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SIGNALEMENTEN 

RECENTE BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE WETENSCHAP: 
2000 EN 2001 

Danny Beckers, Leo van Bergen, Geert Verbong en Rienk Verniij 

Na een pauze die wat langer is uitgevallen dan de bedoeling was vind u hier de nieuwe aflevering van de 
signalenientenrubriek. Deze beslaat de afgelopen twee jaren, 2000 en 2001, waarmee we weer vrijwel op 
schema zijn gekomen. Het team samenstellers heeft enige wijziging ondergaan. Natuurwetenschappen en 
techniek worden nog steeds verzorgd door respectievelijk Rienk Vermij en Geert Verbong, maar genees
kunde staat vanaf nu onder de hoede van Leo van Bergen, aangezien Frank Huisman, die dit onderdeel 
tot dusverre met veel inzet en enthousiasme verzorgde, zich heeft moeten terugtrekken. Danny Beckers. 
die eerder al hand- en spandiensten had verricht, is nu verantwoordelijk voor wiskunde. De opzet is ver
der dezelfde als bij de vorige afleveringen, alleen leek het bij nader inzien niet meer zinvol om de genees
kunde van na 1800 nog eens in twee afzonderlijke tijdvakken onder te verdelen. Vanaf nu hopen we elk 
jaar weer een aflevering te verzorgen om u op de hoogte te houden van hetgeen er verschenen is over de 
geschiedenis van techniek, wetenschap en geneeskunde in Nederland. 

Bibliografieën zijn er in soorten en maten, afhankelijk van wat hun doel is. In het huidige tijdsge
wricht zijn zij niet zelden een vorm van imponeergedrag: zij zijn een middel waarmee een bepaalde 
onderzoeker, vakgroep of wetenschappelijke gemeenschap zich aan de buitenwereld presenteert. 
Daarvoor zijn de Signalementen echter niet gemaakt. Hun doel is de beoefenaars of liefhebbers van de 
geschiedenis van de Nederlandse wetenschap een overzicht te geven van de mogelijk nuttige publicaties 
die op hun gebied verschenen zijn. In principe is dus enkel het onderwerp van een publicatie relevant, 
niet het belang, de taal of de auteur. Wel hebben we ons ten aanzien van de tijdschriften die gedepouil-
leerd worden noodgedwongen moeten beperken tot tijdschriften met een geschiedwetenschappelijke 
doelstelling (zie Gewina 21 (1998) 40-41). 

Zelfs met een duidelijk uitgangspunt is de keus tussen wat wel en wat niet opgenomen moet worden 
niet altijd eenvoudig. Wat is 'Nederlandse' wetenschap in de Middeleeuwen? Waar ligt de grens tussen 
geneeskunde, verpleging, bejaardenzorg, enzovoort? Wat willen wij eigenlijk onder 'techniek' verstaan? 
Mede om dit soort knopen door te hakken zijn de verschillende Gewina-vakken toevertrouwd aan spe
cialisten op het terrein, die zo goed mogelijk beoordelen wat voor Gewina-lezers relevant is. Een overwe
ging kan zijn dat het weinig zin heeft bestaand werk te doubleren. Universiteitsgeschiedenis is 
ongetwijfeld vaak relevant, maar deze bloeiende discipline heeft inmiddels een eigen nieuwsbrief met 
bibliografie. Universiteitshistorische (of onderwijshistorische) artikelen worden daarom alleen opgeno
men als ze uitdrukkelijk over de gewina-vakken gaan. Uiteraard valt over een en ander te discussieren; 
reacties zijn welkom. 

1. HISTORIOGRAFIE 

Twintig jaar Ctjcrt-llircsoor. Jubileumnummer Caert-thresoor Z0I4 (2001). Hierin o.a.: 
Marco van Egmond, '"We waren toen toch een soort rebellenclubje": een interview met de oprichters 

van Caert-thresoor' (83-91). 
Marco van Egmond, 'Twintig jaar Crierf-f/irt'soorin cijfers: portret van een jubilerend tijdschrift' (92-97). 

