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SIGNALEMENTEN 2005 
LEO VAN BERGEN, DANNY BECKERS EN RIENK VERMIJ 

1. Historiografie 

2. Algemeen, langere perioden 

Hans Hooijmaijers, Telling time. Devices for time 
measurement in Museum Boerhaave. A descriptive 
catalogue (Leiden 2005) (Museum Boerhaave com
munication, 311) 

3. Bundels en themanummers 

Marijke Gijswijt-Hofstra et al. ed.. Psychiatrie 
Cidtures Compared. Psychiatry and Mental Health 
Care in the Twentieth Centwry (Amsterdam 2005) 
- Marijke Gijswijt-Hofstra, 'Within and outside 

the walls of the Asylum. Caring for the Dutch 
Mentally ill' (35-72) 

- Harry Oosterhuis, 'A Century of outpatient psy
chiatry and mental health care in the Nether
lands, 1900-2000' (73-102) 

- Gemma Blok, 'Madness and Autonomy. The 
moral agenda of anti-psychiatry in the Nether
lands' (103-115) 

- Joost Vijselaar, 'Out and In: the family and the 
asylum. Patterns of admission and discharge in 
three Dutch psychiatric hospitals 1890-1950' 
(277-294) 

- Cecile aan de Stegge, 'Changing attitudes 
towards "Non-restraint" in Dutch psychiatric 
nursing' (331-358) 

- Toine Pieters, Stephen Snelders, 'Mental ills and 
the "hidden history" of drug treatment practices' 
(381-401) 

- Frank Huisman, 'Making new sense of psychiatry 
and mental health care in the twentieth century' 
(405-423) 

- Ido de Haan, lames Kennedy, 'Progress, patients, 
professionals and the psyche. Comments on 
cultures of psychiatry and mental health care in 
the twentieth century' (424-437) 

Caert-thresoor 24 (2005) nr 1, themanummer kolo
niale kartografie. Bevat: 
- P. van der Krogt, 'J.V.D. Werbata, een topograaf 

uit Oost-Indië, karteert in West-Indië. De eerste 
topografische kaarten van de Nederlandse An
tillen, 1911-1915' (3-13) 

- P. Hooghoff en F. Ormeling, 'Wilhelm Linne-

man: ervaringen bij het karteren van Neder-
lands-lndië, 1926-1936' (14-34) [Met op p. 23-34 
een gedeeltelijke editie van Linnemans dag
boek.] 

Amanda Kluveld, Anne Hilde van Baal, Catharina 
Th. Bakker en Gemma Blok ed.. Genezen. Opstellen 
bij het afscheid van Marijke Gijswijt-Hofstra (Am
sterdam 2005). Bevat: 
- Frank Huisman, 'The dialectics of understan

ding. On genres and the use of debate in medical 
history'(12-26) 

- Florike Egmond, 'Medische wetenschap tussen 
west en oost' (27-39) 

- Hilary Marland, '"Catholic girls, there is work!" 
Catholic midwives and childbirth reform in the 
Netherlands in the early twentieth century' (40-

53) 
- G.J. Cecile aan de Stegge, '"Geneesheer, genees u 

zelve." De opstellenwedstrijd ter ere van het 50-
jarig jubileum van de Examen Commissie der 
Nederlandsche Vereeniging voor Psychiatrie en 
Neurologie in 1921' (54-65) 

- Catharina Th. Bakker en Henk van der Velden, 
'Genezen van de financiële zorgen' (66-79) 

- Harry Oosterhuis, 'Genezen van taboes en 
onmondigheid. Psychiatrie en publieke moraal 
in Nederland (1950-1980)' (80-103) 

- Willem de Blécourt, 'Tekst en taboe. Over de 
ontmanning van zedenmisdadigers' (104-117) 

- Gemma Blok, 'Dronkenschap zonder alcohol. 
Het bevlogen leven van drankbestrijder prof. dr. 
Jacob van Rees (1854-1928)' (118-127) 

- Willem Frijhoff, 'Percepties van diergenezers. 
Hoefsmeden, empiristen en veeartsen rond 1800' 
(128-138) 

- Hans de Waardt, 'Het taaie voortleven der 
demonen. De onttovering van de geneeskunde 
als impuls voor irreguliere geneeswijzen' (139-
148) 

- Wouter J. Hanegraaff, 'Genezen door te sterven. 
Het medische dilemma van Justinus Kerner' 
(149-162) 

