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Plaats: Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam. Nadere 
informatie volgt. 

5 oktober: Inaugurale oratie prof, dr. H.A.M. Snelders, Landbouwhogeschool 
Wageningen. 

28 oktober: Najaarsvergadering GeWiNa; Museum Boerhaave Leiden. 

BOEKBESPREKINGEN 

P. J. Kuijjer c.s. (red.), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 1902-1977, 
Utrecht, Bohn, Scheltema en Holkema, 1911. f IS,-. 

In 1902 volgde in de rij van organisaties, ontstaan op basis van de voortgaande 
specialisering van het medisch beroep de Nederlandse Vereniging voor Heel
kunde. Thans markeert deze Vereniging met dit kloeke boekwerk het 75ste jaar 
van haar bestaan. 
De uitgave is duidelijk allereerst bedoeld als gelegenheidsgeschenk aan de col-
lega's chirurgen binnen de Vereniging en eerst daarnaast bedoeld als historisch 
verslag. Dat blijkt niet alleen uit de keuze van auteurs, waaronder enkele 
nestoren van de Nederlandse chirurgie, maar vooral ook uit het ontbreken van 
iedere literatuurverwijzing en een voetnotenapparaat, hetgeen voor het werk als 
geschiedkundig verslag te betreuren is. 
Het geheel opent met een bondig en degehjk overzicht van "De heelkunde sinds 
de eeuwwisseling" door Dr. D. de Moulin. Tezamen met de artikelen van Dr. J. 
T. H. Grond en Dr. J. C. P. Eeftinck Schattenkerk over resp. "de positie van de 
geneeskundigen in Nederland" (2e helft der 19e eeuw)en de "ontwikkeling van 
de heelkundige specialismen" vormt dit het decor van de "Oprichting van de 
Vereeniging in 1902", in samenhang met het verenigingsleven tot 1947 beschre-
ven door Dr. P. J. Kuijjer. Daama volgen een drietal bijdragen met een sterk 
persoonlijke weergave van het werk van de Vereniging van 1902 tot 1947 (Dr. I. 
Boerema), van de Ned. Ver. tot Bevordering van Chirurgische Wetenschappen 
(Dr. H. R. Bax) en van de totstandkoming van het Collegium Chirurgicum Neer-
landicum (Dr. N. G. Meijne). 
De na-oorlogse lotgevallen van zowel de Vereniging als onder meer de Vereniging 
van Assistent-Geneeskundigen in de Heelkunde en het Archivum Chirurgicum 
Neerlandicum, beslaan ruim 100 pagina's, ingedeeld in een zestal hoofdstukken. 
Het boek eindigt met een ook historisch erg boeiende bijdrage van M. G. M. 
Bauer over de "Veranderingen in de operatiekamer". 
Door het grote aantal auteurs mist het boek de continuiteit van een historische 
kroniek of geschiedkundig betoog. Gezien dit feit is het de redactie niet euvel te 
duiden dat herhalingen regelmatig te signaleren zijn. Jammer is echter dat de 
ruimte voor illustraties zo pover is benut: enkele foto's zijn nauwelijks funk-
tioneel en vaak slecht van kwahteit. 
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Dat neemt niet weg dat met name de chirurg dit boek gefascineerd zal doorlezen; 
of, zoals het voorwoord terecht de Verenigingsleden aankondigt: "Wanneer gij U 
verbonden weet met de Nederlandse chirurgie wacht U een kostelijke maaltijd". 

