
Gewina 28 (2005) i47-i53 

SIGNALEMENTEN 
Recente bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse wetenschap: 2004. 

Leo van Bergen, Danny Beckers en Rienk Vermij 

1. HISTORIOGRAFIE 

2. ALGEMEEN. LANGERE PERIODEN 

K.S. Grooss, Early surgical instruments; B.W.). 
Grob, The anatomical models of dr. Louis Auzoux; 
The laboraty equipment of Willem Einthoven. A 
descriptive catalogue (Leiden: Museum Boerhaave 
2004) (Museum Boerhaave communication 305). 

Cees Renckens, Dwaalwegen in de geneeskunde: 
over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en 
kwakzalverij (Amsterdam 2004) [Nederlandse 
voorbeelden]. 

3. BUNDELS EN THEMANUMMERS 

O.S.H. Lie en I. Reynaert ed., Artes in context. Op
stellen over het handschriftelijke milieu in Middel
nederlandse artesteksten (Hilversum 2004). Bevat: 
- W. van Anrooij, 'Een weinig courante combina

tie. Volkstalige artesliteratuur en (noord-) 
Nederlandse historiografie in Middeleeuwse 
verzamelhandschriften' (13-24). 

- N. Klunder, 'Op het breukvlak van geestelijke 
en artesliteratuur. De handschriftelijke inbed
ding van de Middelnederlandse Lucidarius-
teksten (25-40). 

- O.S.H. Lie, 'Lichaamstaal: fysiognomie in 
Middelnederlandse handschriften' (41-58). 

- L. Veltman, 'Een breed spectrum tussen hemel 
en aarde. Astronomie in verzamelhandschrif
ten' (59-78)-

- J. Reynaert, 'Kwade en goede dagen in Middel
nederlandse handschriften' (79-98). 

- E. Huizenga, 'Het wonderbaarlijke leven van 
meester Jan Framons. Handschriftelijke con
text, structuur, en intentie van de Middel
nederlandse overlevering van de jonghe 
Lanfranc (99-148). 

- J. Reynaert, 'Arteshandschriften. Een verken
ning van het 'genre' aan de hand van de manu
scripten in de bibliotheek van de universiteit 
Gent' (149-167). 

K. van Berkel ed., De Akademic en de tweede gouden 
eeuw (Amsterdam: Edita KNAW 2004). Bevat: 

- W.W. Mijnhardt,'De Akademie in het culturele 
landschap rond 1900' (15-41). 

- F.H. van Lunteren, 'Wetenschap voor het va
derland. J.D. van der Waals en de afdeling 
natuurkunde' (43-106). 

- K. Van Berkel, 'De Akademie, Indië en de bloei 
van de sterrenkunde in Nederland. De eclips
commissie van 1899' (107-138). 

- G.A.C, van der Lem, 'Het historisch besef bij 
de Akademie' (139-177). 

Jacques L.R. Touret en Robert RW. Visser ed., 
Dutch pioneers of the earth sciences (Amsterdam: 
Edita KNAW 2004). Hierin: 
- W.H. Zagwijn, 'Berkhey's Treatise on the 

grounds of Holland (1771): geology before the 
term existed' (1-32). 

- E. den Tex, 'Was basalt derived from water or 
from fire? Dutch contributions to an 18''' cen
tury controversy" (33-41) [Van Marum, A.G. 
Camper]. 

- G. Vanpaemel, 'Geology in the Belgian provin
ces during the reign of William I' (73-84). 

- J.L.R. Touret,'Hermann Vogelsang (1838-1874), 
"europeen avant la lettre"' (87-108). 

- F.R. van Veen,'Staring and his geology lectures 
at Delft in 1863' (109-128). 

- P.E. Faasse, 'W.C.H. Staring's geological map of 
the Netherlands' (129-138). 

- ).|. de Vries, 'From speculation to science. The 
founding of groundwater hydrology in the 
Netherlands' (139-164). 