Struik 
G. Alberts, 'Waarom Struiks geschiedenis van de wiskunde in het Nederlands niet beknopt was', Eiictides 

76 (2000-2001) 218-222. 
G. Alberts, 'Historicus voor groot publiek en vakgenoten'. Nieuw Archief voor Wiskuiuie vijfde reeks, 2 

(2001) 248-250. 
H.J.M. Bos, "Uit de ivoren toren'. Nieuw Arcliief voor Wiskunde vijfde reeks, 2 (2001) 244-247. 
Dirk Struik, Honderdjaarslezing (T. Koetsier ed.). Nieuw Archief voor Wiskunde vijfde reeks, 2 (2001) 226-

233. (Transcriptie van lezing uit 1994.] 
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1. ALGEMEEN; LANGERE PERIODEN 

W.F.J. Mörzer Bruyns, Konst der stuurlieden. Stuurmanskunst en maritieme cartografie in acht portretten, 
1340-2000 (Jaarboek Nederlands Scheepvaartmuseum 2001) (Amsterdam/Zutphen 2001) [Met bijdra
gen over Cornelis Anthoniszoon, Lucas Janszoon Waghenaer, Claes Hendrickszoon Gietermaker, 
Cornelis Douwes, Gerard Hulst van Keulen, Abraham Cornelis Hazewinkel, Frederik Kaiser en Pieter 
Haverkamp,] 

W. van Dinter, Klooster en sanatoria te Gennep (Gennep: Historische kring 'Maas en Niers' 2000). 

3. BUNDELS EN THEMANUMMERS 

F. Goffree, M. van Hoorn en B. Zwaneveld ed.. Honderd jaar wiskunde-onderwijs (Leusden 2000). 
[Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Wiskunde
leraren. Bevat in totaal 32 bijdragen. Zie voor volledige inhoudsopgave ww\\'.NVvW.nl/lustrumboek.] 

Frank Huisman, Catrien Santing en Bert Theunissen, De biografie als genre in de wetenschapsgeschiedenis. 
Themanummer Gewina 23/1 (2000). Hierin o.a.: 
- F. Huisman, 'Microstoria of biografie? Over de betekenis van het leven van Johannes Groenevelt' 

(43-55)-
- F.J. DijLsterhuis, 'Titan en Christiaan. Huygens in werk en leven' (56-68). 

Jaap Willems en Bert Theunissen ed., Van verlichten naar verleiden. Wetenschapsvoorlichting in Nederland 
1950-2000. Themanummer Gewina 23/3 (2000). Bevat: 
- J. Willems, 'Van verlichten naar verleiden. Inleiding' (162-164). 
- L. Dalderup, 'Wetenschapsvoorlichting en wetenschapsbeleid in Nederland 1950-2000' (165-192). 
- P. van Mensch, 'Tussen object en samenleving. 25 Jaar musea van natuurwetenschap en techniek in 

Nederland' (193-206). 
- M. Lürsen, H. Mulder en M. Lieshout, 'Kronkelpaden en afslagen. Ontwikkelingen in en om weten

schapswinkels' (207-213). 
- E.-J. Tuininga, 'Sturing van wetenschap en technologie, 1965-2000' (214-227). 
- N. Wiedenhof, 'Wetenschaps- en techniekvoorlichting op zoek naar balans tussen Apollo en 

Dionysos' (228-239). 
- H. Snijders, 'Internet als stoommachine van de eenentwintigste eeuw' (240-242). 