M. J. van Lieburg 

B. P. M. Schulte en L. J. Endtz, A short History of Neurology in the Nether
lands, Amsterdam, 1977 (53 pp). 

Bij gelegenheid van het l ie Internationale Congres voor de Neurologic (Septem
ber 1977) verscheen dit beknopte, rijk geillustreerde overzicht van de geschie-
denis der neurologic in Nederland. De auteurs, beiden neurologen van professie, 
hebben zich reeds eerder ontpopt als medisch-historisch actief: Dr. Schulte met 
zijn dissertatie over Hermanni Boerhaave Praelectiones de morbis nervorum 
(Leiden 1959) en Dr. Endtz met De Hage-Professoren (Amstelveen 1972). 
De tien pagina's tellende inleiding van het boekje vormt het stramien van het 
vervolg: de hier genoemde personen worden daarin telkens nader belicht. Zo 
passeren onder meer Coiter, Bontius, Tulp, Sylvius, Blasius, Van Leeuwenhoek, 
Swammerdam, Ruysch en Boerhaave de revue, gevolgd door de meer specialis-
tisch georienteerde onderzoekers en clinici als Schroeder van der Kolk, Van 
Deen, Donders, Winkler, Jelgersma en enkele van hun collega's uit de 20e eeuw. 
Aan het begin van deze reeks van namen had die van de Zeeuwse medicus Jason 
Pratensis (1486-1558) met zijn Liber de cerebri morbis (1549) niet mogen ont
breken. 
Dat dit overzicht niet voUedig is zal duidelijk zijn: het boekje pretendeert niet 
meer te geven dan een "short history". Misschien ware beter geweest te spreken 
van "a short pictorial history". Een enkel conectie of aanvulling zal in de tekst 
moeten worden opgenomen: zo begon de 80-jarige oorlog niet in 1566 (p. VII) 
maar officieel in 1568, en was de Scheiding met Belgie niet in 1840 maar in 
1830 (p. Vlll). Enkele in de tekst genoemde boeken zijn niet terug te vinden in 
de literatuurlijst, bijvoorbeeld het werk van Huizinga (p. VIII) en van Van Deen 
(p. 26). Het ontbreken van direkte bijschriften bij de illustraties is een enkele 
maal verwarrend; de afbeelding op p. 24 is geen specimen van Van Swietens 
stenografie, maar van de getranscribeerde versie. Al met al een boekje dat als 
goed voorbeeld kan dienen van een keep-sake, dat congresdeelnemers op attrac-
tieve wijze kennis doet nemen van de rijke geschiedenis der Nederlandse genees-
kunde. 

M. J. van Lieburg 

Niels Bohr. Collected works, edited by J. Rud Nielsen, Volume I: Early works 
(1905-1911), 1972, XLVni,608 biz.; Volume III: The Correspondence 
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Principle (1918-1923), 1976, XII,702 biz.; Volume IV: The Periodic System 
(1920-1923), 1977, IX,765 biz. North-Holland Publishing Co., Amsterdam, 
New York, Oxford. Prijs deel I: / 2 2 5 , - ; deel II: / 2 5 0 , - ; deel III : / 2 3 5 , - ; 
deelIV:/250,- . 

Drie van de 8 delen die gepland zijn om de verzamelde werken van Niels Bohr uit 
te geven zijn verschenen. Ook nu weer, zoals bij de uitgaven van verzamelde 
publicaties van andere geleerden, moeten we de editeur zeer hartelijk danken. 
Immers hij stelt ons in staat om zonder de tijdrovende en soms teleurstellende 
naslagarbeid alle werken van de betreffende geleerde gemakkelijk ter hand te 
nemen. 
Nu gaat dus onze dank uit naar J. Rud Nielsen, emeritus research professor aan 
de universiteit van Oklahoma. Immers hem is het te danken dat een studie over 
de chemicus en fysicus Niels Bohr ons zeer gemakkelijk wordt gemaakt. Het 
eerste deel heeft hij verdeeld in drie afdelingen: 1. Oppervlaktespanning van 
water, 2. Electronen theorie van metalen en 3. Geselecteerde familiecorrespon-
dentie van 1909-1916. Dit deel wordt ingeleid door de in 1974 overleden alge-
mene uitgever van dit werk, L. Rosenfeld, hoogleraar aan het Noords instituut 
voor Theoretische Atoomfysica te Kopenhagen. Nielsen verzorgde de biografie 
van Bohr. 
Deel 2, dat over Bohr's werk over atoomfysica in de periode 1912-1917 zal 
handelen zal worden geredigeerd door Ulrich Hoyer, die een paar jaar geleden 
(1974) een boek, getiteld "Die Geschichte der Bohrschen Atomtheorie" bij 
Hiysik Verlag, Weinheim liet verschijnen; een kenner dus. Volume III behelst 2 
delen: het grootste deel bevat Bohr's werk over het correspondentieprincipe 
terwijl verder de geselecteerde correspondentie voortgezet wordt (1917-1923). 
Tot dit eerste deel geeft Nielsen een uit 25 paragrafen bestaande inleiding; zeer 
zeldzaam! 
Het slotdeel (IV) is onderverdeeld in het wetenschappelijke gedeelte over atoom-
structuur en de rest van de geselecteerde correspondentie (1920-1924). Ook hier, 
voor dit voor ons persoonUjk zo bijzonder interessante deel, schreef Nielsen een 
omvangrijke inleiding. 
We wachten met spanning de ontbrekende delen af. Immers dan kunnen we het 
werk van Niels Bohr in zijn voile omvang bestuderen. 
We begrijpen dat niet alle lezers deze lijvige en prijzige banden direkt gaan 
aanschaffen, doch de echte natuurkunde-scheikunde-historicus kan er toch heus 
niet buiten. Daarvoor is de invloed van Niels Bohr op de hedendaagse natuur- en 
scheikunde te groot. 