- E.W..^. Mulder, 'Maastricht Cretaceous finds 
and Dutch pioneers in vertebrate paleontology' 
(165-176). 

- D. Visser, 'An unpublished manuscript by 
C.E.A. Wichmann' (177-195) Imet een editie 
van dit manuscript, "Ueber den Chloromelanit 
von der Humboldt-Bai auf Keu-Guinea"]. 

Wiep van Bunge ed., The early Enlightenment in 
the Dutch republic 1650-1750. Selected papers of a 
conference held at the Herzog August Bibliothek, 
Wolfenbiittel 22-25 March 2001 (Leiden en Boston 
2003). Hierin: 
- Eric lorink, '"Outside God there is nothing": 

Swammei'dam, Spinoza, and the Janus-face of 
the early Dutch Enlightenment' (81-107). 

- Andrew Fix, 'Comets in the early Dutch 
Enlightenment' (157-172). 
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- Henri Krop, 'Medicine and philosophy in 
Leiden around 1700: continuity or rupture?' 
(173-196). 

- Geert Vanpaemel, 'The culture of mathematics 
in the early Dutch Enlightenment' (197-211). 

N. Wiechman en ]. Wachelder ed.. Zorgen als pro
fessie. Themanummer Gewina 27 (2004) nr. 2. 
Bevat: 
- N. Wiechman en J. Wachelder, 'Zorgen als pro

fessie: een inleiding' (57-65). 
- C.Th. Bakker, 'Zusters van liefde voor de 

verzorging. Hoe de heilige regel van de Con
gregatie van Zusters van Liefde Moeder van 
Barmhartigheid uit Tilburg een stempel drukte 
op de zorgpraktijk in drie Rooms-Katholieke 
gestichten' (66-77). 

- G.J.C, aan de Stegge, 'Honderdtwintig jaar psy
chiatrische verpleegopleiding in Nederland' 
(78-99). 

- H. ten Boom, H. Philipsen en F. Stevens, 'Een 
schets van de professionalisering van de wijk
verpleging in de laatste vijftig jaar' (100-119). 

- F. Huisman, 'Verpleging en verzorging: wiens 
geschiedenis?' (120-125). 

Th.J.A. Terlouw ed.. Geschiedenis van de fysiothe
rapie bezien door andere ogen. Bijdragen tot de ge
schiedenis van de fysiotherapie in de negentiende en 
twintigste eeuw geschreven door Nederlandse en bui
tenlandse onderzoekers (Amsterdam 2004). Hierin: 
- Th. J.A. Terlouw, 'Verleden, heden en toekomst 

van de geschiedenis van de fysiotherapie' (25-
38). 

- Th. J.A. Terlouw, 'Introduction and develop
ment of medical gymnastics in the Nether
lands in the nineteenth century' (39-66). 

- Th. J.A. Terlouw en Alice Juch, 'Othopedie als 
kunde en kunst. Orthopeden en heilgymnas-
ten: concurrerende beroepsgroepen, 1880-1908' 
(67-108). 

- Th. J.A. Terlouw en Alice Juch, 'In het belang 
der lijdende mensheid. Pogingen van de Ne-
derlandsche Orthopaedische Vereeniging tot 
uitschakeling van de niet-medische concurren
tie, 1908-1942' (109-172). 

- J. de Lange, 'Goede buur of verre vriend? De 
bewegingstherapeut in de Geestelijke Gezond
heidszorg, 1821-1975' (173-194)-

- B, Widdershoven, 'Het aanbod van heilgymnas-
tiek en fysische therapie door de Nederlandse 
ziekenfondsen voorafgaand aan de ziekenfonds
wet van 1941. Een Amsterdamse casestudy' (195-
2n). 

