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SIGNALEMENTEN 

Recente bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse wetenschap: 1998 
Frank Huisman, Geert Verbong en Rienk Vermij 

Hierbij alweer de derde aflevering van de rubriek Signalementen. Deze aflevering behelst 
publicaties verschenen in 1998, alsmede enige nakomertjes uit vorige jaren. Hoe de samenstel
lers ook hun best doen, het is vrijwel niet te vermijden dat publicaties over het hoofd worden 
gezien. Voor verwijzingen naar relevante literatuur blijven wij dan ook zeer dankbaar.' 

In deze aflevering is de afdeling techniekgeschiedenis zichtbaarder gemaakt dan voor
heen. Het blijft lastig om hier, als elders, scherpe lijnen te trekken wat wel en niet moet wor
den opgenomen. Bedrijfsgeschiedenissen worden bijvoorbeeld opgenomen wanneer zij een 
duidelijke techniekhistorische component hebben. Studies over de geschiedenis van het 
(hoger) onderwijs alleen dan wanneer zij duidelijk van belang zijn voor de Gewina-vakken. 
Onze keuzes zijn zo zorgvuldig mogelijk gedaan, maar over het wel of niet opnemen van 
sommige titels blijft altijd discussie mogelijk. 

Nu, na drie afleveringen, is het ogenblik gekomen van een eerste evaluatie, die mogelijk 
tot enkele aanpassingen kan leiden. De mening van u als gebruikers is daarbij zeker van 
belang. Daar komt bij dat de samenstellers inmiddels ook de nodige ervaring hebben opge
daan en de organisatie van het verzamelen van de gegevens misschien verbetering behoeft. 
Indien u suggesties heeft ten aanzien van de indeling, de samenstelling of andere kwaliteiten 
van deze rubriek, verzoeken wij u dat aan ons of aan de redactie te laten weten. Eenvoudige 
complimenten of verzoeken om alles op deze voet te laten zijn natuurlijk ook welkom. Als u 
uw suggesties bewaart tot een later tijdstip kunnen wij ze waarschijnlijk niet meer honoreren. 
Bovendien: een rubriek ais de onderhavige ontleent zijn bruikbaarheid mede aan de conti
nuïteit, hetgeen voortdurende wijzigingen onwenselijk maakt. 

De samenstellers 
NB: voor de verantwoording en lijst met gedepouilleerde tijdschriften: zie Gewina 21 (1998) 

40-47, aldaar 40-41. Daaraan zijn nog toe te voegen: 
- Tijdschrift voor de geschiedenis der verpleegkunde 
- Nursing history review 

INDELING; 
1. Historiografie 
2. Algemeen / langere perioden 
3. Bundels en themanummers 
4. Oudheid en Middeleeuwen 
5.1500-1800 

- algemeen 
- op persoonsnaam 

6.1800-heden 
- algemeen / hele periode 
- 1800-heden: wiskunde, natuurwetenschappen 
- 1800-heden: techniek 
-1800-1900: geneeskunde 
-1900-heden: geneeskunde 

1 Graag betuigen we onze hartelijke dank aan drs Nanny Wiegman, voor haar bijdrage op het terrein van 
de geschiedenis der verpleegkunde. 
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1. Historiografie 
- F. Huisman, Medisch-historisch onderzoek in 

Nederland: een momentopname (1997) (Amster
dam 1998). [een inventarisatie van lopend on
derzoek; op floppy disc verkrijgbaar bij het 
Huizinga Instituut] 

- B. Theunissen, 'lournals of the history of science 
in the Netherlands', Nuncius 32 (1998) 197-210. 
(themanummer Journals and history of science; 
M. Beretta e.a. ed.| 

- G. Vanpaemel, 'Multi- en interdisciplinariteit in 
de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis van de 
Gouden Eeuw', De zeventiende eeuw 14 (1998) 
268-277. 

2. Algemeen / langere perioden 
- M. Hulspas, 'De kunst en kitsch van de weten

schap', Groniekii (1998) 7-17. 
- P.I. Kuijjer, 'Geschiedenis van het genezen. De 

wondhechting', Nederlands tijdschrift voor ge
neeskunde 142 (1998) 473-479. 

