfde was als 
die van alle andere Redactie-leden; zij hebben geheel 
dezelfde rechten en hieraan kon een door het Hoofdbestuur 
te maken Reglement niets wijzigen en niets toevoegen. 

Het was vooral VAX MOLL, die zich in de Redactie 
nog niet recht op zijn plaats gevoJde. Bij het lezer der 
notuler van de Redactie-vergaderingen krijgt men der 
indruk, alsof hij wilde vasthouden aan een zekere tegen
stelling tusschen de leden der Commissie voor de Beroeps-
belangen en de overige leden der Redactie, maar dat hij 
niet goed wist hoe hij die moest aanpakken. Het had 
bovendien niet in de bedoeling gelegen van de overeen
komst met de Maatschappij: de door deze aangewezen leden 
der Commissie waren als gewone leden in de Redactie 
opgenomen met volkomen dezelfde rechten als de andere 

Redactie-leden, met dit cenige onderscheid, dat zij speciaal deskundig geacht werden op het 
gebied der sociaal-medische belangen. Zij vormden als het ware cene uitbreiding van den 
vroegeren gedelegeerde der Maatschappij in de Redactie. 

Het was dan ook niet in overeenstemming met deze positie, dat de leden dezer Commissie 
niet van den beginne af aan ook zitting hadden in de Alg. ^'ergadering der Vereeniging. 
Deze fout werd onmiddellijk hersteld, toen de Alg. \ 'ergadering, 29 MEI 1904, daarvan kennis 
kreeg: met groote meerderheid van stemmen besloot deze, dat de leden dier CommissiL zoowel 
tot de Alg. Vergaderingen der ^'ereeniging als tot het jaarlijksche diner moeten worden uit-
genoodigd. Dit is sedert dien zoo gebleven en is zóó van-zelf-sprekend, dat men zich niet meer 
kan voorstellen, dat men een ©ogenblik een andere opvatting gehad heeft. 

Zoowel de ^'ereeniging als de Redactie stelden er prijs op alle onderscheid in di. onderlinge 
verhouding tusschen de Maatschappij-Redactieleden en de overige leden der Redactie te 
doen verdwijnen. 

344 



BURGER wees daarop dan ook terecht, toen VAN MOLL, naar aanleiding van het hoofd
artikel over het Programma der Maatschappij verklaarde zijn best te willen doen om botsingen 
tusschen Tijdschrift en Maatschappij voortaan te voorkomen. BURGER verzekerde, dat van 
een botsing tusschen Tijdschrift en Maatschappij in dit geval geen sprake geweest was, het 
hoofdartikel was volkomen een uiting van ]>URGER'S persoonlijke mccning, het was met zijn 
vollen naam onderteekend en hij droeg de volle verantwoordelijkheid daarvoor. 

Een andere vraag van Dr. VAN MOLL betrof een door de Commissie op touw gezette 
enquête in NOORD-HOLLAXD en DRENTHE naar de inkomsten van de praktiscerende medici in 
die provincies: de eerste een welvarende en de tweede een arme Provincie. \ 'an de 650 verzonden 
circulaires waren er slechts 200 beantwoord teruggekomen en het scheen, dat uit die ant
woorden kon worden opgemaakt, dat kwade praktijken samen zouden hangen met slechten 
voedingstoestand. De antwoorden waren echter niet talrijk genoeg, om daaruit een zekere 
conclusie te trekken. VAN MOLL wenschte nu, dat BURGER in het Tijdschrift nog eens een 
opwekking zou schrijven om de circulaires te beantwoorden; waartoe BURGER wel bereid 
was, hoewel hij zich daarvan niet veel beloofde. 

In de SEPTEMBER-vergadering der Redactie gaf de Gérant een uiteenzetting van 
hetgeen de Redactie gedaan had ten opzichte van de Wetsontwerpen tot wijziging der 
Geneeskundige wetten; MUNTENUAM had daarover een hoofdartikel geschreven, P INKHOF 

had ze in de rubriek Beroepsbelangen behandeld en Dr. v. TUSSENBROEK had er eveneens 
een hoofdartikel over gegeven. De Commissie v. d. Beroepsbelangen had daarover echter 
geen bijdrage gegeven, omdat, zooals VAN MOLL mededeelde, de leden dier Commissie het 
daarover niet geheel eens waren. 

VAN MOLL verzocht bij deze gelegenheid dat de stukken van P INKHOF, vóórdat zij in 
het Tijdschrift zouden verschijnen aan de Commissie ter inzage zouden worden gestuurd ! 
Dit was echter niet alleen onmogelijk, maar ook onnoodig, meende BURGER. Wilde men aan de 
zoogenaamde alleenheerschappij van P INKHOF een einde maken, dan hadden slechts anderen 
ook bijdragen voor die rubriek in te zenden en wel in de eerste plaats de Commissie-leden 
zelven. Dat er dan soms tegenovergestelde opvattingen in die rubriek zouden geuit worden, 
was in het geheel zoo erg niet, een enkele maal mag er gerust wel eens ook een andere 
opvatting worden geuit. De Commissie voor de Beroepsbelangen moest nu juist in deze rubriek 
eens voor den dag komen. Bij de discussies, die indertijd tusschen Maatschappij, Hoofdbestuur 
en Redactie hadden plaats gehad, was de verwachting verwekt, dat die vertegenwoordigers 
der Maatschappij in de Redactie een leidende rol zouden spelen. 

Daarvan was nog niet veel gebleken; omdat volgens VAN MOLL de geheele regeling 
daarvoor nog te kort bestond; de richting der werkzaamheden van de Commissie zich 
nog vormen moest en de Maatschappij zich onder de nieuwe Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement nog ontwikkelen moest. 

Maar wanneer dat zoo was, dan moest de Commissie zich niet te veel tegen het werk van 
PINKHOF verzetten ! Deze gaf in de referaten bijna wekelijks, wat er in de buitenlandsche 
tijdschriften over de beroepsbelangen te vinden was. Indien het inderdaad mocht blijken, dat 
hij te eenzijdig te werk ging. dan zou BURGER niet nalaten hem op de vingers te 
tikken en voor alle zekerheid werd P I N K H O F nog eens met de wenschen der Redactie in 
kennis gesteld. Maai men mocht niet vergeten, aldus verklaarde BURGER verder, dat, als 
P I N K H O F er niet was, er van die geheele rubriek niet veel terecht zou komen. 

Het maakte een ietwat pijnlijken indruk, dat de Commissie beweerde, dat de nieuwe 
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richting in de Maatschappij nog eerst moest doorwerken, voordat de Commissie met eigen 
werk kon aankomen. Men had toch vroeger andere geluiden gehoord, toen er het Tijdschrift 
een verwijt van gemaakt werd, dat het niet met den tijd was medegegaan en de bakens niet 
tijdig verzet had: de beweging in de Maatschappij was niet meer tegen te houden, zoo werd 
toen verkondigd en nu, nu men de beschikking had over het onder de medici het meest 
versp)reide tijdschrift, om zijn denkbeelden lucht te geven en ,,leiding te geven", nu moest 
men de zaak eerst nog eens aanzien voordat men van wal stak. Dit gold niet alleen voor de 
Commissie, maar ook voor al de andere leden der Maatschappij, die zoo op de reorganisatie 
hadden aangedrongen. 

Zou men niet recht hebben om te zeggen: wat een geluk, dat het afzonderlijke orgaan, 
dat men noodzakelijk had geacht of de afzonderlijke rubriek, die men in het Tijdschrift in 
eigen beheer had willen hebben, niet is tot stand gekomen! Waarmede zou men dat hebben 
moeten vullen? Zou zulk een orgaan niet een groot fiasco gemaakt hebben? 

De Redactie liet duidelijk blijken, dat zij eigenlijk meer leiding van de Commissie 
verwacht had. 

Deze had echter ook voor zich zelve in de Alaatscliafpij nog niet die positie, die zij 
gewen scht had en die zij verwacht had, dat het Hoofdbestuur voor haar in het concept-
Reglement, zou hebben in het leven geroepen. 

In de Hoofdbestuurs-vergadering van i8 OCTOBER 1904 kwam dit fowc^^^-Reglement in 
behandeling. Er bleken toen verscheidene punten te zijn, waarover geen eenstemmigheid met de 
Commissie kon verkregen worden. In de eerste plaats kon het Hoofdbestuur den wensch der 
Commissie niet inwilligen, om een adjunct-Secretaris aan de Commissie toe te voegen. Het 
Hoofdbestuur achtte het verkeerd voor hen, die voor de Commissie zouden moeten verschijnen, 
dat een 4e persoon, geen lid der Commissie, zou aanwezig zijn. Voor de Commissie was dit 
echter een punt van zóó groot belang, dat zij zich dan liever terugtrok. Zij kwam 
daarvan op verzoek van den ^'oorzitter terug en stelde zich tevreden met het benoemen van 
een adjunct-Secretaris, die de vergaderingen der Commissie niet zou bijwonen. 

Als tweede punt wenschte de Commissie, dat zij de vergaderingen van het Hoofdbestuur 
zou bijwonen. Ook dit kon in die algemeenheid niet worden toegestaan, maar er werd 
bepaald, dat aan dit verzoek voldaan zou worden, indien er beroepsbelangen in die vergadering 
behandeld werden. 

Wat ook niet anders te verwachten was, nu een speciale Commissie daarvoor was aangewezen. 
In het eerste Jaarverslag, dat de Commissie uitbracht. A P R I L 1904—MEI 1905, (Ned. 

Tijdsclir. v. Gen. ie Helft, Jaargang 1905, bl. 1799) zet zij nog eens uitvoering uiteen, waarom 
zij niet tevreden was met de positie ten opzichte van het Hoofdbestuur, zooals die nu in haar 
Reglement was omschreven. Zij achtte het noodzakelijk, dat zij als zoodanig zitting in het 
Hoofdbestuur had, omdat anders de niet-onbelangrijke gebeurtenissen op sociaal geneeskundig 
gebied slechts te harer kennis zouden komen, wanneer hare leden de gemengde berichten van 
enkele politieke bladen nasnuffelden of deze door welwillende tusschenkomst van belang
stellende leden van de Maatschappij vernamen. Zij acht het dus noodig dat haar leden qualitate 
qua met adviseerende stem zitting zouden hebben in het Hoofdbestuur. 

En dit niet zoozeer voor hen zelf, dan wel om het stelsel, want zij zouden, zoodra 
deze wijziging zou zijn aangenomen, als leden der Commissie aftreden. Kregen zij zitting 
in het Hoofdbestuur, dan zouden daar steeds drie leden op de hoogte zijn van alles wat op 
het gebied der beroepsbelangen in ons land voorviel. 
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Ook de positie tn de Redactie voldeed, blijkens dit Jaarverslag, met aan hun wenschen 
Wel verklaarden zij, dat er goede samenwerking was, dat de verhoudingen steeds van 
vriendschappehjken aard waren en de samenkomsten steeds bhjk gaven van oprechte weder-
zijdsche waardeering, maar zij vonden hun positie m de Redactie ,,zonderling ' Het doel, 
dat men zich voorgesteld had te kunnen bereiken om het Orgaan der Maatschappij meer dan 
vroeger dienstbaar te maken aan een krachtige bevoidermg der beroepsbelangen was, naar 
haar meemng, met bereikt en zou op die wijze ook met te bereiken zijn 

Als leden der Redactie, aldus redeneert de Commissie, waren zij mede verantwoordelijk 
voor de opneming van wetenschappelijke stukken en voor de financiën, maar dat lag eigenlijk 
buiten hun taak en daarenboven zijn zij, m tegenstelling met de andere Redactie-leden, 
verantwoording schuldig aan de Maatschappij \oor alle stukken op sociaal geneeskundig 
gebied, die m het Tijdschrift verschijnen De buitenwereld zou, volgens de meemng der 
Commissie, m het denkbeeld verkeeren dat de stukken m het Tijdschiift over de beroeps
belangen, daar zij m het ,,Orgaan der Maatschappij" opgenomen zijn, ook de uitdrukking 
waren van de meening der Maatschappij, wat volstrekt met altijd het geval was 

I3e Commissie erkende volkomen het recht van de beheerende Redacteuren om met hur naam 
onderteekende hoofdartikelen te schrijven, maar nu de Maatschappij zich meer dan vroeger op 
sociaal geneeskundig gebied bewoog en nu de zorg voor de beroepsbelangen door de Maatschappij 
m hoofdzaak aan de Commissie was overgedragen en deze weder aan de Algemeene \ ergadering 
verantwoording schuldig was, nu mochten, naar hare meemng, in het Orgaan der Maatschappij 
over die beroepsbelangen geen inzichten worden gepubliceerd die de hare met waren De 
Commissie wil dus aan de Hoofdredacteuren het lecht ontzeggen om onde) haa) oerantüooordehjkheid 
tn dat Orgaan te publiceer en wat zij verkiezen 

Zij deelt aan het emde van dit jaarverslag mede, dat zij zich voorneemt om m het 
volgend jaar bij de heizienmg van het Huishoudelijk Reglement op deze zaak nader terug te 
komen 

Dit gedeelte van het Jaarverslag bleef natuuihjk m de Redactie-vergadering met onbe-
spioken 

In de Algemeene ^ ergadering dei Maatschappij had STR VLB reeds dadelijk over dit gedeelte 
zijn opmerkingen gemaakt, en gezegd, dat in het Tijdschrift ruimte zijn mod voor alle inzichten 

In de Redactievergadering van O C I O B I R 1905 verzocht BtRGER aan de Commissie 
om hare bezwaren, die, naar zijn inzicht m het jaarverslag met zeer duidelijk waren uiteen 
gezet, nader toe te lichten 

Dr VAN MoLL zette toen dit standpunt nog eens uiteen, zooals het ook m het Jaarverslag 
dei Commissie te lezen was en wenschte, dat de artikelen over beroepsbelangen eerst de Com
missie zouden passeeren, voordat zij m het Tijdschrift werden opgenomen 

Den Gerant waren de bezwaren van de Commissie toch nog met heel duidelijk, 
immers alle stukken m het l i jdschnft zijn onderteekend de Commissie behoeft dus nooit 
te vreezen, dat / i j de verantwooidehjkheid daarvan moet dragen Daarenboven moet de 
Commissie toch m het oog houden dat zij met de stem der Maatschappij is zij is slechts een 
Commissie van advi.s Moeilijke gevallen worden geregeld door den Red-Gerant aan haar 
toegezonden wil zij over een of andere \ r aag een hoofdartikel m het Tijdschrift hebben, 
dan heeft zij dit slechts te zeggen en de beh Redacteuren zijn bereid dat te schrij\en of nog 
liever dit aan haar over te laten Er is trouwens nooit een conflict geweest met de andere 
Redactieleden, de Redactie is der Commissie m alles ter wille BURGER begreep dan ook met wat 
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voor verantwoordelijkheid de Commissie nog meer wil hebben, zij zijn leden der Redactie met 
volkomen dezelfde rechten als de andere leden. Het heeft nooit in de bedoeling gelegen aan 
hen een afzonderlijke functie toe te kennen. 

Bij de uitvoerige hierover gevoerde discussies werd nog eens de wensch uitgesproken, 
dat de Commissie-leden zelf de hand aan den ploeg zouden slaan en over de beroepsbelangen 
hunne denkbeelden zouden uiten. De Gérant kon niet nalaten uitdrukking te geven aan 
een zekere teleurstelling, die de Redactie ondervonden had; zij had gemeend in de Commissie 
een steun te zullen vinden om haar te helpen in den wensch om goede stukken over de 
beroepsbelangen te krijgen, maar dien steun heelt zij tot nu toe moeten missen. 

Dr. VAN MoLL verklaarde daarop de zaak nog eens met de redacteuren te willen overleggen 
en dan wellicht in een volgende vergadering met een voorstel te komen. 

^'oor de volgende Redactie-vergadering had de Commissie dan ook de volgende motie 
ingediend: 

De Conunissie van gedelegeerden van de Ned. Mij l. Bev. d. Gen. in den Raad van 
Redactetiren van het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde, nota genomen hebbende van 
de verklaring van den Voorzitter: 
1°. dat hij reeds vroeger bij enkele door hem geschreven stukken, de beroepsbelangen 

rakende, overleg gepleegd heeft met den Voorzitter der Commissie en beloofd 
heeft zulks te zullen blijven doen; 

2". dat de Redactie verklaard heeft, in geval de Commissie voor de een of andere 
taak den steun van het Tijdschrift gewenscht acht, deze zoo mogelijk zal worden 
verleend, 
spreekt als haar meening uit: 

1°. dat de Commissie invloed moet kunnen Jiebben op de ingezonden stukken, de 
beroepsbelangen rakende van vaste-medewerkers. Deze stukken passeeren de 
Commissie, wanneer zij dat geivenscht acht. 
N.B. De stukken van den Heer P I X K H O F blijven buiten deze bepaling. 

2°. dat de Commissie in de gelegenheid moet zijn verkeerde opvattingen of inzichten 
te bestrijden. Daar zij Centrale Commissie van advies is, kan zij het zelf niet 
doen, maar moet zij het aan anderen opdragen; 

3°. dat over aangegeven onderwerpen in den geest der reorganisatie moet worden 
geschreven en mededeelingen worden gedaan tiii het gebied van haar werkprogram. 
• De stukken van de vaste-medewerkers van deze categorie moeten door de Commissie 
worden goedgekeurd. 

4°. dat de vaste-medewerkers in het bijzonder in overleg met (of op voordraclit 
van) haar door het Tijdschrift worden benoemd en ontslagen en door het Tijdschrift 
gesalarieerd. 

5°. dat de af deeling Beroepsbelangen een meer waardig kleed ontvange. 

Daar uit de wijze waarop punt i geredigeerd is, allicht zou voortvloeien dat de Voor
zitter verplicht zou zijn, zijn hoofdartikelen te doen goedkeuren door de Redactie of door 
de Commissie voor de Beroepsbelangen, had BURGER in zijn correspondentie met Dr. VAX 

MOLL voorgesteld te lezen: 

De Commissie enz. 
1°. waardeerende, dat de Voorzitter herliaalde malen over stukken, de beroepsbelangen rakende, 

overleg heeft gepleegd met den Voorzitter onzer Commissie 
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2°. nota nemende van de verklaring der Redactie, dat, in geval de Commissie voor de een of andere 
zaak den steun van het Tijdschrift geivenscht acht, deze zoo mogelijk zal ivorden verleend. 

Hiertegen had Dr. YAX MOLL geen bezwaar. 
Tegen goedkeuring van punt 4 had BURGER geen bezwaar; wanneer er zeer geschikte 

medewerkers voor de rubriek beroepsbelangen zouden zijn, wil de Redactie deze salarieeren 
en dat in overleg met de Commissie. Maar hij wil de traditie getrouw blijven en alleen 
hen tot vaste-medewerkers benoemen, van wie gebleken was, dat zij als losse medewerkers goed 
werk geleverd hadden. 

Ook hiermede vereenigde Dr. v. MOLL zich. 
Wat de opneming van de stukken van de vaste-medewerkers betreft moest de ie beh. 

Redacteur in laatste instantie daarover beslissen. Natuurlijk zal het wel nooit voorkomen 
dat hij een stuk, dat de Commissie gaarne opgenomen zag, zal weigeren, maar hij moet de 
beslissing aan zich houden bijv. wat de lengte der stukken betreft. Ook hiermede nam Dr. VAX 
MOLL genoegen en voegt daarom aan de verschillende punten nog 6 ' toe: 

6°. dat de Commissie liet recht erkent van de redactie om in hoogste instantie te 
beslissen welke stukken zullen worden afgewezen. 

De Red.-Gérant had geen bezwaar om deze punten aldus vast te stellen, hoewel hij niet 
geloofde, dat daarmede iets nieuws gezegd werd. Ook zonder deze voorstellen zou er wel 
geen conflict tusschen de Commissie en de overige Redactie gekomen zijn. De hoofdzaak 
is, dat de vaste-medcwerkcrs voor de beroepsbelangen onder toezicht der Commissie zullen 
werkzaam zijn. 

Met het ,,meer waardige kleed" bleek Dr. VAX MOLL bedoeld te hebben, dat de stukken 
over de beroepsbelangen onder een afzonderlijk hoofd en met groote letter gedrukt zouden 
worden, wat trouwens met stukken van eenige beteekenis reeds geschiedde. 

In de Redactie-vergadering van SEPTEMBER 1906 deelt Dr. VAX MOLL mede, dat hij als 
lid der Commissie voor de Beroepsbelangen aftrad en hij betuigde zijn dank voor de welwillende 
medewerking, die hij heeft mogen ondervinden. Hij erkende, dat de Redactie hem en zijne 
medeleden steeds in de belangen, die zij voorstaan, zijn tegemoet gekomen en dit had hij 
zeer op prijs gesteld. Hij hoopte, dat de rubriek beroepsbelangen steeds meer aan haar doel 
zal gaan beantwoorden. 

In plaats VAX Dr. van MOLL werd Dr. J. P. VAX DER BRUGH te ROTTERDAM (DECEMBER 

1906), tot lid der Commissie voor de Beroepsbelangen gekozen en nam hij als zoodanig 
zitting in de Redactie van het Tijdschrift. 
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HOOFDBESTUUR EN TIJDSCHRIFT. 

ig io . 

IET ligt niet in de bedoeling van dit historisch overzicht om de geschiedenis van het 
Tijdschrift nog na 1907, dus na de eerste 50 jaren in herinnering te brengen, maar 
ik meen toch, dat al is het dan in groote trekken enkele zaken uit het Red.-Gérant

schap van BURGER vermeld mogen worden, ook na 1907. In de verschillende onderaf deelingen 
heb ik dan ook hier en daar in het kort vermeld wat daarin onder BURGER'S leiding nog 
geschiedde, zonder eenigszins naar volledigheid te streven. 

Met het Hoofdbestuur van de Maatschappij had de ^'ereeniging in 1910 een eenigszins 
onverkwikkelijke correspondentie. Onder de punten van bespreking voor de Jaarvergadering 
v. h. Tijdschrift kwam in dat jaar een schrijven voor van het Hoofdbestuur, dd. 29 APRIL 1910, 
waarin aan het Tijdschrift, zonder meer verzocht werd om een gedeelte van de met het advertentie
blad behaalde netto-ivinst aan de Maatschappij af te staan. 

Dit schrijven ving aan met de vermelding, dat naar aanleiding van telkens ojjkomende 
stemmen in de Maatschappij om een zelfstandig Orgaan op te richten, door het Hoofdbestuur 
eene Commissie benoemd was om advies over deze vraag uit te brengen, en dat deze Commissie 
tot de slotsom gekomen was, dat eene scheiding tusschen Maatschappij en Tijdschrift ontraden 
moest worden, en dat, hoewel niet alle zijne leden het met dit advies eens waren geweest, 
het Hoofdbestuur toch besloten had zich bij dat advies neer te leggen. 

Maar de Commissie had een aanhangsel aan haar advies gegeven, waarin zij er op wees, 
dat een groot deel van de inkomsten van het Tijdschrift van het Advertentie-blad afkomstig 
was, dat de bloei van dit advertentie-blad van het aantal abonné's op het Tijdschrift afhing en 
dat dit aantal weer zoo groot was, omdat het Tijdschrift het officieele Orgaan der Maat
schappij was. .De Commissie had er verder op gewezen dat bij eene eventueele oprichting van 
een eigen Orgaan, met 2000 abonné's met advertentie-blad, een ernstige concurrent voor 
het Tijdschrift zou zijn. De waarde, die het advertentie-blad voor de adverteerders had, 
hing — het is altijd het Hoofdbestuur dat aan het woord is — al weer voor een niet onaan
zienlijk deel af van het feit, dat het Tijdschrift het officieele Orgaan der Maatschappij was. 
De Commissie had dan ook — zoo ging het schrijven verder — voorgesteld om de Vereeniging 
met deze overwegingen in kennis te stellen en ,,er bij te voegen, dat het van de zijde der 
,,\'ereeniging niet meer dan een daad van billijkheid zou zijn een gedeelte van de door het 
,,Tijdschrift met het advertentie-blad behaalde netto-winst aan de Maatschappij af te staan !" 

