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LESTER S. KING. — The Road to medical Enlightenment. — Uitg. Macdonald : Lon
don 6 American Elsevier Inc. New York 1970, 290 biz.. £ 3,50. 

De weg tot bovenvermelde medische verlichting bestrijkt vijfenveertig jaar, van 
1650 tot 1695. Hi) vertrekt bij de sterk metafysisch gekleurde gerichtheid van Riverius, 
Van Helmont en Boyle, loopt over de metodologie door Sylvius en Sydenhem in de 
medicijnen tot stand gebracht, stelt als beslissende patronen de minder in het oog-
springende figuren van Digby, Nedham. Twysden, Glanvill, Stubbe en Hooke naast 
een paar Italiaanse reaktionairen vooraan. en eindigt bij wat de syntese genoemd 
wordt met de allround medicus Frederich Hoffmann. 

Het loopt over Italic, Nederland, Engeland en Duitsland : een goed stuk van het 
eind-zeventiende eeuws Europa, en wordt bekroond met een portie filozofie en met 
een opzettelijk streven naar systemenbouw. Hoffmann was het namelijk die in 1695 
een Fundamenta Medidnae publiceerde en daardoor de Verlichting besluit ,zoals Lester 
S. King die ziet. 

Dat de auteur van een boek dat zeer aandachtige lezing vergt, de aanloop tot de 
moderne geneeskunde in die periode en bij die mannen Jegt, is de aanstippenwaardige 
figuratie van een hem eigen opvatting. Hij ziet dat liggen in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw, ofschoon J.B. van Helmont toch al in 1644 overleden was, dit is 
kort voor de dood van R. Descartes. Ofschoon deze laatste het medisch denken niet 
onbeinvloed liet, houdt de auteur het bij geneeskundigen. Zeer belangrijke persona-
liteiten als Borelh, Willis, Malpighi en Leeuwenhoek komen er maar zijdelings aan 
te pas. Zelf is Lester S. King een all-round arts. Als gewezen uitgever van het Journal 
of the American Medical Association zal hij de binnenkamers van het beroep tot in 

de goede en minder goede uithceken kennen, en dat hij de geschiedenis van de ge
neeskunde doceert in de University of Chicago, is een van die bekoorlijke facetten 
die de beste Amerikaanse doktoren kenmerken en sieren. Met zulke ervaring en 
inzichten verrijkt, kan hij het zich veroorloven de laatste vijftig jaar van de zeven-
tiende eeuw door een sptciale bril te bekijken, en de geestelijke kwaliteiten van de 
ten lonele gevoerde mannen zo te bezien dat zijn konklusie aan originaliteit wint. 

De achtergrond waartegen zich de door Lester King beschouwde periode ontwik-
kclt was Aristotelisch, neo-platonisch en atomistisch. Daarom begon het rationalisme 
en het cmpiricisme in de geneeskunde voet te vatten met Fr. Sylvius en Sydenham. Het 
geschrijf en lering van dcze laatste waren meer woorden- en lippendienst dan diep 
doordringende geestelijke omwentelingen, zij leefden op de oude voet met Galenos en 
zijn geneeskundige doctrines. De beste uitdrukking van een nieuwe op komst zijnde 
geneeskunde was het bovenvermelde geschrift van Fr. Hoffmann (1660-1742) dat in 
1695 van de pers kwam, nadat hij bij Boyle kollege had gelopen. Lester S. King heeft 
die Fundamenta Medicinae in het Engels vertaald en stelt de publikatie in uitzicht. Het 
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is een traktaat van algemene ziekteleer, met onder de oude veel nieuwe idee6n. Z o 
zegt het Lester King zelf. Het vindt steun bij de mechanistische levensleer van Des
cartes; de fysiologie moet volgens hem een huwelijk aangaan met de anatomie en de 
chemie. De arts moet niet alleen met wetenschap gewapend zijn, doch met niet minder 
begrip voor een gezond oordeel in de konkrete situaties; er is immers een onderscheid 
tussen de kunde en de kunst van de medicijnen. «Kennis is het oog van de genees
kunde, gezond oordeel en wijsheid zijn haar handen*. In het zogezegde konflikt tussen 
de ouden en de modernen, blinken deze laatste uit door hun kennis, doch de ouden had-
den meer praktisch verstand. Frederich Hoffmann belichaamt in de optiek van Lester 
King de grote doorbraak van het modernisme in de geneeskunde. Hij kan gelijk hebben, 
maar feit blijft het dat pas honderd jaar later het spel voorgoed op de wagen zat, 
en de doorbraak in werkelijke ontdekkingen werd omgezet. 