- I. Mans, Zin der zotheid: vijf eeuwen cultuurge
schiedenis van zotten, onnozelen en zwakzinnigen 
(Amsterdam 1998). [dissertatie Utrecht] 

- H.C. Pouls, De landmeter van de Romeinse tijd 
tot de Franse tijd. Inleiding tot de geschiedenis van 
de Nederlandse landmeetkunde (Alphen aan den 
Rijn 1997). 

3. Bundels en themanummers (alfabetisch op eer
ste redacteur/auteur) 

- E. Hacker e.a. eds. Spanning. Geschiedenis van de 
Delftse opleiding tot elektrotechnisch ingenieur 
(Delft 1998). 

- I.A. van Belzen ed., Metabletica en wetenschap. 
Kritische bestandsopname van het werk van J.H. 
van den Ber^ (Rotterdam 1997). 

- K. van Berkel, Citaten uit het boek der natuur. 
Opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschiede
nis (Amsterdam 1998). Hierin: 
. 'Over nationale stijl en wetenschappelijke cul

tuur in Nederland' (11-23). 
. 'Geleerdheid, vernuft en wetenschap in de 

Gouden Eeuw' (27-62). 
. 'De illusies van Martinus Hortensius. Natuur

wetenschap en patronage in de Republiek' 
(63-84). 

. 'Citaten uit het boek der natuur. Zeventiende-
eeuwse Nederlandse naturaliënkabinetten' 
(85-110). 

. 'Vermeer en de verbeelding van de weten
schap. De astronoom en De geograaf als geleer-
denportretten' (111-129). 

. 'Een onwillige mecenas? De VOC en het Indi
sche natuuronderzoek' (131-146). 

. 'De oude en de nieuwe universiteit. Een inlei
ding tot de Gouden Eeuw' (149-187). 

. 'Dirk Huizinga en de gesluierde Isis. Een po
pulair-wetenschappelijk tijdschrift als instru
ment van beschaving (1872-1875)' (188-219). 

. 'Natuurwetenschap en cultureel nationalisme 
in Nederland' (221-239). 

. 'Wetenschap en wijsbegeerte in het werk van 
lacob Clay' (241-263). 

. 'Heijmans en Thijsse en het boek der natuur' 
(265-295). 

- D.E.H, de Boer e.a. ed., Holland en het water in 
de middeleeuwen. Strijd tegen het water en 
beheersing en gebruik van het water (Hilversum 
1997). Hierin: 
. J.M.M. Beenakker, 'Dijken in het noorder

kwartier van Noord-Holland: de Westfriese 
omringdijk' (41-55). 

. P.A. Henderikx, 'De ontginningen en de zorg 
voor afwatering en dijken in het Hollands-
Utrechtse veengebied (tiende tot dertiende 
eeuw)' (57-70). 

. K. Vlierman, 'De middeleeuwse kogge: Scheeps-
archeologische vondsten in het Zuiderzeegebied' 
(71-95)-

- CD. Bor e.a. ed., 100 jaar Amsterdamse vrouwen
kliniek (Amsterdam 1998). [Fotoboek waarin 
aandacht voor H, Treub (1896-1920), A.H.M.). 
van Rooy (1920-1937), M.A. van Bouwdijk 
Bastiaanse (1934-1957), G.). Kloosterman (1957-
1983), P.E. Treffers (1978-1993), F.B. Lammes 
(1982-1995), O.P. Bleker (1993- ), M.P.M. Burger 
(1996- ), F. van der Veen (1997-). 

- R. van Daalen en M. Gijswijt-Hofstra ed., Ge
zond en wet. Vrouwen en de zorg voor gezondheid 
in de twintigste eeuw (Amsterdam 1998). Hierin: 
. R. van Daalen en M. Gijswijt-Hofstra, 'Inlei

ding: vrouwen en de zorg voor gezondheid in 
Nederland, 1898-1998' (7-12). 

. R. van Daalen, 'Honderd jaar vrouwen en 
gezondheidsdeskundigen' (15-29). 

. M. Daru, 'Hygiënisering en moralisering van 
de gezondheidszorg' (31-51). 

. J. Poelstra, 'Liefdewerk oud papier: een eeuw 
uitvoerend huishoudelijk werk' (53-71). 

. I. van Wetering, '"Dan ben je een vrouw in dit 
land!" Creools-Surinaamse vrouwen in Ne
derland' (73-89). 