J. W. van Spronsen 



De hier aaiigeboden boeken kunnen direkt bij ons maar ook via de boekhandel 
besteld worden. Van vele titels zijn nog slechts enkele exemplaren leverbaar. 

STROOP,J.P. A.: 
Molenaarstermen en molengeschiedenis. Hen onderzoek naar hcrkomst, 
ouderdom en verbrciding van de benamingen voor enkele molenonderdelen 
in verband met de geschiedenis van de water- en de windmolen in de 
Nederlanden. Amsterdam 1977. 4to. Met kaarten en 42 afbeeldingen. 
278 pp. Hfl. 49.-

ALEXANDER TRALLIANUS: 
Nachtrage. Fragmente aus Philumenus und Philagrius nebst einer bisher 
noch ungedruckten Abhandlung iiber Augenkrankheiten. Nach den Hand-
schriften herausgegeben und ins Deutsche iibersetzt von Theodor Pusch-
mann. Amsterdam 1963. Leinen. 188 Seiten. (Naclidruck der Ausgabe 
1887) lltl. 40 . -

ANECDOTA GRAECA ET GRAECOLATINA. 
Mitteilungen aus Handschriften zur Geschichte der griechischcn Wissen-
schaft von Valentin Rose. Amsterdam 1963. Leinen. V,201, 330 Seiten. 
(Nachdruck der Ausgabe 1864) 90.-

ANECDOTA MEDICA GRAECA 
e Codicibus MSS. expromsit F. Z. Ermerins. Amsterdam 1963. Cloth. 
.XV1,327 pp. (Reprint of the edition 1840) Hfl. 70. -

BACKHAUS, ALEXANDER: 
Entwicklung der Landwirtschaft auf den Graflich Stolberg-Wernige-
rodischen Domiinen. Beitrag zur Geschichte der Landwirtschaft auf grund 
archivalischen Materials. Jena 1888. IX,323 Seiten. Hfl. 60.-

BRAUCKMANN, KARL und MARIA LIMPRICHT: 
Das Silben- und Formenspiel der deutschen Sprache. Seine Einspielung 
beim gehorleidenden Kinde nach dem Jenaer Verfahren. Jena 1933. VI, 
146 Seiten. Hfl. 25.-

BRINKMAN, A. A. A. M.: 
Ciiemie in de Kunst. Amsterdam 1975. 4to. 69 pag. Met vele afbeeldingen. 

Hfl. 25 . -
BRODMANN, CARL: 

Deutsche Zahntexte in Handschriften des Mittelalters. Wittenberg 1921. 
71 Seiten. Diss. Hfl. 20.-

DIELS, HERMANN ALEXANDER: 

Die Handschriften der antiken Aerzte. 1: Hippokrates und Galenos. 11: Die 
ubrigen griechischen Aerzte. Ill: Nachtrag. Amsterdam 1970. Leinen. 4to. 
XXlII.348Seiten.(Nachdruckder .Ausgabe 1915-16) Hfl. 120.-

Editions RodopiN.V.,Keizersgracht 302 - 304, Amsterdam, tel. 020 - 227 507 