W a t komen al de andere medici er aan te pas ? Lazarus Riverius zwemt nog in 
het Aristotelisme; toch kent hij een waarde toe aan de waarneming, maar stelt ze 
achteruit voor de redenering, hij was tenslotte een schommelstoelfilozoof met refleksen 
die hem niet uit de asfyxie van de oude teorieen bevrijdden; hij bleef een konformist. 
Van Helmont daarentegen was een rebel. Zijn Dageraet zit vol met de archeus en de 
duelech, met de tartarische ziekte, de levenslucht en het gas, met de zuren, en alkalien, 
de spagyrische koncepten van kwik, zwavel en zout, zonder iatromechanisme maar 
met scheikundige proeven in vitro. Het aktieve digestieve ferment is verwant met de 
aciditeit maar is geen zuur zonder meer, want azijn en citoensap brengen bloem niet 
tot gisting. Het was helemaal wat anders dan de pepsio, het wierp Aristoteles en 
Galenos omver. Van Helmont stierf in 1644 en over zijn ideeen werd voorlopig een 
lijkwade gespreid. 

Robert Boyle brak de leer van Aristoteles verder af, als experimentator zocht hij 
steun bij de atomisten en orienteerde de geneeskunde naar de chemie. Maar wat een 
bouwels om tot een eenvoudig terapeutisch stelsel te geraken. Fr. Sylvius de uit Frank-
rijk stammende protestant, die over Duitsland ten slotte in Leiden professor werd en 
er in 1672 overleed, was de fysioloog van de spijsvertering. Hij experimenteerde erop 
los, zonder op de ouden acht te slaan en zocht het in cheraische processen waar Gale
nos het hoofd zou bij verloren hebben. Thomas Sydenham, de Engelse Hippokrates, 
Wilde het in hoofdzaak van de klinische observatie en spon daaruit nieuwe medische 
patronen die mijlen ver van de Hippokrates der Grieken verwijderd waren. Hij had 
een hekel aan de humoren die hem veel te hypotetisch voorkwamen met hun «esta-
blished status*. Hij stierf te jong (1624-1689) en schreef te weinig, anders was hij 
Bichat en Laennec te vlug af geweest, zoals zijn analyse van de akute en de )kronische 
ziekten het duidelijk maakt. 

De andere originelen die Lester S. King ten tonele voert en die ten slotte onbe-
wust tot zijn idool Hoffmann leiden, heeft hij in Engeland gevonden. Digby behandelde 
de wonden door zorgvuldig te vermijden ze met de handen aan te raken, hij legde er 
een niet-drukkend licht antiseptisch verband op, een vitriooloplossing. Nedham pam-
flctteerdc dat Galenos' terapieen waardeloos zijn omdat de ziekten sindsdien van ka-
rakter veranderd waren, hij geloofde in de Weine diertjes als ziekteverwekker. John 
Twysden wees op het konflikt tussen de oude en de nieuwe geneeskunde en op de drin-
gende nood voor nieuwe medikamenten. Joseph Glanvill was een skepticus, hij schreef 
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dat experimenteren meer aarde aan de dijk zal zetten dan al het andere. Henry Stubbe 
ging bitter te keer tegen de officiele geleerdheid, van de onvolprezen Royal Society; 
de .patient genezen is belangrijker dan er een stel van geleerde en partikuliere doctri
nes op nahouden. Laatst maar niet het minst is daar Robert Hooke die in 1665 zijn 
MicTographica publiceert, ze Ipgt de nadruk op het gebruik _yan vergcotende lenzen om 
een kijkje te nemen in de geheimen van de natuur; de toekomst 2ou hem op een 
schitterende \yijze bijvallen. . , 

