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SIGNALEMENTEN 

Signalementen: een nieuwe rubriek 

Het gaat goed met de wetenschapsgeschiedenis in Nederland. De publicaties op het terrein 
van de 'Gewina-vakken' nemen toe, zowel in aantal als in kwaliteit. Voor wie kennis wil 
nemen van wat er op het gebied verschijnt, staan verschillende bibliografieën ter beschikking; 
naast de gedrukte tegenwoordig ook elektronische.' De geschiedenis van de Nederlandse 
wetenschap, het aandachtsgebied van Gewina, is echter in algemene bibliografieën niet zo 
makkelijk te onderscheiden. Frank Huisman en Rienk Vermij hebben het initiatief genomen 
een 'Gewina'-bibliografie samen te stellen. De redactie van Gewina waardeert hun inspan
ningen zeer en is dan ook verheugd hierbij het overzicht van 1996 te presenteren. Het ligt 
in de bedoeling van de samenstellers jaarlijks een dergelijk overzicht te doen verschijnen. 
De redactie heeft besloten de rubriek de door Huisman en Vermij voorgestelde naam 
Signalementen te geven en in ieder geval de bibliografische overzichten van 1996, 1997 en 
1998 in Gewina op te nemen. Aan het eind van deze periode kan de rubriek worden geëva
lueerd en worden besloten of en in welke vorm de rubriek wordt voortgezet. 

Gewina redactie 

SIGNALEMENTEN: RECENTE BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN DE 
NEDERLANDSE WETENSCHAP: 1996 

Frank Huisman' en Rienk Vermij** 

Voor elk bibliografisch overzicht levert het vaststellen van de criteria voor opname de 
meeste discussie. Voor de 'Gewina'-vakken worden we geconfronteerd met een demarca
tieprobleem. Wat we aangaande de term 'Nederlandse wetenschap' onder 'Nederlands' 
moeten verstaan, levert de minste problemen op. Het gaat om wetenschapsbeoefening in 
Nederland en koloniën, of eventueel door vaderlanders die tijdelijk in het buitenland ver
blijven. Voor de periode vóór de totstandkoming van de Nederlandse staat is het huidige 
grondgebied maatgevend, met andere woorden de zuidelijke Nederlanden vallen er buiten.^ 

" dr. F.G. Huisman, Rijks Universiteit Groningen, Val̂ groep Gescliiedenis, Postbus 716, 9700 AS Groningen 
'' dr. R. Vermij, Vossegatselaan 59'"', 3583 RR Utrecht 
Met dank aan Museum Boerhaave en de sectie Medische Geschiedenis van de Vrije Universiteit voor de verleen
de hulp bij het samenstellen van deze bibliografie. 

1. De bibliografische dienstverlening via Internet wint snel terrein. Voor een bespreking van de mogelijkhe
den zie bijvoorbeeld Ion Agar, 'History of science on the World Wide Web', British journal for tlw history of scien
ce 29 (1996) 223-227. Bij wijze van experiment worden sommige tijdschriften integraal op Internet gezet; dat geldt 
bijvoorbeeld voor het Bulletin of the history of medicine (adres van de home page: http://ihupress.jhu.edu/jour-
nals/bhm). Voor de Bibliography of the liistory of medicine geldt zelfs dat zij uitsluitend nog raadpleegbaar is via 
de medische bibliografische database MEDLINE. 