- Anne Hilde van Baal, 'Spiritisme: geloof in gene
zing? Het Amsterdamse genootschap Veritas 
(1869-1900)'(163-173) 

- Rineke van Daalen en Anneke van Otterloo, 'Op 
de gezondheidsmarkt. Gezondheid, schoonheid, 
moraal' (174-186) 

- Amanda Kluveld, 'Hoe te genezen van de angst 
voor pijn? Aanbevelingen uit Over de pijn van 
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Signalementen 

F.J.J. Buytendijk (1943) en Fight Club van Chuck 
Palahniuk (1996)' (187-195) 

- Godelieve van Heeteren, 'Op verhaal komen. 
Helen als het rondmaken van de cirkel' (196-206) 

Remmelt Daalder, Frits Loomeijer en Diederik 
Wildeman ed., Koersvast. Vijf eeuwen navigatie op 
zee. Een bundel opstellen aangeboden aan Willem 
Mörzer Bruyns hij zijn afscheid van het Nederlands 
Scheepvaartmuseum Amsterdam in 2005 (Zaltbom-
mel 2005). Hierin: 
- Jan F. Röntgen, 'Willem J.F. Mörzer Bruyns, 

"senior conservator"' (9-18) 
- Leo Akveld en Ron Brand, 'Bibliografie van 

Willem J.F. Mörzer Bruyns' (19-29) 
- Günter Schilder, 'Mr. Joris Carolus (ca. 1566 - ca. 

1636). "Stierman ende caeertschryver tot Ecn-
chuysen'" (46-59) 

- Peter de Clercq, 'Een Deense astronoom op 
bezoek in Nederland en Engeland. Het reisver
haal van Thomas Bugge uit 1777' (74-84) 

- Karel Davids, '"Wees EenDERLEY sins." Jan 
Hendricksz Jarichs van der Ley (ca. 1566 - 1639) 
en de eenheid in godsdienst en navigatie' (132-
141) 

- Wouter Heyveld, '"Navigeren tussen ambacht en 
automaat." Een korte schets van de ontwikkeling 
van de navigatietechniek in de tweede helft van 
de twintigste eeuw' (142-154) 

- Frits Loomeijer, 'Intuïtie en voorschrift 19' (155-

164) 
- Elisabeth Spits, 'Navigatie in de zeilsport: van 

kunde tot kunstje' (165-175) 
- Henk Dessens, 'Stuurmanskunst in de Neder

landse zeilende binnenvaart, 1890-1940' (176-187) 

4. Oudheid en middeleeuwen 

E. Huizenga, 'Wetenschap in dienst van de fictie. 
Het gebed over de zeven planeten in de Malagis', in: 
B. Besamusca en J. Tigelaar ed., Karolus rex. Studies 
over de middeleeuwse verhaaltraditie rond Karel de 
Grote (Hilversum 2005) 167-180. 

5.1500-1800 

Karel Davids, 'Public knowledge and common 
secrets. Secrecy and its limits in the early modern 
Netherlands', Early Science and Medicine 10 (2005) 
411-427. 

Karel Davids, 'The bookkeeper's tale. Learning 
merchant skills in the northern Netherlands in the 

sLxteenth century', in: Koen Goudriaan, Jaap van 
Moolenbroek en Ad Tervoort ed.. Education and 
learning in the Netherlands 1400-1600. Essays in 
honour of Hilde de Ridder-Symoens (Leiden 2004) 
235-251, 

Florike Egmond, 'Clusius, Cluyt, Saint Omen The 
origins of the sixteenth-century botanical and zoo
logical watercolours in Libri picturati A. 16-30', 
Nuncius 20 (2005) nr 1,11-67. 

Carin Gaemers, 'De fundaties van de vrijvrouwe 
van Renswoude. De ontwikkeling van een nieuw 
type onderwijs in de achttiende eeuw', Holland 37 
(2005) 160-174. [dit nummer is een themanummer 
over onderwijsvernieuwing in Holland.] 

R.H. van Gent, 'Observations of the 1761 and 1769 
transits of Venus from Batavia (Dutch East indies)', 
in: D.W. Kurz ed.. Transits of Venus: new views of 
the solar system and Galaxy. Proceedings of the 196th 
colloquium of the International Astronomical Union 
(Cambridge 2005) 67-73. [over Johan Maurits 
Mohr] 

R.H. van Gent, 'Mapping the lunar shadow - the 
earliest solar eclipse maps', in: A.D. Whitman, G. 
Wolfschmidt en H.W. Duerbeck ed.. Development 
of solar research. Entwicklung der Sonnenforschung. 
Proceedings of the colloquium Freiburg (Breisgau), 
September IS, 2003 (Frankfurt am Main 2005) (Acta 
historica astronomiae, 25) 103-127. [o.a. over 
kaarten van Simon van der Moolen en Andreas 
Lugtenburg]. 

