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SIGNALEMENTEN 

SIGNALEMENTEN: RECENTE BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN DE 
NEDERLANDSE WETENSCHAP: 1997 

Frank Huisman, Geert Verbong en Rienk Vermij* 

De opzet van de rubriek Signalementen is ongewijzigd gebleven, met dien verstande dat 
vanaf dit jaar ook uitdrukkelijk aandacht zal worden besteed aan techniekhistorische bij
dragen. De samenstellers hebben daartoe versterking gekregen van dr.ir. Geert Verbong. 
Enkele publicaties dragen het jaartal 1996. Dit zijn ofwel publicaties die, hoewel gedateerd 
1996, pas in 1997 zijn verschenen, ofwel publicaties die ons pas naderhand onder ogen 
kwamen. Terwille van het overzicht zijn zulke bijdragen in het geheel opgenomen en niet 
in een afzonderlijke afdeling 'nagekomen titels' geplaatst. 

Voor de verantwoording en de lijst met gedepouilleerde tijdschriften verwijzen wij naar 
de eerste aflevering, zie Gewina 21 (1998) 40-47, aldaar 40-41. Voor op- en aanmerkingen, 
alsook aanvullingen, houden wij ons weer van harte aanbevolen. 

1. HISTORIOGRAFIE 

- M. Gijswijt-Hofstra, Vragen bij een onttoverde 
wereld (oratie UvA 1997). 

- R. lütte ed.. Institutes for the history of medicine 
and health in Europe: a guide (Sheffield 1997) 
[Nederland: 65-74]-

- J.W. McAllister, 'Philosophy of science in the 
Netherlands', International studies in the philoso
phy of science 11 (1997) 191-204. 

- L.C. Palm ed., Gids voor de wetenschapsgeschiede
nis 1996 (Gewina-uitgave). 

- R.P.W. Visser, Ideaalbeelden van de Nederlandse 
natuurwetenschap (oratie Leiden 1997). 

2. ALGEMEEN/LANGERE PERIODEN 

— Het groene goud. Botanische kennis & gewin 
(Museum Boerhaave, mededeling 272: tentoon-
stellingsboek). 

- I. Cieraad, 'Vrouw en venster. Een Nederlandse 
geschiedenis van eerbaarheid', Tijdschrift voor 
vrouwenstudies \& (1997) 110-135. 

- P.R. de Clercq, The Leiden cabinet of physics. A 
descriptive catalogue (Leiden 1997) (Mededelin
gen Museum Boerhaave nr. 271) 

— M. Thiery en H.L. Houtzager, Der vrouwen 
vrouwlijcheit. Een overzicht van de kennis van de 
vrouwelijke geslachtsorganen vanaf de vroegste tij

den tot en met Vesalius en de bijdragen die Neder
landse geleerden hieraan hebben geleverd in de 
zeventiende eeuw (Rotterdam 1997). 
G.N.M. Vis, Het weeshuis.van Woerden. 400 jaar 
stadsweeshuis en gereformeerd wees- en oudelie-
denhuis te Woerden 1595-1995 (Hilversum 1996). 

3. BUNDELS EN THEMANUMMERS 

- 140 jaar Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. 
Themanummer van het NTvG 141 (1997) nr. 1. 
Hierin: 

I. van Gijn, '140 jaargangen: terugblik, inkijkje 
en verschiet', 1-4. 
D. Kromhout, 'De "Zeven-landenstudie": 40 
jaar onderzoek naar coronaire hartziekten in 7 
landen', 7-9. 
E. Mandema, 'De interne geneeskunde in de 
laatste 40 jaar', 9-17. 
P.J. Kuijjer, 'De heelkunde in de laatste 40 jaar; 
omzien in verwondering', 17-26. 
J. Janssens, 'Verloskunde en gynaecologie in 
de laatste 40 jaar', 26-32. 
K.L. Maas en J.H.M. Lockefeer, 'De klinische 
les in het Nederlands tijdschrift voor genees
kunde in de afgelopen 40 jaar', 51-53. 
K.L. Maas en A.J.P.M. Overbeke, 'Oorspronke
lijke artikelen in het Nederlands tijdschrift voor 
geneeskunde in de afgelopen 40 jaar', 53-55. 
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Signalementen 

• J. Visser, "Een kwarteeuw antistollingsbehan-
deling met behulp van de computer', 55-57. 