Het Hoofdbestuur schonk dus klaren wijn ! een eigen Orgaan willen wij Hoofdbestuurders 
nog wel niet, maar bedenk wel, dat, indien wij dit wilden, en daaraan een advertentie-blad 
verbonden, dit het Tijdschrift op een groot deel van zijne abonné's zou komen te staan. Het 
is derhalve billijk, dat ge een deel van uwe netto-winst aan ons afstaat ! ! 

Mer moet natuurlijk veronderstellen, dat het niet in de bedoeling gelegen heeft van het 

I 
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Hoofdbestuur een zóó cru schrijven aan de Redactie te verzenden en dat de Alg. Secretaris 
minder gelukkig geweest is in de keuze zijner woorden; maar de Redactie kor niet anders dan 
rekening houden met hetgeen geschreven en door het Hoofdbestuur onderteekend wa^. 

In de Redactie-vergadering werd de vraag van het Hoofdbestuur met algemeene 
stemmen verworpen. Zoowel strekking, argumentatie als toon hadden eer hoogst onaange-
namen indruk gemaakt. Wat zou H E Y E wel van een dergelijken brief gezegd hebben. Uit r ;) ;! 
handen zou zulk een schrijven nooit gegaan zijn. De mogelijkheid van het oprichten van een 
eigen Orgaan door de Maatschappij zou hem, na de debacle van het Maandblad en na 
zijne vreugde over de samenwerking der tijdschriften in 1856, eene samenwerking waarvoor hij 
indertijd zelf het voorbeeld gegeven had, wel nooit in de gedachte gekomen zijn. H E Y E hoopte 
in zijn tijd nog altijd, dat alle Nederl. geneeskundige tijdschriften onder één hoofd zouden 
komen; maar dit was een utopie, die niet meer van dezen tijd was. 

Het schrijven van het Hoofdbestuur gaf het bewijs van een absolute miskenning van het 
vele, dat het Tijdschrift sedert zijn bestaan, zoowel voor de Maatschappij als voor het genees
kundig wetenschappelijke leven in NEDERLAND gedaan had. De geringe kapitaal-vorming, die 
het in de 53 jaren van zijn bestaan had gemaakt, had het mogelijk gemaakt, dat het, zoowel 
voor de geneeskundige wetenschap als voor den geneeskundigen stand nu en dan iets had 
kunnen doen. In plaats van — zooals een vroegere Voorzitter der Maatschappij gedaan 
had — met een zekeren trots te zien dat haar Orgaan een algemeen gewaardeerd, goed 
wetenschappelijk en krachtig tijdschrift was, dat ook weder een zeker cachet aan de Maat
schappij gaf, zonder te vragen of een dergelijke winst-uitkeering het Tijdschiift conve-
nieeren zou en zonder eenig waardeerend woord over de wijze, waarop het Tijdschrift geredigeerd 
was en werd, trachtte het Hoofdbestuur geldelijk voordeel uit het Tijdschrift te trekken. 
BURGER liet niet na hierop in scherpe bewoordingen te wijzen. 

Tot aller verbazing bleek in de Alg. Vergadering der Vereeniging, dat TREUB, zooal 
niet de schrijver dan toch de pater intellectualis van dien brief van het Hoofdbestuur was. 
En niet alleen dat, maar in de A'ergadering der \'ereeniging verklaarde hij, dat naar zijne 
meening, het H. B. geen bepaalde reden had om trotsch te zijn op het Tijdschrift: de klachten, die 
nu en dan tegen het Tijdschrift werden ingebracht, mat hij breed uit, vele leden der Maatscliappij 
zouden slechts op liet Tijdschrift ingeteekend hebben, omdat zij anders de acta der Maatschappij 
niet onder de oogen kregen en zouden, zoodra de Maatschappij een eigen Orgaan had opgericht, 
dadelijk voor liet Tijdschrift bedanken I ! Dit zouden er volgens TREUB'S berekening zeker 
wel een 500 zijn ! ,,De Maatschappij had vroeger duizenden guldens te veel aan het Tijdschrift 
betaald en wilde nu ook eens voordeel uit het Tijdschrift trekken !" T R E U B bleef het verzoek 
var de Maatschappij billijk achten, en wanneer de \'ereeniging dit nu ook zou vinden, dan 
kon er verder over gesproken worden ! ! 

Wie hem niet gekend heeft, zou ten onrechte uit het boven gemelde opmaken, dat T R E U B 

met het Tijdschrift op gespannen voet stond; maar wie TREUB wel gekend heeft en nog meer 
wie TREUB'S feestrede in 1007 bij het 50-jarig bestaan van het Tijdschrift gehoord of gelezen 
heeft, weet dat hij een warm vriend van en een ijverig medewerker aan het Tijdschrift geweest 
is en dat hij wars was van ,,het voortdurende geharrewar met de Xed. Maatschappij", zooals 
hij in die feestrede uitsprak: ,,Nu wij het voorrecht hebben /iet Dagelijksch Bestuur der Maat-
„schappij bij deze f eest-vergadering tegenwoordig te zien, heb ik evenwel recht te hopen, dat nu eindelijk 
„ook eens in het Hoofdbestuur als zoodanig het juiste begrip der verlwudingtussciien Maatscliappij 
„en Tijdschrift zal worden vastgelegd". 

Dat T R E U B drie jaren na die woorden, nu zelf Hoofdbestuurder geworden, op de \'ergaderiiig 
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van de Vereeniging optrad, zooals hij deed, kan m.i. slechts op twee wijzen verklaard worden: 
óf dat hij met zijne bekende gemoedelijkheid het Hoofdbestuur heeft willen ter wille zijn, 
zonder diep op de zaak zelf in te gaan en vertrouwende op zijne populariteit, gedacht heeft-
ik zal dit wel voor u gedaan krijgen, óf dat hij eenigszins onder den invloed gekomen was van 
de in het Hoofdbestuur nog steeds levende gedachte, dat de Maatschappij door het con
tract met het Tijdschrift meer betaalde dan eigenlijk noodig was. 

Wij moeten haast wel aannemen, dat T R E U B ook onder dien invloed gekomen was, omdat 
de door hem in de Alg. \^erg. gebezigde argumenten ons uit den voorafgeganen strijd nog 
zoo duidelijk in de ooren klinken. Gelukkig mag men zeggen, dat een dergelijke stemming 
geheel tot het verleden behoort. 

Het viel BURGER niet moeilijk om TREUB'S argumentatie te ontzenuwen. Het 
was natuurlijk duidelijk, zoo zeide liij, dat niemand op het Tijdschrift zou inteekenen 
uitsluitend om de Handelingen der Maatschappij te ontvangen en de veronderstelling, dat 
500 abonné's voor het Tijdschirft zouden bedanken als dit die Handelingen niet meer zou 
bevatten, moest wel geheel in de fantaisie van TREUI ; haar grond hebben; immers alle niet-
inteekenaren op het Tijdschrift ontvangen steeds de Handelingen der Maatschappij afzonderlijk 
toegezonden en ,.ontdaan van den ballast, dien de door T R E Ü E bedoelde leden niet zouden 
„wenschen" 1 

Dat de Maatschappij vroeger te veel betaald had, was reeds herhaaldelijk toegegeven, maar 
het geschiedde volgens een beiderzijds goedgekeurd contract, dat door een door de Maatschappij 
ingestelde commissie gemaakt was en dat toen voor de Maatschappij zeer aannemenlijk scheen. 
Het Tijdschrift werd dadelijk bereid gevonden, zooals het ook vroeger al eens getoond had, 
dit contract te wijzigen, toen het bleek, dat de Maatschappij op te groote lasten zou komen 
en toen later de Maatschappij weder op vermindering van den prijs van het voor haar te drukken 
gedeelte aandrong, stemde de \'ereeniging ook daarin toe, maar was daardoor gedwongen 
de prijs-vermindering voor de leden der Maatschappij van / 3 . - tot / 2 . - te brengen. 

Nog later was besloten, dat de Maatschappij voor het drukken harer acta niet meer 
zou betalen dan den kostenden prijs, waardoor dus het denkbeeld van toelage aan het Tijdschrift 
geheel verviel. Voor de administratieve werkzaamheden werd door het Tijdschrift niets in 
rekening gebracht. 

Het voorstel van T R E U B werd ook door andere leden bestreden; maar daarbij bleek tevens, 
dat wanneer de Maatschappij er financieel slecht voor stond, men bereid was haar op andere 
wijze bij te springen, door bijv. haar minder voor papier te laten betalen. 

Het lid der Commissie voor de Beroepsbelangen Dr. H E R S , die in het Hoofdbestuur tegen het 
voorstel geprotesteerd had, gaf in warme bewoordingen blijk van zijne waardeering voor het 
Tijdschrift. Het voorstel bleek alleen gedaan te zijn om het publiceeren van een groot artikel 
uit ROTTERDAM afkomstig voor de Maatschappij te kunnen laten opnemen. De plaatsing daarvan 
zou echter noch voor het Tijdschrift noch voor de Maatschappij een voordeel geweest zijn. 

KORTEWEG wees er daarenboven op, dat al wat voor ,,redactie" door het Tijdschrift 
wordt uitgegeven, vermeerderd met de uitgave voor correctie, aan de Maatscliappij geheel 
kosteloos ten goede kwam. Wil de Maatschappij op andere wijze in het uitgeven van haar drukwerk 
voorzien, dan zou zij voor dergelijke dingen heel wat uitgaven moeten doen, waarvan zij nu 
geen denkbeeld had. 

Het voorstel van het Hoofdbestuur werd met 15 tegen 2 stemmen verworpen. 
Het schrijven der Redactie, waarin op 15 J U N I 1910 aan het Hoofdbestuur hiervan 

kennis werd gegeven, liet aan duidelijkheid niets te wenschen over, maar droeg helaas de 
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kenmerken van de geprikkelde stemming, die het voorstel bij de beheerende redacteuren 
had achtergelaten. 

Een oud Red.-Gérant, die overigens geheel aan de zijde van BURGER en de Redactie stond, 
heeft niet kunnen nalaten zijn leedwezen daarover in een schrijven aan BURGER uiting te geven. 

In het najaar van 1910 werd, in aansluiting aan het in de Jaarvergadering gesprokene, 
besloten voortaan aan de Maatschappij voor hare stukken slechts in rekening te brengen de 
kosten voor het papier, berekend over het aantal leden der Maatschappij, die inteekenaars 
oj) het Tijdschrift waren en niet meer berekend over de geheele oplage van het Tijdschrift, 
hetgeen voor de Maatschappij een voordeel van / 500.- 's jaars beteekendc. Het papier maakte 
voor de Maatschappij de groote kosten uit, niet het drukken en zetten. De verzendings
kosten van de Maatschappij-stukken worden door het Tijdschrift betaald. 

Namens het Hoofdbestuur der Maatschappij werd door de Redactie een schrijven ontvangen 
om dank te zeggen en de verzekering te geven, dat deze regeling zeer op prijs werd gesteld (1911). 

Zoo scheen de vrede weer hersteld te zijn. \ 'oor hoe lang? Dat zal de geschied
schrijver bij het loo-jarig bestaan van het Tijdschrift hebben uiteen te zetten. 

23 

353 



HERZIENING VAN D E CONTRACTEN MET DE D R U K K E R I J EN DEN UITGEVER. 

1905/6. 

IN de Algcmeenc Vergadering der Vereeniging van MKI 1905, had de Commissie tot het 
nazien van de Rek. en Verantwoording over 1904 (KUIIX, PEL, S A L Ï E Ï ) een uitvoerige 
beschouwing gegeven over de financicele positie van het Tijdschrift. 
Zij wezen er op, dat ondanks de verhooging van den abonnements-prijs, de financicele 

positie, ten gevolge van de nieuwe overeenkomst met de Maatschappij, zwakker geworden 
was. Het batig saldo van 1904 bedroeg wel is waar / 1631.-, maar dit was niet anders dan 
een balans-overschot; het was verkregen voor een deel uit een batig saldo van 1903, ten 
bedrage van fSy^.-; daarenboven waren in 1904 achterstallige schulden voor abonnementen 
aan het Tijdschrift betaald en geheel afbetaald, ten bedrage van / 800.-. Neemt men dit in 
aanmerking, dan is 1904 niet met een batig, maar met een gering nadeelig saldo gesloten, 
dat nog grooter wordt, als men in aanmerking neemt, dat in 1904 daarenboven de baten van 
den verkoop van de boekjes van Prof. ERNST COIIEX geïnd zijn. Dit zijn dus geen geregelde 
inkomsten van het Tijdschrift. 

Daar de Commissie meende, dat de baten van het Advertentie-V ad niet onbegrensd zouden 
stijgen en dat ook niet op een belangrijke jaarlijksche toeneming van het aantal abonnementen 
mocht gerekend worden, maande zij tot de meest strikte zuinigheid aan. Het was niet noodig 
om over de financiën van het Tijdschrift overdreven bezorgd te zijn, maar de Commissie wees 
er toch op, dat men er niet te veel op mocht rekenen, dat de omvang van het Tijdschrift zal 
afnemen. Onder deze omstandigheden had zij het contract met den uitgever en met de 
drukkerij nog eens nagezien; en daarvan de kortheid en bondigheid gewaardeerd, maar 
zich toch ook afgevraagd, of, nu de Begrooting van het Tijdschrift de / 30.000.- nadert, een 
herziening dier contracten, die dateeren uit een tijd, waarin de oplage zooveel geringer was, 
niet wenschelijk zou zijn; dit gold ook voor het Advertentie-blad, want de Vereeniging maakte 
ternauwernood méér winst, terwijl het voordeel voor den Uitgever jaarlijks toenam. 

Dit keurige, goed gedocumenteerde verslag liet niet na indruk op de beheerende Redacteuren 
te maken, maar gelukkig konden zij tegenover de ietwat sombere tonen eenige lichtpunten 
aangeven. De / 800.- toch, die als ,,achterstallige schuld" door de Commissie opgevat was, 
was niet uitsluitend ,,achterstallig", maar betrof ook de voor 1904 verschuldige abonnements
gelden uit IxDiË, zoodat een deel wel degelijk tot de baten van 1904 behoorde. 

Den wenk der Commissie om de contracten met de drukkerij en den uitgever te herzien, 
wilden zij echter gaarne ter harte nemen, hoewel het contract met den uitgever eerst van 
1899 dateerde. 

De reeds in vroegere jaren besproken vraag of het niet voordeeliger zijn zoude, wanneer 
drukken en uitgeven in één hand berustten, werd ook nu weder te berde gebracht, maar vond 
blijkbaar geen aanhang. Ook de vraag of het noodig was, dat het Tijdschrift jaarlijks winst 
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maakte, werd nog eens aangeroerd. Al deze questies werden daarna in de Redadie-vergadeimg 
van OCTOBER 1905 nog verder besproken. 

Daarin besloot men, op voorstel van den Voorzitter, om over deze zaken het advies in 
te winnen van een bekend uitgever-drukker, den Heer F W. CRA.'VXDIJK, mede-firmant 
van de firma DE B u s s v t e AMSTERDAM. Dit scheen de eenige wijze, om een definitief antwoord 
op die verschillende vragen te krijgen. 

Uit het welwillend en belangeloos door den Heer CRAAXDIJK gegeven advies bleek, dat, 
volgens diens meening in het algemeen niet te veel aan drukkerij en uitgever werd betaald, 
maar dat op enkele punten zeer zeker kon bezuinigd worden: bij de drukkerij op pletten en 
correctie; h\] den iiilgever op het papier. 

Het papier werd op verzoek der Redactie bij een technisch bureau onderzocht en daarbij 
was gebleken, dat daarop wel degelijk een te groote winst werd gemaakt. 

Het onderzoek van het papier gaf volgens bericht van 30 NOVEMBER 1905 van het 
technologisch bureau, het volgende resultaat: 

,,Dc gebruikte grondstoffen zijn die van coui'antcnpapier. De quaUteit is bepaald sleclit te noemen en de 
,,prijs van 31 rent per K.G. is ongehoord hoog. De lioutshjp moet ui t dit papier voor het Tijdschrift geweerd worden." 

l ie t nieuwe papier, dat in ;M\ARr 190C geleverd werd, was veel beter en bevatte geen houtslijp. 

Er was dus alle reden om de contracten nog eens te herzien. 
Bij de daarover gevoerde onderhandelingen bleek de drukkerij bereid te zijn om voor 

het pletten niet meer dan / 1.50 per vel te berekenen en / i . - voor de correctie per vel. Dit 
alleen zou een besparing van ongeveer / 500.- ' s jaars geven. 

De uitgever had een nieuw contract opgesteld, waarvan het voornaamste was, dat het 
papier / 0.50 per riem goedkooper zou worden geleverd, terwijl het bedrag voor 
brocheeren, afsnijden, inpakken en verzenden van de nommers, zonder de porto's van / o , 7 i 
per exemplaar op / i . - zal gebracht worden, waarbij dan de post voor nieten a / 7.- per 
week vervalt. 

Voor het drukken van het Advertentie-blad vroeg de uitgever / 9.- per kwartaal, bij 
een oplage van 2950 exemplaren en voor elke 50 ex. meer / 0.50. 

Met dit laatste konden de beheerende Redacteuren zich niet vereenigen, zooals blijkt 
uit den concept-brief, dien zij in APRIL 1906 aan den uitgever naar aanleiding van het in de 
Redactie-vergadering behandelde, schreven: 

1°. kan de Redactie zich niet vereenigen met de voorgestelde verhooging van / 0,50 
hoven de bepaalde / 9.— per 4 pagina's advertentie-blad voor zet- en drukloon, 
over elke 50 exemplaren hoven de 2950. Zij wenschten daarvoor 20 cents te bepalen. 

2°. was de door den uitgever voorgestelde winst-verdeeling van het advertentie-blad, 
geheel onaannemelijk. Volgens die winst-verdeeling toch zou het aandeel van 
het l^ijdschrift bij een winst van f 6000.- juist hetzelfde zijn als vroeger, maar bij 
een winst van f 8000.- een nog kleiner bedrag bedragen dan bij de bestaande 
verdeeling. De Redactie stelde voor, de verdeeling als volgt te regelen: -/g van 
de geheele winst voor het Tijdschrift, /̂g voor den uitgever. 
Het was de besliste wensch der Redactie, dat een groot deel ten bate van het 

Tijdschrift zou komen. 
De Redactie wilde zich verbinden den uitgever geheel te ontlasten van de tot nu 

toe verleende hulp bij de geldelijke administratie en het innen der abonnementsgelden. 
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De Redactie drong op een spoedig antwoord aan, daar zij dit jaar een voorstel aan de Alg 
Vergadering moest doen omtrent de verdere regeling der administratie, en hoopte een regeling 
te kunnen overleggen, die zij in gemoede voor billijk houdt, ten einde de meening te kunnen 
bestrijden, die ten vorigen jare was uitgesproken, dat de tegenwoordige regeling (ook de 
splitsing van uitgever en drukker) onnoodig kostbaar voor het Tijdschrift zou zijn. 

De uitgever vereenigde zich met dit voorstel en in de Alg. Verg. van M E I 1906 werd dit 
en de nieuwe regeling met de drukkerij aangenomen. 

Deze contracten luidden: 

Contract met den Uitgever , 

De uitgever verbindt zich den prijs van het papier van dezelfde qaaliteit als het 
tot nil toe gebriiilite, te verlagen van f 3,75 tot f 3,25 per riem. 

De tot heden betaalde som van f 7 . - per week voor afsnijden en nieten zal vervallen, 
maar daarentegen zal de uitgever in het vervolg ontvangen voor expeditie- en 
administratie-hosten, brocheeren en afsnijden / 1 . - per verzonden ex. gediirende 
den jaargang. Deze som bedroeg tot heden f 0,71 per exemplaar. 

Voor 4 bladzijden advertentie-blad zal de uitgever voortaan voor zet- en druk-loon 
bij een oplaag van 2950 exemplaren / 9.- in rekening brengen (tot heden f 8,75 j , 
terwijl voor elke 50 exemplaren meer f 0,20 meer zal mogen worden berekend. 

De winst, behaald op het advertentie-blad, zal in liet vervolg aldus worden verdeeld: 
/̂g voor het Tijdschrift en /̂g voor den iiitgever. Tot heden ontvingen beiden van de 

eerste f 2000.- ieder de helft, terwijl van de rest het Tijdschrift -!^ ontving en de 
uitgever Vs-

De bedoeling is deze ivijzigingen van kracht te doen zijn van 1°. JANUARI 1906 aj. 

Met de drukkerij werd het volgende overeengekomen: 

Tot nu toe werd voor liet drukken der verslagen van Vereenigingen / 5 . - per 
vel druks afgetrokken van de gewone drukkosten van het Tijdschrift. Deze reductie 
wordt verminderd tot f 2,50 per vel. De drukkerij verbindt zich voortaan geen extra-
kotten meer voor pletten en correctie in rekening te brengen. 

De bedoeling i'; ook deze wijziging van kracfit te doen zijn van 1°. JANUARI 1906 al. 

Wij hebben medegedeeld, dat bij het indienen van de Rek. en Verantwoording over 1905 
de beheerende Redacteuren als hun meening hadden uitgesproken, dat het Tijdschrift nu 
wel zoo langzamerhand aan de grens van zijn omvang gekomen was, omdat het niet goed 
mogelijk scheen meer dan 5 vel per week te drukken en op tijd gereed te maken. De Commissie 
voor het nazien dier R. & V. had dit betwijfeld en noodig geacht om maatregelen tegen 
toeneming van den omvang te beramen. Zij gaf daarvoor in overweging om het Overzicht 
der Weekbladen af te schaffen en het drukken van het Tijdschrift publiek aan te besteden. 
Het was haar bij onderzoek gebleken, dat dit een bezuiniging van cén a twee duizend 
gulden per jaar zou kunnen geven. 

Kennelijk was die Commissie, bestaande uit de H.H. SPRONCK, TALMA en ZEEHUISEN 

te rade gegaan met UxRECHTsche drukkers. 
De Voorzitter merkte dan ook op, dat men er niet aan kon denken om het Tijdschrift 

in een andere stad te laten drukken en dat de AMSTERDAMsche drukkers uit den aard der zaak 
duurder waren dan drukkers in UTRECHT. Wilde men in een andere stad laten drukken, dan 
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moest de geheele zaak naar de plaats, waar gedrukt werd, worden overgebracht. Een oud-
Gérant kon daarenboven mededeelen, dat bij een onderzoek, dat vroeger eens was ingesteld 
naar de drukkosten in AMSTERDAM, gebleken was, dat de drukkers in AMSTERDAM niet 
zooveel duurder waren dan die daarbuiten, volkomen in overeenstemming dus met het advies, 
dat de heer CRAAXDIJK had uitgebracht. 

Bij deze gelegenheid werd ook nog eens, maar gelukkig te vergeefs, het denkbeeld 
geopperd om het Tijdschrift in een ander, en wel 4"-formaat te drukken, om dus weer 
terug te komen tot het oude formaat onder P E X X , dat toen was opgegeven omdat het zoo 
,,onplezierig was en den lust tot lezen daarvan benam". 

Tot het bekorten van de Verslagen der Vereenigingen kon men evenmin besluiten, veeleer 
was de Redactie er op bedacht het aantal van dergelijke verslagen te vermeerderen. 

Het contract met de Firma DE ROEVER-KRÖBER en BAKELS verviel in 1913 door het 
faillissement dier firma, ten gevolge van de drukkersstaking in dat jaar. 

Met spoed moest toen een andere drukker gezocht worden. De uitgever VAN ROSSEN 

werd bereid gevonden dit op zich te nemen. Zoo werd dan een vroeger uitgesproken wensch 
vervuld om drukken en uitgeven in één hand te stellen. 