Jeroen Goudeau, Nicolaus Goldman (1611-1665) i"" 
de wiskundige architectuurwetenschap (Groningen: 
Philip Elchers 2005). 

E. de Groot, 'The earliest eyewitness depictions of 
Khoikhoi: Andries Beeckman in Africa, Itinerario 
29 (2005) 17-50. 

Ger Harmsen, 'Spinoza and the geometrical way 
of proof', in: T. Koetsier en L. Bergmans ed., 
Mathematics and the divine: a historical study, 
(Amsterdam 2005) 423-440 

Tim Huisman, Delft apothecary jars. A descriptive 
catalogue (Leiden 2005) (Museum Boerhaave com
munication 310) 

Toon Kerkhoff, 'Goed licht, een stevige tafel en veel 
kussens. De werkplaatsen van barbiers, heel
meesters en operateurs in de vroeg-moderne tijd, 
1550-1750, in: G. van Gemert, F. Korsten e.a. ed., 
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Signalementen 

Orbis doctus, 1500-1S50. Perspectieven op de geleerde 
wereld van Europa: plaatsen en personen. Opstellen 
aangeboden aan professor dr. J.A.H. Bots (Amster
dam en Utrecht 2005) 149-178. 

Ruud Lambour, 'De alchemistische wereld van 
Galenus Abrahamsz (1622-1706)', Doopsgezinde Bij
dragen, nieuwe reeks }i (2005) 92-168. 

Dirk van Miert, Illuster onderwijs. Het Amsterdamse 
Athenaeum in de Gouden Eeuw, 1632-1704 (Amster
dam: Bert Bakker 2005). 

Dirk van Miert, '"Gepromoveerden zijn nog geen 
geleerden." Het Amsterdamse Athenaeum in de 
Gouden Eeuw', Holland }j (2005) 148-159. 

O.E. van Poelje, 'Adriaen Vlacq and Ezechiel de 
Decker, Dutch contributors to the early tables of 
Briggian logarithms', De Schatkamer. Regionaal 
Historisch Tijdschrift Midden-Holland (2005 juni) 
3-23. [verscheen ook in Journal of the Oughtred 
Societyi4 (2005).] 

Theo Scheele, 'De oeffening van Willem Ferdinan-
dusse, geadmitteerd landmeter in Zeeland', De 
Hollandse Cirkel 7 (2005) 69-73. [Over een oefen-
boek begonnen in 1786.] 

P. Schuurman, Ideas, mental faculties and method. 
The logic of ideas of Descartes and Locke and its 
reception in the Dutch Republic, 1630-1750 (Leiden 
2004) (oorspn proefschrift Rotterdam). [Bevat 
hoofdstukken over 's Gravesande en Musschen-
broek.) 

Pamela H. Smith, The body of the artisan. Art and 
experience in the scientific revolution (Chicago en 
Londen 2004). [Deel 3, p. 155-236, handelt over 'the 
Dutch Republic', vooral over Johann Rudolf 
Glauber en Franciscus dele Boë, Sylvius.] 

S. Snelders, 'Chirurgijns onder de zeerovers in de 
17e eeuw', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
149 (2005) 2933-2936. 

Philip Steadman, 'Allegory, realism, and Vermeer's 
use of the Camera obscura', Early Science and 
Medicine w (2005) 287-313. 

Huib J. Zuidervaart, 'An eighteenth-century med
ical-meteorological society in the Netherlands: an 
investigation of early organization, instrumenta
tion and quantification', part 1, British Journal for 
the History of Science 3g (2006) 49-66. 

Huygens 
CD. Andriesse, Huygens. The man behind the prin
ciple (New York: Cambridge University Press 2005) 
[oorspronkelijk Nederlands: Titan kan niet slapen, 
1993]-

Vincent Icke, Christiaan Huygens in de onvoltooid 
verleden toekomende tijd. Eerste Dijksterhuis lezing 
(Groningen: Historische uitgeverij 2005). 

Stevin 
Charles van de Heuvel, 'De huysbou'. A reconstruc
tion of an unjinished treatise on architecture, town 
planning and civil engineering by Simon Stevin 
(Amsterdam: Edita KNAW 2005) (History of science 
and scholarship in the Netherlands, 7). 