- W.P. Gerritsen ed., Het Koninklijk Instituut (1808-
1851) en de bevordering van wetenschap en kunst 
(Amsterdam: KNAW 1997). Hierin: 
• W.W. Mijnhardt, 'Het volk van Nederland 

eischt verlichting': Franse hervormingsijver en 
Nederlandse wetenschapsbeoefening (1795-
1815)', 11-37. 

• R.P.W. Visser, 'De eerste klasse van het 
Koninklijk Instituut: de natuurwetenschappen 
tussen nut en geleerdheid', 39-60. 

- M. Gijswijt-Hofstra en F. Egmond ed.. Of bidden 
helpt? Tegenslag en cultuur in West-Europa, circa 
1500-2000 (Amsterdam 1997). Hierin: 
• F. Egmond, 'De aansprakelijkheid van God: 

'gewone' Nederlanders en bijzondere natuur
verschijnselen in de zestiende eeuw', 1-27. 

• T. Wijsenbeek-Olthuis, 'Ziekte en tegenslag. 
Ziektebeleving in de hoogste kringen van de 
Republiek in de zeventiende eeuw', 71-86. 

• W. de Blécourt, 'Experts in tegenslag. Waarzeg
gers in de Randstad, begin twintigste eeuw', 135-
149. 

- P.J.J. van Dijk ed., Vestingbouw overzee. Militaire 
architectuur van Manhattan tot Korea (thema
nummer Vestingbouwkundige bijdragen 4 (1996)). 
Hierin: 
• A. Saunders, 'Sir Bernard de Gomme: a Dutch 

military engineer in English service', 8-17. 
• P. Meurs, 'Nieuw-Amsterdam op Manhattan', 

18-31. 

• J. Hartog, 'Het fort op Saba', 32-36. 
• EC. Bubberman, 'Tobago en zijn Nederlandse 

verleden', 37-43. 
• L. Bosman, 'De ontwerpen van Francjois Sa

muel de Veye (1726-1797) voor Berbice', 45-63. 
• R.C. van Baarle, 'De vesting Suwón in Korea. 

Een inhaalmanouevre in de vestingbouw
kunst', 64-70. 

• R.J. Offerein, 'Landweren. Iets over verdedi
gingswerken als symbolen en als objecten van 
kunst en cultuur', 71-78. 

• C. Tempel-van den Bout, 'Ellewoutsdijk', 79-95. 
- H.A. Krop, J.A. van Ruler, A.J. Vanderjagt ed., 

Zeer kundige professoren. Beoefening van de filo
sofie in Groningen van 1614 tot 1996 (Hilversum 
1997)- Hierin: 
• M. de Mowbray, 'Libertas philosophandi. 

Wijsbegeerte in Groningen rond 1650', 33-46. 
• E. Jorink, 'Tussen Aristoteles en Copernicus. 

de natuurfilosofische opvattingen van Nico-
laus Mulerius (1564-1630)', 69-83. 

• J.A. van Ruler, 'Het anti-cartesianisme van Jo
hannes Bertling', 97-106. 

• G. Sierksma en W. Sierksma, 'Johann Ber
noulli (1667-1748). De grote sprong naar het 
oneindig kleine', 119-133. 

• H. Kubbinga, 'Natuurfilosofie volgens A.G.M. 
van Melsen (1912-1994)', 273-283. 

- H.L. Houtzager en F.B. Lammes ed., Obstetrics 
in the Low Countries. A historical perspective 
(Zeist 1997) [symposium Berlijn mei 1996]. 
Hierin: 
• M. Thiery, 'Hendrick van Roonhuyse (c. 1625-

1572): surgeon, obstetrician, and gynaecolo
gist', 7-17. 

• O.R Bleker en J.Z.S. Pel, 'Paulus de Wind 

(1714-1771)'. 19-36. 
• B. Baljet, 'Frederik Ruysch (1638-1731): obste

trician, gynaecologist, and examiner of mid-
wives', 37-49. 

• P.F. Wiesenhaan, 'Hendrik van Deventer 
(1651-1724)', 51-58. 

• H.L. Houtzager, 'Wouter van Doeveren (1730-
1783): his contribution to obstetrics in the 
eighteenth century', 59-73-

• J. Janssens en P.J. Kuijjer, 'Petrus Camper 
(1722-1789): a physician of international repu
te and a universal scholar', 75-91. 

• F.B. Lammes, 'A.E. Simon Thomas (1820-1886', 
93-100. 