- K.-P. Companje, 'De erkenning van de be
roepsgroep der heilgymnasten-masseurs' (213-
235)-

M. Kemperink, B. Peperkamp en P. Wackers ed., 
Literatuur en natuurwetenschap. Themanummer 
van Nederlandse Letterkunde 9 (2004) nr. 3, 
Bevat: 
- J. Reynaert, 'Wereldbeeld en astrologie in 

iniddelnederlandse didactische literatuur (tot 
ca. 1400)' (210-236). 

- Marijke Meijer Drees, '"Godt doet groote din
gen, ende wij en begrijpense niet". Een ge-
sprekspamflet over de komeet van 1664' 
(237-254). 

- Inger Leemans, 'De weg naar de hel is gepla
veid met boeken over de bijbel. Vrijgeest en 
veelschrijver Willem Goerec (1635-1711)' (255-
273)-

- Mary Kemperink, '"Eén energie oneinig omge
zet". Thermodynamica in de Nederlandse lite
ratuur van het fin de siècle' (274-295). 

- Ralf Grüttemeier, '"De economie leert U". 
Nieuwe zakelijkheid en wetenschap' (296-312). 

Frans W. Saris en Rob Visser ed.. Bèta's onder de 
Ictterheren. Themanummer van De Gids 168 
(2005) nr. 3/4 (maart/april). Bevat: 
- Bert Theunissen, 'Gids en Galapagos' (219-

223). 
- Rob Visser, 'Hubrechts Gids-artikelen over de 

evolutietheorie' (224-228). 
- Ad Maas, 'D.J. Korteweg: backbencher van de 

Tweede Gouden Eeuw' (229-244). 
- Klaas van Berkel, 'Het Gids-debuut van Dijk-

sterhuis' (245-254). 
- P.A. Muller, 'De onthoofding van Clio's stief

kind' (255-259). 
- Dirk van Delft, 'Over toestellen en papieren' 

(260-268). 
- Wiel Kusters, 'Bierens de Haan, Von Baer, 

Draaisma en Vasalis' (269-273). 
- Harm Habing, 'Waarom waren zij zo geboeid 

door de moderne astrofysica?' (274-284). 
- H. Beukers, 'De mens, een sociaal levende roof-

primaat' (285-287). 
- J.H. van der Waals, 'Universiteit en innovatie' 

(288-299). 
- Jos van den Broek, 'Psalm 1' (300-302). 
- Frans W. Saris, 'De evolutie in nieuwe banen' 

(303-311). 
- Barabara Allart, 'Wetenschapsredacteuren en 

hun invloed op wetenschap in De Gids' (312-
321)-

Geodesia 45 (2003) afl. 12 ]terugblik bij de ophef
fing van het tijdschrift]. Met: 
- J. Alberda, 'De geschiedenis van de landmeet-

kundige ingenieursverenigingen' (496-499). 
- B. van Osch en A. van der Meer, 'Geïllustreerde 

geschiedenis van (NGT) Geodesia' (505-513). 
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- J. de Kruif en Th. Scheele, 'Zes hoofdredacteu
ren over een kwart eeuw Geodesia' (514-516). 

- H. Quee, '44 jaar Geodesia: groei, stabiliteit, 
traditie' (520-525). 

Veetransport. Gebaande paden of nieuwe wegen? 
Argos. Bulletin van het veterinair historisch ge
nootschap nr. 31 (najaar 2004). Bevat: 
- W. Gijsbers en E. Lambooij, 'Ossen voor de 

bijl. Een hedendaagse kijk op het historisch 
transport van slachtvee' (7-18). 

- W. Gijsbers en P.A. Koolmees, 'Vee over zee. 
Enkele voorbeelden van (vroegmodern dier
transport naar, van en in Amerika' (19-24). 

- H.P.M. Hillegers, 'Veetransport in zuidelijk 
Limburg; een geïllustreerd historisch overzicht' 

(25-32). 
- R. Rommes, 'Twee eeuwen runderpest in Ne

derland (1700-1900)' (33-40). 