Harm Jan Smid, 'Door onghehoorde lichticheyt. 
Simon Stevin propageerde in De Thiende het 
gebruik van decimale breuken', Euclides 80 nr. 4 
(januari 2005), 190-193. 

Simon Stevin (1548-1620). De geboorte van de nieu
we wetenschap (Turnhout 2004). (Ook verschenen 
in een Franstalige editie.) Bevat: 
- G. Vanden Berghe, 'Simon Stevin, een leven in 

de schaduw van de macht' (19-25) 
- C. Sorgeloos, [over de 'Notice sur Simon Stevin, 

Brugeois' door Charles Louis Carton] (26) 
- R. De Smet, 'Simon Stevin en de paradox van het 

gefragmenteerde humanisme' (27-34) 
- L. Duerloo, 'Simon Stevin als politiek denker' 

(35-41) 
- D. Imhof, 'Christoffel Plantin als uitgever van 

Simon Stevin' (43-47) 
- H.J.M. Bos,'Simon Stevin, wiskundige' (49-61) 
- P. van Praag,'De "Appendice algebraique"' (63-65) 
- P. van Praag, 'De transcriptie van de "Appendice 

algebraique" door Pater Henri Bosmans' (67-71) 
- J.-J. Heirwegh en F. Métin, 'Simon Stevin en de 

financiële wereld' (72-81) 
- J. van Heesch, 'Een lyde-eeuwse zilveren penning 

met het portret van Simon Stevin' (82) 
- J.-P. Le Goff, 'Het traktaat over 'verschaduwing' 

van Simon Stevin en zijn plaats in de geschiede
nis van het perspectief, (83-101) 

- Ch. van de Heuvel, 'Simon Stevin, de "Crych-
const" en de "Duytsche mathematique"' (103-113) 

- S. Boffa, 'Het ideale plan van een militair kamp 
volgens de "Castrametatio" van Simon Stevin 
(1617)'(114-122) 

- J. Dhombres, ""Selon qu'on trouve utile." Simon 
Stevin, spaarzaam en vindingrijk beheerder van 
de watercirculatie in de stad' (123-128) 

- P. Radelet-De Grave, 'Simon Stevin, een van de 
allereerste copernicanen' (133-141) 
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Signalementen 

- J.T. Devreese, '"Wonder en is gheen wonder." De 
nieuwe start van de mechanica na 1800 jaar slui
meren' (143-150) 

- H. Elkhadem en P. Radelet-De Grave, 'Simon 
Stevin en de navigatie' (151-157) 

- W. Bracke, 'De zeihvagen van Simon Stevin' (158-

159) 
- M. Cornaz en J.T. Devree.se, 'Simon Stevin en de 

muziek' (161-167) 
- J.-J. Heirwegh, 'Het standbeeld van Simon 

Stevin' (168-169) 
- M.J. van der Wal, 'Simon Stevin, taaibeschouwer 

en taalgebruiker' (171-177) 

Swammerdam 
Mirjam de Baar, 'Hartsemblematiek in Swammer-
dams studie van de eendagsvlieg'. De Zeventiende 
£e(m'2i (2005) 312-334. 

6. i8oo-heden 
a. wiskunde en natuurwetenschappen 

Gerard Alberts, 'Rekenaarsters, rekenwerk en 
rekentuig. Opkomst van de computer in Neder
land', Euclides 80 nn 4 (januari 2005) 200-205. 

David Baneke, De Groningse eeuw van de natuur
wetenschappen (Assen: In Boekvorm uitgevers 
2005). 

David Baneke, '"Als bij toverslag". De reorganisatie 
en nieuwe bloei van de Leidse Sterrewacht, 1918-
1924', Bijdragen en Mededelingen Betreffende de 
Geschiedenis der Nederlanden 120 (2005) 207-225. 

Danny Beckers, '"Uit zucht om in de wiskunst 
bedreven te worden." Veranderingen in het onder
wijs van de rekenschool van het genootschap 
Mathesis Scientiarum Genitrix, 1785-1850', Euclides 
80 nn 4 (januari 2005) 146-151. 

Klaas van Berkel, Academische illusies. De Groningse 
imiversiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 
1930-1950 (Amsterdam 2005). 

Maili Blauw, '"Eene aanschouwelijke voorstelling 
van den waterstaat." De waterstaatkaart van Neder
land, 1865-1992', Caert-thresoor 2.4 (2005) 112-119. 