2. Zie daarvoor de rubriek 'Bibliografische nota's' in Scientinruin Historia. 
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Signalementen 

Maar wat is nog wetenschap, na het internalisme/externalisme-debat, na de introductie 
van het sociaal constructivisme en na de deconstructie van allerlei oude waarheden?' 
Algemene regels zijn hier nauwelijks te stellen. Andere kwesties betroffen het genre en het 
publicatiemedium. Zo hebben wij geen recensies opgenomen - een belangrijk en onder
gewaardeerd genre dat onmisbaar is voor de voortgang der wetenschap - en werden van 
de vele tijdschriften voor lokale en streekgeschiedenis er slechts enkele gedepouilleerd. Op 
deze punten volledigheid betrachten zou de rubriek tot een onacceptabele lengte hebben 
doen uitdijen. Niettemin hopen we erin te zijn geslaagd via de opgenomen publicaties een 
enigszins representatief beeld te geven van wat er gaande is in de Nederlandse weten
schapsgeschiedenis en recht te doen aan de diverse opvattingen over dit onderzoeksgebied. 
Het spreekt vanzelf dat we ons aanbevolen houden voor aanvullingen en suggesties. 

Gedepouilkerde tijdschriften en periodieken, in alfabetische volgorde: 

- De achttiende eeuw [i8e eeuw] 
- Anibix 
- Annals of science [Ann.Sci.] 
- The British journal for the history of science 

[BJHS] 
- Bulletinofthehistory of medicine [BHM] 
- Bulletin of the scientific instrument society 

lBull.Sci.Instr.Soc.] 
- Bijdragen en mededelingen betreffende de ge

schiedenis der Nederlanden [BMGN] 
- Caert-thresoor [Caert-thr.] 
- Continuity and change |C&C] 
- Current work in the history of medicine [Curr. 

Work] 
- Early science and medicine [Earl.Sci.Med.] 
- Feit & fictie. Tijdschrift voor de geschiedenis van 

de representatie [F&F] 
- Gewina. Tijdschrift voor de geschiedenis der ge

neeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en 
techniek [Gewina] 

- Gezondheid. Theorie in praktijk [Gezondh.] 
- Groniek 
- History of science [Hist.Sci.] 
- History of technology [Hist.Techn.] 
- Isis 
- Jaarboek voor vrouwengeschiedenis [Jb.Vr.ges.] 
- Journal of historical sociology [JHS] 
- Journal of the history of biology [JHB] 
- Journal of the history of medicine and allied 

sciences IJHM] 
- Lias 
- Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen [Ma-

doc] 
- Medical history [Med.Hist.] 
- Medische antropologie [Med.Antr.j 
- Medizinhistorisches Journal [Med.hist.J.] 

- Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [NTvG] 
- De negentiende eeuw li9e eeuw] 
- NEHA-buUetin [NEHA-bul.J 
- NEHA-jaarboek voor economische, bedrijfs- en 

techniekgeschiedenis [NEHA-jb.] 
- Ons Amsterdam |Amst.] 
- Pharmaceutisch weekblad [PW] 
- Quaerendo [Quaer.] 
- Revue d'histoire des sciences [Rev.Hist.Sci.j 
- Science in context [Sci.Con.j 
- Scientiarum Historia [Sci.Hist.j 
- Skript 
- Social history of medicine [SHM] 
- Sudhoffs .Archiv [Sudh.Arch.] 
- Technikgeschichte [Techn.ges.] 
- Technology and culture ]Techn.&Cuh.l 
- Theoretische geschiedenis [Theor.Ges.j 
- Tijdschrift voor geschiedenis [TvG] 
- Tijdschrift voor sociale geschiedenis [TSG] 
- Tijdschrift voor vrouwenstudies [Tschr.Vr. stud.] 
- Tijdschrift voor zeegeschiedenis [Tschr.Zeeges.] 
- VoU^skunde [Volksk.] 
- Volkskundig bulletin [VB] 
- Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch 

Genootschap der Wetenschappen [Zeeland] 
- De zeventiende eeuw [17e eeuw] 

Gehanteerde indeling: 
1. Historiografie 
2. Algemeen/langere perioden 
3. Bundels en themanummers 
4. Oudheid en Middeleeuwen 
5.1500 -1800 

- algemeen 
- op persoonsnaam 

3. Zie over dit thema bijvoorbeeld Bert Theunissen, Casper Hakfoort e.a., Newtons God & Mendels bastaar
den. Nieuwe visies op de Iwhien van de wetenschap' (Amsterdam 1997). 
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6. 1800 - heden 
- algemeen/langere perioden 
- 1800 -1900: geneeskunde 
-1900 - heden: geneeskunde 
- 1800 - heden: wiskunde, natuurwetenschappen 

1. HISTORIOGRAFIE 

- Klaas van Berkel, Diikstcrlniis. Een biografie (Am
sterdam 1996). 