4- OUDHEID EN MIDDELEEmVEN 

2S1S. Diplomatische editie (2 delen, Hilversum: 
Verloren 2004) (Middeleeuwse verzamelhand
schriften uit de Nederlanden, lo). 

Erwin Huizenga, Bitterzoete balsem: geneeskunde, 
chirurgie en farmacie in de late Midddeleeuwen 
(Hilversum 2004). 

R. Jansen-Sieben, 'Mensenvlees als medicijn of: 
medicinaal kannibalisme. Een unieke getuigenis 
uit de middeleeuwse Nederlanden', Scientiarum 
Historia 30 (2004) 155-184. 

Joris Reynaert, 'Astrologie en determinisme in 
iniddelnederlandse teksten omstreeks 1300', Spie
gel der letteren 46 (2004) 105-131. 

Steven Vanderputten,'Natuurverschijnselen in de 
middeleeuwse geschiedschrijving: voortekenen of 
"faits divers"?'. Jaarboek voor Ecologische Geschie
denis (2002) 1-18. 

Saskia Bogaart, Geleerde kennis in de volkstaal. 
Van den proprieteyten der dinghen (Haarlem 14S5) 
in pfrspert/ef (Hilversum 2004) (Artesliteratuur 
in de Nederlanden, 4). 

W.L. Braekman, 'Onbekend zestiende-eeuws 
handboek van een anonieme chirurgijn', Scien
tiarum historia 50 (2004) 3-15. 

W.L. Braeckman, 'Maijcken Jacquets' verzameling 
medische recepten (16de E.)', Verslagen en Mede
delingen van de Koninklijke Academie voor Neder
landse Taal- en Letterkunde n;} (2003) 391-433. 

W.L. Braeckman, 'Een vrouw zo mooi als een 
paard: kenmerken van een goed paard en van een 
"schoone vrouwe"', jaarboek van de Koninklijke 
Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fon-
teine" te Genf 53-54 (2003-2004), tweede reeks nr. 
45-46, p. 137-170 [over de tekst "De properheden 
vanden perden" uit 1433]. 

W.L. Braeckman, 'Een "konstboecxken" met een 
spotrecept door een "ongeleerden sotter" (ca. 
1595). Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor 
de stiuiie van de volkscultuur 105 (2004) 327-345. 

M. Elsakkers, 'Her anda neylar. An intriguing cri
terion for abortion in old Frisian law', Scientia
rum Historia 50 (2004) 107-154. 

Erwin Huizenga ed.. Het Wcense arteshandschrift. 
Hs. Wenen, Österreichische nationalbibliothek, 

5.1500-1800 

Clercq, P. de, '"A Dutch Gentleman" in London: 
Anthony George Eckhardt, F.R.S. (1740 - 1810) and 
instruments of his invention'. Bulletin of the 
Scientific Instrument Society 84 (maart 2005) 10-16. 

F.J. Dijksterhuis, 'Once Snell breaks down. From 
geometrical to physical optics in the seventeenth 
century'. Annals of Science 61 (2004I 165-185. 
[Huygens] 

Viktoria Franke, 'Het stokpaardje van een hoog
leraar en regent in ruste. R.M. van Goens (1748-
1810) en de psychologie'. Mededelingen van de 
Stichting Jacob Canipo Weyermans 28 (2005) 1-12. 

Robert D. Huerta, Giants of Delft. Johannes 
Vermeer and the natural philosophers: the parallel 
search for knowledge during the age of discovery 
(Lewisburg & London 2003). 

Renée E. Kistemaker, 'Seba und Ruysch - die 
Anfange der petrinischen Kunstkammer - Peters 
Besuch in Holland', in: M. Buberl en M. Dückers-
hoff ed., Palast des Wissens. Die Kunst- und 
Wunderkammer Zar Peters des Grossen (2 din., 
München 2003) II 54-66. 