Het contract, dat hiervoor in 1013 m.et den Heer VAN ROSSEN gesloten werd, bevatte 
de volgende voorwaarden; 

Zetten en drukken van i vel groote letter 3700 exemplaren / 34.— 
Zetten en drukken van i vel kleine letter 3700 exemplaren ,, 39.— 

zonder berekening van extra-correctie. 
Voor elke 100 exemplaren meer 0/ minder, 50 cents meer of minder. 
Tabellen worden extra in rekening gebracht. 
Naamlijst der leden van de Maatschappij wordt berekend als kleine letter. 
Voor het zetten en drukken van het jaar-register wordt berekend f 50.— per vel. 
Overdrukken worden berekend a / 5,50 per vel; f'^'75 f^>' ^"^U '̂ -'̂ ^ ^ '̂ . '^oO pe^ 

kwart of een achtste vel. 

De drukkosten waren dus iets hooger dan in het contract met den vroegeren drukker, 
maar de loonen waren ten gevolge van de drukkersstaking ook hooger geworden. 

In de Alg. \'ergadering der Vereeniging van 8 J U N I 1913 werd dit contract zonder 
hoofdelijke stemming goedgekeurd. 

Het zou niet zoo heel lang duren, want de uitbreiding, die het Tijdschrift allengs ondergaan 
had, maakte het voor den Heer VAN ROSSEN moeilijk, ondanks allen goeden wil, om met zijn 
kleine drukkerij aan de eischen der Redactie op den duur te voldoen. 

In het begin van I Q I O berichtte de Fa. VAN ROSSEN, wegens loonsverhooging vanhetper.soneel volgens het collec
tieve Arbeidscontract, verplicht te zijn met 1917 de prijzen van zetten, drukken en brocheeren te verhoogen. 

De Redactie dit als een opzeggen van het bestaande contract opvattende, onderhandelde toen met de Fa. D E 
ERVEN BOHN te HAARLEM en deelde 13 NOVEV.BER 1916 aan de H.H. VAN ROSSEN mede, dat het contract met hen met 

1° JANUARI 1917 verviel. 

Daarmede nam de Fa. VAN ROSSEN echter geen genoegen, omdat zij niet de bedoeling had gehad het contract . 
op te zeggen en de opzegging door de Redactie te laat was geschied. Zij had ook voor het vorige contract groote druk
persen en een grooten letter-voorraad aangeschaft en daarenboven was, volgens haar, het Advertentie-blad haar geheel 
en uitsluitend eigendom. Zij eischte derhalve schadevergoeding. 

Om geen moeilijkheden met den geregelden gang van zaken te krijgen werd een minnelijke schikking getroffen, 
waarbij tegen een bedrag van / 3300, de F"a. VAN RCSSEN afstand deed van al hare werkelijke en vermeende rechten 
op het Advertentie-blad en alle bescheiden voor een geregeld verloop der uitgifte aan den nieuwen uitgever overlegde. 
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JUBILEA. 
1906. 

IN het jaai 1906 was Prof. C. A. PEKELHARING in UTRECHT 25 jaar hoogleeraar. Hij wenschte 
dien dag onopgemerkt te laten voorbijgaan, maar had er geen bezwaar in, dat een feestnommer 
van het Tijdschrift ter zijner eere verscheen. Het nommer van 22 SEPTEMBER 1906 bevatte 

naast een zeer uitvoerig en zeer waardeerend overzicht van de beteekenis van PEKELHARING 

voor de Nedeiiandsche Geneeskunde van de hand van Prof. C. WINKLER, bijdragen op physic-
logisch gebied van T H . ENGELMANN, W . EINTHOVEN, M. C. DEKHUIJZEN, H . J . HAMBURGER, 

E. C. VAN LEERSUM, J . VAN R E E S en H. ZWAARDEMAKER. 

De Algemeene A'ergadering van de Maatschappij van 9 J U L I 1906 had hem tot Eerelid 
der Maatschappij benoemd. Hiervan werd PEKELHARING op zijn feestdag kennis gegeven 
in een door GEBR. GREVENSTUK gecalligrapheerde oorkonde: uit dankbare herinnering voor 
alles wat door hem gedurende vele jaren, maar niet het minst bij hare reorganisatie in het 
belang der Maatschappij was gedaan. 

Dit was de eerste maal, dat het door de nieuwe Statuten der Maatschappij mogelijk ge
maakte Eerelidmaatschap werd verleend. 

Het volgende jaar was HET Jubileumjaar voor het Tijdschrift 

1907. 

Door T R E U B werd in 1904 in de Algemeene Vergadering der Vereeniging gevraagd of de 
Redactie, nu het nieuwe contract met de Maatschappij in werking was getreden en men over 
den stand der financiën van het Tijdschrift een oordeel kon vestigen, de uitvoering van het plan 
van de feest-uitgave voor 1907 uitvoerbaar achtte. Het antwoord daarop had men al uit de 
voorgestelde Begrooting voor 1904 kunnen opmaken, immers daarop kwam een post voor de 
feest-uitgave voor. 

Prof. W. KOSTER te UTRECHT had wegens ,,molestiae senectutis", ontslag uit de Com
missie voor deze uitgave gevraagd, maar was daar weder van terug gebracht. 

Het voorstel zelf ondervond in de Alg. Vergadering van 1904 nog eenige bestrijding: 
in de eerste plaats van ZWAARDEMAKER, die de wetenschap niet gebaat achtte door 
zaken te publiceeren, die reeds lang te voren gepubliceerd waren; ,,men moet de jongere 
,,generatie van wetenschappelijke mannen niet leeren, om achter zich te kijken, maar 
,,veeleer om voor zich uit te zien". Maar T R E U B was juist meer en meer ingenomen 
geworden met het historische plan, omdat die jongere generatie genoeg gelegenheid heeft om 
de nieuwe onderzoekingen en opvattingen te leeren kenner, maar juist gewezen moest worden 
op hetgeen reeds door een vorig geslacht gewerkt was. Naar aanleiding van een opmerking 
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van ZWAARDEMAKER, dat de uitgave te kostbaar is opgezet, omdat het meer nut zou stichten, 
wanneer men een serie kleine boekjes, die r iet kostbaar waren, uitgaf, dan een pracht-uitgave, 
wees STRAUB er op dat ook het plan bestaat om de serie te vervolgen en het dus niet bij de 
eerste zes boekjes te laten. 

De Algemeene \^ergadering verzocht dus aan de Commissie om een in dien geest uitgewerkt 
plan op te maken en aan de Vereeniging over te leggen. Dit geschiedde in de Redactie-verga
dering van A P R I L 1905, met opgave van de kosten. 

In de Alg. Vergadering van 1905 werd nog eenige discussie gevoerd over de vertaling 
der stukken. Een lid was bevreesd, dat voor de uitgave voor het buitenland van de 
oorspronkelijk in het LATIJN geschreven stukken eerst een NEDERLAXDSCHE vertaling gemaakt 
zou worden en deze weder in een vreemde taal, (en dan nog wel door een Nederlander !) 
zou worden overgebracht. De Commissie dacht er echter niet aan op die wijze te werk te 
gaan. Het denkbeeld om in de buitenlandscJie uitgave geen vertaling in een andere taal aan 
den LATIJNSCHEN tekst toe te voegen werd door STRAUB bestreden, omdat deze dan in het 
geheel niet gelezen en niet verkocht zou worden. 

Een ander lid vroeg, wat men verstond onder het vertalen in een ,,moderne taa l" : of 
men daarmede bedoelde één bepaalde moderne taal of onderscheidene moderne talen voor de 
verschillende stukken. Deze vraag had de Commissie in dier voege beslist, dat verschillende 
moderne talen moesten gebruikt worden. Zij vroeg en verkreeg hier de goedkeuring der Ver
gadering op, nadat een ander voorstel, om het EXGELSCH daarvan uit te sluiten, afgestemd was. 

De Commissie had wegens de groote kosten afgezien van het plan van ZEEMAX om 
portretten van de schrijvers aan de stukken toe te voegen. Ook meende zij het oorspronke
lijke plan om afzonderlijke boekjes te geven, te moeten laten varen, omdat dit door de 
verschillende dan te maken banden nog duurder zou worden. De lezers zouden er toch van zelf 
toe overgaan om de boekjes in één band te laten inbinden, meende zij, laten wij het 
dan liever dadelijk doen. 

Nadat er op aangedrongen was — Dr. BURGER had intusschen het Red.-Gérantschap 
overgenomen — dat de uitgave op 1°. JAX'UARI 1907 gereed zou zijn. werd het gevraagde 
crediet van / 4000 . - toegestaan. Het werd in 1906 met / 1000.- verhoogd, daar de por
tretten er tocli bij zouden worden gegeven. 

De juiste wijze van feestvieren was in M E I 1906 nog niet vastgesteld, maar wel verzocht 
de Redactie om haar voor die vieiing een crediet van / 1000.- toe te staan. Dit wordt goed
gekeurd. TREUB verzocht daarbij, dat het personeel der drukkerij en van den uitgever i n d e 
feestviering zou deelen door eene gratificatie. Ook de Commissie voor de feestviering bleek 
er op uit geweest te zijn om drukker en uitgever zooveel mogelijk te laten profiteeren. De 
eerste gedrukte vellen van de feest-uitgave waren ter vergadering van 1906 aanwezig. 

In de Redactie-vergadering van DECEMBER 1906 was een volledig exemplaar van de Neder-
landsche uitgave ter tafel. De voorzitter zette daar uiteen hoe de feestviering zou plaats 
hebben; de beide beh. Redacteuren met de oud-Gérants DELPRAT en STRAUB hadden met TREUB 

daarover vergaderd en besloten: de Feestvergadering op 5 JANUARI 1907 te houden, den dag, 
waarop het eerste nommer van 1907 het licht zou zien. De vraag of het eene buitengewone 
vergadering in de Aula en dus een openbare vergadering zou zijn, werd beslist in den zin van 
een besloten vergadering van de Vereeniging, met eenige genoodigden. Het besloten zijn van 
de vergadering was een voorwaarde geweest van T R E U B , bij zijne bereidverklaring om de 
openingsrede te houden, nu STRAUB daarvoor bedankt had. 

De beschrijving van de feestelijke viering is bijeengebracht in een afzonderlijk bundeltje 
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met een titelblad, waarop de portretten staan van de verschillende Red.-Gérants van de 
oprichting van 1857 af. Dat de uitvoeiing van dat titelblad gelukkig geslaagd is kan men niet 
beweren, toch geven wij een reproductie daarvan hierbij, omdat het tot de historie — en 
gelukkig tot de historie — behoort. 

In dien bundel vindt men het hoofd-artikel van BURGER uit No. i van den jaargang 1907 
en de beschrijving van de Buitengewone vergadering ter viering van dit 50-jarig bestaan, 
waarin de \ 'oorzitter de aanwezigen het welkom toeriep. Als gasten waren de leden van 
de Commissie voor de Beroepsbelangen, de \ 'oorzitter van de Ned. Maatschappij t. ]3ev. der 
Geneeskunst en de beide H H. VAN ROSSEN, de uitgevers, aanwezig. 

In het met bloemen versierde Klein Auditorium der Universiteit stonden de portretten 
van de overleden cud-Ciérants ZEEMAN en GUYE te midden van groen en bloemen. 

Na den wolkomsgroet van den ^'oorzitter hield Profl. H. TREUB de feestrede, waarin hij 
in vogelvlucht de geschiedenis van het Tijdschrift verhaalde. 

Prof. KouwER bracht als \ 'oorzitter der Ned. Maatschappij een gelukwensch over en de 
uitgever de heer C. VAN ROSSEN deelde mede, dat zijn firma als hare feestgave de jubileum-
uitgave (het eerste deel der Opuscula) op oud Hollandsch papier voor de abonnc's had laten 
drukken en in een passend gewaad gestoken had. 

BURGER dankte allen voor hunne woorden en riep in zijn .slotwoord de hulp van de klinische 
hoogleeraren in om de lezers van het Tijdschrift te doen genieten van de ervaringen in hunne 
klinieken opgedaan: ,,daar staan op de terreinen van het Wilhclmina-Gasthuis, zusterlijk naast 
,,elkaar, twee statige kliniek-gebouwen (de Oogheelkundige en de A^rouwenkliniek, D.). In 
,.beide wordt degelijk werk verricht en worden rijke ervaringen opgedaan. De hoofden van 
,,beide inrichtingen dragen ons blad een goed hart toe, maar toch ziet het Tijdschrift de vruchten 
,,van hunnen klinischen arbeid niet". Hij hoopt, dat die hoogleeraren den wenk zullen willen 
ter harte nemen. • • , 

De Voorzitter deelde nog mede, dat aan de werklieden van de drukkerij en van den 
uitgever een gratificatie was verleend van een geheel weekloon voor hen, die den geheclen dag 
voor het Tijdschrift werken; voor hen, die slechts enkele dagen voor het Tijd.schrift werkten, 
een half weekloon. 

Aan de firmanten der drukkerij en aan de uitgevers-firma is op den ochtend van den 
feestdag ieder een half anker goeden wijn gezonden. Aan den lithograaf C. Moov, die 
omstreeks dezen tijd 25 jaren vooi het Tijdschrift werkzaam was geweest, was een geschenk 
van / 2 5 . ~ gezonden. 

Aan het diner, dat na afloop der Vergadering bij COUTURIER gehouden werd met muziek 
en eenige afwisseling, waren als gasten genoodigd het Dagelijksch Bestuur der Maatschappij 
en P INKHOF, DANIELS en W I J N H O E F als vaste-medewerkers, die tvekelijks aan het Tijdschiift 
medewerkten, ^'ertegenwoordigers van andere Nederlandsche geneeskundige bladen waren 
niet .uitgenoodigd. 

Gedurende den maaltijd werd een telegram van hulde aan de nagedachtenis van G U Y E 

aan Mevr. de Wed. GUYE gezonden. 

Het feest is uitnemend geslaagd, zooals men dit van de beproefde leiding van BURGER 

kan verwachten. 
In de FEBRUARi-vergadering van 1907 bracht KOUWER hem een woord van hulde voor 

de uitnemende wijze, waarop het feest was ingericht. 
Van de bovengenoemde werklieden is na de vergadering een dankbetuiging ont-
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vangen die bewees, dat deze gratificatie zeer gewaardeerd en zeer royaal bevonden was. 
Van vele abonné's ontving de redactie verder gelukwenschen, en dankbetuigingen voor 

den Feestbundel. Ook buitenlandsche tijdschriften hebben gelukwenschen gezonden en 
dankbetuiging voor de buitenlandsche uitgave van het jubileum-nommer. 

Daarenboven werd op 5 JANUARI 1907 een feestnommer van het Tijdschrift uitgegeven, 
waarin BURGER in het hoofd-artikel een kort overzicht gaf van de geschiedenis van het 
Tijdschrift en waai in de hoogleeraren C. A. PEKELHARING, P . K . P E L , J . A . KORTEWEG, 

G. C. NijHOFF, E. C. VAN LEERSUM overzichten gaven over hunne speciale vakken in die jaren. 
Dr. OUANJER schreef over den Mil. Gen. Dienst vóór heen en thans ; Dr BRUINSMA over de 
geneeskundigen in NEDERLAND en hun praktijk een halve eeuw geleden; Dr. C. J. M I J N L I E F F 

over het reddingswezen, Prof. J W. R. TILANUS over de vernieuwing der stedelijke ziekenhuizen 
in AMSTERDAM in de 19e eeuw. 

\ 'erder treft men daar eene grafische voorstelling aan van het aantal leden der Maat
schappij, het aantal geneeskundigen in NEDERLAND en het aantal verzonden exemplaren van 
het Tijdschrift zooals door een vroegeren Red.-Gérant ook op eene algemeene vergadering der 
Mij. was gedaan ter weerlegging van een bewering van de Afdeeling VECHT en O., dat de 
medici in Nederland zich meer en meer van het Tijdschrift vervreemdden. 

In de berichten binnenland werd in het nommer van 19 JANUARI 1907 een officieel 
verslag van den 2en beh. Redacteur P. MUNTENDAM van die Buitengewone Vergadering gegeven. 

Het Medisch Weekblad had reeds op 12 JANUARI een waardecrende bespreking van 
het feestnommer gegeven met zijne gelukwenschen. 

Wij laten hier het titelblad van den feestbundel, het eerste deel der Opuscula, volgen 
met den inhoud van alle tot nu toe verschenen deelen: 

Eerste Deel verscheen 1907 met een voorrede van HECTOR T R E U B . 

Inhoud: DESIDERIUS ERASMUS, Encomium artis medicae. 
DESIDERIUS ERASMUS, De lof der Geneeskunde. 
ANTONI VAN LEEUWENHOEK, Den waaragtigcn omloop des Bloeds, als mede 

dat de Artcricn en Venae gecontinueerde Bloedvaten zijn, klaar 
voor oogen gesteld. 

J A N SWAMMERDAM, Proefnemingen van de particuliere bewegingen der 
spieren van den Kikvorsch, die in het gemeen op alle de bewegingen 
der spieren in de menschen en beesten toegepast worden. 

HERMANNUS BOERHAAVE, De usu ratiocinii mechanici in medicina. 
HERMAN BOERHAAVE.Het nut dermechanistische methode in de geneeskunde. 
HiERONYMUS DAVID GAUBIUS, Oratio inauguralis qua ostenditur chemiam 

artibus academicis jure esse inserendam. 
HiERONYMUS DAVID GAUBIUS, Inaugurale rede, waarin wordt aangetoond 

dat de scheikunde met recht een plaats verdient onder de akademische 
wetenschappen. 

F. C. DONDERS, De harmonie van het dierlijke leven, de openbaring van 
wetten. 

T w e e d e Deel verscheen 1913. 
Inhoud: PETRI CAMPERI, De Oculorum Fabrica et Morbis. 

PETRUS CAMPER, Ueber die Anatomie und die Krankheiten der Augen. 
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OPUSCULA SELECTA 
NEERLANDICORUM 

DE ARTE MEDICA 
F A S C I C U L U S P R I M U S 

QUEM 
CURATORES MiSCELLANEORUM 

QUAE VOCANTUR 

NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR GENEESKUNDE 

COLLEGERUNT ET EDIDERUNT 
AD CELEBRANDAM 

S E R I E M QUINQUAQESIMAM 
IN LUCEM N U P E R E D I T A M 

QUAENAM INSINT SCRIPTA 
PROXIMA PAGINA DOCEBIT 

AMSTELODAMI 
APUD F. VAN ROSSEN 

MCMVII 



Met een voorrede van BURGER, waarin wordt medegedeeld, dat de 
Duitsche vertaling naar den Latijnschen tekst is geleverd door 
Dr. W. P. C. ZEEMAN. 

Derde Deel verscheen 1915. 

Inhoud: Brief van ANDREAS VESALIUS van BRUSSEL, keizerlijk arts, behelzende 
de aanwending ^^an het decoct van Chynawortel, dat onlangs is 
gebruikt door den onoverwinnclijken kcize. KAREL V en onder meer 
bevattende den inhoud van zekeren brief aan JACOBUS SYLVIUS 

van groot nut voor hen, die de waarheid en in het bijzonder den bouw 
van den mensch wenschen te kennen, daar hij duidelijk aantoont, 
dat ten deze tot dusver te veel vertrouwen is geschonken aan GALENUS. 

Naar de eerste Latijnsche uitgave te BAZEL 1546 bij JOANNES OPORINUS 

vertaald onder toezicht van Dr. H. P INKHOF, met een inleiding van 
Prof. Dr. E. C. VAN LEERSUM en door hen beiden van aanteekeningen 
voorzien. 

Vierde Deel verscheen 1922 met eene Inleiding van Prof. C. A. PEKELHARING. 

Inhoud: ALARDUS A U L E Ï I U S , Monitio ad Illustres & Amplissimos Dominos Ordines 
Frisiae de reformadna praxi medica. 

ALARDUS AULETIUS, Verzoekschrift aan de Doorluchte en Edelachtbare 
STATEN van FRIESLAND aangaande de hervorming der geneeskundige 
praktijk. 

JoHANNis WALAEUS, Epistolae duae de motu chyli et sanguinis. 
JoiiANNis DE W A E L E , Twe3 brieven van de beweginge des chyls ende 

des bloeds 
Epistola prima 
Eerste brief 
lipistola altera 
Tweede brief. 

REGXERUS DE GRAAF, De muherum organis generationi inservientibus 
tractatus novus. 

RF.INIER DE (iKA.\F, Ecu uieuw ontwerp van de ledematen der vrouwen 
tot de voortteelinge dienstig. 
Caput XI I 
Twaalfde hoofdstuk 
Caput XI I I 
Dertiende hoofdstuk. 

NicoLAUs CORNELIUS DE FREMERY, De mutationibus figurae pelvis, 
praesertim üs, quae ex ossium emollitione oriuntur. 

NicoLAAS CORNELIS DE FREMERY, De veranderingen der bekkengedaante, 
vooral ten gevolge van beenverweeking. 

I. VAN D E E N , Over de voorste en achterste strengen van het ruggemerg. 
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Vijfde Deel verscheen in 1926, met een Inleiding van Prof. E. C. VAX LEERSUM. 

Inlioud: JACOBUS DE BACK, Dissertatio de corde. 
JACOB DE BACK, Verhaal van 't hart. 

JACOBUS DE BACK, Dissertatio de corde. Editio altera (Aanteekeningen). 
JACOB DE BACK, Verhandeling over het hart. Tweede druk (Aanteeke

ningen.). 
ARNOLDUS BOOTIUS, Observationes Medicae de affectibus omissis. 
AKNOLDUS BOOT, Geneeskundige waarnemingen over vergeten aand<_)e-

ningen. 
E. C. DONDERS, Blik op de stofwisseling van het epitellurische leven 

als bron der eigene warmte van planten en dieren. 
E. C. DONDERS, Notes on metabolism of life on the earth as a source 

of natural heat of plants and animals. 

Zesde Deel verscheen in 1927 met eene Inleiding van Prof. E. C. VAX LEERSU.M. 

Inhoud: E. DELEBOE, SYLVIUS, Oratio inaugurahs de Hominis Cognitione. (Rede 
over de kennis van den mensch). 

J. SwAMMERDAM, Tractatus physico-anatomico-medicus de Respiratione 
usuque pulmonum. (Natuur-ontleed- en geneeskundige verhandeling 
over de ademhaling en de functie der longen). 

R. DE GRAAF, Tractatus anatomico-medicus de Succi Pancreatici natura 
et usu. (Ontleed-geneeskundige beschrijvinge van d' eigenschap en 
nuttigheydt des Al-vleesigen saps). Hoofdstuk I—V.VII. 

J. L. C. ScHROEDER VAN DER KoLK, Redevoering over de verwaarloozing 
der vercischte zorg ter leniging van het (ongelukkig) lot der krank
zinnigen en ter genezing derzelve in ons vaderland. (An address on 
the neglect of care required for the assuagement of the fate of the 

• insane, and of the cure of same in our country). 

Zevende Deel verscheen in 1928. 

Inhoud: ,,Het Boeck van Surgien" van Meester THOMAES SCELLIXK VAN THIENEX. 

Naar de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek te 's GRAVEX-

HAGE en het British Museum te LOXDEN. Uitgegeven door E. C. VAN 

LEERSUM te Amsterdam. 

Achtste Deel verscheen in 1930. 
Inhoud: ANDREAS VESALIUS, Epistola docens venam axillarem dextri cubiti in 

dolore lateral! secandam. 
(Brief leerende dat de okselader van den rechter elleboog moet worden 
geopereerd bij zijdewee). 
Voorzien met een voorrede door Dr. M. A. VAN ANDEL. 

JoDocus LoMMius, Observationum medicinalium. Eiber I 
(Latijnsche tekst van 1560 met de Engelsche vertaling). 
Voorrede door Dr. E. M. G. DE EEYFER. 

PETRUS EORESTUS. De incerto, Eallaci Urinarum Judicio. 
(Het onzekere ende bedrieghlick oordeel der Wateren). 
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Latijnsclie tekst van 1589 met de Nedciiandsche vertalhig van 1626. 
Van een voorrede voorzien en biographische aanteekeningen door 
Dr. M. A. VAN ANDEL. 