H. van Bekkum en J. Reedijk ed.. Chemie achter de dijken. Uitvindingen en uih-inders in de eeuw na Van 't 
Hoff {Amsterdam 2001). [Een groot aantal zeer korte (2 pp.) artikelen, met een iets langere inleiding 
over Van 't Hoff] 

Mat Drummen, Cornelis de Jager, Hugo van Woerden ed., Evolutie in weer- en sterrenkunde: 100 jaar 
Nederlands onderzoek (Utrecht 2001). [Uitgegeven in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor 
Weer- en Sterrenkunde. [ 

Marijke Gijswijt-Hofstra en Roy Porter ed.. Cultures of neurasthenia. From Beard to the First World War 
(Amsterdam/New York 2001). Hierin o.a.: 
- Joost Vijselaar, 'Neurasthenia in the Netherlands' (239-255). 
- Jessica Slijkhuis, 'Neurasthenia as Pandora's box? "Zenuwachtigheid" and Dutch psychiatry around 

1900' (257-278). 
- Marijke Gijswijt-Hofstra, 'In search of Dutch neurasthenics from the 1880s to the early-i920s' (279-

308). 
- Nelleke Bakker, 'A harmless disease: children and neurasthenia in the Netherlands' (309-327). 

F. Huisman en H. te Velde ed., De medische kleine geloven. Themanummer De Negentiende Eeuw 25/3 
(2001). Bevat: 
- Frank Huisman en Henk te Velde, 'Op zoek naar nieuwe vormen in wetenschap en politiek. De 

'medische' kleine geloven' (129-136). 
- .'\manda Kluveld, 'Felix Ortt. De kleine geloven als brug tussen wetenschap en geloof' (137-146). 
- Willem de Blécourt, 'De macht van de vrouwelijke hand. De feminisering van het magnetisme rond 

1900' (147-160). 
- Hugo Röling, 'De voordelen van het vegetarisme voor de gezondheid. .Argumentatie en propaganda 

in De vegetarische bode' (161-172). 
- Marijke Gijswijt-Hofstra, 'Homeopathie rond 1900: een klein geloof?' (173-185). 
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G. Somsen ed.. De doorbraak van de experts. Wetenschap en maatschappelijke vernieuwing rond 1945. 
Themanummer Gewina 24/4 (2001). Bevat: 

- 1. Weijers, 'De binnenhuisarchitecten van de verzorgingsstaat. Menswetenschappers en doorbraak' 
(8-18). 

- G. Somsen, 'Waardevolle wetenschap. Bespiegelingen over natuurwetenschap, moraal en samenle
ving in de aanloop naar de doorbraakbeweging' (19-36). 
- A. van den Boogaard, 'Economie als wiskundige abstractie of als uitdrukking van zingeving? 
Strijdende visies bij het ontstaan van het Centraal Planbureau' (37-53). 

- G. Alberts, 'Wiskunde en wederopbouw. Deskundigen en hun prometheïsche huiver' (54-70). 
Themenheft Kontextualistische Technikgeschichte in den Niederlanden. Technikgeschichte 6SI2 (2001). 
Bevat: 

- J.W. Schot, 'Kontextualistische Technikgeschichte in den Niederlanden' (93-106). 
- A. van den Bogaard en CD. Disco, 'Die Stadt als Innovationsknotenpunkt (107-132). 
- O. de Wit, .A.. Albert de la Bruhèze en M. Berendsen, 'Ausgehandelter Konsum: Die Verbreitung der 

modernen Küche, des Kofferradios und des Snack Food in den Niederlanden' (133-155). 
- P. Baggen, 'Technischer Vollzeitunterricht in den Niederlanden am Beispiel der Berufsfachschulen' 

(157-179). 

4. OUDHEID EN MIDDELEEUWEN 

W.L. Braekman, 'Kasselse verzameling zestiende-eeuwse medische recepten'. Verslagen en mededelingen 
van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 109 (1999) 219-261. [Nederlandse 
recepten, tekstuitgave.] 

L. Demaitre, 'Domesticity in Middle Dutch "Secrets of Men and Women'", Social History of Medicine 14 
(2001)1-26. 

E. Huizinga, 'De diepe kloof Over het onderscheid tussen ideaal en realiteit van de middeleeuwse chi
rurg, in het bijzonder in de Nederlanden', Millennium 14 (2000) 58-85. 