M. Barlow Pepin, The emergence of the telescope. 
Janssen, Lipperhey, and the unknown man. Revised 
edition, Duncanville, Texas: T Tauri productions 
2004. 
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Bert van de Roemer, '"Neat nature. The relation 
between nature and art in a Dutch cabinet of 
curiosities from the early eighteenth century', 
History of Science 42 (2004) 47-84. 

Dorothee Sturkenboom, De elektrieke kus. Over 
vrouwen, fysica en vriendschap in de iSde en igde 
eeuw. Het verhaal van het natuurkundig Genoot
schap der Dames in Middelburg (Amsterdam/ 
Antwerpen 2004). 

D. Sturkenboom, 'Begeesterd door de Natuur. 
Rademachers maidenspeech voor het Natuur
kundig Genootschap der Dames te Middelburg 
(1790)', De Achttiende Eeuw 56 (2004) 123-131. 

Rienk Vermij, 'Sterrenkunde en eindtijdverwach
ting tijdens de Nederlandse opstand: Albertus 
Leoninus en de theorieën van Copernicus', 
Gewina 27 (2004) 187-206. 

E.G.E. van der Wall, 'Newtonianism and religion 
in the Netherlands', Studies in History and Philos
ophy of Science A 35 (2004) 493-514. 

Huib Zuidervaart and Rob H. van Gent, '"A Bare 
Outpost of Learned European Culture on the 
Edge of the Jungles of Java". Johan Maurits Mohr 
(1716-1775) and the Emergence of Instrumental 
and Institutional Science in Dutch Colonial 
Indonesia', Isis 95 (2004) 1-33. [Mohr, predikant 
in Batavia en bezitter van een sterrenwacht.] 

H.I. Zuidervaart, 'Reflecting "popular culture": 
The introduction, diffusion, and construction of 
the reflecting telescope in the Netherlands', 
Annals of science 61 (2004) 407-452. 

Bartjens 
Willem Bartjens, De Cijfferinghe (1604). Het 
rekenboek van de beroemde schoolmeester (Hil
versum 2004). [deel 2 in de serie Rekenmeesters; 
editie verzorgd en ingeleid door Danny Beckers 
en Marjolein Kool.] 

Boerhaave 
R. Knoeff, 'Het begrip "Natuur" in Boerhaave's 
oraties', De Achttiende Eeuw }6 (2004) 112-122. 

U. Klein, 'Experimental history and Herman 
Boerhaave's chemistry of plants'. Studies in the 
History and Philosophy of Science C: Studies in the 
History and Philosophy of Biological and Bio
medical Sciences 34 (2003) 533-567. 

Cardinael 
M.H. Sitters, 'Sybrandt Hansz. Cardinael (1578-
1647). Een eigenzinnige meetkundige tussen 
Stevin en Huygens', Gewina 27 (2004) 14-32. 

Van Coehoorn 
J. van Hoof, Menno van Coehoorn (1641-1704): 
vestinghouwer, belegeraar, infanterist (Utrecht 
2004). 

Van Deventer 
W. Alhlers, 'Jacob van Deventer, nieuwe ideeën en 
nieuwe vragen', Caert-thresoor 25 (2004) 59-64. 

Dou 
H.C. Pouls, De landmeter Jan Pietersz. Don en de 
Hollandse cirkel (Delft: Nederlandse commissie 
voor geodesie 2004). 

Houttuyn 
M. Boeseman en W. de Ligny, Martinus Houttuyn 
(1720-179S) and his contributions to the natural 
sciences, with emphasis on zoology (Leiden: Natio
naal Natuurhistorisch Museum 2004) (Zoölogi
sche verhandelingen, 349). 

Huygens 
F.J. Dijksterhuis, Lenses and waves. Christiaan 
Huygens and the mathematical science of optics in 
the seventeenth century (Dordrecht 2004) (oorspr. 
proefschrift Twente, 1999]. 