N e g e n d e Deel verscheen in 1931. 
Inhoud: Veertien tot heden geheel onuitgegeven brieven van ANTHONY VAN 

LEEUWENHOEK uit de jaren 1674—1678. 
Voorrede Prof. G. VAN R I J X B E R K ; Inleiding Prof. E. C. VAN LEERSUM, 

Historische en bibliographische aanteekeningen van CLIFFORD DOUELL; 

Portretten van VAN LEEUWENHOEK door Dr. J. D. IJE LINT. 

Tiende Deel verscheen DECEMBER 1931. 
Inlioud: JACOB BONTIUS; Tropische Geneeskunde. 

J. BONTIUS On tropical Medicine. 
H. A. VAN A N D E L , Inleiding. VIII . 
Het testament van BONTIUS. X L I V . 

Analytische index der zes boeken van BONTIUS. 

Latijnsche text der zes boeken van BONTIUS. 

Lib. I. Animadversiones in Garciae ab Orta libris l et I I . 
Lib. I I . De conservanda Valetudine. 
Lib. I I I . Methodus medendi in Indus Orientalibus. 
Lib. IV. Observationes aliquot selectae ex dissectionc Cadavcrum. 
Lib. V. De quadrupedibus, Avibus et Piscibus. 
Lib. VI. De Plantis et Aromatibus. 

Biographische aanteekeningen. 
Lijst der door BONTIUS vermelde dieren. 
Lijst der door BONTIUS vermelde planten. 
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H O O F D S T U K V I I I . 

l i l iT ADVKRTENTIE-BLAÜ. 

IN een vorig hoofdstuk hebben wij bij het behandelen van den vorm, waarin het Tijdschrift 
verscheen, vermeld, dat in den aanvang van het jaar de afleveringen wekelijks, maar later 
maandelijks of twee-maandelijks een omslag hadden, waarop de inhoud der afleveringen 

was afgedrukt en waarop ook de Voorwaarden van inteekening medegedeeld werden. 
In 1869 werd door de Commissie, die de Rekening en Verantwoording van het afgeloopen 

jaar hadnagezien, bij monde van Dr. P E N N , voorgesteld: 1° om, nu het zegelrecht voor de week
bladen was opgeheven, geregeld elke week een aflevering te laten verschijnen en 2' om,bijv. om 
de maand, op een paar pagina's van den omslag advertenties te laten drukken. 

De Algemeene Redactie-vergadering van 25 APRIL 1869 vereenigde zich daarmede 
op voorwaarde, dat de Gérant een oogje in het zeil zou houden wat betreft den inhoud dier 
advertenties, opdat de ,,waardigheid van het Tijdschrift daaronder niet zou lijden". 

Dr. P E N N berekende, dat, indien elke maand een advertentie-blad van 4 pagina's werd 
gegeven, dit 48 pagina's of drie vel druks per jaar zou zijn; de kosten konden door de 
advertenties bestreden worden. 

Naar aanleiding van dit besluit vinden wij in het Nieuwsblad voor den Boekliandel van 
13 M E I 1869 de volgende advertentie van den uitgever: 

AAN HU. UITGEVERS. 

Het NEDERLAN'DSCH TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE 
zal na l Juli a. s. A n n o n c e s v a n B o e k e n en andere voor 

Geneeskundigen belangrijke Artikelen opnemen, waartoe omstreeks het 
begin van elke maand de omslag van een Weekblad beschikbaar wordt 
gesteld. De pnjs der Advertentien is 15 cents per regel. Bij Abonne
ment van h o n d e r d regels, 10 cents. 

De inzending geschiedt franco aan den Uitgever 

Amsterdam. 15 Mei 1869. H. A FRULINK. [10S6] 

De Gérant hield, zooals hem was opgedragen de teugels in handen. Dit blijkt uit een 
bespreking in de OcxoBER-vcrgadcring van dat jaar: een FR .WSCH apotheker had verzocht 
een annonce te mogen plaatsen, maar de Gérant wilde hiertoe geen verlof geven omdat de 
namen van de depót-hotiders in die advertentie hem niet aanstonden. 

De leden der Redactie waren echter eenstemmig vóór de plaatsing. Maar de loterij-
speculatie van een HAMBURGsche firma werd geweigerd. 

Op een omslag van een wekelijksche aflevering van het jaar 1870, op welks 2e pagina 
een lijst met praenumeranten voorkomt, vond ik de 3e pagina door advertenties ingenomen. 
Ter wille van de historie laat ik die 3e pagina hier volgen: 
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Het Nederlandiich TijdscJirifl voor Geneeskunde zal voortaan annonces 
van hoeken en andere voor Genpe'!kun(liü:en belangrijke artikelen opnemen, 
waartoe elke maand de omslag van een neeknummci bcchikl jaar zal zt)n. 
Deze worden, éénmaal geplaal'^t. htrtkeiid ii 12'/2 cents per regel d rnks , bij 
abonnement tnindei De inzending gpseliiede franco aan don Boekhandelaar 
A. F R I . I L I N K te Amsterdam, Singel bi| de Gasthmsmolensteeg 

De Redactie \M\ lu t dooi Piol MRriio'\\ (n I I IKSIH nittrofr^vui Ja/iicsbfuiht uebei 

Medi::iu \er70ekt II II Ai i tems (11 1 il<:(\(i^ \ i i i <;i nc (^kunilisrc wolken en ti|dsohrif 

ten beleefdelijk om ecu i\ein|)l . iai icii dienvK \ an dat falit ethei u lil j a n df Redactie, 

met name aan l ' iol . i i iuscii te Bei lijn,/dooi bock\e ikoopei ' . trelegenheid ol andeie 

eenvoudige wij^e te doen toekomen, opdat ook vooi het buitenland dat Bouhi TOO 

veel mogelijk \olledi2: woidc . 

NIEUWE UITGAVE VW VON NÏEMEIJER. 
BIJ de meeste Boekbandelaien vooi handen 

de tireedc di uk \ a n het 

L F E R B O E K D F R ni i z o x o r R p P VTHOI oo ih 

EN T H E R A P I E , \ooral met het 001; op Plnj-

•^loloqie en pnlhntoqnr/ie Anntovui be 

werkt dooi Piof I' \ o> N J L M F I I E R Naai 

den 7evenden Hoogdni t« hen dnik geheel 

op nienw vertaald ondel toe7igt van Di 

I 7 n MAN Twee deelen roijaal 8" Pri|« 

y 15 [De om/niele inlqaoe kost / 1 9 ) 

l itgoi'pi'. H C A CAMPAOMI en D B 

( I - N T V N 

Q U I N I IJ M - L A B A R R A Q U r . 

Goedqekeiud dom de Reizet li/Lt (jttiee\kuudiqe Acadanie ran Panji. 

De Quimunt-Lnhm 1 nquf î  (en buitengewoon versterkende en kooits \eidi i )vende 
\M]n, bestemd om op eene %ooid(elige wi)7( de andete kinabeieidiiigen te vei vangen 
De gewoonlijk in de genervkniide gohe7igde k i r a v i j n i n woiden vervaaidigd met kina 
hs'sten, wiei ii)kdoni aan weik7,iine btuinveleii nuer'it wisselvallig is daaienboven 
7ijn de verschillende beieidinofsw ij7en zoo onvolkomen, dat dezelfde kinahasten die 
tot de bereiding der kmawijn gediend hehhen, nadeihand tot de fabrikatie \ a n de 
7-navelzuie quinine kunnen geb in ik t woiden De aldus beieide wqnen bevatten dan 
ook slechts spoien \ a n geneeskrachtige liegmselen, en dat nog wel 111 altijd veran 
dcili jke en on?ekeic vehondingen 

De Quintum Lnlxniaque door de Keizci l i |ke Geneeskundige Academie goedgekeurd, 
stelt daarentegen een altijd even kiacht ig geneesmiddel daai iijk aan we ik / ame be 
ginselcn, en op welks uitwcilcsclen zoowel de geneesheeren als de zieken altijd vast 
kunnen rekenen 

De Qmmum Lnbnrtaque woidt met het gunstige gevolg gebiuikt door zwakke pei-
sonen, wier uitputt ing dooi velschillende ooizakin ontstaan is of wel na dooigestaiie 
7ware ziekten, dooi volwassenen, afsemat en vei7wakt door al te stciken siioei door 
jonge meisjes, wici vo iming en ontwikkel ing slechts niet moeite tot stand komt 
"dooi vrouwen na het k iaamhed eindelijk, dooi wegens hunne hoogc ja ien of ziekten 
verzwakte giijsaaids 

Deze wijn ondeis teunt op ecne zeer kiachtisre wijzc de ijzeimiddelen in ge\ illen van 
hl iekzucht en bloedgebrek Te g e l q k d tijd aangewend, bij\ met de ValletpiUcn, 
V ei krijgt men de meest v ei rassendste uitkomsten 

Alqemeeii lloo/ddepol te Pan/t. i . rRtRE, 19 lUL Jacob 

Ainiterdam L L O T H , Apothekei — 'sGiaienhaqe S N V B I L I F , Apothekci . 

Rotteidam \ \ \ s\^TEN K O L F , Apothekei 

Bieda: VAh Di. GOoRBbRO {belast zich ook met den lerkoo/j iii het (jiuul). 
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Men ziet daaiop de advertentie, waaraan ZEEMAN aanstoot had genomen Ik zou wel 
durven wedden, dat zelfs onze tegenwoordige redactie tegen opneming geen bezwaar zou 
gemaakt hebben ' 

Of de/e advertenties lang zijn volgehouden, weet ik met , ik heb nog slechts een exemplaar 
van die omslagen gevonden, waar ook een advertentie op voorkomt Zij is van JANUARI 1872 
Op de 4e pagina beneden de Voorwaarden voor inteekemng, biedt M J VISSER een Ver-
zamehng van stukken betreffende het Geneeskundig Staatstoezicht aan 

Op verschillende andere omslagen vond ik geen advertenties meer, maar het aantal, dat 
ik kon nazien, wa= zeer gering 

In het algemeen wenschte men reeds toen geen advertenties op te nemen, waarin namen 
van ziekten werden genoemd en het kan wel zijn, dat dit ten slotte voor het bestaan van dat 
Advertentie blad mede noodlottig geworden is, maar deze wijze van adverteeren zal ook wel 
door de laksheid van den toenmaligen uitgever, den broeder van den Heer H A FRYLINK, 

denzelfde, die ook bii den verkoop van den len Sterfte-atlas zoo weinig actief was, zijn 
verloopen Vermoedelijk zal na diens dood m 1873 geen enkele advertentie meer opgenomen zijn 

Ik heb niet kunnen nagaan of dit eerste advertentie-blad baten voor het Tijdschrift heeft 
afgeworpen Een afzonderlijke rekening werd er met van gehouden De advertenties werden 
tegelijk met het omslag door de drukkerij gedrukt De kosten waren dus m de rekening van 
de diukkeiij inbegrepen en zullen vermoedelijk door den uitgever gemd zijn 

Onder het Gerantschap van GUYE werd opnieuw een advertentie-blad aan het Tijdschiift 
verbonden, maar nu met blijvend succes 

Het eerst werd op de wenschehjkheid daar /an de aandacht gevestigd m 1884, toen er 
sprake van was dat een goedkoopere drukker moest gezocht worden Door FOKKER was daar
voor WoLTERS inGRONi\GE\ geraadpleegd,doorGuYE, ScHELXEMAenHoLKEMA mAMSTERDAM 
Beiden hadden een zeer aannemelijk bod gedaan om het uitgeven van het Tijdschrift geheel 
op zich te nemen, tegen een jaarhjksch minimum bedrag, dat zij aan de Redactie wilden 
uitkeeren op voorwaarde, dat zij een advertentie blad aan het Tijdschrift mochten verbinden 
voor boekverkooper«, instrumentenmakers enz Deze besprekingen zijn toen met doorgegaan, 
maar zij hebben de oogen geopend voor demogelijkheid om de inkomsten van het Tijdschrift 
dooi het weder-mstellen van een advertentie-blad te verhoogen SNELLEN wees er in dat 
jaar op, dat men met tot het verhoogen van den abonnements-prijs van het Tijdschrift 
mocht overgaan, voordat men getracht had de inkomsten door het plaatsen van adver
tenties op den om«lag te verbeteren 

Hoewel m die vergadering noch over de vroegere advertenties noch over S^lELLE^'s 
denkbeeld verder gesproken werd, heeft de Redacteur-Gérant het toch m zijn oor geknoopt 
m de overeenkomst, die hij in SEPTEMBER met den uitgever sloot over de levering van papier, 
het hij tevens opnemen 

en te zorgen voor het verschijnen van een omslag met advertentien, welke alttjd vooraf 
zullen moeten worden goedgekeurd door den Red -Gerant en uaarvan hij de helft der 
netto-wmst aan de Redactie zal afstaan, terwijl hij bovendien voor rekening van het 
advertentie-blad neemt de helft van de port van het Weekblad " 

Wat het papier betreft, verbond de uitgever zich m die oveieenkomst om het papier voor 
het Tijdschrift m dezelfde qualiteit en kleur te leveren tegen / 4,75 per riem a contant voor 
20 riem Het tot nu toe gebruikte papier kostte / 6,60 per iiem Dit scheen dus een groot voordeel 
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N». 1. 3 Januari. 

W E E K B L A D 

1885. 

VAN HET 

NEDERLANDSen TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE. 

Alle voor dit Blad bestemde Ad-
vertentién gelieve men direct te 
zenden aan den Uitgever 
Heerengraclit 281, Amsterdam. 

ADVERTENTIËN. 
UITGEVER: 

F. VAN ROSSEN. 

De prijs der Advert, is i—5 regels 
f I.—, elke regel meer 20 cents, 
lïoekaankondigingen lo cents per 
regel. Groote letters naar plaats
ruimte. Bewijsnummer 10 cents. 

*.J' Heden overleed plotseling, na een 
langdurig sukkelen, de WelEdel Zeer Ge
leerde Heer Dr. I. HARE.MAKER, innig 
geliefde e c h t g e n o o t en vade r van Me
vrouw A. P HAREMAKER, geb. FEITS. 
kinderen en behuwdkinderen. 

Helder, 23 December 1884. 

Aangename werkkring. 
Een Tandarts van naam, sedert ettelijke 

jaren in een .kleinere stad praktiseerende 
(onbemiddeld), zoekt IEMAND tnet cenig 
Kapitaal, ten einde in A in s ter dam voor 
gezamenlijke rekening eene Nederlandsche 
Tandheelkundige inrichting te beginnen, 
waarbij deze zich alleen belast ziet rnet 
het toezicht op de protheltsche afdeeliiig. 
Kennis daarvan voorloopig geen bepaald 
vereischte. Brieven franco, motto Inrich
ting. Bureau van dit Blad. 

H. H. Doctoren, die eene gunstige ge

legenheid zoeken om zich te vestigen, 

worden attent gemaakt op de welvarende 
dorpen OCH TEN, ECHT VELD, 
J/ZENDOORiV 'm de Neder-Betuwe. 

GENEESHEER. 
Voor de welvarende Gemeente 

DINTELOORD, 
provincie Noord-Brabant wordt gevraagd 
een 

Geneesheer of Arts 
wegens overlijden van den heer C. A. Bur
gers , Med. Doctor aldaar, op nader over
een te komen voorwaarden. 

InUchtingen te bekomen bij den Burge
meester 

Hendriks en Van Steenbergen. 
A V a r m o e s s t r a a t 1 3 6 . A M S T E R D A ^ I V T . 

vestigen de aandacht van Heeren Geneeskundigen op hunne 

Fabriek en Magazijn 
van ORTHOPAEDISCHE, ClIIRÜRGISCnE, OPTISCHE INSTRUMENTEN. 

Breultbanden. Verbandmiddelen 
EN 

ARTIKELEN VOOR ZIEKENVERPLEGING. 



te zijn, maar het is goed, dat men den jaargang 1885, zooals die er nu uitziet, toen niet heeft 
kunnen zien. De geheele jaargang 1885 ziet er op het oogenbHk onooghjk uit door de bruine 
verkleuring van het papier. Van dezelfde qualiteit als dat van vroegere jaargangen is het 
dus zeker niet geweest. Hetzelfde geldt van de in 1885 door den uitgever gedrukte notulen 
der Alg. Redactie-vergadering; ook die zijn vuil bruin verkleurd. Zoo komen iemands zonden 
later toch u i t ! 

Het contract werd in de Redactie-vergadering van 29 SEPTEMBER 1884 aangenomen. In 
de notulen van de Alg. Vergadering der Vereen iging vinden wij daarvan verder geen melding 
gemaakt, maar in de Rek. en Ver. van de jaren van GUYE'S Gérantschap vindt men de 
afrekening van het Advertentie-blad jaarlijks afzonderlijk opgegeven. Het instellen van dat 
advertentie-blad is op den duur een groote steun voor het Tijdschrift geweest. 

Na lang zoeken vond ik van het eerste advertentie-blad een paar exemplaren in het 
Persmuseum te AMSTERDAM (Voorzitter de Heer J. H. ROGGE) ; later werd mij nog een exemplaar 
van het eerste blad, 3 JANUARI 1885, toegezonden door denvroegeren uitgever van het Tijdschrift, 
den Heer F. VAN ROSSEN te AMSTERDAM. 

Een afdruk van de eerste pagina daarvan ziet men hiernaast. 

Het exemplaar, dat de Heer VAN ROSSEN mij zond, was 6 pagina's groot en bevatte 28 
advertenties. In het Persmuseum komt nog een 8 bladzijden groot advertentie-blad van 
1889 voor en een van 1903, dat 12 bladzijden telde. 

De inkomsten namen jaarlijks toe. Dat het zulk een vlucht zou nemen, als het in de 
latere jaren, toen VAN BERREKLOUW er de leiding van had (onder de Redactie van Prof. 
v. R I J N B E R K ) , is toen zeker niet voorzien. Toch heeft een dergelijk succes reeds GUYE voor 
oogen gezweefd. Schrijver dezes herinnert zich zeer goed, dat de groote winst, die de British 
medical Journal, met zijn lijvig advertentie-blad, aan Sir E R N E S T HART opleverde, voor G U Y E 

een spoorslag te meer is geweest tot het instellen van een advertentie-blad voor het Tijdschrift. 
De advertenties waren in den eersten tijd van zeer onschuldigen aard: in het aller

eerste komt slechts één advertentie van een geneesmiddel voor en wel van sulfas chinicus, 
de andere betroffen alle: aangeboden doktersplaatsen, aanbieding van instrumenten of van 
boeken door boekverkoopers. 

Het is jammer dat niet meerdere van deze omslagen bewaard zijn gebleven; het zou wel 
van belang geweest zijn om het algemeen karakter van de advertenties van toen en nu eens 
te vergelijken. Zeker is dat nu veel meer geneesmiddelen tegen bepaalde ziekten worden 
geadverteerd, veel meer binnen- en buitenlandsche badplaatsen, gelegenheden voor laboratorium
onderzoek van urine, sputa, bloed enz. en veel meer gelegenheden voor behandeling met 
allerhand soort baden, met stralen X, Y, a- p- violette en ultra-violette stralen enz. 

Het spreekt van zelf, dat de advertenties herhaaldelijk in de Redactie-vergaderingen 
tot besprekingen aanleiding gaven. 

De rij daarvan werd geopend door een advertentie over ,,Stout": aanmerking werd er op 
gemaakt, dat een artikel dat Prof. J . W. GUNNING in het Tijdschrift over de gunstige 
samenstelling van ,,Stout" geschreven had, als reclame gebruikt werd voor dien drank. Dit 
was aanleiding tot een ingezonden stuk van GUNNING om te verklaren, dat hij met zijn 
mededeelingen niet de een of andere firma in bescherming had willen nemen. 

In MAART 1885 werd een vraag van den uitgever besproken of hij niet moest trachten 
verschillende advertenties, zooals die voor CARNRICK'S Beafpeptonoid, Hollandia's kindermeel 
enz. ook voor het Tijdschrift te krijgen. Maar hem werd geantwoord, dat men niet om 
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advertenties moest vragen, dat deze aangeboden moesten worden <!, dan stond men vrijer in de 
beoordeeling van het al of niet aannemen. De optimisten ! ! 

Xaar aanleiding van een aanvrage voor een advertentie over MALTINE, met een vertaling 
van de aanprijzing daarvan, werd in de NovEMBER-vergadering van 1885 door sommigen 
verlangd, dat elke aanprijzing van een middel in de advertenties moest geweigerd worden 
en dat alleen de naam van het middel en de plaats, waar het te krijgen was, mocht worden 
opgenomen! De aanbieding der betreffende advertentie was echter uit een financieel 
oogpunt beschouwd zóó verlokkend, dat men de oogen sloot en niet aan ,,Principien-Reiterei" 
wilde doen. 

In het eerste jaar was de winst, die het blad afwierp slechts / 129.-. Uit de 
verantwoording was toen gebleken, dat de uitgever zijn zoon als colporteur had aangesteld 
op een salaris van / 6 5 . - 's jaars. Daar de uitgever reeds de helft van de netto-winst ontving 
meende de Redactie, dat dit colportage-loon ten onrechte werd in rekening gebracht en besloot 
zij dit slechts voor het eerste half-jaar te voldoen. Hiermede nam de uitgever ook genoegen. 

De prijs der advertenties van i—5 regels bedroeg / i . - , elke regel meer 20 cents. Boek-
aankondigingen 10 cents per regel. Groote letters naar plaatsruimte; bewijsnommers 10 cents. 

In M E I 1886 klaagde Dr. BRUINSMA er over, dat advertenties waren opgenomen, waarin 
geneesmiddelen tegen bepaalde ziekten werden aanbevolen: Kina Laroche van KRAEPELIN 

en HoLM. De Redactie verklaarde Dr. BRUINSMA , ,dankbaar" te zijn voor zijn opmerking en 
besloot om die advertenties voortaan niet meer op te nemen. 

Het is mij niet bekend hoe lang daaraan de hand gehouden is, maar zeker is, dat men 
tegenwoordig veel liberaler is en dat het tegenwoordige advertentie-blad in vele opzichten 
bij mannen als BRUINSMA de haren zou hebben doen te berge rijzen. Ook nu nog verheft zich 
nu en dan op de Alg. Vergadering nog wel eens een stem tegen dergelijke advertenties, maar 
de pleister op de wonde doet wonderen e n . . . . maar het is mijn opdracht om nu niet over 
de laatste 25 jaren van het Tijdschrift te spreken. 

Dat het publiek nadeel van zulke advertenties ondervonden zal hebben, zou ik niet 
durven beweren; zeker is dat het Tijdschrift door den bloei zijner financiën in staat is geweest 
— zeker niet in de laatste plaats door het Advertentie-blad — zijn inhoud in vele opzichten 
te verbeteren, belangrijke geneeskundige uitgaven te steunen of geheel voor zijn rekening 
te nemen en daardoor in ruime mate bij te dragen tot bevordering van geneeskunst en 
geneeskunde. 

De financiën van het Tijdschrift bloeiden niet alleen, maar bloedden ook herhaaldelijk. 
Wat het verbieden van het noemen van namen van ziekten betreft, meende de Red.-

Gérant niet alle advertenties over éénen kam te moeten scheren; bij Minerale wateren meende 
hij wat toegeeflijker te mogen zijn. Dit kwam tot uiting, toen aanmerking gemaakt was op 
een advertentie van Franz Josef Bitterwater, waai van een ieder wel wist tegen welke be
zwaren het gegeven werd. GUYE wilde daarbij met zijn censuur niet al te drastisch te 
werk gaan. 

Dit bleek ook wel de opvatting te zijn van het lid der Redactie, dat dit punt ter sprake 
had gebracht; hij had daarmede slechts willen protesteeren tegen de handelwijze van een 
Hoogleeraar in de geneeskunde in GRONINGEN, die had goed gevonden, dat in die advertentie 
werd medegedeeld, dat bij aanvrage, een door hem geschreven brochure over dit water 
verkrijgbaar was. Van zulk soort brochures moest de Red.-Gérant kennis nemen, alvorens 
de advertentie werd opgenomen. 

