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. F.E. van Leeuwen, 'Het kankerprobleem in 
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Een wereld van verschil in de chirurgische 
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wereld van verschil in de radiotherapie bij 
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komst kosten? Meer investeren in klinisch 
onderzoek (105-116). 

- L.J. Dorsman ed.. Beroep op de wetenschap. 
Utrechtse geleerden tussen universiteit en samen
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. B. Theunissen, 'Pieter Harting: wetenschap 

voor de natie' (52-62) 
. B. Theunissen, 'F.C. Donders en de weten
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industrie en markt' (5-11). 
. N. Oudshoorn, 'Lac|ueur en Organon. Het 
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theker-fabrikant tot farmaceutische industrie' 
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. H.W. de Jong, 'Remedie of pijnstiller? De 

werking van combinatiebewegingen in de far
maceutische industrie' (46-58). 

- E. Jorink, F. Egmond en R.H. Vermij ed., Kome
ten, monsters en muilezels. Het veranderende 
natuurbeeld en de natuurwetenschap in de zeven
tiende eeuw (Hadem 1999). Hierin: 
. F. Egmond, E. Jorink en R. Vermij, 'Het ver

anderende wereldbeeld en de wetenschappe
lijke revolutie' (7-20). 

. R. van Gelder, 'Arken van Noach. Dieren op 
de schepen van de VOC' (35-51). 

. F. Egmond, 'Natuulijke historie en savoir 
prolétaire' [over Adriaan Coenen| (53-71). 

. B. Scholz, 'De rol van "ervaring" in het werk 
van de zeventiende-eeuwse bergmeester en 
alchemist Goossen van Vreeswijck (1626-
ca.1689)' (73-87). 

. E. Jorink, 'Van omineuze tot glorieuze tekens. 
Veranderende opvattingen over kometen' 
(89-104). 

. H. van Ruler, 'Waren er muilezels op de zesde 
dag? Descartes, Voetius en de zeventiende-
eeuwse methodenstrijd' (121-132). 

. K. van Berkel, 'De nieuwe natuur van dc 
zeventiende eeuw' (154-162). 

- I.G.S.J. van Maarseveen e.a. ed., A century roun
ded up. Reflections on the history of the Central 
Bureau of Statistics in the Netherlands (Voorburg 
1999). Hierin: 
. J. van Maarseveen, 'A bird's eye view of CBS 

history' (13-46). 
. J. van Maarseveen, 'Questions and response. 

Statistical data collection (47-62). 
. F. Kellenbach, 'From assembly line to electro

nic highway junction' (63-70). 
. J. Nobel en R. Schreijnders, 'Haifa kilometre 

of figures' (71-86). 
. J. Atsma, 'A statistical description of the 

Dutch economy' (137-150). 
. C. van Bochove, 'Census, no census, virtual 

census' (151-164). 
. W. Ludwig en K. Oudhof, 'Economic and 

social indicators (165-180). 
. J. van Maarseveen en W. de Vries, 'Between 

unity and freedom. International statistical 
relations' (181-194). 

. VV. de Vries, 'Counting on ..." (195-207). 

4 OUDHEID EN MIDDELEEUWEN 

- M. Berger, Hildegard of Bingen on natural phi
losophy and medicine (Cambridge 1999). 

- J..A.A.M. Biemans, 'Het chirurgijnsboek van )an 
van Aalter. Over schaalvergroting en nieuwe 
toepassingen bij de productie en vormgeving 
van het handgeschreven boek in de veertiende 
eeuw'. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschie
denis 6 (1999) 67-86. 

- E. Huizenga, 'Middelnederlandse chirurgieën en 
hun maatschappelijke context. Een introductie 
op het belang van oud-Nederlandse, medische 
teksten', Literatuur \6 (1999) 273-283. 

- A.Th. Lantink-Ferguson, 'Drie tandwielsyste-
men voor een maankalender', Gewina 22 (1999) 
195-220. 

