in het Frans geschreven. Geen enkel beroep heeft in de achttiende ceuw zozeer aan
het Nederlands gehouden als de arisen, zij hadden vecl nederlandstalige werken in
hiin biblioteken ; onder voile Franso bczetting stichtten zij te Antwerpen een nedcrlandstalig geneeskundig tijdschrift.
Het staat vast dat tegenovcr dc modekultuur en de verfranste geest. zoals die
spreken uit het innerlijk leven van de Teresiaanse Akademie en uit de geschriften
van vecl van haar leden, de dcgrlijkheid van vecl Nedcrlandse verhandelingen en
de princiep-vaste bonding van een aantal Vlaamse intellektuelen onaangetast blecf.
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DE H A A N H. R. M. en DEKKER W . A. L. Groot Woordenboek
der Geneeskunde. Tweede supplement. Literatuurlijst. Aanvullingen
en vcrbeteringen op A-Z. Leiden, L. Stafleu & Zoon en BerchemAntwerpen, De Internationale Pers, 1960, 115 biz. B. Frs HO.
Dc litcrnttiurlijst bcvat ook een lijst van werken over de geschiedenis der geneeskunde, 16 bockcn en 2 tijdschriftcn. Deze lijst is leer onvoUedig en willckeurig opgesteld, zo oatbrckcn o.m. het onmisbare werk van Garrison, h?t klassiek geworden
bock van Douglas Gnthric, het oude maar niet verouderdc werk van Haeser e. a.
Anderzijds verbeugt het on."; dat men in dc aanvullingen en vcrbeteringen o.m, heeft
opgenomcn Frans Jonckheere en Maimonides met het gebed van de geneesheer.

Az Orvosi Hetilap Centanariumi Emiekkonyve. Budapest Medicina
Konyvkiado, 1959, 175 biz., ill.
Het Hongaar.se incdi.sch weekblnd « Or\-osi Hetilap > werd in 1857 gesticht en
vierde onlangs zijn reuwfcest. Dit gedenkboek werd te dier gelegenheid uitgegeven.
Het bevat een overzicht van zijn honderdjarige werking en een bloemlezing van dc
mee.st markante artikelen die er in verschenen o.a. van Semmclweis, Robert Koch,
Szcnt-Gyorgyi en vcle andere. Dit alles i.s rijkelijk geillustreerd en gevolgd van ccn
bibliografic. W a t (pag. 142) het artikcl over de communistische constitutic en
(pag. 149) het artikel over de verjaardag van het inncmen van Budapest door de
Russen in dit mcdisch boek komen doen, blijft voor ons een raadsel.
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