. C.Th. Bakker, 'Zorg op de grens van privé en 
publiek: Weduwenhof en Gemeentelijk Ver
zorgingshuis voor Ouden van Dagen, 
Amsterdam, 1875-1970' (91-106). 

. P. Verbeek-Heida, 'Vrouwen en de zorg voor 
geneesmiddelen, 1898-1998' (107-121). 

. N. Wiegman, '"De verpleegster zij in de eerste 
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plaats vrouw van karakter": ziekenverpleging 
als vrouwenzaak (1898-1998)' (125-140). 

. A. Kluveld, 'Anti-vivisectionisme en feminis
me: de strijd van Marie Jungius tegen "Een 
kwaad dat uit de samenleving moet verdwij
nen " (141-154). 

. M. Gijswijt-Hofstra en A.H. van Otterloo, 
'"Alternatieve geneeswijzen": vrouwelijke 
genezers en patiënten in de twintigste eeuw' 
(155-174). 

. W. de Blécourt, 'Kaartlegsters, helderzienden 
en afdrijfsters: stedelijke genezeressen in het 
begin van de twintigste eeuw' (175-188). 

. A. Hiddinga, 'Verloskunde in Nederland: 
vroedvrouwen en de thuisbevalling' (189-204). 

. R. van Daalen, 'Verloskundige oefeningen: 
een student in Leiden, 1919' (205-212). 

. E. Abraham-Van der Mark, 'Verlossing onder 
een religieus regiem: ontwikkelingen in de 
zorg voor moeder en kind op Curai;ao' (213-
231). 

. G. van Heteren, 'De hoogste tijd voor een nieu
we golf? Over de onvoltooid verleden tijd van 
het medische emancipatie-debat' (233-252). 

- J. van Gerwen en M.H.D. van Leeuwen ed.. Stu
dies over zekerheidsarrangementen. Risico's, risi-
cobestrijding en verzekeringen in Nederland van
af de Middeleeuwen (Amsterdam 1998). Rele
vante artikelen hierin: 
. I. Stamhuis, 'De ontwikkeling van de actu

ariële theorie tot de zeventiende en achttien
de eeuw' (157-174). 

. K. Davids, 'Zekerheidsregelingen in de 
scheepvaart en het landtransport, 1500-1800' 
(183-202). 

. J. van Genabeek, 'Fabrieks-en bedrijfstak
fondsen 1890-1950' (349-370). 

. I. Stamhuis, 'De actuariële theorie en de ont
wikkeling van het beroep van actuaris in de 
negentiende eeuw' (403-423). 

. H. van der Velden, 'Zeker van zorg I (1890-
1941)' (605-624). 

. Idem, 'Zeker van zorg II (1941-2000)' (854-
882). 

- M. Gijswijt-Hofstra en R. Porter ed., Cultures of 
psychiatry and mental health care in postwar 
Britain and the Netherlands (Amsterdam 1998). 
Hierin: 
. M. Gijswijt-Hofstra, 'Introduction: cultures 

of psychiatry and mental health care in post
war Britain and the Netherlands' (1-7). 

. P. Schnabel, 'Dutch psychiatry after World 
War II: an overview' (29-42). 

. L. de Goei, 'The Dutch mental hygiene move
ment 1924-1960' (61-78). 

. S. Snelders, 'LSD and the dualism between 
medical and social theories of mental illness' 
(103-120). 

. G. Blok, '"Messiah of the schizophrenes": Ian 
Foudraine and anti-psychiatry in Holland' 
(151-167). 

. I. Weijers, 'The Dennendal experiment, 1969-
1974: the legacy of a tolerant educative cultu
re' (169-183). 

. H. Oosterhuis en S. Wolters, 'The changing 
professional identity of the Dutch psychiatrist 
1960-1970' (203-220). 

. H. Binneveld, 'The battle against peace-kee
ping frustrations: psychiatrists in the Dutch 
army ' (241-256). 

- K. von Meyenn ed.. Die grossen Physiker (2 din., 
Miinchen 1997) 
. In dl. 1 (Von Aristoteles bis Kelvin): V. Schiiller, 

'Christiaan Huygens (1629-1695)' (185-193). 
. In dl. 2 {Von Maxwell bis Gell-Mann): K. von 

Meyenn, 'Hendrik Antoon Lorentz (1853-
1928)' (83-103). 