- J. Reynaert, 'Over medische kennis in de late 
Middeleeuwen. De middelnederlandse vertaling 
van Lanfrancs Chirurgia magna', Millennium 13 
(1999) 21-30. 

- V. Sweet, 'Hildegard of Bingen and the greening 
of medieval medicine'. Bulletin of the History of 
Medicine Ji (1999) 381-403. 

5 1500-1800 

- algemeen (1500-1800) 
- B. Baljet en R.J. Oostra, 'Historical aspects of the 

study of malformations in the Netherlands', .Ame
rican Journal of Medical Genetics 77 (1998) 91-99. 

- B. Baljet, 'The painted Amsterdam anatomy les
sons. Emblematic or historical portraits?' in: I. 
Wikström-Haugen ed., Epidemics in history. Actes 
du Seme colloqiw des conservnteurs des musées 
d'histoire des sciences nicdicalcs (Lyon 1998) 67-83. 

- B. Baljet, 'De natuur maakt monsters om ons te 
verbazen en zichzelf te vermaken. Schetsen uit 
de wereld van de mythologie en teratologie' in: 
Gestoorde vorsten (Gent 1999) 137-164. 

- B. Baljet, 'Dutch physicians and veterinary 
medicine in the eighteenth century' in: 1. Schiif-
fer ed.. Domestication of animals. Interactions 
between veterinary and medical sciences (Giessen 

1999) 44-53-
- D.I. Beckers, '"Mathematics our goal!" Dutch 

mathematical societies around 1800', Nieuw 
Archief voor Wiskunde, vierde serie 17 (1999) 
465-474. 

- D.J. Beckers, '"Come children!" Changes in 
Dutch arithmetic textbooks, 1750-1850', Para
digm 1 (1999) 18-25. 
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- E.J. Bos, 'Epistolarium Voetianum, 11', Neder
lands Archief voor Kerkgeschiedenis 79 (1999) 39-
73 [uitgave van twee brieven van Voetius aan 
Schoock over het conflict met Descartes]. 

- CA. Davids, 'Patents and patentees in the Dutch 
Republic, 1580-1720', History and Technology 16 
(1999) 263-283. 

- J. Harskamp ed., Dissertatio medica inauguralis. 
Leyden medical dissertations in the Britsih Library, 
1593-1746. Catalogue of a Sloane-inspired collec
tion (Londen 1997 [= 1998]). 

- E. Jorink, Wetenschap en wereldbeeld in de Gou
den Eoiw (Hilversum 1999). 

- M. Kool, L^ie conste vanden getale. Een studie 
over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijf
tiende en zestiende eeuw, met een glossarium van 
rekenkundige termen (dissertatie Utrecht: Hil
versum 1999). 

- R.J. Oostra e.a., 'Congenital anomalies in the 
teratological collection of the Museum Vrolik in 
Amsterdam, the Netherlands', American Journal 
of Medical Genetics. In vijf afleveringen (1998). 

- W. Resida, 'De werkzaamheden van landmeter I. 
Ruijsch Adriaansz. in Gelderland in 1576-1578', 
Caert-thresoor if, (1999) 77-80. 

- L. Roberts, 'Going Dutch: Situating science in 
the Dutch Enlightenment' in: W. Clark e.a. ed., 
The sciences in eidightened Europe (Chicago 

1999) 350-388-
- L. Roberts, 'Science becomes electric. Dutch 

interaction with the electrical machine during 
the eighteenth century', Isis>)0 (1999) 680-714. 

- J. Salman, Populair drukwerk in de Gouden 
Eeuw. De almanak als lectuur en handelswaar 
(Zutphen 1999). [hierin hoofdstuk 3 (41-102) 
over astrologie en astronomie en hoofdstuk 4 
(103-134) over astrologische geneeskunde]. 