De Redacteur-Gérant hield trouwens de advertenties wel in het oog: een, over een nieuw 
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instrumentje, waarvan de in de advertentie op te nemen afbeelding zeer slecht was 
uitgevoerd en zeer realistisch was, werd aan den inzender terug gezonden met het verzoek 
een andere afbeelding te laten maken, indien hij opneming in het Tijdschrift-advertentie
blad wenschte. 

Een ander maal werd een advertentie over het Chamberland-iiltev geweigerd in den vorm, 
waarin zij was aangeboden, omdat daarin onjuiste voorstellingen werden gegeven van een 
onderzoek, dat Prof. PEKELHARINXT in I X D I Ë verricht had. 

Prof. STOKVIS vond die ,,Hetze" tegen de advertenties met namen van ziekten, onjuist, 
hij vond het veeleer verkeerd, dat er niet veel meer van dergelijke advertenties werden 
opgenomen: er moesten er zoovele komen, dat het publiek het spoor bijster raakte, dan houdt 
het van zelf op, meende hij. Maar voor die opvatting was men toen nog niet rijp! 

T. HALBERTSMA stelde eens voor om alle advertenties, die niet op geneeskunde of genees
kundigen betrekking hadden, te weigeren ! 

Het ging met die besprekingen ten slotte toen, als later: wanneer ieder de gelegenheid 
gehad had zijn overkropt gemoed te luchten, bleef het punt weder geruimen tijd rusten en 
werden de teugels allengs meer en meer gevierd. 

Er kwamen in het advertentie-blad ook advertenties voor van Burgemeesters, waarbij 
de aandacht werd gevestigd op vacante -plaatsen voor geneesheeren. Op voorstel van KuHX 
werd besloten deze advertenties gratis op te nemen en daarenboven in het kader van het 
Tijdschrift wekelijks een lijst te geven van alle vacante plaatsen en de medewerking van de 
Inspecteurs van het Geneeskundig Staatstoezicht in te roepen, om die lijsten zoo volledig 
mogelijk te maken. 

Uit mijn werkzaamheid als Secretaris der Redactie staat het mij voor den geest, dat 
GuYE voor den uitgever circulaires in het Fransch, Duitsch en Engelsch heeft opgesteld, ten 
einde het advertentie-blad ook in het buitenland meer bekendheid te geven. 

De uitgever VAN ROSSEN herinnert zich hiervan echter niets en in het archief vaa het 
Tijdschrift heb ik ook geen exemplaar daarvan kunnen vinden. 

In 1889 gaf het advertentie-blad tot een uitvoerige discussie in de Alg. Vergadering 
der Vereeniging aanleiding. Men had den indruk, dat de onkosten, welke door den uitgever 
berekend werden, te hoog waren en droeg den Red.-Gérant op om de belangen van het 
Tijdschrift speciaal ook in verband met den uitgever in het oog te blijven houden. 

Er werden wel eens advertenties opgenomen, die men liever niet opgenomen zag; zoo 
maakte HANLO in 1890 bezwaar tegen een advertentie waarin ,,praeservatifs" per dozijn (!) 
aangeboden werden. 

De bezwaren werden echter door vele leden niet gedeeld, men deed een oogje dicht en 
meende, dat de Alg. Vergadering zich met deze zaken, die tot de competentie van de 
Redactie behoorden, maar niet moest inlaten. 

Getwijfeld werd er echter aan of de uitgever wel voldoende ijver aan den dag legde, vooral 
toen in 1891 bleek, dat het blad minder voordeelig was geweest dan een jaar te voren. 

De oude vraag of advertenties konden worden opgenomen, waarin middelen tegen-
bepaalde ziekten werden aanbevolen werd in 1893 in dien zin beantwoord, dat men ze maar 
wilde toelaten, het had toch ook zijn goede zijde! 

In de Redactie ging zelfs een stem op om maar minder kieskeurig te zijn. Een man als 
NoLEN — hij was toen reeds hoogleeraar in L E I D E N — sprak zelfs den wensch uit, dat 
getracht zou worden om meer kicak::alvers-advertenties op te nemen, omdat die het voor-
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deeligst waren. Hiertegen had ook SNELLEN geen bezwaar, indien daarbij maar vermeld werd: 
,,buiten verantwoording der Redactie" ! ! 

Uit de Rek. en Ver. was gebleken, dat, niettegenstaande het aantal advertenties in 
1892 niet onbelangrijk was toegenomen, de baten voor het Tijdschrift slechts / 1 0 0 . -
hooger waren geweest dan in het vorige jaar. 

Bij nauwkeurig onderzoek dooi den Red.-Gérant van de verschillende posten der afrekening 
bleek, dat de drukkosten van het advertentie-blad hooger waren dan die van het Tijdschrift 
zelf. Daarenboven ontving de uitgever nog de helft van de netto-opbrengst. Er haperde dus 
wat aan de zaak en de Red.-Gérant stelde aan de Redactie voor om te trachten het contract 
in dier voege te wijzigen dat het Tijdschrift -/g en de uitgever 1/3 van de netto-winst zou ont
vangen en dat de drukkers-rekening voor het advertentie-blad verlaagd zou worden. 

Dit voorstel werd niet in de Alg. Vergadering behandeld, omdat aan den Red.-Gérant 
verzocht was, ook in verband met andere posten van de Tijdschrift-uitgaven, het advies 
van den oud-uitgever den Heer NOOTHOVEN VAN GOOR in te winnen over den geheelen 
financieelen opzet van het Tijdschrift. 

Ter beoordeeling van het al of niet juiste van de berekeningen van den uitgever had de 
Red.Gérant een grafische voorstelling gemaakt van de verschillende posten van inkomsten 
en uitgaven en daaruit was gebleken, dat de uitgaven in een veel sneller tempo stegen dan 
de inkomsten. Hiermede moest ook de uitgever de onjuistheid van zijn berekeningen wel 
toegeven. 

In het contract werd voorloopig geen verandering gebracht, omdat men begreep, dat 
in onderling overleg wel veranderingen in de goede richting zouden gebracht worden. 

In de Alg. Vergaderingen werd telkens op de noodzakelijkheid gewezen om het advertentie
blad tot meerderen bloei te brengen. PLACE wees er op hoe langzamerhand alle tijdschriften 
uit advertentie-bladen inkomsten trokken, zelfs die tijdschriften, die zich geheel op theoretisch 
terrein bewogen, maar in dat opzicht de praktijk niet uit het oog verloren. 

In M E I 1896 werd bij de bespreking over de inkomsten er uitgaven van het Tijdschrift 
van 1895 op nieuw gevraagd of de winstverdeeling van het Advertentie-blad niet wat meer 
in het voordeel van het Tijdschrift kon geschieden, en werd de Red.-Gérant gemachtigd 
om daaromtrent met den uitgever een nadere afspraak te maken. 

Ten gevolge hiervan gaf STRAUB in J U N I 1896 in de Redadie-vergadehng een uiteenzetting 
van de overeenkomst, die indertijd met den Heer VAN ROSSEN gemaakt was. Hij roemde 
de energie, waarmede de uitgever het advertentie-blad tot bloei had gebracht, maar geloofde 
ook, dat de winstverdeeling, waarbij v. ROSSEN de helft ontving van de netto-winst, moest 
gewijzigd worden. In 1895 had de bate voor v. ROSSEN / 1900.- bedragen. Dit vond men 
wel wat rijkelijk en men meende, dat het Tijdschrift, dat door zijn degelijkheid talrijke lezers 
trekt,-op een grooter deel van de opbrengst recht had. Toch wilde men den Heer v. ROSSEN 

niet te veel beknibbelen, maar deze moet een hoogere opbrengst trachten te vinden door 
meer advertenties te krijgen of wel de uitgaven van het Advertentie-blad te besnoeien. In 
dien geest wilde hij met den Heer VAN ROSSEN spreken. 

Dit overleg had een concept-overeenkomst ten gevolge, waarbij bepaald werd, dat de 
uitgever de eerste / 2000.- winst gelijkelijk met het Tijdschrift zou verdeelen, maar van de 
winst boven de / 2000.- een derde gedeelte zou ontvangen en de Redactie-/s- In de Redactie
vergadering van NOVEMBER 1896 wordt deze goedgekeurd, maar tevens de bedoeling uitgespro
ken, om bij toenemenden bloei van het advertentie-blad den uitgever niet meer te besnoeien. 
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Toch kwam het advertentie-blad nog wel eenige malen ter sprake. Zoo werd op een 
der vergaderingen der Vereeniging gevraagd of men den prijs, die voor de advertenties 
berekend werd, niet kon verhoogen, zooals men mededeelde, dat de Kampioen gedaan had ; 
maar dat blad kon zich wegens het enorme aantal abonné's zoo iets veroorloven. 

De nieuwe bepalingen met den uitgever brachten echter reeds meer voordeel voor het 
Tijdschrift, zooals bij de rekening van 1897 bleek, en ook nam het aantal advertenties gaande
weg toe. 

Vermoedelijk zou het nog sneller zijn vooruitgegaan, indien niet in 1900 een anonieme 
klacht was ingekomen over het opnemen van een advertentie-pagina tusschen den tekst van 
het Tijdschrift. Dit was op aandringen van den uitgever als proef gedaan, om advertenties 
op voordeeliger voorwaarden te kunnen opnemen. De Gérant had gedacht, bij het geven 
van zijn toestemming daartoe: wanneer de lezers dit niet goedkeuren, zullen zij er wel over 
klagen. Maar in de Alg. Vergadering had niemand er aanmerking op gemaakt. De bezwaren 
kwamen ditmaal uit den boezem der Redactie zelve; de meeste leden hadden er geen 
aanmerking op gemaakt, omdat zij meenden, dat het een vergissing van den uitgever ge
weest was, zelfs durfden enkelen de veronderstelling uitspreken, dat de Red.-Gérant het 
wellicht niet eens bemerkt had ! De Redacteur-Gérant beloofde met een bezwaard gemoed, 
dat het niet meer zou gebeuren, maar wees er met een zucht op, dat het een groot verschil 
in de opbrengst maken zou. 

Onder den voorganger van STRAUB was reeds een bepaling gemaakt, dat advertenties 
waarin namen van ziekten genoemd werden, niet in het advertentie-blad zouden worden 
opgenomen. Langzamerhand was daarmede de hand gelicht, maar in 1900 werd daarenboven 
den Red.-Gérant verzocht aan den uitgever te verbieden om al die advertenties, die maar 
eenigszins op kwakzalvers-advertenties geleken, op te nemen of loopende contracten daarover 
te continueeren. De uitgever maakte den Red.-Gérant opmerkzaam, dat dit op een derving 
van ongeveer / 2600.- per jaar zou neerkomen. ,,Toch doen \" zeide een toekomstig Red.-
Gérant, en de advertenties met namen van ziekten verdwenen van het tapijt en de baten 
voor het Tijdschrift daalden van / 3200.- in 1900 tot /2400.- in igoi , om eerst in 1904 weder te 
stijgen. Wanneer men de dagblad-pers beschuldigt van het zonder controle opnemen van 
kwakzalvers-advertenties, zoo redeneerde men, moet deze niet met een lange lijst van 
dergelijke advertenties kunnen komen, die in het Tijdschrift-omslag worden opgenomen. 

Twintig jaar later kwamen zoowel de advertenties tusschen den tekst, als die met namen 
van ziekten in ruime mate in het Advertentie-blad voor en gedurende langen tijd is daarover 
geen klacht meer gehoord. Of het aan de inkomsten van het Advertentie-blad ten goede is 
gekomen, mag ik niet verklappen, want het behoort niet tot de eerste 50 jaar. 

De meeningen of de inhoud van de advertenties zoo critisch bekeken moest worden, 
waren zeer verdeeld: STOKVIS stond op een ruimer standpunt; maar ZEEMAN en T R E U B 

bleven op keuring aandringen en wilden niet te zeer op de financieele voordeden letten. 
De Red.-Gérant zag het grootste bezwaar van diergelijke advertenties daarin, dat sommige 

practiseerende geneesheeren aan de hand van die advertenties hun practijk uitoefenden: 
nieuwe middelen met fraaie namen, die een collega misschien nog niet gehoord had, waren 
hun een welkome aanwinst om te bewijzen, dat zij met hun tijd medegingen ! 

De verschillende bemoeiingen met de advertenties hadden zooals wij zagen, het gevolg, 
dat de inkomsten uit het advertentie-blad achteruit gingen. 

Wij geven hier een curve van de baten, die het Tijdschrift in de jaren 1885—1910 van 
het Advertentie-blad trok. Wij zien hoe deze in de eerste jaren slechts langzamerhand toenamen. 
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om echter van het jaar 1904 af plotseling zeer krachtig te stijgen. Om papier te sparen heb ik 
de curve niet verder gegeven ! 

Den invloed van beperkende bepalingen voor het opnemen van ad\'ertenties: niet noemen 
van namen van ziekten, niet ti'sschen den tekst opnemen van advertenties, niet opnemen van kwak
zalvers-middelen ziet men duidelijk, o.a. bij. a. en b. NOLEN heeft niet zoo geheel ongelijk gehad ! 
Maar langzamerhand zien wij den Red.-Gérant meer vertrouwen krijgen in den vooruitgang van 
het Adv.blad, want de post der inkomsten hiervoor op de Begrooting, die in 1904 nog op / 3000.-
geraamd was, was in 1905 op / 4000.-, in 1906 op / 5000.-, in 1908 op / 6500.- en in 1909 
op / 7500.- geraamd, en de inkomsten kwamen daarmede nagenoeg geheel overeen, zoodat 
het vaak gebezigde argument tegen grootere gestrengheid ten opzichte van de advertenties, 
omdat daardoor de inkomsten achteruit zouden gaan, niet meer steekhoudend bleek te zijn. 

De Redactie kon dus gerust op meer critiek blijven aandringen. 
In 1906 werd een nieuwe winst verdeeling over het Advertentie-blad met den uitgever 

gemaakt, dat wij in het vorig Hoofdstuk hebben medegedeeld. 
In 1908 kwam deze oude zaak nog weer eens uitvoerig in behandeling; maar men achtte 
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het toch beter om maar geen bepaalde definitie van het al of niet geoorloofde te geven, 
omdat de Gérant na de besprekingen wel voldoende kon opmaken in welken geest de 
Vereen iging gehandeld wenschte te hebben. 

De beide beheerende Redacteurs wendden zich daarop in eene circulaire, d.d. j ux i 1908, tot 
,,hare geachte adverteerders" en vestigden er hunne aandacht op, dat zij sinds lang den strijd aan
gebonden hadden tegen de kwakzalverij met geneesmiddelen en dat het verwijt dat de dagbladpers 
hun maakte, dat ook zij telkens kwakzalvers-advertenties opnamen, onjuist was. Steeds had de 
Redactie alle bedrieglijke of uit onzuivere bronnen voortkomende advertentiën principieel afgewezen. 
Maar eerlijke aankondigingen van de producten der pharmaceutische industrie nam zij gaarne op. 

De beh. Redacteurs deden daarom ,,een beroep op de goede gezindheid der adverteerders om 
,,medewerking te geven in den strijd tegen de kwakzalverij door uit hunne advertenties datgene weg 
,,te laten wat ook in den vorm maar op een kwakzalversaankondiging gelijkt." De woorden ,,het beste 
,,middel", ,,absoluut zekere uitwerking" enz. en ook de indicaties, waarop de middelen moeten worden 
gebruikt, benevens de doseering, moeten dus in de advertenties niet worden opgenomen. 

Eene Duitsche vertaling was aan deze circulaire toegevoegd. 
In de in 1905 door BURGER opgerichte N E D E R L . VEREEXIGING DER GEXEESKUXDIGE P E R S 

werd later (1908) de questie der geneesmiddelen en advertenties in geneeskundige en pharmaceutische 
vakbladen nog eens uitvoerig in een Buitengewone Vergadering besproken. 

Van het opnemen in het algemeen van advertenties bij het Tijdschrift behoeft de 
Redactie geen spijt te hebben. 
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POST FESTUM 1907. 

HOEWEL ik mij 700 stipt mogelijk heb gehouden aan de opdracht om slechts over de 
eerste 50 jaren van de geschiedenis van het Tijdschrift te gewagen, kan ik niet 
nalaten een korte vergelijking te laten volgen van het Tijdschrift van die jaren 

met dat der daarop gevolgde 25 jaren. 
Ten eerste wat de behuizing der Redactie betreft Tot in de eer'^te jaren van het Redacteur

schap van Prof. \ A N R I J N B E R K bezat de Redactie geen eigen kantoor Alle administratieve 
en redactioneele werkzaamheden werden door den Gerant, den Redacteur-Gérant, den secretaris 

KAMFR V\N DFN BEH REDACTFUR. 

der Redactie, of /ooals hij tenslotte betiteld werd, den tweeden beheerenden redacteur, in 
diens eigen woning verricht. Het ,,Archief" van het Tijdschrift, bestaande in een stapel onge
schifte papieren, placht dan ook, bij elke verwisseling in het leiderschap, in een kist verj^akt 
van den aftredenden naar den nieuwen grootwaardigheidsbekleeder te verhuizen. 

Bij den steeds toenemenden omvang der jaargangen van het Tijdschrift, den steeds toe-
nemenden omvang der werkzaamheden, waardoor toevoeging van hulj^krachten aan den 
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tweeden beheerenden redacteur noodzakelijk werd, bleek het echter in 1920 gewenscht een 
eigen kantoor voor de redactie, buiten de woning van Collega MUNTEN DAM in te richten. En 
zoo betrok deze, na de JAN LUYKENSTRAAT, een paar gestoffeerde, doch ongemeubelde 
kamers in de HEMONYIAAN. De meubels werden door den tweeden beheerenden ledacteur 
uit dien'^ eigen woning ten gebiuike afgestaan. 

In 1922 verhuisde dit kantoor naar een huis in de P. C. HOOFTSTRAAT 164, in 1925 
naar de NICOLAAS MAESSTRAAT. 

Toen na het overlijden van Collega MUNTEND\M de redactioneele en administratieve 
werkzaamheden ten Redactie-kantore eene algeheele hervorming ondergingen, bleek ook dit 
huis te klein en werd een ruim heerenhuis in de VAN EEGHENSTRAAT 129 gehuurd en gemeubeld. 

KAMFR VAN H E T SECRETARIAAT D F R R E D A C T I L . 

Hierheen werd de geheele administratie, alsmede de boekeiij der Redactie (thans bestaande 
uit ruim 2000 boekwerken en talrijke tijdschrift-reeksen) overgebracht Het is m'j een genoegen 
een reproductie van een foto daarvan als titelplaat van dit boek te kunnen geven 

Tevens geven wij eenige kijkjes van het interieur van de werkplaats, waar de wekelijksche 
nommers van het Tijdschrift in elkaar gezet worden. 

In de kamer van den beh. Redacteur hangen eenige van de door den kunstschilder, 
den heer L. J. GOUDAIAN geschilderde portretten van de onderscheidene Gérants, Redacteur-
Gérants, Secretarissen en plaatsvervangende Redacteur-Gcrants. Van hier uit gaan de bevelen 
naar de onderscheidene afdeelingen. 

In de kamer van het Secretariaat der Redactie waar M E J . D R . E. SLUITER den schepter 
zwaait, s taat een gedeelte der boekerij. 
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De \'ergader/aal der Redactie huisvest een ander deel der boekerij. Ook daar hangen 
eenige der geschilderde portretten. 

De ruimten voor de huisvesting der Redactie zijn dus in den loop der jaren belangrijk 
vergroot; maar ook het Tijdschrift zelf vertoont de uiterlijke teekenen van welvarendheid, 
zooals dit bij bejaarden wel meer het geval is: 

Het aantal bladzijden der jaargangen, dat in 1907 3680 bedroeg, is in 1930 tot 6292 gestegen; 
het Register, dat in 1907 82 bladzijden bedroeg is in 1930 tot 169 bladzijden geklommen; 
illustraties ontbreken in bijna geen enkel nommer, in vele nommers komen talrijke 
illustraties voor; 

het aantal betalende abonné's is van ongeveer 3000 in 1907 tot ruim 4900 in 1930 gestegen. 

VERGADERZAAL D E R R E D A C T I E . 

Daarbij is de uitgifte der OPUSCULA van 1907 geregeld voortgezet: het loe Deel is onlangs 
verschenen; de sedert 3 jaren in het Tijdschrift verschenen Klinische lessen zijn, jaarlijks'in 
een bundel vereenigd, verkrijgbaar gesteld; de bela.igrijke maandelijksche bijdragen op histo-
risch-geneeskundig gebied zijn afzonderlijk als Bijdragen tot de geschiedenis der Geneeskunde 
verkrijgbaar, eveneens de bundels van de rubriek ,,Arts en Samenleving". Verder zijn de \ev-
slagen der Vereenigingen, waardoor de lezers zich kunnen vergewissen hoe en wat in de 
verschillende specialistische Vereenigingen gewerkt wordt, zeer uitgebreid. 

Van de boekerij zijn van 1915 af tot 1922 toe eenige lijsten van de voorhanden werken 
uitgegeven. In 1925 is daarop eenen Catalogus van de eerste 1000 deelen gegeven en in 
1932 zal die van de volgende 1000 deelen verschijnen. 

Er is leven in de brouwerij! 
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Ook de Verceniging van geneeskundigen, die het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Geneeskunde uitgeven, is in omvang toegenomen: van 38 leden in 1907 is deze geleidelijk 
tot 58 in 1931 gestegen; maar de leiding van het geheel is er niet losser door geworden. 
Terwijl P E N N in 1857 als Gérant aan het hoofd stond van een 30-tal redacteuren, die met 
animo en goeden wil beginnende, toch moeilijk tot één samenwerkend geheel te brengen 
waren, moest ook ZEEMAN zich voornamelijk met losse werkkrachten door de moeilijkheden 
heenslaan. De reorganisatie van 1883, ZEEMAN'S laatste jaar als Gérant, bracht reeds meerdere 
vastheid in de medewerking, die onder GUYE en zijnen opvolger, maar vooral onder STRAUB 

en BURGER door meer vaste regelen werd gebonden. Sedert de door VAN R I J N B E R K 

ingestelde organisatie, waarbij de verschillende onderdeden van het Tijdschrift onder het 
toezicht van afzonderlijke chefs gesteld werden, werkt de machine met een stiptheid, die 
men van een moderne machine gewend is: met den eersten post vindt men des ZATERDAGS 

morgens zijn Tijdschrift-nommer aan het ontbijt, een nommer, dat zelden minder dan 6 vellen 
druks bevat, de zeven dikwerf overschrijdt; en Elck wat Wils geeft. Dat spreekt van zelf, za! 
men zeggen; maar van zelf gaat dit alle'^ slechts wanneer de machine goed verzorgd en de 
machinist wakker op zijn post is, zooals bij het Tijdschrift het geval is. 

Dat die gestadige toeneming in elk opzicht niet zonder toeneming der kosten geschiedt is, 
spreekt wel van zelf en zoolang de middelen er zijn is het gezonde politiek om tegen geen uitgaven 
voor verbetering op te zien. En gezonde politiek doet geeue uitgaven, die niet verantwoord 
zijn. Het Tijdschrift-bedrijf is geen Gemeente-zaak. 

De jaarlijksche uitgaven van het Tijdschrift, in 1907 tot het btlangrijke bedrag van rond 
/40300.- gestegen, hebben in 1930 rond / 146.000,- bedragen. 

Was het Advertentie-blad niet bijgesprongen, dan zou ,het Tijdschrift niet op de zelfde 
wijze hebben kunnen blijven voortleven. Uit het verslag van de commissie tot het nazien van 
de Rek. en A'er. over 1930 weten wij, dat het verlies op de exploitatie van het Tijdschrift, zonder 
het Advertentie-blad, van 1925 tot 1930 schommelde tusschen / 19000.- en / 26000.- en 
nimmer minder dan / 15000.- per jaar bedroeg. 

De uitgaven voor de Redactie alleen zijn van rond / 24000.- in 1925 tot rond / 33000.-
in 1930 gestegen. In 1908 hadden zij ongeveer / 7300.- bedragen. 