- M. Gijswijt-Hofstra, H. Marland en H. de 
Waardt ed.. Illness and healing alternatives in 
western Europe (Londen 1997)- Hierin m.b-t. 
Nederland; 
• G.K. Waite, 'Demonic affliction or divine 

chastisement? Conceptions of illness and 
healing among spiritualists and Mennonites 
in Holland, c. 1530-C.1630', 59-79. 

• W Frijhoff, 'Popular pietism and the language 
of sickness: Evert Willemsz's conversion, 1622-
23', 98-119. 

• H. de Waardt, 'Breaking the boundaries: irre
gular healers in eighteenth-century Holland', 
141-160. 

• M. Gijswijt-Hofstra, 'Conversions to homoe
opathy in the nineteenth century: the rationa
lity of medical deviance', 161-182. 

• I- van Wetering, 'Women as Winti healers: ra
tionality and contradictions in the preserva
tion of a Suriname healing tradition', 243-261. 

- F. Huisman en C.G. Santing ed.. Medische 
geschiedenis in regionaal perspectief Groningen 
1300-1900 (Rotterdam 1997). Hierin; 
• F. Huisman en C.G. Santing, 'Geneeskunde in 

de samenleving: het geval Groningen, 11-22. 
• C.G. Santing,'Doctor philosophus. Humanisti

sche geleerdheid en de professionalisering van 
de vroegmoderne medicus', 23-48. 



Signalementen 

• B. Ebels, 'Theorie en therapie. Antonius Deu-
sing (1612-1666) en de koorts', 49-68. 

• F. Huisman, 'De correspondenten. Medici, 
staat en samenleving tijdens de Nederlandse 
Verlichting', 69-99. 

• E. Houwaart, 'Gronings romanticus en natio
naal hervormer; de hygiënist Levy Ali Cohen 
(1817-1889)', 101-130. 

• M.J. van Lieburg, 'Regionaal belang en natio
naal beleid. Over de Groningse afdelingen van 
de Nederlandsche Maatschappij tot bevorde
ring der Geneeskunst (1849-1900)', 131-159. 

• W. de Blécourt, 'De afstand tot de ander. 
Onbevoegde genezers op het Groningse plat
teland, tweede helft negentiende eeuw', 161-
178. 

- A. de Knecht-van Eekelen en LH. Stamhuis ed., 
'Zy is toch wel zeer begaafd'. Historische bijdragen 
over vrouwen in de bètawetenschappen. Thema
nummer van Gewina 20 (1997) nr. 4. Hierin; 
• LH. Stamhuis en A. de Knecht-van Eekelen, 

'Zy is toch wel zeer begaafd'. Historische bij
dragen over vrouwen in de bètawetenschap
pen', 173-183-

• M. Bosch, 'Kies exact! in historisch perspec
tief: veranderende visies op meisjesonderwijs 
en de exacte vakken, 1650-1880', 184-210. 

• F. Dieteren, 'De lesbrieven van Gerrit Jan 
Mulder aan Marie Porreij (1875-1897)', 211-226. 

• F. de Jong, 'Standhouden in Delft', 227-242. 
• M. Mulder en E. de Jong, 'De eerste vrouwe

lijke chirurgen in Nederland', 243-255. 
• LH. Stamhuis en M.I.C. Offereins, 'Twee 

vrouwelijke natuurkundigen en hun promo
tor in het Interbellum: Lili Bleeker, Truus 
Eymers en Leonard Ornstein', 256-268. 

• E. van Oost, 'Vrouwen in de vroege automati
sering', 269-285. 

• A.I. Bierman, 'Vrouwen in de farmacie: Alide 
Grutterink (1869-1927)', 286-296. 

• M.I.C. Offereins, 'Caroline Emilie Bleeker 
(1897-1985): een vrouw in een f)'sisch bedrijf', 
297-308. 

• M. Bruinvels-Bakker en A. de Knecht-Van Ee
kelen, 'Carolina H. MacGillavry: eerste vrouw 
in de Koninklijke Nederlandse Akaderaie van 
Wetenschappen', 309-331. 

- E.O.G. Haitsma Muiier e.a. ed.. Athenaeum illu-
stre. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige 
School 1632-187/ (Amsterdam 1997). Hierin; 
• K. van Berkel, 'Alexandrië aan de Amstel? De 

illusies van Martinus Hortensius (1605-1639) 
eerste hoogleraar in de wiskunde in Amster
dam', 200-225. 