- Jens Hyrup, 'Changing trends in the historiogra
phy of Mesopotamian mathematics: an insider's 
view', Hist.Sci. 34 (1996) 1-32 [Behandek op biz. 
14-15 het werk van Evert M. Bruins]. 

- Rein Vos, Met de rug naar de toekomst. Leren in 
en van de geschiedenis van de farmacie (Gronin
gen 1996) inaugurele rede RUG. 

2. ALGEMEEN/LANGERE PERIODEN 

- Peter Boomgaard, 'Dutch medicine in Asia 1600-
1900', in: David Arnold ed.. Warm climates and 
western medicine: the emergence of tropical medi
cine, 1500-1900, Clio medica 35 (Amsterdam 
1996) 42-64. 

- J. van Gijn en P.J. Koehler, 'Eenheid of mozaïek? 
De ontwikkeling van het denken over plaatsge
bondenheid van lichaamsfuncties in de herse
nen", .NTvGi40 (1996) 2564-2569. 

- E. Homburg, 'Het boeken-erfgoed der Jezuïeten', 
Erfgoed van industrie en techniek^ (1996) 83-89. 

- .•\.R.T. Jonkers, 'De tanende tradities: de neergang 
van magnetische declinatie in Nederlandse pelagi-
sche navigatie', TschrZeeges. 15 (1996) 121-146. 

- Annemarie Kerkhoven, Beeld van de psychiatrie 
1800-19-0. Historisch bezit van de psychiatrische 
ziekenhuizen in Nederland (Zv/aWe 1996). 

- Gerda Leppink, Het Sint Catharina Gasthuis in 
Arnliem in de eerste vier eeuwen van zijn bestaan 
(1246-16)6) (Hilversum 1996). 

- Leo Noordegraaf en Gerrit Valk, De gave Gods. 
De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen 
(Amsterdam 1996-). 

- Marianne I.C. Offereins e.a.. Vrouwenminiatu
ren. Biograjlsche schetsen uit de exacte vakken 
(Utrecht 1996). 

- Pieter Spierenburg, 'Homoseksualiteit in preïn-
dustrieel Nederland. Twintig jaar onderzoek', 
TFG 109 (1996) 485-493. 

- B. Theunissen en R.P.W. Visser, De wetten van 
het leven. Historische grondslagen van de biologie 
1750-1950 (Baarn 1996). 

3. BUNDELS EN THEMANUMMERS 

- Hilary Marland en Margaret Pelling eds., The 
task of healing. Medicine, religion and gender in 
England and the Netherlands (Rotterdam 1996). 
Hierin: 
• Fred Bergman, 'Hoping against hope? A marital 

dispute about the medical treatment of leprosy 
in the fifteenth-century Hanseatic town of 
Kampen', 23-48. 

• Frank Huisman, 'Civic roles and academic 
definitions: the changing relationship between 
surgeons and urban government in Gronin
gen, 1550-1800', 69-100. 

• Mart van Lieburg, 'Religion and medical prac
tice in the Netherlands in the seventeenth cen
tury: an introduction', 135-143. 

• Hans de Waardt, 'Chasing demons and curing 
mortals: the medical practice of clerics in the 
Netherlands', 171-203. 

• Willem Frijhoff, 'Medical education and early 
modern Dutch medical practitioners: towards 
a critical approach', 205-220. 

• Harold J. Cook, 'Natural history and seven
teenth-century Dutch and English medicine', 
253-270. 