F. Chareix, 'Vaincre la houle. Les horloges mari
nes de Christiaan Huygens', in: V. Jullien ed., Le 
calcul des longitudes. Un enjeu pour les mathéma-
tiques, I'astronomie, la mesure du temps et la navi
gation (Rennes 2002) 169-202. 

M.S. Mahoney, 'Huygens and the pendulum: 
from device to mathematical relation', E. 
Grosholz en H. Breger ed.. The growth of mathe
matical knowledge (Boston 2000) 17-40. 

Rudolf Dekker, 'Tijd meten en een dagboek 
schrijven in de zeventiende eeuw. De relatie tus
sen innovatie in techniek en cultuur bij Con-
stantijn junior en Christiaan Huygens', Tijdschrift 
voor Economische en Sociale Geschiedenis 1 (2004) 
nr. 4, p. 23-39. 

R.H. Vermij, Huygens. De mathematiscring van de 
werkelijkheid (Diemen 2004). 

R.H. Vermij, H. Van Dijk en C. Reus, Christiaan 
Huygens (Utrecht 2004) (Zebrareeks, 17). [uitgave 
in samenwerking met de Nederlandse Vereniging 
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van Wiskundeleraren. Uitgave voor het onder
wijs, met opgaven.] 

Karen Fletcher ed.. Proceedings of the internatio
nal conference Titan from discovery to encounter. 
15-17 April 2004, Estec, Noordwijk, The Nether
lands (Noordwijk: ESA 2004) (SP-1278). Hierin: 
- C D Andriesse,'Discovering Huygens' (3-10). 
- .Albert van Helden, 'Huygens, Titan, and 

Saturn's ring' (11-29). 
- Joella G. Yoder, 'The Huygens manuscripts' 

(43-54)-
- Fabien Chareix, 'Huygens and mechanics' (55-

65)-
- Henk J.M. Bos, 'Huygens and mathematics' 

(67-80). 
- Fokko Jan Dijksterhuis, 'Huygens and optics' 

(81-89). 
- Kees Grimbergen, 'Huygens and the advance

ment of time measurements' (91-102). 
- Peter Louwman, 'Christiaan Huygens and his 

telescopes' (103-114). 
- Audouin Dollfus, 'Christiaan Huygens as tele

scope maker and planetary observer' (115-132). 
- Suzanne Débarbat, 'Huygens, I'Academie des 

Sciences et 1'Observatoire de Paris' (145-156). 
- C.J. Verduin, \\ portrait of Christiaan Huygens' 

(157-170)-
- H.F. Cohen, 'Christiaan Huygens and the 

scientific revolution' (171-178). 

Leeuwenhoek 
H. Gest, 'The discovery of microorganisms by 
Robert Hooke and Antoni van Leeuwenhoek, 
Fellows of the Royal Society', Notes and Records of 
the Royal Society of London 58 (2004) 187-201. 

Molengraaff 
Frederik R. van Veen, Gustaaf Molengraaff 1S60-
1942. Een avontuurlijk geleerde (Delft 2004). 

Rumphius 
W. Buijze, Rumphius' Bibliotheek op Ambon 1654-
1702 en Een biografisch lexicon van wetenschappe
lijke contacten destijds in Azië en vanuit Azië met 
Europa (Den Haag 2004). 

Mark Loderichs ed., Rumphius' wonderwereld. 
Zeventiende-eeuwse natuurbeschrijvingen uit 
Ambon (Zutphen 2004). 

Ruysch 
Luuc Kooijmans, De doodskunstenaar. De anato
mische lessen van Frederik Ruysch (Amsterdam 
2004). 

nenten 

Snellius 
Adri den Boer, 'Grafmonumenten van Snellius in 
de Pieterskerk te Leiden', De Hollandse Cirkel 6 
(2004) 63-64. 