Aan alle zijden dus toeneming: toeneming in bloei door aanhoudende vermeerdering van 
het aantal abonné's, toeneming in omvang, toeneming van uitgaven, maar ook toeneming 
van de blijmoedigheid over het welslagen van de in 1857 op touw gezette onderneming. Blij
moedigheid, welke in de eerstvolgende jaren wel op een harde proef gesteld zal worden, maar 
die gesterkt zal worden door de overtuiging, dat de teugels van het bewind in goede handen 
zijn en de rechte weg niet uit het oog zal verloren worden. 
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BIJLAGE I. 

GEZEGELD EXEMPLAAR VAN EEN, VOOR EEN DEEL DOOR MUIZEN 

AANGEKNAAGD, OMSLAG VAN EEN AFLEVERING ^'AN 1861. 

(Het allereemgste bestaande exemplaar van zulk een omslag). 
Men zie hierover oolc bladz. 27 en 2S. 
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TIJDSCHRIFT .oKUNDE. 
NEDERLANDSCHE MAATSCHAPi xiEVORDERING DER GENEESKUNST. 

. • ' 

O ^ L L B R t U A C T I E ^ A ^ 

-c" 

^ 

t̂  
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G. A. N. Au.EBÉ. 
J . A . BOOGAAIID. ~ f- ^ 
J. E. C. VAN CAMPBN. 
J . L . C H A X F L E U E Y V.lf IJSSBLSTEÏN." . „ 

L. ALI-COHEN. 

I. TAN DEEN. 
L. J. EGELIXG. 
J . VAN G E Ï Ï N S . 

J . P . GlLDBMEE3TKE. 
K . M . GlLTAY. 
C. GoBÉE, Gep. Ist̂ n Off- T. Gez. l^te kl. 
H. J. HALBERTSMA. 
A. W. M. VAN HASSELT, Isten Off. v. Gez. 2ae kl. 

A. HEYNSIUS. 

J . VAN DLE H O E V E N . . - X S # ^ ^ | 

E . P . HOYACK. 

Dr. 
Prof. 
Dr. 

Prof. 
Dr. 

II 

II 
II 

Prof. 
Dr. 

Prof. 
Dr. 

II 
II 
II 

,> 

A. n . ISRAELS. 

F. W. KRIEGEL 
L . LtiiJH-NX. 

C. A. J. A. OLDEMANS. 
J . PE^N. 

M. POLAND. 
J. JST. EAMAER. 
P . J . J . SCUMDI. 

G. £ . YOOEHELM SCHNEEVOOGT 
J . M . SCHEANT. 
A . E . SiMON T H O M A S . 

A. H. S^^AAGMAN. 
J. TEIKEIEA DE MATTOS. 
J . W . R . TiLANUS. 
J. ZEEUAN. 

Comité van Eedactie: C. GOBÉE, J . PJ^N", f̂ . E. Y. SCHNEEVOOGT, J . W . R . T I L A M S en J . ZEEMAN. 

f^ ̂  
V I J F D E J A A R G A N G . 

ŝ̂  -»-fe-i»è^^ 3«-« ^A-*-

vv'^ V O O R W A A R D E N . 

^ _̂  t lke Jaargang van hfj J W . ïijdsclmfi v. Geneesic. 

j ^ vormt ce.i boekdeel vr.a ruim 720 bladzijden. 

^ De prijs per Jaargang is ƒ 9.50; over dit bedrag 

^ Ov^ wordt in de maand It^iart gedisponeerd. 

^ ^ De inteekening gesch-edt met/ronco aanvrage bij den 

Uitgever van het Tijdschrift en bij de Boekhandelaren 
van het Rijk. 

Men abor-^ert zich \oor met minder dan een Jaar

gang. 

Alle voor dit Tijdschift bestemde stukken, gelie» e men 

franco in te zenden aan de Redactie, onder het couvert 

van den Uitgever II. A. FKIJLINK. te Amsterdam. Singel 

by de Gasthuismoicnsteeg, V. 383. 

K 

• i S T E E D A M, 

F R IJ L I N K, 
3861. 



Anatom'.e (normale histologio daaronde. ^ 

P h y s i J o g i e ( Nourophysiologie enz . . ^ 

I rhys io logische Chemie en Pl iys . ï s s i c s . 

Anthropülogie .AN i>ER n o E v s j i " 

f o . A. N. ALLEBÉ. 

Hyg iène en Diaetetica -J K. M. Q I L T A T . 

^ A. H. ISRAëLS. 

Dv „ 1 • f F. J . J . SCHMIDT, 
Pharmacologie < 

\ C. A. J . A. OCDEMAKf. 

Toxicologie A. w . M. VAK HASSELT, 

r a tho log i schc Physiologic j . VAK CECi^f-

Pa tho l . Chemie K. M. G ^ I ^ A T . 
ƒ J . Ï - GILDEMEESTER. 

Ptt thol . Ana tomie (pathol. histologie) [ j . M. BCHSAHT. 
Pathologie en Therap ie 

( J . K. KAMAER. 
a) hersen- , ruggemerg- en zenuwziokten . . • | <., ^ . ^^ SCB>EEVOOOT. 

b) ademhal ingswerktuigen ; c . O O B É E . 

c) blocdsomloopsorganen p . J . J . SCHMÏDT. 

d) spijsveUsiingsorganen J . r . GILCEMEESTBK. 

«) niorziekten 1 . A L I - C O H E N . , 

f) ziekten der pis- en geslachtswerktnigen. . ) 
, , . ( J. L. CIIASFLELRT VAX IJ«SEl*IBIX. 

.9) syphilis J 

A) huidziekten j . ZEEMAN. 

ï) typosen en typhosen • C- O O B E E . 

k) k inder - en viouwenziekton ' s . c . v ^ VMU»",.!, 
iANK. ^^ • ' ^ 

Obstetr ic . . . . ' j ^ ^ s I I I O M A S . 

S
F. "'. KBIEGER. ~ 

M. POLAXO. 

\ J . W. a . TII,AXi;.o. 

Ophthalmologic . . . . , B . F. HOTACK. 

Otiati ie A. n . SWAAOJIAS. 

( J. K. RAMAEn. 
Psychia t r ie en psychologia [medica et forensis]. . • 1^ ^ ^^ ,̂_ „ ( . „KEEVOo^w. 

Geschiedenis der Geneeskunde ^ ^ 

Med. Ceographie t A. n . I S K A C I S . 

i-jiidemiologie . . . . . ) 

Statistiek ^ £ . tsaWAK. 
Medicina polit ica. \ f '•• A U - C O U K K . 
Hygiene publicu. j ] ' " ' • E G I L . N C . 

(. J . l'EKK. 
Medicina foiensis j . TEIXEIRA DC MAITUS. 

Militaire geneeskunde ^ "• "'o'*'^^-

(. A. W. M. VAK DASSELT. 

Vee-ar tseni jkunde. . . i . . L . ALI -COHBX. 

Berigten. Bui tenland. . . . . . . . . ^ . j . P E M » . 
. Binnenland L . A I . I - C O H K » . 

J ï i l . genecsk personalia c . OOBÉL. 

D e K e d a c t e u r s z i jn p e r s o o n l i j k g e h e e l v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r üi, r u b r i e k f 

u i t z o n d e r i n g evenwe l v o o r d e s t u k k e n d i e o u d e r t e e k e n d w o r d e n V^ger 

-liij i iun aa.tni v e r m e l d s t a a t , m e t 

J ^ / 
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l l f ' Hoofdbestuur schat 
molden ,]„,(, de aanvankfbjLe . 
(̂  i d c j bovenstaande.1 titel, is gew 

Brie nieuwe Afdcelmgen hebbt. 
Delft (met 8 Leden: — yeeretaris Di 
\ooiiN), Tilbury (met 10 Leden: — 
1'O.MPE), de Beijerlanden en Omslreli 
— Secretaris Dr. A. T u . WIN'KLEE te bi 
sehnonde daarentegen heeft zich ontbonc 

Wijders hebben zich aan de Algcm.ee 
gesloten de I I . I L : 
f J . AARSEN 1 ) , M'ulwolde. 
f J . A L K E N , Vlagtmedde. 

I. L. AsMüssEN, Kattoijk aan Zee. 
C. M. B i L , St. Anna Land. 

f B. VA» B A R E X , Knijpe. 
f J . J . E BENrroPT, Doelickem. 
* J . BoLKESTEiN, Haarlci/imermeer. 

W . BoDENSTAFF, Gennep. 
f P . B O N N , Krommenie. 
* J . W. G. TER B R A A K , Eibergen. 
f H . L. B R A A M , Jtoaem. 
I J . B R O E K S M I T , llo:enburg. 
f L . H . BRUNI.NG, IJssehtein. 

G. G. BRU.NS, ZeKenhidzen. 
f P . DE B K C I J N E , If^oensdrecht. 
* B . A. 1 \ H . BuDDENBORG, Biüegoiii. 
* F . X. "VV. VAN CooTH, Raveste'm. 
* A. DoNCAN, JForiiierceer. 
f E . DoKKBESiooi, Jf^est-Terschelling. 
* A. H . C. TAN D E I E L , Amersfoort. 
f J . A. VAN E N S T , 'Dlemerbrug. 
« J . G. F A B E R , Zetten. - ~ 
* J . F . FlNKENPLUGEL, BergsohenJtoek. - ^ 
f A: J . C. F R A N S , Haarlemmermeer. 
* D. F Y A N , Hergscluiii hoek. 
•j- C. GROENEBOOM, Echten,. 
f L. H A N N E M A , Akknm. i ^^^V^J*** '* ' ' 
•f D. J . I I A N Z O N , Oldcmarkl. 
* K. E . H A R K E M A , Zwolle. 
* B . H A R T O G , Wormerveer. 

M. J . I J A S S E L , Zaandijk. 
* J . VAN H A T T E M , llelleroetului^. r 

I I . J . VAN H E N G E L , O™. 
f J . J A S P E R S , Kaatshenvel. / ' ' ' 
* A. F . J . iNGENiiOLSz, Breda. / ' " 
* P. A. VAN M R K E T T L N , Beek. 
* F E . T U . SCHELTS VAN K L O O S I E R U U H , ^Aj£kf<i^en. 
t C. KoRTEWEO, Zijdemeld. 
f G. DE L A N G , Ilellesoetslitis. 
* I I . P . C. VAN DER L E E , Purmerende 
t A. VAN DLR L E E L I V C Z . , Amersfoort. 

V. VAN L E Y D E N , Crommenie. 
t H , A J I E U T E R , Nijkerk op de Vehai-e. 
t O. W. D. P . M O R E L L , //e<"j. 
f J . MULDER , Zaandijk. 
f W. Nv.lJEN3, Ilaaitrecht. 
t D. P E E L , Ilelno. ~t^ 
t G. L . V. P E R N I S , OoUgensplaal. t 
* H . W. P E T E R S , / / O ; V / . / 
"• C. PLANTEN Doetichem. .. ^ 
* O. C. L . P R I L L E V I T Z , AlUasserdam: , 

P . P R I N S , Zaandijk. 
f G. FoLMER ÜEDDiNoius, len Boer. j . , 

K. A. BoMCACH, Ilellevoetsluis. 
f -T. SCHEEPENS , Wilais. •'' 

G. A. S O E Ï E M A N , liijsmjk. 

1) De met f getcekenden zijn tevens Iiite kciift'ir.-. q'i; 
oî  Iict Tijdfeclirjft, de met "̂  f;i'tecl.''riUeii wairn . alUs 
{Ie ongiïtcekenden ?ijs tv./..ĉ  als, Lidan toc£etred*u-

oen. 
r., Zaandijk. 
iGEN, Bergen op Zoom. 
nke'en 

ART, }FeUzaan, 
AART, » 
W A T E R , Wormerteer. 

-. AVECHCL, Jfetlendoorn. 
tVicncREN, Breda. 

Ï A N W I E E I N O E N , Lekkerkerk. 
ZEJIBSCII , Baamhrugge. 

L''. K. F . VON ZiEGENWEiDT, Oosthnizen. 

Terwijl wijders eenige der zich aangemeld hebbende 
H H . door ons opmerkzaam zijn gemaakt op Afdcelmgen, 
in liunne nabijheid gevestigd, «achten wij , na verstrekte 
inlichtingen, nog nadere opgaven in van de I I . H . : 

L. M E E E M A N , '.i Gravemoer; I I . J . P E P P I N K , Spijke-
) j i i i f ;H.DE V E T T E N , Maasland en J . W A R N I N G , Uifgeeil. 

Ploofdbestuurders voegen hierbij het verzoek dat voor 
zoo ver ten opzigte der bovengenoemde I I . I I . eenige dwa
ling of misvatting mogt zijn ontstaan ten opzigte van 
het al dan niet I N T E E K E N A \ R zijn of willen worden, 
zulks ipoedig franco aan den Ondcrgeteekende mogt 
worden berigt, ten einde alle vertraging in de toezending 
van het Tijdschrift mogt worden voorkomen. Opdat al
vast omtrent de voorwaarden van Iiiteekening voor de 
Leden geen misverstand ontsta of bhjve, zijn deze ten 
overvloede op de ommezijde van dezen omslag afgedrukt. 

Nogmaals herinneren zij daarbij aan de Inteekenaars. 
die nog niet L E D E N zijn (en 't getal is wèl p. m. 400) , 
^;;t het Lidmaatschap der Akjemeene Afdeeling hun 
gle<"hts VijETls CENTS per Jaar kost, 

y îj herhalen even zeer de ernstige bede, dat al wie 
wij-ders mogt willen toetreden, nog in deze i l aand Ja-
tii-arij den Ondcrgeteekende, VRACHT V R I J , daarvan be
rigt gelieve te zenden; en noodigen alle Leden der Maat
schappij beleefdelijk u i t , daartoe bij hunne Kunstbroeders 
de krachtigste pogingen aan te wenden. ï e r dienste van 
hen , die zich aan eene der reeds gece^figde Afdeelingcn 
zouden willen aansluiten, laten wij hier de namen der 
Afdeelingcn en hare Hoofdzetels volgen: 

Albtasseraaard, Amsterdam, Arnhem, Assen, de Beijer
landen, Delft, Friesland (Leeuwarden), Gooiland, 's Gra-
venhage, Groningen, Haarlem, Kampen, Leijden, Meppel, 
Oldambl, Onderdendam, Ocerjlakkee, liotterdaoi, Schiedam, 
Tid, Tilburg, Utrecht, M'eslerkwartier, Weslfriesland 
(Hoorn), Woerden, Zeeland (i\Iiddplburg), Zvtphen. 

Ten slotte worden de A F D E E L I N G - S E C R E T A R I S ^ L N drin
gend uitgcnoodigd ten spoedigste, iininers uiterlijk op 

j 15 Januaiij (aan de wetsbepaling, die 't voor 1°. January 
\eischt, IS tot nog toe slechts \olda,in door de Afdeelin-
i gen Delft, Gooiland, 'Hel, Onderdendam en Westfrles-
iland) aan den Algemcencn Penningmeester Dr. liouR^SE 
I W I L S , te Leiiden, toe te zenden DE VEKEETERDE N A A M -

XIJST D E E BKSTUUES- EN ArDrr.LINGS-LEDEN. — Do 
uitgebreidheid, die vermoedelijk de administratie thans 
verkrijgen zal, maakt het spoedig verschijnen ^encx juiste 

i Naamlijst — met naauwkeurige aanduiding wie der Leden 
' tevens Inteekenaars zijn oficillen worden — hoogst noodig. 

I En hiermede zij nogmaals het streven der Maatschappij 
.alleii Geneeskundigen in Nederland hartelijk aanbevolen, 

I in naam des Hoofdbestuurs 

J. P. H E I J C , 

/ / oofdbestuurder Secretaris. 

_f4^". I Amsterdam 5 Jan . 1861. 
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VOORWAAR. ^lEKENING 

VOOE DE LEDEN DEE NEDEELA^ . i'IJ ÏOT BEVOKDEEING DEE 

GENEESKUNST, VOLGENS TtiE.'. .v.a|,.iiACT MET DIE MAATSCHAPPIJ. 

Terwijl de prijs van het Tijdschrift voor niei-Leden f Ö.50 per Jaargang bedraagt, is zij voor do 

LhÜEN der Maatschappij slechts f 6,50, franco per post. De Inteekeuing voor de Leden geschiedt 

uitsluitend bij den Uitgever. De abonnementsgelden moeten \'>OÏ 20 Tebruarij, franco worden inge-

.«ouden aan het adres van Dr. J. PEXX , Wolvenstraat te Amsterdam. Bij gebreke van dien wordt in 

de maand Maait over den inteekenprijs met 25 Cents verhooging, dus over f 6,75, beschikt. 

De Leden der AIGEMEENE AÏDEELING van de Maatschappij iiunnen, uuui iiet inzenden eener som van 
r 

. / 10, aan Dr. Il, BOUBSSE WILS, te Leyden, Penningiiecster der Maatschappij, of aan Dr. J. PEKK, 

te Amsterdam, te gelijk den inteekenprijs van het Tiji1«'hi'ft ''zijnde ƒ 6,50) en hunne contributie aan 

de Maatschappij (zijnde ƒ 3,50) voldoen. De gemiitkelijkstc en veiligste wijze om dit te doen is per 

pos/wisse! in franco brief. 

Ten bewijze van de betaling zullen de h.jn'n van hen, öit de verschuldigde gelden hebben ingezonden, 

op den omslag vfm het Tijdschrift, in Maart, worden gCi-?rukt. 





Wij geven hier een curve van het aantal bladzijden van het Tijdschrift MET EN ZONDER 

de voor de Maatschappij gedrukte stukken, en van het aantal bladzijden van het Register, 
in de jaren 1857—1910. 

Gedurende het Gcrantschap van P E N N was het aantal bladzijden, 4°-formaat, het kleinst; 
met het 8vo.-formaat nam het aantal bladzijden toe (ie en 2e Afdeelirg) en bleef tot aan het 
Gérantschap van G U Y E , 1884, ongeveer op eenzelfde hoogte; dan begint het duidelijk te stijgen, 
afleveringen van 2 vel druks waren toen niet zeldzaam, en van nu af aan klimt het aantal blad
zijden snel (men sprak toen van ,,hydropische zwelling" van het Tijdschrift), we] is waar met 
schommelingen, omdat telkens weer pogingen gedaan werden om den omvang te beperken, 
maar het door STOKVIS, in GUYE'S eerste jaar als Gerant, verwachte luwen der ,,veelschrijvcrij" 
bleef volkomen uit. 

In de oorlogsjaren van 1914 en vlgd. t rad een sterke vermindering van den omvang op; 
daarna vermeerderde het aantal pagina's in zeer snel tempo en schommelde om de 6000 in 1930. 
Sedert 1902 wordt het licht tusschen de beide bovenste lijnen grooter, ten gevolge van de 
toeneming van aantal pagina's, dat bij de reorganisatie-plannen voor de Maatschappij gedrukt 
moest worden. 

Het REGISTER had in ZEEMAN'S tijd een iets grooteren omvang dan onder P E N N ; onder 
G U Y E nam het in veel sneller tempo toe dan het aantal bladzijden van den tekst ; in de jaren 
1886—1889 had kennelijk de Secretaris der Redactie, die het bewerkte, cene andere opvatting 
van het Register en werd eenzelfde onderwerp onder verschillende hoofden opgenomen, waar
door de grootere uitgebreidheid, 77 bladz., die het in 1899 verkreeg verklaard moet worden. 
ZWAARDEMAKER, die het register van 1890 en 1891 maakte had blijkbaar eene andere opvatting, 
immers toen daalde de omvang bijna even plotseling als hij gestegen was. 

In 1892 werd het door Dr. VLAANDEREN bewerkt en van 1893 af door M E J . J A S , eerst 
onder het Red.-Gcrantschap van DELPRAT, maar later onder dat van STRAUB; ook toen 
kreeg het een ge'ringeren omvang, zoodat STRAUB van dezelfde meening blijkt geweest te zijn 
als ZWAARDEMAKER; immers hoewel de omvang van het Tijdschrift belangrijk toenam, nam 
die van het Register belangrijk af. Sedert 1904 onder BURGER is de omvang geregeld toegeno
men. Het was in diens eerste jaar als Gerant reeds 64 bladzijden, in het laatste jaar 122 blad
zijden; en aldoor stijgende was de omvang van het Register in 1930 169 bladzijden. 
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Vergoeding der Maatschappij aan het Tijdschrift en aantal leden der Maatschappij . 

De zware lijn geeft het bedrag aan, da t de Maatschappij gedurende de jaren 1857—1910 aan het Tijdschrift uitkeerde. Di t 
bleef to t 1877 ongeveer op één hoogte; toen t rad een sterke daling in, in verband met het geringe aantal bladzijden, dat voor 
de Maatschappij gedrukt werd. 

De plotselinge stijging in 1S85 was het gevolg van het drukken van het uitvoerige rappor t van prof. P. C. P L U G G E . H e t 
bedrag bleef daarna op een hooger niveau, niettegenstaande de meer gunstige voorwaarden, die met he t Tijdschrift werden 
overeen gekomen; eensdeels door de vermeerdering van het aantal leden der Maatschappij (gestippelde lijn), anderdeels door 
het toenemen van het aantal voor de Maatschappij gedrukte bladzijden: reorganisatie-plannen der Jlaatschappij . 

De sterke daling in 1904 was het gevolg van het, op voorstel van het Tijdschrift, gesloten nieuwe contract, waarbij dit niet 
meer dan de werkelijk gemaakte kosten vergoed kreeg. 

Dat de herziening der Statuten en van het Huishoudelijk Reglement der Maatschappij, met de daarmede onafscheidelijk 
verbonden groote vermeerdering van de drulrwerken, de drukkosten in die jaren hoog heeft opgevoerd, laa t zich begrijpen; 
maar het Tijdschrift heeft daarvan zeker geen voordeel gehad. 



BIJLAGE IV. 

R E G L E M E N T E N 

VAN HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE. 

Het eerste Reglement der \'ereeniging, dat in het Archief van het Tijdschrift voorhanden 
is, dateert van 1862. In 1856 was een Reglement voor de Redactie gemaakt, waarvan 
slechts de inhoud van enkele artikelen bekend zijn. Zie Hoofdstuk II. 

Het Reglement van 1862 luidt: 

R E G L E M E X T. 

ART. I. 

Het KedeyJatidsch Tijdschrift voor Geneeshwide wordt uitgegeven door en voor rekening van de 
Vcrccniging van Redacteurs, wier namen op de keerzijde van bet Titelblad vermeld zijn. 

A R T . 2. 

Eenmaal 's jaars, zoo mogelijk in de maanden .^.pril of Mei, en verder zoo dik^^;JK liet Comité 
van Redactie zulks noodig oordeelt, of minstens ' / J van de leden der Vereeniging schriftelijk het 
verlangen daartoe te kennen geeft, wordt eene Algemeene Vergadering gehouden. 

ART. 3. 
Die Vergadering: 
a. beslist omtrent den vorm, de wijze en plaats van uitgave van het Tijdschrift; 
b. stelt het contract met de Xederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst vast; 
c. kiest den Drukker en den Uitgever en regelt de voorwaarden met deze; 
d. benoemt het tijdelijk Comité van Redactie en den Gérant; 
e. bepaalt de honoraria voor de Schrijvers, voor den Géiant en voor de personen met de correctie 

belast; 
/. kie.st nieuwe I.eden der Vereeniging en heeft het rcgt het Lidmaatschap te ontnemen; 
g. beoordeelt de Jaarlijksche Rekening en Verantwoording van den Gerant, nadat deze in bijzonder

heden is onderzocht door eene Commissie van 3 Leden, hiertoe in de vorige Vergadering door een Lid, 
dat bij loting is aangewezen, gekozen; 

h. beslist omtrent de bestemming en belegging der gelden en der waarden aan de Vereeniging 
tortiehoorende. 

A R T . . | . 

]-".lk Lid der Vereeniging heeft het rcgt nieuwe Leden voor te stellen. De namen der voorgestelde 
Leden moeten in den oproepingsbnef ter Algemeene Vergadering, die minstens 14 dagen te voren 
wordt rondgezonden, ter kennis van de Leden worden gebragt. 