Het boek van Lester S. King tqont op zijn_ eigen wijze een stukje weg naar de 
medische verlichting, die in de weinig syntetisch bestudeerde zeventiende eeuw wordt 
uitgestippeld door de analyse van het werk en de perspon van enkelegped bekende 
en minder bekende medici. Het is geen vlotte lektuur, maar geeft een kijk op een trage 
ontwikkeling die uitmondde in de wetenschappelijke explosie van de negentiende eeuw. 
Lang heeft het gegist en velen hebben er een aandeel in gehad. De antieke geneeskunde 
had een taai levcn, de Grieken hebben meer dan tweeduizend jaar de geneeskundigen 
van heel de wereld in hun greep gehad. Er kwam toch een eind aan. 

L. Elaut. 

LEOPOLD FEJER. Gesamelte Arbeiten. Herauseggeben und mit Kommentaren versehen 
von' P. Turan. Basel und Stuttgart, Birkhauser Verlag, 1970. 2 din., 872 en 850 blzn. 

Leopold Fejer werd op 9 februari 1880 te Pecs in Hongarije geboren. Van 1911 tot 
aan zijn dood in 1959 doceerde hij wiskunde aan de universiteit te Budapest. Als 
mathematicus verwierf hij Internationale faam om zijn bijdragen tot de functietheorie 
in het bijzonder om zijn grondleggende studies over de sommatietheorie van Fourier-
reeksen. Het historisch belang van zijn werk en de betekenis ervan voor de huidige 
wiskunde rechtvaardigen tenvolle een uitgave van zijn volledig oeuvre. Ze kwam tot 
stand onder de leiding van Professor Pal Turan met de medewerking van G. Petruska 
en G. Revesz. Na een korte levenschets van Fejer volgen zijn werken in de volgorde 
van hun verschijnen. Van studies die oorspronkelijk in het Hongaars verschenen wordt 
zowel de originele versie als een Duitse vertaling opgenomen. Een aspect van deze 
publicatie, waardoor ze zich gunstig onderscheidt van vele gelijkaardige uitgaven, dient 
hier te worden vermeld. De uitgever beperkte zich niet tot het afdrukken van FejSrs 
werken, maar voorzag ze van een beknopte maar bijzonder interessante commentaar 
waarin de achtergrond wordt belicht van de behandelde problemen, hun betekenis en 
de invloed die ze hebben uitgeoefend. Het Birkhauser Verlag zorgde voor een mooie 
en degelijke uitvoering van deze twee banden. 

P. Bockstaele. 

DAVID M. KNIGHT. Classical Scientific Papers-Chemistry, Second series, edited by 
Department of Philosophy, University of Durham, Great Britain. XIII + 441 biz. Mills 
& Boon Ltd., London-American Elsevier, New York-Elsevier Publishing Company, Am
sterdam, 1970, Prijs F. 55.00. 

Dit boek is het derde uit een serie die facsimile overdrukken behelst van een keuze 
van artikelen over interessante onderwerpen betreffende de ontwikkeling van de 
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nieuwe scheikunde d.w.z. de na Lavoisierse schelkunde, waarin dus het oxldatie pro-
ces centraal staat. 

Hoewel de afzonderlijke delen van deze series in wezen op zich zelf staan vuUcn 
ze elkander toch aan. De eerste serie handelde over de ontwikkeling van de atoom-
theorie, het te bespreken deel over de ontwikkeling van het periodiek systeem in een 
brede zin. Deze begint althans in de behandeling zoals David Knight die geeft met de 
opsteling van de hypothese van Prout in 1815 en 1816. Men kan inderdaad deze 
ontdekking als uitgangspunt nemen bij de gcschiedenis van de systematisering van de 
chemische elementen, evenwel uitdrukkelijk noodzakelijk was deze ontdekking niet, 
temeer daar deze niet bewezen kon worden. Trouwens verscheidene van de ontdekkers 
van het bedoeld systeem w.o. Mendeleev zelf hebben niet in deze hypothese kunnen 
geloven. 