- LI. de Lange e.a. eds, Maar het kan nog beter. 
Vijftig jaar Nederlandse Vereniging voor Ane
sthesiologie 194S-1998. Een vervolg op Van aether 
naar beter. Veertig jaar Vereniging voor Ane
sthesiologie (Mdiarssen 1998). Hierin: 
. W. Ebbelaar en ].I. de Lange, 'Eduard Arrias 

(1878-1940), narcosearts te 's Gravenhage' (1-4). 
. B. Smalhout, 'Van verbijstering naar verba

zing' (5-21). 
. G.A. Schurink, 'Afscheid van kroondocenten; 

een nieuwe generatie docenten' (22-36). 
. L.H.D.I. Booij, 'Het anesthesiologisch weten

schappelijk onderzoek in Nederland' (37-50). 
. W.W.A. Zuurmond en L). de Lange, 'Van 

wetenschappelijke vergadering tot anesthesio-
logendagen' (51-72). 

. R. Stienstra, 'Het Nederlands Tijdschrift voor 
Anesthesiologie' (73-78). 

. R. Stienstra, 'De Opleiding' (79-84). 

. R. Faber-Nijholt en C) . van Oort, 'Arts-assis
tent in een veranderende maatschappij' (85-
87). 

. A.E.E. Meursing, 'World Federation of Socie
ties of Anaesthesiologists (WFSA)' (88-95). 

. H. Lip, 'Het Tiende Wereldcongres in Den 
Haag' (96-119). 

. J.I. de Lange en S. de Lange, 'Union Europé-
enne des Médecins Specialists' (UEMS)' (120-
126). 

. I.Th.A. Knape, 'De wetenschappelijke secties' 
(127-136). 

. F.M. Werner e.a., 'Herziening Statuten en 
Huishoudelijk Reglement' (137-140). 
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. I.M. Bongertman-Diek e.a., 'Het secretariaat' 
(141-150). 

. I.M. Bongertman-Diek en G.A. Schurink, 'De 
NVA 6o-h-club' (151-153). 

. W.G.I.M. van der Ham, 'Het verdriet van spe-
cialistenland, ofwel Peyton Place in de polder' 
(154-186). 

. R.A. Thieme Groen, 'Nieuwe wettelijk bepa
lingen in de gezondheidszorg' (187-193). 

. D. van Diejen, 'Consequenties van (tucht)-
rechtelijke beslissingen' (194-206). 

. R.A. Thieme Groen, 'De ontwikkeling van de 
dagbehandeling' (207-210). 

- Nijmeegse gezichten. Vijfenzeventig jaar Katho
lieke Onivers/teif (Nijmegen 1998). Hierin: 
. S. Kremers, 'Theo Rutten' (118-129) [psycho

logie] 
. I. Vossen, 'Joseph Prick' (130-139) [geneeskun

de en psychologie] 
. R. Abnia, 'Frederik Buytendijk' (140-149) 

[(dier)psychologie, filosofie] 
. I. Nuchelmans, 'Dries van Melsen' (160-169) 

(filosofie der natuurwetenschappen] 
. W. van Lieshout, 'Ton Vendrick' (170-179) [(y-

sica] 
. F. Gribnau, 'Huub Lammers' (180-191) [ge

neeskunde] 
. H. Prenen, 'Kees Majoor' (192-201) [genees

kunde] 
. I. Steggerda, 'Chris Aarts' (202-211) [fy'sica] 
. P. Bloemers, 'Hans Bloemendaal en Sjoerd 

Bonting' (232-247) [biochemie] 
- A. Oderwald en H. Groenewegen ed.. De ver

beelding van het lijk. Essays over de dood in de ge
neeskunde (Nijmegen 1998). Hierin: 
. A. Oderwald en H. Groenewegen, 'Denkend 

aan de dood' en 'Kunstenaars op de snijzaal' 
(7-10). 

. G. Schwartz, 'Leren van lijken' (11-24). 

. ]. van Dijck, 'Het digitale kadaver' (25-45). 

. M. Witter, 'De waarde van het stoffelijk over
schot in het anatomisch onderwijs' (46-58). 

. B. Keizer, 'De dood in het medisch curricu
lum' (59-67). 

. A. Oderwald, 'De dood in de geneeskunde: 
leren van romans' (68-85). 

. Idem, 'Nederlandse en in het Nederlands ver
taalde ziekteromans: een keuze (86-91). 