E. Huizinga, 'Een decennium van artes-studies. Bibliografisch overzicht van publicaties over artes-litera
tuur sinds 1980, met nadruk op de medioneerlandistiek'. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke 
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde iii (2001) 99-164. 

J. Reynaert, 'Der vrouwen heimelijckeit als secundaire bron in de Zuid-Nederlandse bewerking van de 
'Chirurgia magna' van Lanfranc van Milaan, Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie 
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in (2001) 165-188. 

5.1500-1800 

P. Bangma, 'De invloed van de overheid op de gezondheidszorg van 1400 tot 1800 in Amersfoort', 
Scientiarum Historia 26 (2000) 9-14. 

H.J..V1. Bos, Redefining geometrical exactness: Descartes' transformation of the early modern concept of con
struction (New York/Berlijn/ Heidelberg 2001). [Ook aandacht voor de Nederlandse receptie van 
Descartes.] 

CA, Davids, 'Patents and patentees in the Dutch Republic, 1580-1720', History and Technology 16 (2000) 
263-283. 

CA. Davids, 'Amsterdam as a centre of learning in the Golden Age of the Dutch Republic, 1580-1700' in: 
P.K.O'Brien, D. Keene, M.C.'t Hart en H. van der Wee ed.. Urban achievement in early modern Europe. 
Golden ages in Antwerp, .Amsterdam and London (Cambridge 2001) 305-325. 

M. Degenaar, 'John Locke en de zeventiende-eeuwse Nederlandse geneeskunde', Gewina 24 (2001) 1-17. 
Kris Delcroit en Toon van Houdt, 'Botany, patronage and community in early eighteenth-century 

Holland. The correspondence, 1735-1738, between Carolus Linnaeus and Johannes Bartsch', Lias 26 
(1999) 233-283. 

F. Depuydt en L. Decruynaere, 'De Vlaanderen-kaarten van Mercator en Ortelius: in welke mate zijn ze 
metrisch nauwkeurig', Caert-thresoor 20 (2001) 13-19. 

Z. van den Eisen, 'De Rotterdamse sympathiekwestie (1696-1697): de coëxistentie van natuurwetenschap 
en toverij'. Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland. Documentatieblad van de Werkgroep Sassen 11 
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(2000) 97-117. 

.\. Fix, 'Bekker and Bayle on comets'. Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland. Documentatieblad 
van de Werkgroep Sassen 11 (2001) 81-96. 

Kurt Hawlitschek, 'Niederlandische Mathematik und Technik. Ihr Einflu.ss auf LUm im 17. Jahrhundert', 
Ulm und Oberschwahen. Zeitschrift j'iir Geschichte und Kunst 51 (2000) 23-41. 

W. Klever, 'Spinozisme in het geding tussen Hulsius, Braunius en Bernoulhus. Een Gronings debat anno 
1702', De Zeventiende Eeuw i6 (2000) 118-135. 

N. .Malcolm, 'Six unknown letters from Mersenne to Vegelin', Tlie Seventeenth Century 16 (2001) 95-122. 
M. Niël, 'De perspectivische ruimteweergave van het Gezicht in vogelvlucht op Amsterdam van Cornelis 

Anthonisz', Caert-thresoor 19 (2000) 107-113. 
C.S. Oldenburg-Ebbers, 'Catalogues of gardens in the Enlightenment' in: W.R. Shea ed., Science and the 

visual image in the Enlightenment (Canton (Mass.) 2000) 213-226 
Han van Ruler, 'Minds, forms and spirits. The nature of Cartesian disenchantment'. Journal of the History 

of Ideas 61 (2000) 381-395. [Over B. Bekker en A. Geulincx. | 
A.M.G. Rutten, Dutch Transatlantic medicine in the eighteenth century under the cover of the West Indies 

Company (Rotterdam 2000). 
R.H. Vermij, 'Dirk Santvoort, een achttiende-eeuwse materialist'. Geschiedenis van de Wijsbegeerte in 

Nederland. Documentatieblad van de Werkgroep Sassen 11 (2000) 61-80. 