De stemming geschiedt schriftelijk. 
De benoeming geschiedt bij meerderheid van "/,: der ter Vergadering aanwezige Leden. 

ART. 5. 

Het voorstel to t het ontnemen van het Lidmaatschap aan eenig Lid der Vereeniging moet door 
minstens door '/^ der Leden zijn onderteekend, en in den oproepingsbrief ter Algemeene Vergadering 
ter kennis van de Leden zijn gebragt. 

De stemming heeft plaats bij hoofdelijke omvraag. 
Het besluit tot het ontnemen van het Lidmaatschap wordt niet genomen, dan wanneer minstens 

-/j der ter Vergadering aanwezige Leden, uitmakende minstens de helft van het geheele aantal der 
leden van de Vereeniging van Redacteurs, zich daarvoor verklaren. 

Het Lid, waarover gestemd wordt, mag gedurende die stemming niet tegenwoordig zijn. 
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A R T . 6. 

Over alle andere voorstellen ter Algemeene Vergadering wordt met meerderheid van stemmen 
beslist. Bi] staking van stemmen wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. 

A R T . 7. 

De benoeming van Leden van het Comité van Redactie en van den Gérant geschiedt schriftelijk. 
Wanneer bij eene eerste stemming geene volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene tweede 
vrije stemming plaats, en zoo noodig daarna eene stemming tusschen het dubbcltal van personen die 
de meeste stemmen hebbeu verkregen. 

Ingeval bij deze laatste stemming een gelijk aantal stemmen op beide personen is iiitgebragt, wordt 
door eene loting beslist. 

ART. 8. 

De Leden der Vereeniging, wonende buiten de plaats waar de Vergadering wordt gehouden, 
genieten vergoeding van reiskosten, volgens een daartoe door de Vergadering vastgesteld tarief. 

Wanneer de gezamenlijke reiskosten voor eene Vergadering / 150.— te boven gaan, wordt de ver
goeding naar evenredigheid verminderd. 

A R T . 9. 

Het Comité van Redactie bestaat uit 7 Leden: 3 Leden binnen, 3 Leden buiten de plaats wonende 
waar het Tijdschrift wordt uitgegeven en den Gérant. 

Jaarlijks treden, met het einde van den Jaargang van het Tijdschrift, volgens een daartoe opgemaakt 
rooster, 2 leden van het Comité en de Gérant af, doch zijn herkiesbaar. 

ART. 10. 

Het Comité van Redactie is belast met: 
a. de beoordeeling der ingekomen stukken. De overige Leden der Redactie stellen zich beschikbaar 

tot het geven van advies over de hun tot dat einde toegezonden stukken; 
b. de keuze der Re.ferenten en de zorg voor den geregelden gang hunner werkzaamheden; 
c. de zorg voor eene behoorlijke correctie; 
(/. de beslissing omtrent het opnemen in het Tijdschrilt van houtgravuren of lithographiën; 
c, de ruiling van het Tijdschrift met andere periodieke werken. 
J)e Leden van het Comité regelen de werkzaamheden aan hunne betrekking verbonden. 

ART. i r . 

Het Comité van Redactie vergadert zoo dikwijls als zulks door den Gérant of twee andere Loden 
van het Comité wordt noodig gerekend. 

ART 12. 

De Leden van het Comité wonende buiten de plaats Avaar de Vergadering wordt gehouden, 
genieten vergoeding van reiskosten volgens het vastgesteld tarief. 

ART. 13. 

Zoo er bij het Comité bezwaren bestaan tegen het plaatsen van stukken, of het opnemen van 
teekeningen door Leden der Vereeniging ingezonden, wordt, indien de inzender zulks verlangt, de 
beslissing opgedragen aan arbiters, éen door het Comité van Redactie, éen door den Inzender, en éen 
door deze beiden te benoemen. 

A R T . 14. 

De stukken worden door de Schrijvers onderteekend. Het Comité heeft de bevoegdheid uitzonde
ringen op dezen regel toe te laten. 
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/^RT 15 

D e oorsp ronke l i jke s t u k k e n w a a r v o o r d e Schr i jvers zich doo r h u n n e n a a m t e e k e n i n g v e r a n t w o o r d e 
lijk s te l len , m o g e n n ie t w e g e n s versch i l v a n gevoe len w o r d e n geweigerd m a a r a l leen wegens o n b e d u i d e n d 
he id , o n w e t e n s c h a p p e l i j k e wijze v a n b e w e r k i n g g e b r e k k i g e n of onbehoor l i j ken v o r m de r m e d e d e e h n g , 
of vsegens t e g r o o t e n o m v a n g 

A R T T 6 

D e ^\ e t e n s c h a p p e h j k e Mededee l ingen en B o c k a a n k o n d i g i n g e n m o e t e n b e a n t w o o r d e n a a n h e t 
p l a n v a n h e t Tijdschnp o m zooveel mogel i jk m k o r t e t r e k k e n een ove rz ig t t e l eve ren v a n h e t g e e n er 
be langr i jks in d e G e n e e s k u n d i g e I i t t e r a t u u r v o o r k o m t 

D e W e t e n s c h a p p e l i j k e Mededee l ingen m o e t e n zijn deels o v e r z i g t e n ove r eenig onderwer j i u i t d e 
s t u k k e n v a n \ e r b c h i l l e n d e Schr i jve rs t o t een gehee l b e w e r k t dee l s k o r t e m e d e d e e l i n g e n v a n d e n hoofd 
i n h o u d v a n eenig s t u k 

B o c k a a n k o n d i g i n g e n m o g e n n i e t enke l een u i t t r ekse l u i t d e a a n g e k o n d i g d e w e r k e n b e v a t t e n , 
ZIJ m o e t e n eene beschouv\ ing l e \ e r e n w a a r u i t d e L e z e r d e n h o o f d m h o u d s t r e k k m g en w a a r d e v a n h e t 
a n g e k o n d i g d e w e r k leer t k e n n e n 

A R T 17 

De Schr i jvers h e b b e n v o l k o m e n vr i jhe id o m v a n h u n n e m h e t Tijdschrift g f p l a a t s t e s t u k k e n voo r 
B i n n e n en I5u i t en landsche fijdsc/niften of w e r k e n of voor G e n o o t s c h a p p e n z o o d a n i g g e b r u i k t e m a k e n , 
a ls ZIJ g o e d v i n d e n 

\RT 18 

/ i j k u i i n t n m i t s d e a a n v r a g e d a a r t o e gesch ied t bij d e i n z e n d i n g de r s t u k k e n a f d r u k k e n b e k o m e n 

t egen b e t a l i n g d e r o n k o s t e n Die onko ' - t en zijn 

V o o r a f d r u k k e n in h e t t o r m a a t v m h e t lijd^clnifl 

vooi e lke 50 r x e m j i l mee r 

voo r 25 F N e m p l v a n i p a g i n a / o 60 / o 7o 
2-) , , 2 , I 10 , 1 — 

. 23 4 , 2 20 , 2 — , 
\ o o r o v e r d r u k k e n in o c t a v o v o r m 

voor e lke jO rx^mj^I m e e r 

v c o r 25 of m i n d e r r \ v i n i p a g / i 10 ? o 73 , 
., 2 , „ 8 , 2 — I — 

„ 2 j „ 16 4 — , 2 — 

Al 1 i<) 

D e Ge r a n t is b e l a s t m e t 
a d e ge rege lde u i t g a v e v a n h e t Tijdsilui>t en d e b e m o e i j i n g e n m e t d i u k k i r t n i i i l g t v c r , 

h h e t geldeli jk b e h e e r , 

( d e c o r r e s p o n d e n t i e 
D I J zo rg t d a t d e r e k e n i n g en v e r a n t w o o r d i n g ove r h e t a fge loo jxn j l a r m i n s t e n s i\ d a g e n voo r 

d e A l g e m e e n e V e r g a d e r i n g is i n g e z o n d e n a a n d e C ommis s i e b e d o e l d bij Art 3 a l m g 

H I J b e t a a l t d e h o n o r a r i a a a n d e Schr i jvers ove r h e t a fge loopen j a a r m h e t ee r s t e k w a r t a a l v a n h e t 
j a a r u i t 

\RT 20 

D e effecten e i g e n d o m de r \ e reen ig ing w o r d e n t e r b e w a r i n g in h a n d e n ges te ld v a n een d e r Leelen 
v a n h e t C o m i t é v a n R e d a c t i e d a a r t o e doo r d e A l g e m e e n e V e r g a d e r i n g a a n g e w e z e n De b l a d e n 
c o u p o n s b e h o o r e n d e bij d ie effecten, zijn bij d e n G e r a n t m bevvaiing 

\ K T 21 

I n b u i t e n g e w o n e o m s t n d i g h e d e n die onmidde l l i jke voo rz . en ing e i schen is h e t C o m i t c b e v o e g d 

t e h inde len b e h o u d e n s v e r a n t w o o r d i n g a a n de e e r ' - t k o m ° n d e ^ e r g a d e r i n g 

A R T 22 

D i t R e g l e m e n t w o r d t doo r al d e I eden de r \ e reen ig ing t e n bl i jke d a t z j zich d a a r a a n o n d e r w e r p e n , 

o n d e r t e e k e n d 

Aldus v a s t g e s t e l d m d e Algemeene \ e r g a d e r i n g 

g e h o u d e n 23 Alei 18(12 
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In 1864 werd eene reorganisatie in den vorm van uitgave van het Tijdschrift gemaakt. 
Een in dien geest gewijzigd Reglement is niet meer in het Archief voorhanden, evenmin 
van het Reglement van 1867, dat de wijzigingen door de reorganisatie van dat jaar bevat. 

In 1883 werd opnieuw een reorganisatie ingesteld. Het toen vastgestelde Reglement 
luidt als volgt: 

R V G L E M E N T. 

ART. I. 

Het Nederlundsch Tijdschriit voor Geneeskunde wordt uitgegeven voor rekening van eene Verceniging 
van Geneeskundigen. Hunne namen staan op de keerzijde van het Titelblad vermeld. 

A R T . 2. 

Eenmaal 's jaars, zoo mogelijk in de maanden April of Jlei, en verder zoo dikwijls de Redactie 
zulks noodig oordeelt, of minstens '/j van de Leden der Vereeniging schriftelijk het verlangen daartoe 
te kennen geeft, \vordt eene Algemeene Vergadering gehouden. 

ART. 3. 

Die Vergadering: 
a. beslist omtrent den vorm, do wijze en plaats van uitgave van het l'ijdschriU; 
b. stelt het contract met de Nederlandsche Maatschappij to t bevordering der Geneeskunst vast ; 
o. kiest den Drukker en den Uitgever en regelt de voorwaarden met deze; 
d. benoemt de tijdelijke Redactie en den Gérant uit dubbeltallen door de Redactie voer te dragen; 
p. bepaalt de honoraria voor de Schrijvers, voor den Gérant en voor de Redacteurs; 
/. heeft het regt het lidmaatschap der Vereeniging te ontnemen; 
g. beoordeelt de Jaarlijkschc Rekening en Verantwoording van den Gerant, nadat deze in bijzonder

heden is onderzocht door eene Commissie van 3 Leden hiertoe in de vorige Vergadering door een Lid, 
die bij loting is aangewezen, gekozen; 

h. beslist omtrent de bestemming en belegging der gelden en der waarden aan de Verceniging 
toebehoorend e. De voordeelen, die het Tijdschrift oplevert, mogen niet anders dan to t uitbreiding of 
verbetering van het Tijdschrift en bij ontbinding der Vereeniging niet anders dan tot eenig weten
schappelijk doel bestemd worden. 

ART. .\. 

Ook Geneeskundigen, die gcenc Leden der Verceniging zijn, kunnen tot Redacteurs gekozen worden. 
\Vannecr zij hunne benoeming aanvaarden, worden zij tevens T.eden der Vereeniging. 

AKT. 5. 

Hei. gemotiveerd voorstel tot het ontnemen van het Lidmaat.schap aan eenig Lid der V'creeniguig 
moet door minstens V4 der Leden zijn onderteekend, en in den oproepingsbriet ter Algemeene Vergade
ring ter kennis van de Leden zijn gebragt. 

De stemming heeft plaats bij hoofdelijke omvraag. 
Het besluit tot het ontnemen van het Lidmaatschap wordt niet genomen, dan wanneer minstens 

de helft van het geheele aantal der Leden van de Vereeniging, zich daarvoor verklaren. 
Het Lid, waarover gestemd wordt, mag gedurende die stemming niet tegenwoordig zijn. 

A R T . 6. 

Over alle andere voorstellen ter Algemeene Vergadering wordt met meerderheid van stemmen 
beslist. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht met te zijn aangenomen. 

A R T . 7. 

De benoeming van de Leden der Redaciie en van den Gérant geschiedt schriftelijk. 
Ingeval een gelijk aantal stemmen op twee personen is uitgebragt, beslist het lot, 
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Am S 

De Leden der Vereeniging, wonende buiten de plaats waai de \ ergadtring wordt gehouden genieten 
vergoeding van reiskosten volgens een daartoe door de ^ ergadering vastgesteld tarief 

ART g 

Lik I ld der Voreeniging heeft regt de opneming van eene bijdrage te vorderen, mits die ondertcekend 
ZIJ en met meei dan twee pagina s druks besla 

De Redactie kan wegens onbetamelijkcn vorm tic plaatsing v\eigeren onder verantwoording aan 
de Algemeenc Vergadering 

A R 1 I Q 

De Redactie bestaat uit den Redacteur Gerant en minstens zes Leden drie binnen en drie buiten 
tie plaats v\aar het lijdsohnft wordt uitgegeven Jaarlijks treden met het cmde van den jaargang 
van het lijdbchrift volgens een daartoe opgemaakten rooster twee I eden der Redactie al, een binnen 
en een buiten de bedoelde plaats woonachtig en zijn niet dadelijk herkiesbaar De Gerant treedt jaar'ijks 
af doch IS herkiesbaar 

A R T I I 

Op de Redactie lus t de zorg dat het Tijdschnli een waardig oigaan zij der !Nederlandsche Genees
kunde 

De Redacteur Gerant beslist onder verantwoording aan de Redactie omtrent de plaatsing van 
ingekomen stukken De overige Leden der Redactie stellen zich beschikbaar tot het geven van advies 
over de tot dat einde hen toegezonden stukken 

HIJ draagt zorg onder verantwoording aan de Redactie a voor geregelde referaten en boekaan-
kondigmgen onder medewerking van Referenten door de Redactie uitgenoodigtl aan welke jaarlijks 
eene vaste toelage buiten het gew one honorarium kan w orden toegelegd, h v oor eene behoorlij ke correctie 
en beslist het al of met opnemen v an grav ure^ c v oor tien ruil met andere binnen en buitenlandsche 
lijdschriften, d voor de geregelde uitgave van het II cekblad waartos hij zich met drukker en uitgever 
verstaat e voor het geldelijk beheer Hij zentlt de rekening en verantwoording over het afgeloopen 
jaar, na voorloopige goedkeuring door de overige Le ien der Redactie, minstens 14 dagen voor de Alge-
meene Vtigadering, aan de Commissie bedoeld in 4r t 3 alinea g, en legt zijne begrooting over aan 
de Vergadering ter goedkeuring 

HIJ betaalt de honoraria over het afgeloopen laai in het eerste kwartaal van het jaar uit 

A R T 12 

De Redactie houdt elke maand eene Vergadering v\aarop behalve de Gerant, minstens 3 Leden 
moeten tegenwooidig zijn en v o c t s zoo dikwijls als zulks door den Gerant of twee andere Leden van 
de Redactie wordt noodig gerekend 

ART 13 

De Leden tier Redactie wonende buiten de plaats waar de \ ergadering wordt gehouden genieten 
V crgoeding van reiskosten v olgens het v astgesteld tarief 

\ R T 14 

Jaarlijks wordt eene door de Leden der Vereenigmg te bepalen som uitgetrokken bestemd tot 
aankoop van l\ederlandsche of buitenlandsche boekwerken v\elke m het Tijdschn/l inoe*"en aangekondigd 
w orden 

ART 15 

De Schrijvcis hebben volkomen vrijheid om van hunne 111 het Tijdsüiiifi geplaatste stukken voor 
Binnen- en Buitenlandsche Tijdschriften of werken en voor Genootschappen zoodanig gebruik te maken 
als ZIJ goedvinden 
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ART I 6 

ZIJ kunnen, nuts de aanviagc daartoe gesehiedt bij de in/endmg del stukken, ilduikken bekomen 
tegen betahng dci onkosten. 

Die onkosten zijn per pagma: 

voor minstens 25 OK 

40 

75 

zonder vciloopen, met \erloopen 
/ o 30 / o 50 
.. o 45 , , 0 6j 
.. o 55 , , 0 75 
,, o 80 ,, I — 
,, I — ,, I 20 

Afzondoihjke titels woiden beickcnd a 50 cents dei pagina gewoon wit papier. 

ART 17 

De effecten, eigendom der Veieemging, wolden ter bewaring in handen gesteld van een dei Leden 
van de Vereeniginp', d?ai toe door de Algcmeene Vergadeiing aangewezen Do bladen coupons, behooiende 
bij die elleeten, ziju bij den Gérant m bewaung 

ART 18 

In buitengewone omstandigheden, die onmiddellijke vooiziening eisehen, is de Kedaetic be\ ocgd 
te handelen, behoudens verantwooiding aan de eerstkomende Algenieene Vergadciing 

ART ig 

Dit K.;glement wordt door al de Leden der Vereen'ging, ten blijke dat zij zich daaraan onderwei pen, 
onderteekend Het treedt m werking met 1° Januanj 1884 

Aldus vastgesteld door de Algemeene Vergadciing, 
gehouden 20 Jlei 1883 
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S T A T U T E N 
V W D t VfciLLMGlNG 

„NEDERLANDSCH lIJDSCHRIFf VOOR GENEESKUNDE." 

(Goedgekeurd hij Kon besluit tan 31 October 1900, No <jH) 

A R T I De \ ereeniging ,,Nederlan(lsch Tijilschnjl loor Geneeskunde ' stelt / i t h ten doel de be\ or
dering van de geneeskundige literatuur m Nederland 

ZIJ tracht dit doel te bereiken door het m stand houden en uitgeven v an hel bestaande Nedeylandsüi 
lijdschiijl loor Geneeskunde 

ART 2 De verecnigmg is gevestigd te Amsteidam, doch hare algemeene vergaderingen kunnen 
ook in andere plaatsen binnen het Kijk gehouden worden 

\ K I 3 De vcreeiiiging vangt aan niet den dag harcr oprichting /ijndc den aclitstcn Juh lyoo, 
en eindigt den 3istcn December lyjy 

A R I ( De opriciiteis /ijn leden der v ereeniging 
IJchaKe oprichters kunnen alleen oud leden en leden der redactie \ a n het tijdschrift leden der 

V ereeniging zij n 
Ieder, die voor de eerste maal wordt benoemd tot lid der redactie, wordt daardoor lid der vereeniging 

en blijft na zijn uittreden uit de redactie dit lidmaatschap behouden De benoeming geschiedt door de 
algemeene vergadering op de wijze te bepalen bij huishoudelijk reglement 

ART 5 Het lidmaatschap der v ereeniging houdt op 
a door opzegging 
b door overlijden 
c dooi ontzetting, bij besluit der algemeene v ergadermg 

A R I 6 De inkomsten der vereeniging bestaan m 
1° de opbrengst van het tijdschrift, 
2° giften en vrijwillige bijdragen 
3° schenkingen, legaten en erfstellingen 
4 subsidicn, 
•5° gekweekte renten, 
0^ verdere voordeden 

ART 7 De oprichters brengen in de v ereeniging in en diagen aan haar ov er het bestaande Nedci -
landsrh Tijd'^chiift voor Geneefkiinde, hiervoren in art r, lid 2 bedoeld, met alle rechten, die zij, ter zake 
daarvan, hebben of nog mochten verkrijgen, alle overeenkomsten met betrekking tot dat tijdschrift 
of de uitgave daarvan door hen aangegaan en alle verdere zaken en het overige eigendom door hen 
voor dat tijdschrift verworven of daaitoe behoorend, niets uitgezonderd 

ART S Het bestuur der vereeniging v\ordt gekozen uit en door de leden en vertegenwoordigt 
de vereeniging in en buiten rechten 

A R T g Minstens eenmaal in het jaar wordt vanv\ege het bestuur, eene algemeene vergadering 
der leden bijeengeroepen tot behandeling van de belangen en de huishoudelijke aangelegenheden der 
vereeniging en tot regeling harer werkzaamheden 

ART 10 'VUe aangelegenheden der vereeniging en verder alle gevallen, vsaarm deze statuten met 
voorzien, vvoiden geregeld bij bijzondere reglementen en instructien of bij besluit der algemeene ver
gadering 

Die reglementen en instructien v\orden door de algemeene vergadering v astgeateld en mogen evenals 
de besluiten der algemeene vergadering, niets inhouden m strijd met deze statuten 

In met geregelde gevallen, waarbij onverwijlde voorziening noodzakelijk of v\enschehjk is heeft 
het bestuur de algemeene machtiging om al datgene te verrichten, v\at overeenkomstig deze statuten 
tot bevordering of bereiking van het doel der vereeniging kan strekken, behoudens verantwoording aan 
de algemeene vergadering 
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A K I I I De inkonibten der \eieeniging, welke met woidm geeiSLht tot dekkmg luuu iutt,a\cii 
mogen niet anders worden bestemd dan tot mtbroidmg of \ erbetenng %an het tijdschrift 

AKI 12 Het \ eieenigmgsjaar loopt \ a u den isten Januau af tot en met den daaiop volgenden 
31 sten December 

Het eerste % crecnigingsjaar eindigt den 3isten December i loo 

ART 13 Len besluit tot ontbinding der \ ereemgmg, voor afloop van den m art 3 bepaalden 
ttimijn, kan slechts genomen worden op \oorstel van het bestuur of \ a n een derde \an het getal kden 
111 ecnc daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering 

Het voorstel moet op den oproepmgsbrief tot die vergadering zijn \e imeld , \ooi de aanneming 
daarvan worden gevorderd de aanwezigheid ter algemeene vergadering \ a n minstens de helft van het 
getal leden en twee derden der stemmen \ a n de aanwe/ige leden 

A K I 14 Lik besluit tot ontbinding /al behelzen di benoeming \ a n minstens een \eieffeuadi 
(Il (Ie wijze Aan vereffening 

BIJ gebreke daarvan is, in geval \ a n cmdc of ontbinding der \eieeiiiging het bestuur of het laatst 
o\erblij\end lid met de vereffening belast 

Het eventueel voordeehg slot der eindrekemng, na \oldoening \ a n alle schulden en het overige 
eigendom der vereeniging zal met anders mogen worden bestemd dan tot een weten6ehapi)elijk doel 
door de algemeene \ergadering, of andeis door den \creffenaar aan te wijzen of te bepalen 

A R I I J l o t wij/iging of aanvulling der statuten wordt \ereischt de aanwezigheid ter algemeene 
\e igadenng \ a n minstens de helft \ a n het getal leden 

BIJ ontbreken van het \ereischte getal leden wordt de beslissing uitgesteld tot de eerstvolgende 
algemeene vergadering en op die vergadering wordt voor de aanneming van zoodanig voorstel gevorderd 
ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen 

Elk voorstel tot wijziging of aanvulling moet op den oproepmgsbrief tot de vergadering zijn vermeld 
Besluiten tot wijziging of aanvulling der statuten treden eerst in werking, nadat daarop de Konin

klijke goedkeuring is verkregen, vooi zooverre deze alsdan nog mocht worden vereischt 

Aldus \ astgesteld in de algemeene \ ergadeiing der leden 
te Amsterdam op den achtsten Juh KJOO 

Het Bestuur 
Jl STRALB, Vootzitier 

V JlUNTENDAM, Secretaris 
J. ZEEMAN 

C A PEKELHARING 

D r SlEGENEEEK VAN H L U K L I OM 

H BURGER 

] ROTGANS 

J MLNNO HbIZING\ 

VEREENIGING „NEDERLANUSCH 'IIJDSCHRIFT ^ '00R GENEESKUNDE." 