• Hilary Marland, '"Stately and dignified, kindly 
and God-fearing": midwives, age and status in 
the Netherlands in the eighteenth century'. 271-

305-
- Annemarie de Knecht-van Eekelen en Nanny 

Wiegman eds., Om de verdeling van de zorg. Be-
roepsprofilering in de Nederlandse gezondheidszorg 
in de negentiende en twintigste eeuw. Themanum
mer over medische disciplinevorming van Gewi
na 19 (1996). Hierin: 
• Henk van der Velden, 'Overvloed en schaarste. 

De verspreiding van geneeskundige hulp in 
Nederland in de negentiende eeuw', 210-230. 

• Alice luch, 'l^e positie van medisch-specialis-
ten in Nederland (1890-1920)', 231-245. 

• Peter Verhoef, '"Ik voel niet dat ik nuttig ben". 
Lucas Mailletle de Buy Wenniger, dermatoloog 
en uroloog te Arnhem (1901-1903)', 246-262. 

• Thomas Terlouw, 'De opkomst van de heil-
gymnastiek', 263-279. 

• Frank Huisman, 'Farmacie, apothekers en de 
geest van Thorbecke. Farmaceutische discipli
nevorming aan het eind van de negentiende 
eeuw', 280-295. 

• Nanny Wiegman, 'Gij completeert zijn arbeid': 
over de professionalisering van het verpleeg
kundig beroep (1880-1925)', 296-312. 

• Uené Rigter, 'De integratie van preventieve ge
neeskunde in de gezondheidszorg in Neder
land (1890-1940)', 313-327. 

42 



Signalementen 

- Geschiedenis der farmacie. Themanummer van 
het PVV 131 (1996). Hierin: 
• H.J. Boersma, 'Maten en gewichten in de apo

theek, gedurende de achttiende en negentiende 
eeuw', 1356-1368. 

• B. van Dooren, 'Een vliegende kraai vangt al
tijd wat. Apothekers voor 1800 als bijproduct 
van genealogisch onderzoek', 1369-1373. 

• S.C. Wicherink, 'Uit het pharmaceutisch verle
den van Rotterdam', 1374-1375. 

• E.L. Ahlrichs, 'Het plakboek van J.J. Hansma', 
1376-1383. 

• T.J. Rinsema, 'Rumor in casal', 1384-1389. 
• Rein Vos, 'Spanning tussen markt en zorg. De 

Pharmaceutische Vereeniging Kampen, 1862-
1889', 1390-1397. 

- Godelieve van Heteren ed.. De maat van het 
lichaam. Themanummer over historische visies 
op het lichaam van Gezondheid 4 (1996). Hierin: 
• Godelieve van Heteren, 'Menselijke lichamen: 

laatste agora?', 107-115. 
• Marijke Gijswijt-Hofstra, 'De maat van het 

lichaam is nooit een constante. Het menselijk 
lichaam in histori.sch onderzoek', n6-ii8. 

• Grietje Dresen, 'Lusten zijn lasten. Het ideaal 
van het redelijk lichaam in theologische plei
dooien tegen het huwelijk uit de late Middel
eeuwen', 119-129. 

• Godelieve van Van Heteren, 'Om lijf, leden en 
eer. Gesprek met Florike Egmond over lijfstraf
fen in de vroegmoderne periode', 130-138. 

• Herman Roodenburg, 'De wellevendheid ver
beeld. De doorwerking van de lichamelijke 
welsprekendheid in de achttiende-eeuwse to
neel- en schilderkunst', 139-150. 

• Miriam van Rijsingen, 'De eeuwigheid van de 
kunst verdraagt het lichaam niet. Over het ver
dwijnen en verschijnen van het naakte manne
lijke lichaam in de negentiende-eeuwse schil
derkunst', 151-163. 