Een dergelijke verzameling van facsimile drukken kan voor vele geschiedvorsers 
van bijzondere waarde zijn. Zij moeten er dan evenwel terdege van overtuigd zijn dat 
een ander voor hun een keuze gemaakt heeft. Als een onderzoeker een voor zichzelf 
zo juist mogelijk beeld wil vormen dient hij immer zelf de literatuur te doorzoeken. Voor 
de historofiele leek evenwel is een dergelijke verzameling buitengewoon interssant daar 
hij er doorgaans niet toekomt zelf de literatuur uit te kammen, te meer daar tegen-
woordig vele oudere tijdschriften niet meer uitgeleend worden. Dan komen dergelijke 
facsimile uitgaven van artikelen en ook van historisch belangrijke boeken, die de laat-
ste jaren in grote getalen verschenen zijn,, bijzonder van pas. 

Om ons tot deze uitgave te bepalen dienen we eerst de namen van de auteurs, 
van wie geschriften opgenomen zijn, verder op te sommen. 

Knight heeft een indeling in 5 secties gemaakt. 
In de eerste getiteld de opkomst en ondergang van Prout's hypothese komen naast 

de twee artikelen van Prout bijdragen voor van Thomson, Berzelius en Turner. Otti 
het hoofdstuk over de rangscbikking van de elementen, waarin bijdragen van o.a. 
Lavoisier, Ampere, Beguyer de Chancourtois, Newlands, Odiing en Mendeleev, voor 
te bereiden meende Knight de secties over de stralingsmogelijkheden van de gasvor-
mige materle en over isomerie en de natuur van de elementen met bijdragen van o.a. 
Faraday en Crookes, resp. Faraday, Liebig. Bezelius, Frankland, Kopp en Roscoe te 
moeten opnemen. 

Als slothoofdstuk heeft Knight bjijdragen van Dumas, Gladstone. Playfair, Rayleigh. 
Ramsay. Crookes, Soddy e.a, opgenomen om de herieving van de bypothese van 
Prout te belichten. 

Hieruit blijkt wederom de grote, o.i. te grote waarde die de auteur hecht aan 
deze hypothese over de oorsprong de elementen, die echtcr in de vorige eeuw nooit 
tot wet is gepromoveerd kunnen worden. 

Wat btreft het hoofdstuk over het periodiek systeem der elementen missen we de 
belangrijke artikelen van Lothar Meyer en eveneens het aandeel dat Hinrichs in de 
ontdekking hiervan gehad heeft. De omissie van de artikelen van Hinrichs kan Knight 
niet bijzonder kwalijk genomen worden, daar Hinrichs eerst in de laatste jaren als 
mede-ontleder van het periodiek systeem aangemerkt is geworden. Het aandeel van 
Meyer echter is vanaf de eerste jaren dezer geschiedschrijving erkend geweest. Het is 
hier niet de plaats om in te gaan op de verdiensten van de duitse ontdekker van bet 
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periodiek systeem, doch een critische opmerking over een dergelijke geschiedvervolging 
mag niet ontbreken. 

En als we dan de selectie van de andere artikelen tevens wat diepgaander be-
schouwen blijkt dat Knight zich primair beperkt heeft tot bijdragen in de Engelse 
taal. Z o ontbreken o.a. de artikelen van de fransman Beguyer de Chancourtois uit 
1862 en 1863. Het eerder gesignaliseerde artikel van de Chancourtois blijkt bij nader 
onderzoek van de Engelsman Hartog te zijn en te dateren uit 1889. 

Dit meer dan 400 bladzijden tellende boekwerk moet dus zeer kritisch bestudeerd 
worden. Eerst dan kan de samenstelling ervan naar behoren gewaardeerd worden. De 
grafische verzoging is bijzonder goed en ook op groend daarvan een aanwinst voor 
pen historische bibliotheek. 

J.W, van Spronsen. 