HUIbHOl DELIJK 1^EGLEMEM 

HOOFDSTUK I 

Doel . 

ART I De veieenigmg stelt zich ten doel de bevordering van de geneeskundige literatuui 111 
Isederland 

ZIJ t racht dit doel te bei eiken door het in stand houden en uitgeven van het bestaande h cderlandsch 
TijdscJmft voor Geneeskunde 

HOOFDSTUK H 

Van de Leden. 

ART 2 De opneliters zijn leden der vereeniging 
Behalve oprichters kunnen alleen oud-leden en leden der redactie van het tijdschrift leden der 

vereeniging zijn 
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Ieder die voor de eerste maal v\ ordt benoemd tot lid der redactie, w ordt daardoor hd der \ ei eeniging 
en blijft na zijn uittreden uit de redactie dit lidmaatschap behouden De benoeming geschiedt door de 
algemeene vergadering op de wijze te bepalen bij huishoudelijk reglement 

ART 3 Het lidmaatschap houdt op 
a door schriftelijke opzegging aan het bestuur, 
h door overlijden 
c door ontzetting, op gemotiveerd schriftehjk voorstel van het bestuur of van minstens een derde 

van het getal der leden, bij besluit der algemeene vergadering 
Een dusdanig voorstel moet m den oproepmgsbrief tot de algemeene vergadering worden vermeld, 

voor de aanneming daarvan wordt gevorderd de aanwezigheid van tenminste de helft van het getal 
der leden en twee derden der stemmen van de aanwezige leden 

ART 4 De leden zijn verplicht, in het belang van het tijdschrift der redactie, op haar verzoek, 
ten allen tijde van advies te dienen 

A R I 5 De leden ontvangen het tijdschrift kosteloos 

ART 6 Elk lid heeft recht de opneming van eene bijdrage in het tijdschrift te vorderen mits 
die bijdrage door hem onderteekend wordt en met meer dan twee bladzijden druks beslaat 

De redactie kan wegens onbetamelijken vorm de plaatsing weigeren onder verantwoording aan 
de algemeene vergadering 

A R T 7 De leden, w oonachtig buiten de plaats, v\ aar eene algemeene v ergadenng w ordt gehouden, 
genieten voor het bijwonen der vergadering vergoeding van reis- en verblijfkosten 

HOOFDSTUK I I I 

Van de Redactie. 

ART 8 De redactie bestaat uit een of twee beheerejide redacteuren en zes andere leden van 
welke laatsten drie binnen en drie buiten Amsterdam woonplaats moeten hebben 

De beheerende redacteur of beheerende redacteuren worden door de algemeene vergadering aan
gewezen 

ART 9 De beheerende redacteur of beheerende redacteuren worden telkens voor den tijd van 
een vereenigingsjaar benoemd doch zijn terstond weder benoembaar 

De overige leden van de redactie worden benoemd voor den tijd van drie jaren Jaarhjks, met 
den laatsten December, treden, volgens een door de redactie vast te stellen rooster, een binnen en een 
buiten Amsterdam woonachtig hd af, die met dadehjk weder benoembaar zijn 

Nieuw gekozen leden treden m functie op den eersten Januari volgend op hunne benoeming 
De redactie maakt voor elke vacature m haar midden eene voordracht van twee personen op 

A R T IO De redactie IS bevoegd aan Vaste medewerkers buiten het gewone honorarium, jaarhjks 
eene toelage toe te kennen 

ART I I De leden der redactie genieten voor het bijwonen der vergaderingen vergoeding van 
reis en verblijfkosten 

ART 12 Zoo dikvMjls als de beheerende redacteur of de beheerende redacteuren zulks noodig 
oordeelen doch ten minste zesmaal in het jaar, wordt een vergadering der redactie uitgeschreven 

De beheerende redacteur of de beheerende redacteuren zijn daarenboven verplicht eene v ergadenng 
der redactie bijeen te roepen binnen veertien dagen, nadat door minstens twee leden der redactie, daartoe 
schriftelijk aanzoek is gedaan 

De beheerende redacteur of de beheerende redacteuren dragen zorg dat de oproepingsbriev en 
voor de vergaderingen der redactie minstens ccn week te voren aan de leden worden toegezonden 

A R T 13 De beheerende redacteur of de beheerende redacteuren zorgen onder verantwoording 
aan de redactie, voor 

a eene geregelde en behoorlijke uitgave van het tijdschrift 
h voor nferaten en boekaankondigingen, 
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c voor eene behoorhjke correctie, 
d voor het ruilen met andere binnenlandsche en buitenlandsche tijdschriften, en wijders 
e voor alles, wat den inhoud van het tijdschrift betreft 
De beheerende redacteur of de beheerende redacteuren beslissen, onder verantwoording aan de 

redactie, omtrent de plaatsing van bijdragen en andere ter opneming ingezonden stukken, behoudens 
het bepaalde bij art 6 

ART 14 De beheerende redacteur of de beheerende redacteuren zijn te \ ens belast met het geldelijk 
beheer 

ZIJ ontvangen alle aan de vereeniging toekomende gelden en dotn alle uitgaven vooi de vereeniging 
ZIJ houden van alle ont \angsten en uitgaven nauwkeurig boek 
ZIJ bezorgen, m de maand Januari van elk jaar, de uitbetaling der honoraria en toelagen o\er het 

afgeloopen jaar 
ZIJ zorgen voor de nchtige belegging van gelden en waarden, zij stellen, tegen bewijs van ontvangst, 

de stukken der aan de vereeniging toebehoorende effecten ter hand aan het volgens Art 23, lit /( te 
benoemen lid en bewaren de couponbladen der effecten en de verdere waarden der vereeniging 

Zij doen, minstens veertien dagen vóór de jaarlijksche algemeene \ergadering de rekening en 
verantwoording van het gehouden beheer over het afgeloopen vereenigingsjaar, met de justificatoire 
bescheiden, benevens eene begrooting van ontvangsten en uitgaven voor het volgende vereenigingsjaar, 
nadat die rekening en begrooting \ ooraf door het bestuur zijn onderzocht, toekomen aan de commissie 
bedoeld m art 20 

A R T 15 De beheerende redacteuien zijn bevoegd, onder goedkeuring dei redactie, hunne werk
zaamheden onderling te verdeden 

HoorDSTUK IV. 

Van het Bes tuur . 

ART 16 Het bestuur wordt gevormd door de redactie van het tijdschrift 
De beheerende redacteur of, indien er twee beheerende redacteuren zijn, de eerst gekozeneis voor

zitter van het bestuur 
BIJ verhindering of ontstentenis van den voorzitter wordt deze, mdien er twee beheerende redac

teuren zijn, vervangen door den mede-beheerenden ledacteur en anders door een door het bestuur uit 
zijn midden aan te wijzen lid 

Het bestuur benoemt een van zijn leden tot secretaris 

A R T 17 Het bestuur zorgt voor de handhaving der statuten en \oor de nchtige uit \oeiing dei 
door de algemeene vergadering vastgestelde reglementen, instructi< n en genomen besluiten 

ART I 8 De voorzitter roept, na o\erleg met den secretaris de vergaderingen \ a n het bestuur 
bijeen, zoo dikwijls hij zulks noodig oordeelt 

ART 19 HIJ draagt zorg dat de oproepingsbrieven tot de algemeene en bestuursvergaderingen 
minstens acht dagen te voren aan de leden worden toegezonden met vermelding \ a n de te behandelen 
onderw erpen 

HoorDSTUK V. 

Van de A l g e m e e n e Vergader ingen . 

A R T 20 De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand "Vlei 
Die vergadering is meer bijzonderhjk bestemd \oor 
a de benoeming of herbenoeming van den beheerenden redacteur of beheerende redacteuren, 
& de \ ervuUing der vacatures in redactie en bestuur), 
c de beoordeelmg en goedkeuring van de rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar, 

nadat daarover rapport zal zijn uitgebracht, door eene commissie van drie leden, daartoe m de vorige 
jaarlijksche algemeene vergadering, door een bij loting aangewezen lid gekozen, 

d aanwijzing van het lid, dat bij ontstentenis van beheerende redacteuren de aan die betrekking 
verbonden werkzaamheden tijdelijk zal waarnemen, 

e de loting voor het lid, welke de commissie hiervoren sub o bedoeld, zal hebben te kiezen, 
en wijders voor hetgeen alsnog ter sprake zal worden gebracht of voorgesteld 
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A R T 21 "Vleer algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur zulks noodig 
oordeelt, of minstens een derde van het getal leden hun verlangen daartoe, onder opgave der te behan
delen onderwerpen en de beweegredenen, schriftelijk aan het bestuur hebben kenbaar gemaakt 

Het bestuur is, in het laatste gev al v erphcht binnen eene maand aan dat v erlangen gevolg te ge\ en 

ART 22 Do voorzitter en secretaris van het bestuur treden als zoodanig mede op m de algemoene 
vergaderingen 

De secretaris houdt van die vergaderinsen notulen, v\elke m een afzonderlijk boek worden inge
schreven 

A R T 23 Door de algemeene vergadering der leden wordt, 
a de vorm en vvijze van uitgave van het tijdschrift bepaald 
b de uitgever van het tijdschrift gekozen en het contract met hem vastgesteld, 
c het contract met de , Nederlandsche Alaatschappij to t bevordering der Geneeskunst ', voor-

zooverre het tijdschrift tevens dienst doet als orgaan dier Maatschappij, vastgesteld, 
d omtrent uitbreiding of verbetering van het tijdschrift beslist 
e de benoemirg van de beambten die noodig zullen blijken tot bijstand van de redactie, gedaan, 
/ het tractement van den beheerenden redacteur, of de beheerende redacteuren, het honorarium 

der schrijvers en medewerkers aan het tijdschrift en het salaris van de eventueele beambten geregeld, 
g de vvijze van belegging der vrijkomende gelden en andere waarden bepaald 
h het lid, bij vvien de stukken der aan de vereeniging toebehoorende effecten m bewaring zullen 

worden gegeven, benoemd, 
j de instructie voor de vergoeding van de reis en verbiijlkosten bedoeld bij de ar t t 7 en 11 van 

dit reglement, vastgesteld 

A R T 24 Behoudens het bepaalde bij de ai t t 13 en 15 der «tatuten en bij art 3 v an dit reglement, 
worden alle besluiten genomen en benoemingen gedaan bij meerderheid der uitgebrachte stemmen 

A R T 25 Onthoudingen en niet- of niet behoorlijk mgev ulde otembriefjes tellen niet mede onder 
de stemmen 

BIJ staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen 
BIJ staking van stemmen over personen beslist het lot 

\ R T 26 Over alles, wat personen betreft, wordt met gesloten briefjes— over zaken mondeling 
^estemd 

ART 27 Het lid, bedoeld in art 23 littera /j van dit reglement doet jaarlijks voor den I5den 
Januari, verantwoording aan den beheerenden redacteur of de beheerende redacteuren, onder ov erlegging 
van de aan hem m bewaring gegeven stukken der effecten 

De goedkeuring \^^n de rekening en verantwoording strekt tevens te zijner decharge 

\ ldus V astgestekl in de algemeene v ergadermg der leden, 
gehouden te Amsterdam den achtsten Juli 1900 

Het Bestuur 

JI STRAUB, Voorzitter 
P "MUNTEN DWi, Secretaris 

\EREENIGING „NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE." 

H U I S H O U D E L I J K REGLI:AIE^T 

D o e l . 

HoorDSTUK I. 

ART I De vereeniging stelt zich ten doel de bevordering van de geneeskundige literatuur m 
Nederland 

ZIJ t racht dit doel te bereiken door het m stand houden en uitgeven van het bestaande Ncderlandsch 
Tzjdi,ch)ift voor Geneeskunde 
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HOOIDSTUK I I 

Van de Leden. 

ART 2. De oprichters zijn leden der vereeniging 
Behalve oprichteis kunnen alleen oud leden en leden der redactie van het tijdschrift leden der 

vereeniging zijn 
Ieder, die voor de eerst maal wordt benoemd tot lid der redactie, wordt daardoor lid der v ereeniging 

en blijft na zijn uittreden uit de redactie dit lidmaatschap behouden De benoeming geschiedt door de 
algemeene vergadering op de wijze te bepalen bij huishoudelijk reglement 

A R T 3 Het lidmaatschap houdt op 
a door schriftelijke opzegging aan het bestuur 
h door overheden, 
c dooi ontzetting, ojo gemotiveerd schriftelijk voorstel van het bestuur of van minstens een derde 

van het getal der leden, bij besluit der algemeene vergadering 
Een dusdanig voorstel moet in den oproepingsbrief tot de algemeene vergadering v\orden vermeld, 

voor de aanneming daarvan wordt gevorderd de aanv\e7igheid van tenminste de helft van het get il 
der leden en twee derden der stemmen van de aanwezige leden 

ART 4 De leden zijn verplicht, m het belang van het tijdschrift, der redactie, op haar verzoek, 
ten allen tijde van advies te dienen 

ART 5 De leden ontvangen het tijdschrift kosteloos 

A R I 6 Elk lid heeft recfit de ojmemmg van eene bijdrage m het tijdschrift te vorderen mits die 
bijdrage door hem onderteekend wordt en niet meer dan twee bladzijden druks beslaat 

De redactie kan wegens onbetamehjken vorm de plaatsing v\eigeren, onder verantvvoording aan de 
algemeene v ergadermg 

ART 7 De leden, woonachtig buiten de plaats waar eene algemeene vergadering wordt gehouden, 
genieten voor het bijwonen der vergadering vergoeding van reis- en verblijfkosten 

HooFDsruK Hf 

Van het Bestuur . 

ART 8 Het Bestuur bestaat uit zeven of acht leden waarvan een lid als Voorzitter en bijaldien 
er a<ht leden zijn, een ander lid als onder-Voorzitter optreedt Van de zes overige leden moeten bij 
voorkeur drie binnen en drie buiten Amsterdam woonplaats hebben 

A R T g De Voorzitter en de onder-Voorzitter v\orden door de Algemeene \ ergadering aangewezen. 
ZIJ worden telkens voor den tijd van een vereenigingsjaar benoemd, doch zijn terstond v\ eder benoembaar 

De overige leden van het Bestuur worden benoemd voor den tijd van drie jaren Jaarlijks, met 
den laatsten December, treden volgens een door het Bestuur vast te stellen rooster twee leden af, die 
met dadelijk weder benoembaar zijn 

Het Bestuur maakt voor elke vacature in zijn midden eene voordracht van tv\ee personen op 
Nieuw gekozen leden treden m functie op den eersten Januari volgend op hunne benoeming 

A R T IO Indien door de Algemeene Vergadering een onder-Voorzitter is aangewezen, treedt 
deze, bij verhindering of ontstentenis van den Voorzitter, als zoodanig op 

Bij gebreke van eenen onder-Voorzitter of bij verhindering of ontstentenis ook van dezen, v\ordt 
de V oorzitter vervangen door een door het bestuur, uit zijn midden, aan te wijzen lid 

Het Bestuur benoemt, uit zijn midden, eenen Secretaris 

A R I I I Het Bestuur zorgt voor de handhaving der Statuten en voor de uitvoering der dooi de 
Algemeene V^ergadering vastgestelde Reglementen, instructicn en genomen besluiten 

A R I 12 De Voorzitter roejrt, na overleg met den Secretaris de vergaderingen van het Bestuur 
bijeen, zoo dikwijls hij zulks noodig oordeelt 
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ART 13 De \ oorzitter draagt zorg, dat de oproepingsbrie\ en tot de Algemeene en tot de Bestuurs-
\ergadermgen minstens acht dagen te voren worden toegezonden, met vermelding van de te behandelen 
onderw erpen 

A R T 14 Het geldelijk beheer wordt gevoerd door den beheerenden Redacteur of de beheeiende 
Redacteuren 

ZIJ ontvangen alle aan de Vereeniging toekomende gelden en doen alle uitga\ en \ oor de \'ereeniging 
Z]j houden van alle ontvangsten en uitgaven nauv\keurig boek 
Zij bezorgen, in de maand Januari v an elk jaar, de honoraria en toelagen ov er liet afgeloopen jaar 
ZIJ zorgen voor de belegging van gelden en waarden, zij stellen, tegen bewijs van ontvangst, de 

stukken der aan de Vereeniging toebehoorende effecten ter hand, aan het volgens Art 26 letter h te 
benoemen lid en bewaren de couponbladen der effecten en de verdere waarden der Vereeniging 

ZIJ doen, minstens veertien dagen voor de Jaarlijksche Algemeene Vergadering de rekening en 
verantwoording van het gehouden beheer over het afgeloopen v ereenigmgsjaar, met de justificatoire 
bescheiden, benevens eene begrooting van ontvangsten en uitgaven voor het volgende vereenigingsjaar, 
nadat die rekening en begrooting vooraf door het bestuur zijn onderzocht, toekomen aan de Commissie 
bedoeld in Art 23 

HOOIDSTLK IV 

Van de Redact ie . 
A R T 15 HIJ , die door de Algemeene Vergadering is benoemd tot lid van het Bestuur, v\ordt 

geacht daardoor tevens te zijn benoemd tot lid der Redactie van het Tijdschrift 
De Voorzitter van het Bestuur is van rechtswege beheerend Redacteur 
Indien door de \lgemeene Vergaaering een onder-Voorzitter is aangewezen is deze van rechtswege 

medebeheerend Redacteur 

ART 16 De beheerende Redacteuren zijn bevoegd, onder goedkeuring der Redactie, hunne 
werkzaamheden onderling te v erdeelen 

ART 17 Zoo dikwijls de beheerende Redacteur of de beheerende Redacteuren zulks noodig 
oordeelen, doch ten minste zes maal m het jaar, wordt een \ ergadering der Redactie uitgeschreven 

De beheerende Redacteur of de beheerende Redacteuren zijn daarenboven v erplicht eene \ ergadering 
der Redactie bijeen te roepen binnen veertien dagen, nadat door minstens twee leden der Redactie 
daartoe schriftelijk aanzoek is gedaan 

De beheerende Redacteur of de beheerende Redacteuren dragen zorg, dat de oproepingsbriev en 
voor de Vergaderingen der Redactie minstens eene week te voren aan de leden der Redactie worden 
toegezonden 

ART 18 De beheerende redacteur of de beheerende redacteuren zorgen, onder verantwoording 
aan, en zoo noodig m overleg met de redactie, voor 

a eene geregelde en behoorlijke uitgave van het tijdschrift, 
b voor referaten en boekaankondigingen, 
c voor eene behoorlijke correctie, 
d voor het ruilen met andere bmnenlandsche en buitenlandsche tijdschriften, en wijders 
e voor alles,. v\at den inhoud van het tijdschrift betreft 
De beheerende redacteur of de beheerende redacteuren beslissen, onder verantwoording aan de 

redactie, omtrent de plaatsing van bijdragen en andere ter opneming ingezonden stukken, behoudens 
het bepaalde bij art 6 

ART 19 De leden der Redactie genieten voor het bijv\onen der vergaderingen vergoeding van 
reis- en verblijfkosten 

ART 20 De Redactie IS bevoegd aan vaste medewelkers, buiten het gewone honorarium jaarlijks 
eene toelage toe te kennen 

HOOFDSTUK V. 

^ an den Raad van Redacteuren. 
ART 21 De Algemeene \ ergadering kan besluiten aan de Redactie een of meer buitengev\one 

Redacteuren toe te voegen, die tezamen met de Redactie vormen eenen raad van Redacteuren 

ART 22. De beheerende Redacteur of de beheerende Redacteuren, m Art 15, lid 2 en 3 ,bedoeld, 
treden in dien Raad mede als voorzitter en ondervoorzitter op 

Op dien Raad zijn wijders toepasselijk Artikelen 16, 17 en 18 v an dit Reglement, met dien v erstande, 
dat v\aar in die artikelen wordt gesproken van de Redactie, alsdan zal worden gelezen de Raad van 
Redacteuren. 
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HOOIDSTUK ^ I 

Van de Algemeene Vergadering. 

A R T 23 De jaarlijksche algemeene \ergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Af ei 
Die vergadering is meer bijzonder bestemd voor 
a de benoeming of herbenoeming van den beheerenden redacteui of beheerende redacteuren 
b de \ ervuUing der v acatures in redactie en bestuur 
c de beoordeelmg en goedkeurmg van de rekening en verantwoording o\er het afgeloopen jaar, 

nadat daarover rapport zal zijn uitgebracht door eene commissie van drie leden, daartoe 111 de vorige 
jaarlijksche algemeene vergadering, door een bij loting aangewezen lid gekozen 

d aanwijzing van het lid der Vereeniging dat bij ontstentenis van beheerende redacteuren de aan 
die betrekking verbonden werkzaamheden tijdelijk zal waarnemen 

e de loting voor het lid, welke de commissie hiervoren in sub c bedoeld zal hebben te kiezen 
en wijders voor hetgeen alsnog ter sprake zal worden gebracht of voorgesteld 

ART 24 Meer algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur zulks noodig 
oordeelt, of minstens een derde v an het getal leden hun verlangen daartoe, onder opgave der te behan
delen onderwerpen en de bev\eegredenen schriftelijk aan het bestuur hebben kenbaar gemaakt 

Het bestuur is m het laatste gev al, verplicht binnen eene maand aan dat v erlangen gevolg te geven 

ART 25 De voorzittei en secretaris van het bestuur treden als zoodanig mede op in de algemeene 
vergaderingen 

De secretaris houdt van die vergaderingen notulen welke in een afzonderlijk boek worden inge-
schrev en 

ART 26 Door de algemeene vergadering der leden wordt 
a de vorm en wijze van uitgave van het tijdschrift bepaald 
b de uitgever van het tijdschrift gekozen en het contract met hem vastgesteld 
c het contract met de , Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst , voor 

zooverre het tijdschrift tevens dienst doet als orgaan dier Maatschappij, vastgesteld 
d omtrent uitbreiding of verbetering van het tijdschrift beslist, 
e de benoeming van de beambten die noodig zullen blijken tot bijstand van de redactie, gedaan, 
/ het tractement van den beheerenden redacteur, of de beheerende redacteuren, het honorarium 

der schrijvers en medewerkers aan het tijdschrift en het salaris van de eventueele beambten geregeld, 
g de wijze van belegging der vrijkomende gelden en andere waarden bepaald 
h het lid, bij wien de stukken der aan de vereeniging toebehoorende effecten in bewaring zullen 

worden gegeven, benoemd 
« de instructie voor de vergoeding van de reis en verblijfkosten, bedoeld bij de a r t t 7 en ly van 

dit reglement, vastgesteld 

A R T 27 Behoudens het bepaalde bij de art 13 en 15 der statuten en bij art 3 van dit reglement, 
worden alle besluiten genomen en benoemingen gedaan bij meerderheid der uitgebrachte stemmen 

A R T 28 Onthoudingen en niet- of met behoorlijk inge\ ulde stembriefjes tellen met mede onder 
de stemmen 

BIJ staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen 
BIJ staking van stemmen over personen beslist het lot 

A R T 29 Over alles, v\at personen betreft, vsordt met gesloten briefjes— over zaken mondeling 
gestemd 

A R T 30 Het lid, bedoeld m art 26 littera /( van dit reglement doet jaarlijks, voor den i-,den 
Januari , verantwoording aan den beheerenden redacteur of de beheerende redacteuren, onder over
legging van de aan hem m bewaring gegeven stukken der effecten 

De goedkeuring van de rekening en verantv\oording strekt tevens te zijner decharge 
Aldus vastgesteld m de algemeene vergadering der leden, gehouden te Amsterdam, den 

Ssten Juli 1900, en gewijzigd in de algemeene vergadering der leden, gehouden te 
Amsterdam, den 22sten November 1903 

Het Bestuur, 
M STRAUB, Voorzitter 

P MuNTENDAM, Sccretmis. 
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