4, OUDHEID EN MIDDELEEUWEN 

- E. Huizenga, Een nuttelike practijke van cirurgien. 
Geneeskunde en astrologie in het Middelneder
landse handschrift Wenen, Oesterreichische Natio-
nalbibliothek, 281S (dissertatie Groningen; Hil
versum 1997). 

- A. Naert, 'Predertiende-eeuwse voorstellingen 
van Sint-Antonius abt in de West-Europese 
wereld: een status quaestionis'. Volkskunde 98 
(1997) 108-124 [pestheilige]. 

5. 1500-1800 

1500-1800: algemeen 
- Plague and print in the Netherlands. A short-title 

catalogue of publications in the University of 
Amsterdam, samengesteld door P. Dijstelberge 
en L. Noordegraaf (Rotterdam 1997). 

- M. Bakker, 'A la recherche des ingénieurs disparus 
- les hydrauliciens néerlandais au dix-huitième 
siècle', History and technology 19 (1997) 143-158. 

- M. Fournier, The fabric of life. Microscopy in the 
seventeenth century (Baltimore 1996) [Bewerking 
van dissertatie Twente 1991]. 

- Frank Huisman, 'Heiligen, dokters en patiënten. 
Geneeskunde tussen wetenschap en praktijk' in; 
Bert Theunissen, Casper Hakfoort e.a., Newtons 
God en Mendels bastaarden. Nieuwe visies op de 
'helden van de wetenschap' (Amsterdam 1997) 
199-220 [geneeskunde in de Republiek]. 

- W. Klever, Mannen rond Spinoza (1650-1700). 
Presentatie van een emanciperende generatie (Hil
versum 1997) [bevat opstellen over o.a. Hudde 
en De Volder]. 

- W. Klever, 'Die Ableitung der Gravitat bei Spi
noza und seinen Nachfolgern' in; W. Klever ed., 
Die Schwere der Luft in der Diskussion des 17. 
Jahrhunderts (Wiesbaden 1997) 89-108. 

- M.J. van Lieburg, De geschiedenis van de kinder
geneeskunde. Deel 1: de periode tot 1700 (Rotter
dam 1997). 

- M.A.C. Lubsen-Brandsma, 'Het veterpotje van 
Jan Steen: zwangerschapstest of gynaecologisch 
therapeuticum in de 17e eeuw?', NTvG 141 (1997) 
2513-2517. 

- G.J-R- Maat, G. van den Eynde en R.W. Mast
wijk, 'De eerste Nassaus in Nederland. Identifi
catie van en paleopathologische bevindingen bij 
de voorouders van Willem van Oranje, begraven 
in de Oude of Onze Lieve Vrouwe Kerk te Breda', 
NTvG 141 (1997) 2501-2513. 

- Johannes Mulder, Redevoering over de redenen 
waarom de Nederlanders in het algemeen zeer 
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weinig tot verbetering en uitbreiding van de heel- en 
verloskunde hebben toegebragt (facsimile-uitgave; 
Rotterdam 1997). Ed. en inl. H.L. Houtzager 

- L.C. van de Pol, Het Amsterdams hoerdom. Pros
titutie in de zeventiende en achttiende eeuw (Am-
terdam 1996). 

- F. Postma, 'Frustula academica Franekerana. Eine 
, erste Erganzung zum Auditorium Academiae fra-

nekerensis'. It Beaken 59 (1997) 1-37. 
- E. Sluiter, 'The telescope before Galileo', Journal 

for the history of astronomy 28 (1997) 223-234. 
- R. Strikwerda, Het rundveeschool in de Neder

landse huismanliteratuur. Volksdiergeneeskunde 
in de i8e eeuw (Utrecht 1997). 

- Th. Verbeek, 'Gassendi et les Pays-Bas' in: S. Murr 
ed., Gassendi et I'Europe (1592-1792) (Parijs 1997) 

263-273-
- Th. Verbeek, 'La philosophie cartésienne a tra

vers la littérature pamphlétaire', XVIIe siècle 195 
(1997) 233-241-

- Th. Verbeek, 'Les Principia dans la culture néer-
landaise du XVIIe siècle' in: Descartes: Principia 
phitosophiae (1644-1994) (Napels 1996) 701-712. 

- R.H. Vermij, 'Nederlandse wereldkaarten en het 
stelsel van Copernicus in de 17de eeuw', Caert-
thresoor 16 (1997) 33-40. 

1500-1800: op persoonsnaam 
Blaeu 
- A. Berkhemer, 'De Spaanse Atlas Mayor van 

Blaeu: nieuwe gegevens', Caert-thresoor 16 (1997) 
71-76. 