- E. van Oost e.a. ed., De opkomst van de informa
tietechnologie in Nederland (Eindhoven: Stich
ting Historie der Techniek/Den Haag 1998). 
Hierin: 
. E. van Oost, 'De wortels van de informatie

technologie (10-17). 
. O. de Wit en ). van den Ende, 'De gemechani

seerde administratie 1880-1940' (18-65). 
. O. de Wit en I. van den Ende, 'Het kantoor in 

een stroomversnelling na de Tweede 
Wereldoorlog' (66-83). 

. G. Alberts, 'Rekenen op hoger plan' (83-101). 

. G. Alberts, 'Optimaal regelen' (102-117). 

. E. van Oost, 'Computers in de jaren vijftig: 
pionieren en debatteren' (118-135). 

. E. van Oost, 'Toepassingen van computers: 
een nieuw avontuur' (136-159). 

. E.van Oost, 'De opkomst van een nieuw vak
gebied' (160-171). 

. E. van Oost, ). van den Ende en G. Alberts, 
'Continuïteit en verandering in de aanloop 
tot informatica' (172-179). 

. J. van den Ende, 'De computerrevolutie' (180-
187). 

- M. Schilder en M. Lebouille ed.. De evolutie de 
baas. Oude en nieuwe visies op soortmrming en 
gentechnologie (Amsterdam 1998). Hierin: 
. M. Schilder en M. Lebouille, 'Inleiding' (9-

10). 
. F. Spier, 'Het grootschalige verleden in het 

hedendaagse leven' (11-31). 
. C. Kwa, 'Evolutie van de evolutiegedachte' 

(33-47)-
. E. Zevenhuizen, 'Hugo de Vries: schakel tus

sen Darwin en Mendel' (49-77). 
. S.B.J. Menken en W. Scharloo, 'Het leven in 

evolutionair perspectief' (79-99). 
. S. Voormolen, 'Gentechnologie, de biologi

sche revolutie' (101-121). 
- I. Vijselaar ed.. Gesticht in de duinen. De geschie

denis van de provinciale psychiatrische ziekenh ui-
zen van Noord-Holland van 1849 tot 1994 (Hil
versum 1997). Hierin: 
. I. Vijselaar, 'Een enkele reis Meerenberg 

(1800-1849)' (13-40). 
. Idem, 'Zeden, zelfbeheersing en genezing 

(1849-1884)' (41-73)-
. H. Danner, 'Een provinciale zorg (1884-1940)' 

(74-90). 
. G. Boschma, 'Naar een professionele psychia

trie (1884-1918)' (91-121). 
. G. Blok, 'Proefmaatschappij in de duinen 

(1918-1940)' (122-150). 
. Idem, 'Situaties welker primitiviteit iedere 

beschrijving tart...' (1940-1945)' (151-165). 
. Idem, '"Onze kleine wereld" (1945-1965)' (166-

191). 
. J. Vijselaar, '"Vrijheid, gelijkheid en broeder

schap" (1965-1985)' (192-237). 
. G. Blok, 'Enkele reis op z'n retour' (238-267). 
. J. Vijselaar, 'Epiloog'(268-28i). 

- Th.E. Wong e.a. ed., The history of earth sciences 
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in Suriname (Amsterdam 1998). Hierin: 
. D.R. de Vletter, G.M. Aleva en S.B. Kroon-

enberg, 'Research into the Precambrium of 
Suriname' (15-63). 

. H.N.A. Priem, 'Isotope geochronological 
reseach in Suriname' (65-72). 

. Th.E. Wrong, L. Krook en I.I.S. Zonneveld, 
'Investigations in the coastal plain and offsho
re area of Suriname' (73-100). 

. I.I.S. Zonneveld en L. Krook, 'Geomorpholo-
gical investigations in the interior of Suri
name' (101-118). 

. D. Noordam & S.Th. Carilho, 'The history of 
soil survey in Suriname'119-127). 

. I. Groen, 'Hydrogeological investigations in 
Suriname' (129-174). 

. G.J.I. Aleva en L. Krook, 'Early reconnaissan
ce and cartography of Suriname' (175-201). 

. A.H. Versteeg, 'The history of prehistoric 
archeological research in Suriname' (203-234). 

. P. Schierbeek, 'An outline of the Surinam 
mining legislation' (237-249). 

