TER INLEIDING
A an den Lezer.

Het groote aantal tijdschriften, dat reeds in Nederland v er
schijnt, verplicht hen, die dit getal met één vermeerderen,' hun onder
neming te rechtvaardigen.
De beste rechtvaardiging is w el deze, dat in ons land nog geen
enkel tijdschrift bestaat, speciaal gewijd aan de vakken, die in
„Mensch en M aatschappij” een plaats zullen vinden. T e verw onderen
behoeft dit niet. Het meerendeel dezer vakken van wetenschap
toch is nog jong; sommige zijn zelfs zeer jong, zoodat het aantal
beoefenaars nog betrekkelijk gering is. De meesten dezer, onder welke
niet de minsten, publiceerden hun werk in buitenlandsche tijdschriften,
w aardoor vaak hun arbeid in eigen land weinig of niet werd opge
m erkt, mede tot schade van de Nederlandsche wetenschap.
V oortaan zal het dezen w erk ers mogelijk zijn hun studies in
een eigen, Nederlandsch tijdschrift te publiceeren. Dit verblijdende
resultaat zou niet verkregen zijn, indien niet het verschijnen van
dit tijdschrift bevorderd w erd door de omstandigheid, dat de weten
schappen, w aaraan „M. en M. ” is gewijd, op velerlei wijze met
elkaar verband houden en in elkaar grijpen. D aardoor is het niet
alleen wenschelijk, m aar zelfs noodzakelijk, dat de beoefenaars van
een of meer dier vakken kennis nemen van den arbeid, die op de
grensgebieden w ordt verricht. W etenschappelijke arbeidsverdeeling
moge leiden tot afbakening in bepaalde gebieden, de problemen
noch ook onze belangstelling storen zich aan deze grenzen, welke
trouwens steeds iets willekeurigs behouden. Dikwijls omspanne.n
de vraagstukken m eer dan één gebied. Daarom zal het samenwonen
der bedoelde vakken, voor den leek wellicht onverstaanbaar, den
ingewijde volkomen gerechtvaardigd voorkomen.
De samenvoeging, door „M. en M.” beoogd, is geen daad van

w illekeur of toeval, doch ontstaan uit de diepgevoelde overtuiging,
dat Juist bij die takken van w etenschap, w elke den mensch en .d e
maatschappij tot studieobject hebben, de vruchtbaarheid van eigen
arbeid kan w orden bevorderd, door kennis te nemen van dien van
anderen, w erkende op de nevengebieden.
De Redactie en haar m edew erkers zijn er zich zeer . w el van
bew ust, dat hierdoor hooge eischen w orden gesteld zoowel aan den
vorm als aan den inhoud der bijdragen. Deze toch, hoewel steeds en
in de eerste plaats van w etenschappelijken aard, moeten tevens
geschikt zijn, de belangstelling te wekken van niet-deskundigen
in den strikten zin van het woord. Mochten die bijdragen bovendien
in staat zijn, de aandacht te trekken van hen, die, hoewel niet pro
ductief arbeidende op wetenschappelijk terrein, toch belang stellen
in de problemen, die betrekking hebben op den mensch en de m aat
schappij, dan zou de Redactie dit een voordeel achten.
Hiermede zouden wij kunnen volstaan ter inleiding van ons
Tijdschrift. Toch achten wij het gewenscht op een enkel punt nog
de aandacht te vestigen.
'
Uit de samenstelling der Redactie zoowel als uit de lijst der
medewerkers moge blijken, dat men, rekening houdende met het
feit, dat vooral op het terrein der sociale wetenschappen geens
zins eenstemmigheid heerscht, bij het streven zich den steun van de
meest bevoegden te verzekeren, tevens naar vermogen getracht heeft,
verschillende richtingen te doen vertegenwoordigen. De Redactie
meent de hoogheid der W etenschap niet beter te kunnen dienen, dan
door aan elke overtuiging, mits wetenschappelijk gefundeerd, een
plaats in te ruimen in haar tijdschrift.
'
Met goede verw achtingen en onder hoopvolle vooruitzichten
aanvaardt de Redactie haar taak.
'
In het vertrouw en, dat ons streven Uw belangstelling heeft,
verw achten wij, dat U ons Uw daadw erkelijken steun zult willen
verleenen, opdat het Tijdschrift w eldra een eervolle plaats zal
innemen naast de overige wetenschappelijke periodieken, die in
Nederland verschijnen. .
DE REDACTIE VAN „M. EN M.”