Dou 
- R. Sluijter, 'Johannes Dou (1615-1682) landmeter 

van Rijnland', Caert-thresoor 16 (1997) 1-9 [Jan 
Jansz. Dou, zoon van de bekende Jan Pietersz.]. 

Eisinga 
- Volledige beschrijving van het planetarium te Fra-

neker en van de plannen voor de bouw van een 
tweede 'Hemisphaerium en Planetarium" door 
Eise Eisinga, herschreven, bewerkt en toegelicht 
door H. Noordmans (Franeker: Eise Eisinga pla
netarium 1997). 

Engelman 
- R. van Raak, 'De sneeuwtheologie van Jan Engel

man. Een poging tot een newtoniaanse wijsbe
geerte', Geschiedenis van de wijsbegeerte in Neder
land/ (1996) 99-115. 

Van Foreest 
- J.K. van der Korst en H.A. Bosman-Jelgersma, 

'Pieter van Foreest; medicus op de drempel van 
een nieuwe tijd', NTvG 141 (1997) 543-545. 

- H.L. Houtzager, 'De geleerde Pieter van Foreest 
(1521-1597) en zijn promotie in Bologna', 
Scientiarum historia 23 (1997) 27-31. 

Huygens 
- W. Klever, 'Spinoza en Huygens. Een geschakeer

de relatie tussen twee fysici', Gewina 20 (1997) 
14-31. 

- H. Erlichson, 'The young Huygens solves the 
problem of elastic collisions', American journal of 
physics 65 (1997) 149-154-

- E. Schliesser, 'Van Nierops paskaart van Europa 
in een rapport van Christiaan Huygens', Caert-
thresoor \6 (1997) 93-95. 

- G. Mormino, 'Atomismo e meccanismo nel pen-
siero di Christiaan Huygens', Rivista di storia 
della filosofm 51 (1996) 829-863. 

- Chr. Villain, La méchanique de Christiaan Huy
gens: la rélativité du mouvement au XVIIe siècle 
(Parijs 1996). 

- K. Macak, 'Huygens' essay "De ratiociniis in 
ludo aleae'", Pokroky matematiky fyziky & astro
nomie 41 (1996) 180-197 [Tsjechisch]. 

Musschenbroek 
- P.R, de Clerq, At the sign of the Oriental Lamp. 

The Musschenbroek workshop in Leiden, 1660-
1750 (dissertatie Twente; Rotterdam 1997). 

Van Nierop 
[Zie onder Huygens]. 

Nieuwentijt 
- J. Braeckman, 'God als almachtige horlogema

ker. Over Bernard Nieuwentyts natuurtheologie', 
Tijdschrift voor ecologische geschiedenis 2 (1997) 
11-17. 

Du Pui 
- M.M. Lamens-van Malenstein, Oefening en be

spiegeling. Het verloskundige onderwijs van M.S. 
du Pui (1754-1854) te Leiden (dissertatie Leiden; 
Rotterdam 1997). 

Rumphius 
- G.E. Rumphius, Waerachtigh verhael, van de 

schrickelijcke aerdbevinge, nu onlanghs eenigen 
tyd herwaerts ende voornaementlijck op den 17. 
February des Jaers 1674 voorgevallen, in, en ont
rent de eylanden van Amboina ..., W. Buijze ed. 
(1997) [facsimile, transcriptie en Engelse vert-
ahng]. 

Spinoza 
[Zie onder Huygens]. 

6. 1800-HEDEN 

iSoo-heden: algemeen/geneeskunde hele periode 
- Stoom, staal & studeerkamers. Wetenschap en sa

menleving in de negentiende eeuw (museum Boer
haave, mededeling 273; tentoonstellingsboek) 

- W. BaUce, 'Allard Pierson in de klem tussen ge
loof en wetenschap'. De negentiende eeuw 21 
(1997) 51-58. 
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- A. Coops en J.F. Visser, 'De menagerie van Frans 
Ernst Blaauw. Het gastenboek van "Gooilust" 
1886-1935', Amstelodamum 84 (1997) 129-135. 

- E. Eisinga en F.F.H. Rutten, 'Economie evalu
ation in support of national health policy: the 
case of the Netherlands', Social science and medi
cine 45 (1997) 605-620. 

- M. Gibbels, 'Daniel Douglas Home en het begin 
van de tafelklopperij in Nederland', De negen
tiende eeuw 21 (1997) 127-143. 