Beeckman 
K. van Berkel, 'Descartes' debt to Beeckman, Inspiration, cooperation, conflict' in: S. Gaukroger, J. 
Schuster en J. Sutton ed., Descartes' natural philosophy (Londen/New York 2000) 46-59. 

Boerhaave 
Harold J. Cook, 'Boerhaave and the flight from reason in medicine'. Bulletin of the History of Medicine 74 

(2000) 221-240. 

R. Knoeff, 'The making of a Calvinist chemist. Hermann Boerhaave, God, fire and truth', Amhix 48 
(2001) 102-111. 

Cellarius 
R.H. van Gent, 'De hemelatlas van Andreas Cellarius: het meesterwerk van een vergeten Hollandse kos-
mograaf', Caert-thresoorn) (2000) 9-25, 

van Geulen 
H.J.M. Bos, 'Ludolf van Geulen en de uitdaging van de wiskunde', Nieuw Archief voor Wiskunde vijfde 
reeks, 1 (2000) 259-262. 

Dou 
|. de Bruin, 'De "pertinente generale caerte" van West-Friesland (1651-1654) en de landmeter Johannes 
Dou', Caert-thresoor 19 (2000) 1-5. 

Geelkercken 
P.H. Meurer, 'De jonge Nicolaes van Geelkercken', Caert-thresoor 20 (2001) 41-47. 

Gorlaeus 
Ch. Lüthy, 'David Gorlaeus' atomism, or: the marriage of protestant metaphysics with Italian natural 
philosophy' in: Ch. Lüthy, J. Murdoch en W. Newman ed.. Late medieval and early modern corpuscular 
matter theories (Leiden 2001) 245-290. 

De Graaf 
H.L. Houtzager, 'Het tijdgebonden experiment van Reinier de Graaf in de ontwikkeling van het voort-
plantingsonderzoek. Een beknopt overzicht'. De Zeventiende Eeuw 17 (2001) 40-49. (Themanummer: tijd 
en de zeventiende-eeuwse cultuur.) 
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Huygens 
E. Schliesser, 'Een kaart van Visscher en de grote globe van Blaeu in de bewijsvoering van een proef met 

slingeruurwerken van Huygens', Caert-thresoor \i) (2000) 51-55. 
N. Wolloch, 'Christiaan Huygens' attitude toward animals', Journal of the History of Ideas 61 (2000) 415-

432. 

Nieuwland 
Danny Beckers, 'Pieter Nieuwland (1764-1794). Natuurfilosoof, wiskundige en dichter', De .Achttiende 
Eeuwig (2001) 3-20. 

Regius 
Th. Verbeek, 'The invention of nature: Descartes and Regius' in: S. Gaukroger, J. Schuster en J. Sutton 
ed., Descartes' imturalphilosophy (Londen 2000) 149-167. 

Seba 
Albertus Seba, Cabinet of natural curiosities. The complete plates in colour, 1734-1765, Irmgard Müsch e.a. 
ed., vertaling: Anne Hentschel e.a. (Keulen 2001). [Fotomechanische herdruk van Lucupletissimi rerum 
naturalium thesauri.\ 

Stevin 
Simon Stevin, Het burgherlick leven & anhangh, hertaald in modern Nederlands door A.C.G. Fleurkens, 

toegelicht door Pirn den Boer (Utrecht 2001). 
P. Samara, 'De politieke filosofie van Simon Stevin', Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland. 

Documentatieblad van de Werkgroep Sassen 11 (2000) 21-49. 

De Witt 
A.W. Grootendorst ed., Jan de Witt's Elementa curvarum linearum liber primus (New York/Berlijn/Heidel-
berg 2000) [facsimile met Engelse vertaling, voorzien van annotatie en inleiding.] 