- Lodewijk Palm ed., Christiaan Huygens, thema
nummer van De zeventiende eeuw 12/1 (1996). 
Hierin: 
• CD. Andriesse, 'The melancholie genius', 3-13. 
• Elisabeth Keesing, 'De samenwerking van de 

broers Huygens', 14-21. 
• Mordechai Feingold, 'Huygens and the Royal 

Society', 22-36. 
• Anne-Catharine Bernès, 'Christiaan Huygens, 

les Pays-Bas du Sud et la principauté de Liège', 
37-51-

• Rudolf Rasch, 'Constantijn en Christiaan Huy
gens' relatie tot de muziek', 52-63. 

• C. de Pater, 'In de schaduw van Newton', 64-73. 
• Gianfranco Mormino, 'The Philosophical 

Foundations of Huygens's Atomism', 74-82. 

• Joella G. Yoder, '"Following in the footsteps of 
geometry": the mathematical world of Chris
tiaan Huygens', 83-95. 

• Albert van Helden, 'Contrasting careers in 
astronomy: Huygens and Cassini', 96-105. 

• Robert A. Hatch, 'Between Friends: Huygens & 
BouUiau', 106-116. 

• Fokko Jan Dljksterhuis, 'Huygens's Dioptrica', 
117-126. 

• Audouin DoUfus, 'Christiaan Huygens et la lu
nette sans tuyau "Astroscope"', 127-140. 

• J.H. Kluiver, 'De ontwikkeling van de vormge
ving van het Nederlands uurwerk als gevolg 
van Huygens' uitvinding van het slingeruur
werk in 1657', 141-150. 

• James G. O'Hara, 'Huygens, Leibniz and the 
'petit demon'. Agreement and dissension in 
their mathematical correspondence', 151-160. 

• Ida H. Stamhuis, 'Christiaan Huygens corres
pondeert met zijn broer over levensduur. Hoe 
wetenschappelijke begrippen kunnen ontstaan', 
161-170. 

• Ivo Schneider, 'Christiaan Huygens' non-prob-
abilistic approach to a calculus of games of 
chances', 171-185. 

• A.R.T. Jonkers, 'Finding longitude at sea: early 
attempts in Dutch navigation', 186-197. 

• Eric Schliesser en George E. Smith, 'Huygens's 
1688 Report to the Directors of the Dutch East 
India Company on the Measurement of Longi
tude at Sea and its Implications for the Non-
Uniformity of Gravity', 198-214. 

• Michael Nauenberg, 'Huygens and Newton on 
Curvature and its applications to Dynamics', 
215-234. 

• Christiane Vilain, 'Espace et Dynamique chez 
Christiaan Huygens', 235-243. 

• Fabien Chareix, 'La pesanteur dans I'univers 
mechanique de Christiaan Huygens', 244-252. 

• P. Radelet-De Grave, 'Huygens et les Bernoulli', 

253-273-

4 OUDHEID EN MIDDELEEUWEN 

- C. de Backer, 'Henric Brant, apothecaris te Arn
hem (1355 tot circa 1422)', PIV131 (1996) 412-413. 

- J.D. North, Stonehenge. Neolithic man and the 
cosmos (Londen 1996) [op biz. 292-319 een be
spreking van de (mogelijke) astronomische ach
tergrond van enkele archeologische monumen
ten in Nederland]. 

- J.M.D. de Waardt, Voedsclvoorschriften in boete-
boeken. Motieven voor het hanteren van voedsel-
voorschriften in vroeg-middeleeiiwse Ierse boete-
boeken 500-1100 (Rotterdam 1996) diss. E\JR. 

43 



Signalementen 

5 1500-1800 

1500 -1800: algemeen 
- C. van den Heuvel, 'Een atlas voor Gilles de 

Berlaymont, baron van Hierges: belegeringssce-
nes, stadsplattegronden en fortificatie-ontwer
pen voor een "soldat-gentilhomme", 1570-1578', 
Caert-thr. 15 (1996) 57-69. 