- Aletta Jacobs, Memories. My life as an interna
tional leader in health, suffrage and peace (New 
York 1996) [oorspr.: 'Herinneringen', 1924],'H. 
Feinberg ed. 

- G. Jensma en H. de Vries, Veranderingen in het 
Hoger Onderwijs in Nederland (1815-1940) (Hil
versum 1997)-

- P.A. Koolmees, Symbolen van openbare hygiëne. 
Gemeentelijke slachthuizen in Nederland 1795-
1940 (Rotterdam 1997). 

- M.A. MacKenzie, G.M. van Heteren en LW.M. 
van der Meer, 'Klinische thermometrie. I; Histo
rische ontwikkelingen', NTvG 141 (1997) 954-956; 
II; 'Huidige dilemma's'. Ibidem 957-959. 

- W. Otterspeer en J. Schuller tot Peursum-Meijer, 
Wetenschap en wereldvrede. De Koninklijke Aka-
demie van Wetenschappen en het herstel van de 
internationale wetenschap tijdens het Interbellum 
(Amsterdam 1997). 

- F. van Poppel en LP. van Dijk, 'The development 
of cause-of-death registration in the Nether
lands, 1865-1955', Continuity and change 12 (1997) 
265-287. 

- T.J. Rinsema, 'Hoe het Pharmaceutisch Week
blad het orgaan van de KNMP werd', Pharma
ceutisch weekblad ii2 (1997) 1948-1950. 

- J.C.C. Rupp, Van oude en nieuwe universiteiten. De 
verdringing van Duitse door Amerikaanse invloeden 
op de wetenschapsbeoefening en het hoger onderwijs 
in Nederland, 1945-1995 (Den Haag 1997). 

- F.J. Venema, 'Het PW letterlijk bekeken', Phar
maceutisch weekblad 132 (1997) 195J-1957. 

- K. Wils, 'Gehuld in het schitterend kleed der 
nieuwste Parijsche mode'. Auguste Comte in 
Nederland (1845-1880)', BMGN112 (1997) 19-48. 

- J.H. Wolleswinckel-van den Bosch e.a., 'Cause-
specific mortality trends in the Netherlands 
1875-1992; a formal analysis of the epidemiologi
cal transition', International journal of epidemio
logy 26 {1997) 772-7S1. 

1800-1900: geneeskunde 
- R. Benschop en D. Draaisma, 'Omwille van de 

precisie', Feit & fictie i (1997) 69-89 [over meten 
in de psychologie[. 

- T. van Heiningen, 'De receptie van de hersen-
schedelleer van Franz Joseph Gall in Holland 
kort na 1800', Gewina 20 (1997) 113-128. 

- A. Mathijsen, 'The incubation and the founding 
period of the veterinary school in Utrecht, the 
Netherlands, 1798-1821' in: Idem ed.. The origins 
of veterinary schools in Europe. A comparative 
view (Utrecht 1997) 62-69. 

- T.J. Rinsema, 'Ruzie tussen twee Meppeler apo
thekers ... om 15 cent!', Pharmaceutisch weekblad 

132 (1997) 1918-1919-
- W. Rutten, 'De vreselijkste aller harpijen'. Pokken

epidemieën en pokkenbestrijding in Nederland in 
de achttiende en negentiende eeuw: een sociaal-
historische en historisch-demografische studie 
(dissertatie Wageningen; Wageningen 1997). 

- L. van der Valk, 'Zieken- en begrafenisfondsen 
in de negentiende eeuw; traditie en vernieuwing', 
Neha-jaarboek 59 (1996) 162-210. 

- P. de Vries, Kuisheid voor mannen, vrijheid voor 
vrouwen. De reglementering en bestrijding van 
prostitutie in Nederland 1850-1911 (Hilversum 
1997)-

1900-heden; geneeskunde 
- R.A. Crone, 'Manuel Straub and the Amsterdam 

school of ophthalmology'. Survey of ophthalmo
logy 41 {1996) 90-95-

- A. Dercksen en R. Dercksen, Therapie in werk
tijd. Een halve eeuw geestelijke gezondheidszorg in 
het Dercksencentrum in Amsterdam (Amsterdam 
1996). 

- R.G. Fuks-Mansholt en A, Sunier, Wie in tranen 
zaait... (Assen 1997) [over 100 jaar joodse GGZ]. 

- S. van 't Hof, J. Broerse en L. de Goei, Amstel-
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