- R.H. Vermij, 'Nieuwe wijn in oude zakken? Iets 
over plaats en functie van genootschappen in de 
maatschappij van het ancien régime'. Tijdschrift 
voor geschiedenis U2 (1999) 24-46. 

- H.J. Zuidervaart, Van 'konstgenoten' en hemelse 
fenomenen. Nederlandse sterrenkunde in de acht
tiende eeuw (dhserXitie Utrecht: Rotterdam 1999). 

- op persoonsnaam (1500-1800) 
Bernoulli 
- G. Sierksma en W. Sierksma, 'The great leap to 

the infinitely small. |ohan Bernoulli: mathema
tician and philosopher', Animls of Science 56 
(1999) 433-449. 

Camper 
- M.C. Meijer, Race and aesthetics in the antropolo-

gy of Petrus Camper (1/22-1789) (Amsterdam/ 
Atlanta 1999). 

Huygens 
- F.). Dijksterhuis, Lenses and waves. Christiaan 

Huygens and the mathematical science of optics 
in the seventeenth century (dissertatie Twente 
1999). 

- A.C. van Helden en R.H. van Gent, 'The lens 
production by Christiaan and Constantijn 
Huygens', Annals of Science 56 (1999) 69-79. 

- G. Mormino, 'Christiaan Huygens e il problema 
della comunicazione scientifica' in: M. Galuzzi 
ed., Le forme della comunicazione scientifica 
(Milaan 1998). 

- R.M. Dekker, 'Sexuality, elites, and court life in 
the late seventeenth century. The diaries of 
Constantijn Huygens jr.'. Eighteenth Cetttury Life 
23 (1999) 94-109. 

Leeuwenhoek 
- L.C. Palm ed.. Alle de brieven van Antoni van 

Leeuwenhoek d]. 15 (Lisse 1999) [bronnenpublica-
tie]. 

Lulofs 
- R.H. Vermij, 'lohannes Lulofs als vertegenwoor

diger van het newtonianisnie in de Republiek' 
in: Gewina 11 (1999) 136-150. 

Merian 
- EEJ.M. Pieters en D. Winthagen, 'Maria Sibylla 

Merian, naturalist and artist (1647-1717): a com
memoration on the occasion of the 350th anni
versary of her birth". Archives of Natural History 
26 (1999) 1-18. 

Musschenbroek 
- C. de Pater, 'Leven en werk van Petrus van Mus

schenbroek', Erfgoed van Industrie en Techniek 8 
(1999) 4-18. 

Stevin 
- T. Koetsier, 'Simon Stevin (1548-1620) and wind

mills: the unity of theory and practice' in: 
Proceedings of the tenth world congress on the theo
ry of machines and mechanisms, University of 
Oulu, Finland, 20-24 Jttne dl. I (Oulu 1999) 69-74. 

Sylvius 
- P.H. Smith, 'Science and taste. Painting, pas

sions and the New Philosophy in seventeenth-
century Leiden', /sis 90 (1999) 421-461. 

Weyerman 
- F. Wetzels, 'Onbekwame geneesheren in Abdera', 

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo 
Weyerman 22 (1999) 161-166 [over een drietal 
door Weyerman gehekelde Bredase geneesheren]. 

De Witt 
- J.P. Hogendijk, 'Book 1 of Jan de Witt's Elemen-
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ta curvarum linearum'. Nieuw Archief voor 
Wiskunde 17 (1999) 453-463. 

- A.W. Grootendorst, 'De kegelsneden bij jan de 
Witt', Nieuw Archief voor Wiskunde 17 (1999) 
409-425. 

- P.).A.N. Rietbergen, 'Geleerden en bestuurders -
geleerde bestuurders?'. Nieuw Archief voor Wis
kunde 17 (1999) 427-438 [over Johan de Witt]. 

- LH. Stamhuis, 'Radeloos, redeloos, noch redde
loos: lan de Witts lijfrenteberekening rond het 
rampjaar'. Nieuw Archief voor Wiskunde 17 
(1999) 439-452. 