- H.F.J. Horstmanshoft', 'The mysteries of the four 
seasons. The Hippocratic tradition in the 17th 
century', in: Renate Wittern en Pierre Pellegrin 
eds., Hippokratische Medizin und antike Philo-
sophie. Verhandlungen des VUL internationalen 
Hippokrates-Kolloquiums in Kloster Banz/Staffel-
stein vom 23.-28. September 1995 (Hildesheim 
1996) 543-557. 

- A.A. Rusnoch ed.. The correspondence of James 
Jurin (1684-1/50), physician and secretary to the 
Royal Society (Amsterdam 1996) [bevat ook cor
respondentie met Leeuwenhoek, diens dochter 
Maria en Arnout van den Berch, en Nic. Cruqui-
us; vermelding van een brief aan Sebaj. 

- E.G. Ruestow, The microscope in the Dutch Repub
lic. The shaping of a discovery (Cambridge 1996). 

- E. den Tex, 'A prelude to modern volcanology in 
western Europe with emphasis on the republic of 
the United Netherlands', in: Jos.A. Massard ed., 
L'homme et la terre. Mens en aarde. Mensch und 
Erde. Actes du 13e congres Benelux d'histoire des 
sciences (Luxemburg 1996) 103-114. 

- Th. Verbeek, De wereld van Descartes. Essays over 
Descartes en zijn tijdgenoten (Amsterdam 1996). 

- R.H. Vermij, 'Natuurgeweld geduid', F&F 3 
(herfst 1996) 49-64 [reacties op de aardbeving 
van 1692]. 

- R.H. Vermij, 'Mathematics at Leiden: Stevin, Snel-
lius, Scaliger', in: I. Hantsche ed.. Der 'mathemati
cus'. Zur Entwicklnng und Bcdeutung einer netten 
Bcrufsgruppe in der Zeit Gerhard Mercators, Duis-
burger Mercator-Studiën 4 (Bochum 1996) 75-92. 

1500-1800: op persoonsnaam 
Blaeu 
- F.F. Blok, 'Isaac Vossius and the Blaeus', Quaer 26 

(1996)77-84,87-93. 
Boerhaave 
- H.A.M. Snelders, 'Genees- heel- en leerkundig. 

Herman Boerhaave (1668-1738)', in: K. Eens ed., 
Verlichte geesten. Een portrettengalerij voor Piet 
Buijnsters (Amsterdam 1996) 186-196. 

Van Deventer 
- H.A.M, van der Heijden, 'De minuutkaart van 

Middelburg in Vlaanderen van Jacob van Deven
ter teruggevonden', Caert-thr. 15 (1996) 107-108. 

Drebbel 
- Zbigniew Szydlo, 'The influence of the central 

nitre theory of Michael Sendivogius on the 
chemical philosophy of the seventeenth century', 
Ambix 43 (1996) 80-96 [o.a. Sendivogius' moge
lijke invloed op Cornelis Drebbel). 

Van Foreest 
- Henriette A. Bosman-Jelgersma ed., Pieter van 

Foreest: de Hollandse Hippocrates (Krommenie 

1996)-
- Henriette A. Bosman-Jelgersma ed., Petrus Fores-

ttis medicus (Duivendrecht 1996). 
Huygens 
- Anne C. van Helden en Rob van Gent, De Huy-

genscollectie (Museum Boerhaave mededeling 
262). 

- A.C. van Helden en R.H. van Gent, Een vernuftig 
geleerde. De technische vondsten van Christiaan 
Huygens (Museum Boerhaave mededeling 263). 

- H.F. Cohen, Christiaan Huygens en de weten
schapsrevolutie van de i/de eeuw. Voordracht ge
houden ter gelegenheid van het driehonderdste 
sterfjaar van Christiaan Huygens in het Museum 
Boerhaave op 6 juli 1995 (Museum Boerhaave 
mededeling 267). 