Ab Flipse, 'Hier leert natuur ons zelf den weg'. Een 
geschiedenis van natuurkunde en sterrenkunde aan de 
VU (Zoetermeer 2005) (Historische reeks VU, 6). 

Kirstin de Boer-van Rhenen en Nel Velthorst, Bij
zondere chemie?! 75 jaar scheikunde aan de Vrije Uni

versiteit (Zoetermeer 2005) (Historische reeks VU, 8) 

W.A. Claessen, 'De Polytechnische School en het 
landmeten, waterpassen en de geodesie'. De 
Hollandse Cirkel 7 (2005) 66-68. 

Ton van Helvoort, De KNAW tussen wetenschap en 
politiek. De positie van de scheikunde in de Akade-
mie in naoorlogs Nederland (Amsterdam 2005). 

J. Janssen, 'De Nederlandse officiersopleiding in de 
eerste helft van de negentiende eeuw: een bolwerk 
van geleerdheid', in: G. van Gemert, F. Korsten e.a. 
ed., Orbis doctus, 1500-1850. Perspectieven op de 
geleerde wereld van Europa: plaatsen en personen. 
Opstellen aangeboden aan professor dr. J.A.H. Bots 
(Amsterdam en Utrecht 2005) 89-112. [De Gelder, 
Seelig, Delprat] 

H.J. de Jonge, 'Macht, machinaties en musea. Jan 
van der Hoeven, Hermann Schlegel en hun strijd 
om het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie te 
Leiden', Bijdragen en Mededelingen Betreffende de 
Geschiedenis der Nederlanden 120 (2005) 177-206. 

Harry Lintsen e.a.. Made in Holland. Een techniek
geschiedenis van Nederland I1800-2000] (Zutphen: 
Walburg pers 2005). 

Ad Maas, 'Institutionalised individualism. Amster
dam physics between the World Wars', Centaurus 
47 (2005) 30-59. 

W. Roeleveld, Aardwetenschappen aan de Vrije 
Universiteit 1960-2001 (Amsterdam 2005). 

Heinrich Schumacher, 'De kartering van Oost-
Friesland door Willem Peter Camp, 1798-1804', 
Caert-thresoor 14 (2005) 45-51. 

H. Th. Verstappen, 'Iets over kartering in Indië tij
dens en kort na de Japanse bezetting'. De Hollandse 
Cirkel7 (2005) 62-65. 

Mare J. de Vries, So years of research at the Philips 
Natuurkundig Laboratorium 1914-1994 (Amsterdam 
2005). 

Arthur Weststeijn, 'De Wiener Kreis in Nederland, 
1934-1940', Geschiedenis van de wijsbegeerte in 
Nederland 14 (2003) 249-266. 

Kaat Wils, De omweg van de wetenschap. Het positi
visme en de Belgische en Nederlandse intellectuele 
cultuur 1845-1914 (Amsterdam 2005). 
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Sigtialementen 

Brouwer 
Dirk van Dalen, Mystic, geometer, and intuitionist: 
the life of L.E.J. Brouwer, 1881-1966. Vol. 2. Hope and 
disillusion (Oxford etc. 2005). 

Teun Koetsier, Arthur Schopenhauer and 
L.E.J. Brouwer: A Comparison, in: T. Koetsier, L. 
Bergmans (eds.). Mathematics and the divine: a his
torical study {Amsterdam 2005) 569-593. 

Freudenthal 
Dirk van Dalen, 'Amsterdamse jaren'. Nieuw Archief 
voor Wiskunde, vijfde serie 6 (2005) 287-293 [over 
Hans Freudenthal. 

Kamerhngh Onnes 
Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes, Een bio
grafie. De man van het absolute nulpunt (Amster
dam 2005). 

Mannoury 
Luc Bergmans, 'Gerrit Mannoury and his fellow 
significians on mathematics and mysticism', in: T. 
Koetsier, L. Bergmans ed.. Mathematics and the 
divine: a historical study (Amsterdam 2005) 549-568 
[ook over Van Eeden en De longh]. 

Thijsse 
Sietzo Dijkhuizen, Jac. P. Thijsse. Een biografie. 
Natuurbeschermer, flaneur en auteur van Verkade-
albums (Amsterdam en Antwerpen 2005). 

b. geneeskunde 

Ruud Abma en Ido Weijers, Met gezag en deskun
digheid. De historie van het beroep psychiater in 
Nederland (Amsterdam 2005). 