6.1800-HEDEN 

Wiskunde en natuurwetenschappen (1800-heden) 

G. Alberts, 'Een eeuw wiskunde en werkelijkheid. De opkomst van het wiskundig modelleren'. Nieuw 
.Airhief voor Wiskunde vijfde reeks, 1 (2000) 59-67. 

B. Allart, 'Perspectives on science in Dutch nineteenth-century general periodicals, or ideas on the use of 
scientific education', Scientiarum Historia 26 (2000) 193-200. 

CD. Andriesse, De republiek der kerngeleerden (Bergen (N.H.) 2000) [Geschiedenis van de stichting 
Reactor Centrum Nederland, later Energie Centrum Nederland, 1962-1984I. 

D.J. Beckers, '"In veel wijsheid is veel verdriet". J.W. Karsten (1775-1825) en zijn volks-meetkunde', 
Euclidesjb (2000-2001) 145-149. 

D.J. Beckers, '"My little arithmeticians!" Paedagogic ideals in Dutch mathematics education, 1790-1840', 
Paedagogica Historica },6 (2000) 979-1001. 

D.J. Beckers, '"Een braaf en leerzaam meisje". Rekenonderwijs voor Biedermeiermeisjes in Nederland, 
1800-1860', Gewina 23 (2000) 107-122. 

D.J. Beckers, 'Positive thinking. The reception of Lacroix's theory of negative numbers in the Nether
lands, Revue d'Histoire des Matliéinatiques 6 (2000) 95-126. 

D.J. Beckers, 'Definitely infinitesimal. Foundations of the calculus in the Netherlands, 1840-1870', Annals 
of Science ̂ & (2001) 1-16. 

D.J. Beckers, '"Untiring labour overcomes all!" The Dutch Mathematical Society in comparison to its 
various counterparts in Europe', Historia Mathematica 28 (2001) 31-47. 

D.J. Beckers, 'Pieter Curten: koopman wiskundige' in: W. Schikhof e.a. ed., Circumspice. Various papers 
in and around mathematics in honor of .Arnoud CM. van Rooij (Nijmegen 2001) 319-327. [Directeur 
Bataafsch Genootschap (Rotterdam), 1767-1840.] 

J. van Bennekom, Geschiedenis van het zoölogisch station en het Nederlands Instituut voor Onderzoek der 
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Zee (Den Burg, Texel 2001). (NIOZ, publicatie nr. 3638.) 
K. van Berkel, 'Kwaliteit en zuinigheid in het wetenschappelijk onderzoek' in: K. Schuyt en E. Taverne, 

1950. Welvaart in zwart-wit (Den Haag 2000) 331-354. 
M. van Goor, 'De wederopbouw van Nederland en de organisatie van wetenschappelijk onderzoek (1945-

1947)'. Scientiarum Historiaiö (2000) 201-216. 
L. Hacquebord en W.F.J. Mörzer Bruyns, 'Nederlandse en Belgische wetenschappelijke poolreizen van na 

1875. Een overzicht', Scientiarum Historia 26 (2000) 161-171. 
Bart van Heerikhuizen, 'Sociaal evolutionisme in de vormende jaren van de sociologie, in het bijzonder 

in Nederland', .Amsterdams Sociologisch Tijdschrift ijh-i (2000) 82-95. (Themanummer Sociale evolu
tie. Het evolutieperspectief in de sociologie.) 

M.G. Kemperink, 'Jungle en paradijs. Darwinisme in de Nederlandse roman (1885-1910)', Nederlandse 
Letterkunde 4 (1999) 1-36. 

W. Krul, 'Wetenschappelijke specialisatie en gemeenschappelijke cultuur. Humaniora en natuurweten
schappen in de Groningse rectoraatsredes uit het laatste kwart van de negentiende eeuw'. Spiegel der 
Letteren 42 (2000) 97-115. 