. D.R. de Vletter, A.L. Hakstege, E.H. Dahlberg, 
I.E. Holtrop en A.J. van Loon, 'Exploration 
and exploitation of solid minerals in 
Suriname' (251-274). 

. G.I.L Aleva en Th.E. Wong, 'History of bauxi
te exploration and mining in Suriname' (275-
310). 

. D.R. de Vletter en A.L. Hakstege, 'The search 
for gold in Suriname' (311-349). 

. D.R. de Vletter, 'The quest for diamonds in 
Suriname' (351-365). 

. A.L. Hakstege, 'Exploration and exploitation 
of industrial minerals in Suriname' (367-375). 

. Th.E. Wong, 'Hydrocarbon exploration and 
exploitation in Suriname' (377-393). 

. D.R. de Vletter, 'The geological and mining 
sevice (GMD) of Suriname' (397-416). 

. J.I.S. Zonneveld en A.L. van Loon, 'Aerial 
reconnaissance and the Central Bureau for 
Aerial Mapping (CBL) in Suriname' (417-430). 

. D. Noordam en S.Th. Carilho, 'The Soil Survey 
Department (DBK) of Suriname' (431-442). 

. Th.E. Wong ed., 'Geological bibliography of 
Suriname' (443-475). 

K. W. Zimmerman (samensteller). One leg in the 
grave. The miracle of the transplantation of the 
black leg by the saints Cosmas and Dainian 
(Maarssen 1998). [over de verering van Cosmas 
en Damianus in West-Europa] Hierin: 
. K.W. Zimmerman, 'Introduction' (18-28). 
. J.L. de long, 'Saints, surgery and salvation' 

(29-42). 

. F.G. Huisman 'Human frailty versus God's 

omnipotence: the meaning of the Miracle of 
the Black Leg'(43-60). 

4. Oudheid en Middeleeuwen 
- P. van Dam, Vissen in veenmeren. De sluisvisserij 

op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecolo
gische transformatie van Rijnland 1440-1530 (Hil
versum 1998). 

- E. Huizenga, 'Het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan. Flebotomie en hematoscopie in enkele 
middelnederlandse traktaten'. Queeste 5 (1998) 

32-57-
- R. Jansen-Sieben, 'Mittelniederlandische Koch-

bücher: medizinisch oder kulinarisch?', Würz-
burger medizinhistorische Mitteilungen 16 (1997) 
191-202. 

5.1500-1800 

- algemeen (1500-1800) 
- E.J. Bos en F.G.M. Broeyer ed., 'Epistolarum 

voetianum', I, Nederlands archief voor kerkge
schiedenis 79 (1998) 184-215. [o.a. brieven aan 
Martin Schoock[ 

- P.P.W.I. van de Brink, 'In een opslag van het oog'. 
De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg 
in opkomst, 1725-1754 (Alphen aan den Rijn 
1998). [dissertatie Utrecht] 

- J.W. Buisman, 'Het onweer in Nederland in 
godsdienst, wetenschap en kunst, 1752-1830', 
Nederlands archief voor kerkgeschiedenis 78 
(1998) 228-242. 

- F. Egmond, Een bekende Scheveninger. Adriaen 
Coenen en zijn Visboeck van 1578 (Scheveningen: 
centrum voor familiegeschiedenis ]+ plaatselijke 
museum] 1997). 

- T. van Nouhuys, 'Copernicus als randverschijn
sel: de kometen van 1577 en 1618 en het wereld
beeld in de Nederlanden', Scientiarum historia 24 
(1998) 17-38. 

- T. van Nouhuys, The age of two-faced Janus. The 
cornets ofiS77 and 161S and the decline of the Aris
totelian world view in the Netherlands (Leiden 
enz. 1998). 

- B. van de Roemer, 'God en het rariteitenkabinet. 
Het religieuze motief van Noord-Nederlandse 
rariteitenverzamelaars eind zeventiende en be
gin achttiende eeuw', Theoretische geschiedenis 25 
(1998) 242-255. 

- A.M.G. Rutten, 'De doos van Pandora. Drink
baar goud voor zwarte slaven. De geneesmidde-
lenfabricatie op Curai;ao in 1707 en de Hallese 
piëtisten', Gewina 21 (1998) 126-130. 

- A.M.G. Rutten en L.W. Statius van Eps, 'Vergif
tiging met toxische planten op Curaijao in 1766', 
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