6 1800-HEDEN 

- algemeen / hele periode (1800-heden) 
- A. van den Bogaard, 'The cultural origins of the 

Dutch modelling practice'. Science in Context 12 
(1999) 333-350. 

- A. van Drenth en F. de Haan, The rise of caring 
power. Elizabeth Fry and Josephine Butler in 
Britain and the Netherlands (Amsterdam 1999). 

- P. Faasse, Zuiver om de wetenschap. De Akademie 
en haar levenswetenschappetijke instituten (Am
sterdam: KNAW 1999). 

- P.D. 't Hart, Teneinde het voortwoekeren van 
allerlei kwalen te voorkomen (oratie Utrecht 

1999)-
- P-J. Knegtmans, Een kwetsbaar centrum van de 

geest. De Universiteit van Amsterdam tussen 1935 
en 1950 (Am.sterdam 1998). 

- A-M. Kuijlaars, Het huis der getallen. De institu
tionele geschiedenis van het Centraal Bureau Voor 
de Statistiek (CBS) en de Centrale Comtnissie 
voor de Statistiek (CCS), 1899-1996 (Amsterdam 
1999). 

- A. Maas, 'Over zwoegers en zeloten. J.D. van der 
Waals en veranderingen in het studentenleven, 
1877-1900', Gewina 22 (1999) 65-82. 

- R.J.M. Mok, In dc ban van het ras. Aardrijks
kunde tussen wetenschap en samenleving, 1876-
1992 (dissertatie UvA: Amsterdam 1999). 

- I. Vledder, E. Houwaart en E. Homburg, 'Parti
culiere laboratoria in Nederland. Deel I: op
komst en bloei, 1865-1914', NEHA-Jaarboek 62 
(1999) 249-290. 

- H. van Zon, 'Rampspoeden in zicht. Milieucri-
ses en crisisgevoelens (1860-1950)', Groniek 32 
(1999) 395-407. 

- wiskunde en natuurwetenschappen (1800-
heden) 

- D.J. Beckers, 'Lagrange in the Netherlands. Dutch 
attempts to obtain rigor in calculus, 1797-1840', 
Historia Mathematica 26 (1999) 224-238. 

- D.J. Beckers, 'P.J. Baudet (1778-1858) en de 
didactiek van de wiskunde', EucUdes 75 (1999) 
39-46. 

Brouwer 
- Dirk van Dalen, Mystic, geometer and intuitio-

nist. The life ofL.E.J. Brouwer. Deel I: The daw-
tnng revolution (Oxford 1999). 

- D.E. Hesseling, Gnomes in the fog. The reception 
of Brouwcr's intuitionism in the 1920s (dissertatie 
Utrecht 1999). 

- T. Koetsier, 'Arthur Schopenhauer and L.E.J. 
Brouwer, a comparison' in: D. Curtin e.a. ed., 
Combined proceedings for the 6th and 7th Mid
west history of mathematics conferences (1999) 
272-290. 

Mulder 
- B. Theunissen, '"Mannen van karakter". Gerrit 

Jan Mulder over de taak van de universiteit', 
Tijdschrift voor Geschiedenis 112 (1999) 47-63. 

- R. van Raak, 'Een conservatieve camarilla op 
het Loo. Gerrit Jan Mulder en het conservatisme 
in Nederland', Theoretische Geschiedenis 26 
(1999) 103-119. 

Lobatto 
- A.W. Grootendorst, 'Professor dr Rehuel Lobat

to (6 juni 1797-9 februari 1866), Delfta Batavo-
rum. Historisch Jaarboek voor Delft 1997 (Delft 
1998) 121-128. 

Lorentz 
- M. van Hoorn, 'The physics laboratory of the 

Teyler Foundation (Haarlem) under professor 
H.A. Lorentz, 1909-1928', Bulletin of the Scientific 
Instrument Society'i') {1998) 14-21. 