- Lodewijk Palm ed., Christiaan Huygens, thema
nummer van De zeventiende eeuw 12/1 (1996); zie 
verder onder rubriek 3. 

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

Leeuwenhoek XIV (1701-1704) (Lisse 1996) [bron
nenpublicatie]. 

Martinet 
- B. Paasman, 'Verloren in een zee van wonderen. 

J.F. Martinet (1729-1796)', in: K. Fens ed., VerUch-
te geesten. Een portrettengalerij voor Piet Buijn
sters {Amsterdam 1996) 96-105. 

Musschenbroek 
- P. de Clercq, At the sign of the Oriental Lamp. The 

Musschetibroek workshop in Leiden, 1660-1/50 
(Rotterdam 1996) diss. UT. 

Van Nierop 
- R.H. Vermij, 'Correspondence of Dirk Rem-

brandtszoon van Nierop (1610-1682)', Lias 23 
{1996) 49-68. 

Nieuwentijt 
- R.H. Vermij, 'Een liefhebber der wetenschap tus

sen aardse roem en eeuwig heil. Bernard Nieu
wentijt (1654-1718)', in: K. Fens ed.. Verlichte gees
ten. Een portrettengalerij voor Piet Buijnsters 
(Amsterdam 1996) 86-94. 

Reitz 
- A.R Buys, 'Wilhelm Otto Reitz, liefhebber der 

meet- en wLskunde', Zeeland') (1996) 135-139. 
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Seba 
- J. Driessen, 'De tsaar en de apotheker. Peter de 

Grote en de collectie van Albertus Seba', Amst. 48 
(1996) 290-294. 

Van Swieten 
- J. van der Heide, 'Op zoek naar het ware gezicht 

van Van Swieten op penningen en prenten', 
NTvG 140 (1996) 2569-2574. 

- D.S.J. Slee en P.H.Th.J. Slee, 'In de voetsporen 
van Gerard van Swieten', NTvG 140 (1996) 2574-
2577. 

Ulsenius 
- Catrien Santing, 'Nuremberg Renaissance medi

cine and Hippocrates's Aphorisms', in: Renate 
Wittern en Pierre Pellegrin eds., Hippokratische 
Medizin und antike Philosophie. Verhandlungen 
des VIU. internationalen Hippokrates-Kolloqui
ums in Kloster Banz/Staffelstein vom 23.-28. Sep-
tetnber 1993 (Hildesheim 1996) 531-543. 

- Catrien Santing, 'Medizin und Humanismus: die 
Einsichten des Nürnbergischen Stadtarztes Theo-
dericus Ulsenius über "Morbus Gallicus"', Sudh. 
Arch. 79 (1996) 138-149. 

Vermeer 
- K. van Berkel, 'Vermeer and the representation 

of science', in: T. Brandenbarg ed., De wereld der 
geleerdheid rond Vermeer/The scholarly world of 
Vermeer (Zwolle 1996) 13-23. 

- K. Zandvliet, 'Vermeer and the significance of 
cartography in his time', in: T. Brandenbarg ed., 
De wereld der geleerdheid rond Vermeer/The schol
arly world of Vermeer (Zwolle 1996) 53-78. 

Van Wachendorff 
- L. Palm, 'Evert Jacob van Wachendorff: een 

wereld van planten', in: Hervé Jamin ed.. Zes keer 
zestig. 360 jaar universitaire geschiedenis in zes 
biografieën (Utrecht 1996) 35-42. 

6 1800-HEDEN 

1800 - heden: algemeen/langere perioden 
- Karin Bijsterveld, Geen kwestie van leeftijd. Ver

zorgingsstaat, wetenschap en discussies rond oude
ren in Nederland, 1945-19S2 (Amsterdam 1996). 

- Harriet Feinberg ed., Aletta Jacobs: Metnories. My 
life as an international leader in health, suffrage 
and peace (New York 1996). 
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