Leo van Bergen, Van genezen in geloof tot geloof in 
genezen. De medische faculteit van de Vrije Univer
siteit 1880-2000 (Diemen 2005). 

Leo van Bergen, '"Zoovcele aanklachten tegen de 
gruwel van den oorlog". Nederlandse ambulances 
aan het oostfront', in: Hans Andriessen, Martin Ros 
en Perry Pierik ed.. De Grote Oorlog. Kroniek 1914-
1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog, VII (Soes-
terberg2005) 131-182. 

Mineke Bosch, Een onwrikbaar geloof in rechtvaar
digheid. Aletta Jacobs 1854-1929 (Amsterdam 2005). 

K.P. Companje, 'Vakbonden en tubeiculosefond-
sen', Cahier voor de Christelijk Sociale Beweging 6 
(2005) 68-82. 

A.H.M. Kerkhoff, Nauwelijks een machtiger wapen. 
Schoolgezondheidszorg als een collectieve voorziening 
(1795-1990} (Amsterdam 2004). 

Peter Kerklaan, 'Verblinde strijders aan het kolen-
front. Ziek door "oogsidderen" als een vooroorlogs 
stressverschijnsel onder mijnwerkers', Tijdschrift voor 
Economische en Sociale Geschiedenis 2 (2005) 59-83. 

H. Leertouwer, M.J. van Lieburg, D. Post, J.W. 
Groothoff, 'De medische afdeling bij de Arbeids
inspectie van 1940 tot i960 (II)', in: TSG: tijdschrift 
voor gezondheidswetenschappen S} (2005) 51-58. 

M.J. van Lieburg, Negentig jaar OZ zorgverzekerin
gen. Een rondgang door de medische geschiedenis 
van de regio West-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en 
de Zuid-Hollandse eilanden (Rotterdam 2005). 

Patrick Meershoek, De slag om de chimpansees 
(2005) [acties tegen het Biomedical Primate 
Research Center in Rijswijk]. 

W.K.N, van der Meij, Een specialisme in beweging. 
Een eeuw revalidatie - vijf decennia VRA (Assen 
2005). 

H.A.M.M. Meijer, Het vuil, de stad en de dokter: 
onderzoek naar het functioneren van de stadsgenees-
en heelkundigen ten tijde van en in verband met de 
cholera-epidemieën in Leiden in de negentiende 
eeuw, 1832-1866 (Leiden 2005). 

T. Pieters, Interferon: The scietice and selling of a 
miracle drug (Londen 2005). 

T Pieters en M.H.P. Dietvorst, 'Historische route
kaart: Hoe ziet de historische routekaart naar 
uniforme klinische richtlijnen eruit, met als voor
beeld het mammacarcinoom (1950-2005)?', in: J.N. 
Keeman et al., Het medisch jaar 2005 (Utrecht 
2005) 18-30. 

T. Pieters en S. Snelders, 'Antidepressiva van 1950 
tot heden. Een halve eeuw op chemische wolken', 
Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid 60 
(2005) 207-222. 

Leendert Andries Quack, G.A. van Rijnberk (1873-
1953), gerant van de Nederlandse geneeskunde in het 
interbellum (Rotterdam 2005). 

S. Snelders en T Pieters, 'Alcoholism and degenera
tion in Dutch medicine around 1900', in: P. Dassen 
en M. Kemperink ed.. The many faces of evolution 
in Europe, c. 1S60-1914 (Leuven 2005) 87-100. 

127 



Signalementen 

S. Vandamme en A.K. Oderwald, 'Handen in voch
tige bedden. Een schets van de artsenij in "Madame 
Bovary"', In de Marge 14 (2005) 31-36. 

Peter Verhoef e.a. ed., 'Strenge wetenschappelijkheid 
en praktische zin.' Een eeuw Nederlands centraal 
veterinair instituut 1904-2004 (Rotterdam 2005). 

Hans de Waardt, Mending minds. A cultural history 
of Dutch academic psychiatry (Rotterdam 2005). 

Brigitte Widdershoven, Het dilemma van solida
riteit. De Nederlandse onderlinge ziekenfondsen 
1890-1941 (Amsterdam 2005). 

Th. Wobbes, Een halve eeuw academische heelkunde 
in Nijmegen: de weg naar differentiatie (Nijmegen 
2005). 

Alexander 
J.F. Staring, Frederick Matthias Alexander 1S69-1955: 
The origins of the Alexander technique. A medical 
history ofF.M. Alexander's life, work, technique, and 
writings (proefschrift Nijmegen, 24 oktober 2005). 
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