De Vries 
- Hugo de Vries in Amerika, een keuze uit zijn reis

verhalen (Amsterdam 1999). 
- LH. Stamhuis, O.G. Meijer, E.J.A. Zevenhuizen, 

'Hugo de vries on heredity, 1889-1903. Statistics, 
Mendelian laws, pangenes, mutations', Isis 90 
(1999) 238-267. 

- techniek (iSoo-heden) 
- K. Boersma, 'De ontwikkeling van röntgentech-

nologie in de beginjaren van het Philips' Na
tuurkundig Laboratorium', NEHA-Jaarboek 62 
(1999) 291-318. 

- A.A. de la Bruhèze, Fietsverkeer in praktijk en 
beleid in de twintigste eeuw. Overeenkomsten en 
verschillen in fietsgebruik tussen Amsterdam, 
Eindhoven, Enschede, Zuidoost-Limburg, Ant-
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werpen. Manchester, Kopenhagen, Hannover en 
Basel (Den Haag 1999). 

- A..A. de la Bruhèze en F. Verlaat, 'Fietsen en 
verkeersbeleid. Het fietsgebruik in negen West-
Europese steden in de twintigste eeuw', NEHA-
Jaarboek 61 (1999) 138-170. 

- H. Buiter en A.K. Hesselmans, Tegendruk. Dc 
geschiedenis van Vereniging Krachtwerktuigen en 
haar bemoeienis met de electricitcitsvoorziening 
1915-1998 (Eindhoven 1999). 

- M. Dierikx, Blauw in de lucht. Koninklijke Lucht
vaart Maatschappij, 1919-1999 (Den Haag 1999). 

- L. van Empelen, G.P.J. Verbong en A.N. Hessel
mans, 'Die Entwicklung des holliindischen 
Stromnetzes von 1939 bis 1950 und der Verbund 
mit dem RWE' in: H. Maler ed., Elektrizitüts-
wirtschaft zwischen Umwelt, Technik und Politik. 
Aspekte aus 100 Jahren RWE-Geschichte, 189S-
1998. Freiberger Forschungshefte D 204 (1999) 
167-194. 

- J. van den Ende en R. Kemp, 'Technological 
transformations in history: how the computer 
regime grew out of existing computing regimes', 
Research Policy iS (1999) 833-851. 

- J. van den Ende, N. Wijnberg en O. de Wit, 'De 
invloed van systematic en scientific manage
ment op de besluitvorming in ondernemingen. 
Twee cases uit de financiële sector'. Tijdschrift 
voor Management en Organisatie}, (1999) 7-25. 

- W. van der Ham, Heersen en beheersen. Rijks
waterstaat in de twintigste eeuw (Zaltbommel 

1999). 
- J.A.C. Lagaaij en G.P.J. Verbong, 'Different 

visions of power. The introduction of nuclear 
power in the Netherlands 1955-1970', Ccntaurus 
41 (1999)37-63. 

- G. Mom e.a., Schiphol: haven, station en knoop
punt sinds 1916 (Zutphen 1999). 

- R. Oldenziel, 'Gender and scientific manage
ment. Women and the history of the Interna
tional Institute for Industrial Relations, 
1922-1946', Journal of Management History 6 

(1999). 
- I. Oosterhof ed., Bruggen in Nederland 1800-

1940, 3 din. (Utrecht 1997-1999). 
- G. Often, 'Tramlijnen en stedenbouwkundige 

ontwikkeling tussen 1870 en 1914', Historisch 
Geografisch Tijdschrift 17 (1999) 1-14. 

- G.P.J. Verbong, 'Wind power in the Netherlands 
1970-1995', Ct:»Mi/rHS4i (1999) 137-160. 

- K.J.J. Waldeck, Ambulances in beeld (1945-1975). 
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