Stevin 
H. Elkhadem ed., Simon Stevin. De geboorte van 
de nieuwe wetenschap 154S-1620 (Turnhout 2004). 
Ook in het Frans: Simon Stevin 154S-1620. L'émer-
gence de la nouvelle science (Turnhout 2004). 

Charles van den Heuvel, 'Wisconstighe gedachte
nissen. Maurits over de kunsten en wetenschappen 
in het werk van Stevin', in: Kees Zandvliet ed., 
Maurits, prins van Oranje (Zwolle 2000) 106-121. 

6a. 1800-HEDEN: WISKUNDE EN NATUUR
WETENSCHAPPEN 

L. Aardoom, '125 jaar Nederlandse Commissie 
voor Graadmeting, Waterpassing en Geodesie', 
De Hollandse Cirkel 6 (2004) 5-15, 42-45 en 80-90. 

M. Blauw, Geschiedenis van de waterstaatskaart 
van Nederland, 1865-1992 (Utrecht 2003). 

Hendrik Blauwendraat, Worsteling naar waarheid. 
De opkomst van wiskunde en informatica aan de VU 
(Zoetermeer 2004) (Historische reeks VU, 5). 

Hendrik Blauwendraat, Waardenvolle wiskunde, 
Nieuw Archief voor Wiskunde, vijfde serie, 5 
(2004) 112-114. lOver de geschiedenis van de 
faculteit wiskunde - en het denken over wiskun
d e - aan de VU.] 

C. Gaemers, Nalatenschap als toekomst. De funda
ties van de vrijvrouwe van Renswoude 1754-iSio 
(Zutphen 2004). 

Wim Groen, 'Transformatiemeetkunde. Een aan
loop naar het meetkundeprogramnia van 1968', 
Euclides 79 nr. 7 (mei 2004) 295-299. [Over het 
meetkundeonderwijs van de jaren '60.] 

Ton van Helvoort, 'Articulating biochemistry in 
the Netherlands after the Second World War. 
Science for its own sake', Ambixyi (2004) 199-218. 

B. Hertz en I.H. Stamhuis, 'To be a female stu
dent of science at a Calvinist university, 1930-
1960', in: Soiia Strbaiiova, Ida H. Stamhuis en 
Katefina Mojsejova ed.. Women scholars and in
stitutions. Proceedings of the international confer
ence (Prague, June S-11, 2005) (Praag: research 
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centre for the history of science and humanities 
founded by the Academy of Sciences of the Czech 
republic and the Charles University 2004) (Stu
dies in the history of sciences and humanities, 13) 
1,115-157. 

J.H. Holsbrink, 'De 'Fryske triangulaasje' fan 'e 
Eekhoff-atlas', It Beaken 66 (2004) 48-62 [atlas 
van 1859]. 

Ernst Homburg en Lodewijk Palm ed., De ge
schiedenis van de scheikunde in Nederland, 111, De 
ontwikkeling van de chemie van 1945 tot het begin 
van de jaren tachtig (Delft: Delft University Press 
2004). 

F. Irrgang, Landmeten en cartografie op de 
Koninklijke Militaire Academie in de 19de eeuw 
(Breda: KMA 2004) 

Wim Kleijne,'NOCW 50 jaar'. Nieuw Archief voor 
Wiskunde, vijfde serie, 5 (2004) 308-313 [over de 
geschiedenis van de Nederlandse Onderwijs 
Commissie voor de Wiskunde]. 

Wiel Kusters, 'Tussen bijbel en biologie. Een lec
tuur van A. Koolhaas' spel Noach (1970)', Tijd
schrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 120 
(2004) 143-154-

J.M. Mohrmann, 'Koninklijke marine en zee-
vaartkunde, 1787-1850: de overheid neemt de 
regie in handen'. De Hollandse Cirkel 5 (2003) 71-
84. 

J. Mohrman, 'Hydrografie, geodesie en metrieke 
stelsel in de eerste helft van de negentiende eeuw 
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