A.J.P. Maas, Atomisme en individualisme. De Amsterdamse natuurkunde tussen 1H-7 en 1940 (Hilversum 
2001) (proefschrift UvA). 

.\.J.P. Maas, 'Tachtigers in de wetenschap. Een nieuwe kijk op het ontstaan van de 'Tweede Gouden 
Eeuw' in de Nederlandse natuurwetenschap'. Tijdschrift voor Geschiedenis 114 (2001) 354-376. [Een dis
cussie n.a.v. dit artikel met B. Willink: ibidem, 583-586. [ 

H. Maat, Science cultivating practice. A history of agricultural science in the Netherlands and its colonies 
1S65-19S6. Proefschrift Wageningen (2001). 

E. de Moor, 'Wat wilde Tatiana Ehrenfest-.Afanassjewa?', Euclidesjj (1999-2000) 117-123. 
E. de .Moor, 'Euclides' moeilijkste eeuw', Euclides 76 (2000-2001) 290-302. [Over het meetkunde-onder-

wijs in de twintigste eeuw.] 
F.J. Ormeling sr., 'De residentiekaarten van Java en Madoera', C(jerf-f/iresoori9 (2000) 45-49. 
Angelie Sens, Mensaap, heiden, slaaf Nederlandse visies op de wereld rond iSoo (Den Haag 2001). Oorspr. 

proefschrift Nijmegen (2001). ]Hoofdstuk 2: Aap, albino, adam. Het wetenschappelijk debat.] 
Bert Theunissen, ',Vi(f en nog eens nut'. Wetenschapsheelden van Nederlandse natuuronderzoekers, 1800-

1900 (Hilversum 2000). (Bevat studies over Van der Hoeven, Harting, Mulder, Donders, De Vries, 
Beijerinck, en Lorentz; grotendeels bewerkingen van eerder verschenen artikelen.] 

Ariëns Kappers 
CU. Ariëns Kappers, Reiziger in breinen. Herinneringen van een hersenonderzoeker (Amsterdam 2001), 
Frank van Kolfschooten ed. [.Memoires van de in 1946 overleden hersenonderzoeker.] 

Beth 
Paul van Ulsen, E.W. Beth als logicus (Amsterdam 2000). 

Brouwer 
Dirk van Dalen, L.E.J. Brouwer (1S81-1966). Een biografie. Het heldere licht der wiskunde. (Amsterdam 

2001). 

Dirk van Dalen ed., L.E.J. Brouwer en de grondslagen van de wiskunde (Utrecht 2001) [uitgave van 
Brouwers proefschrift (1907) en stukken desbetreffend, en zijn inaugurele rede, met commentaar.[ 
(Eerder verschenen als: Over de grondslagen der wiskunde, Amsterdam 1981.) 

J.P. van Bendeger, 'Luitzen Egbertus Jan Brouwer' in: Hans Achterhuis e.a. ed.. De denkers. Een intellectu
ele biografie van de twintigste eeuw (Amsterdam/Antwerpen 1999) 147-155. 

Van Dantzig 
G. Alberts, Twee geesten van de wiskunde. Biografie van David van Dantzig (Amsterdam 2000). 
G. Alberts, 'Kansdroom. David van Dantzigs vroege .schreden op stochastisch pad', Stófori (2000) 4-11. 
G, Alberts, 'David van Dantzig, wiskundig oninivoor'. Nieuw .Archief voor Wiskunde vijfde reeks, 1 (2000) 

288-293. 
G. Alberts en H. Blauwendraat ed.. Uitbeelden in wiskunde (Amsterdam 2000). [Proceedings van het 
symposium Van Dantzig 2000.) Bevat: 
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- W.T. van E,st, 'David van Dantzig. Wendbaar meesterschap' (1-19). 
- L.J.M. Bergmans, 'Mannoury, significa, Wiener Kreis en Unity of Science in de jaren dertig' (21-37). 
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