DM. Mc DOWELL and ].D. JACKSON, Osborne Reynolds and engineering science 
today. University Press & Barnes 6 Noble Inc., New York. Prijs 3,60 £. 

Topfiguren in de wereld van wetenschap en toegepaste wetenschap onderscheiden 
zich van de andere prominente researchmensen door hun veelzijdigheid, d.i. door het 
bewandelen en het bevruchten van diverse en uiteenlopende sectoren van het onderzoek, 
Precies die gave van doorstromende creativiteit is het kenmerk, ja het apanage dat hen 
differentieert van de ivoren-toren-specialisten. Osborne Reynolds (1842-1912) is een 
van die koersbepalende figuren. 

Naar gedegen Angelsaksisch model bestaat onderhavig boek uit een bundeling van 
tien artikels opgesteld door evenveel specialisten. Zij werden opgebracht in Septem
ber 1968 als lezingen ter gelegenheid van een symposiumherdenking i.v.m. de honderd 
jaar geleden stichting van de leerstoel «Engineering Science* in Owens College, later 
Victoria University, Manchester. Alzo wordt in dat werk het hele opzoekingsterrein van 
Osborne Reynolds bestreken en meteen ook een accurate balans van repercussies op 
de hedendaagse «Engineering Science* opgemaakt. De tien lezingen, hier hoofdstukkenn, 
zijn als volgt betiteld : 1. - Leven en werk van O. Reynolds. 2. - Turbulentie. 3. - Ruis 
als neveneffect van turbulentie. 4. _ Warmtetranslatie. 5. - Reynolds fluxconcept in 
warmbte- en massaverplaatsing. 6. - Enkele hedendaagse problemen van warmtetrans-
fert. 7. - Hydraulische schaalmodellen. 8. - Ontwikkelingen in het geval van uitschu-
rende rivierbodems. 9. - Recente ontwikkelingen in getijdeberekeningen. 10 - De grond-
legger van de hedendaagse hydraulische smeringstheorie. 

Reynolds werd in 1842 te Belfast geboren. Zijn vader was een begoed predikant. 
Overgrootvader, grootvader net als vader zelf waren opvolgentlijk rector van ver-
schillende befaamde colleges uit dit landsgedeelte. Net als zoveel andere Angelsaksische 
eerste klasfiguren heeft jonge Osborne reeds de koorts van de «mechanical engineering* 
te pakken vanaf zijn prille jeugd. Naar een pedagogisch onovertroffen leerregel gaat 
Reynolds, vooraleer aan zijn universitaire studien te beginnen, zijn zin en begrip voor 
de mechanica aanpunten in de praktijk van alle dag, d.i. in werkhuizen. Het kwam er 
op aan «to learn in the shortest time possible how work should be done, and, as far 
as time would permit, to be made a working mechanic before going to Cambridge to 
work for Honours*. Precies die stages in verschillende werkplaatsen doet hem inzien 
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dat een civiel ingenieur het niet kan stellen zonder een soliede wiskundebagage. In 
1867, aan de Cambridge University, studeert hij af als wiskundige. In 1868 wordt hij 
benoemd tot full-time hoogleraar van de cursus «Engineering». Hij is toen 27. Hij 
wordt het model van een honderd procent academische carriere die buitengewoon 
vruchtbare vormen achterlaat. 

Het is opmerkenswaard in deze 19e eeuw te constateren dat hier voor de eerste of 
ten hoogste tweede maal de discipline «toegepaste wetenschappen» definitief voet zet 
op het academisch vlak. Voorheen hadden er al enkele schaarse part-time-opdrachten 
in die zin bestaan maar zij waren alle van korte levensduur. Immers ook ongegeeerd 
door de academische overheden. 

In de Verenigde Staten van Amerika werd het principiele concept «toegepaste 
wetenschappen» al enkele jaren voordien, in 1862, officieel-administratiet vascgelegd 
door de Land Grant (Morill) Act. 

De invloedrijke rol van Reynolds kan in het historisch ontwikkelingsperspectief van 
«toegepaste wetenschappen» niet genoeg onderstreept worden. Hij was immers een 
uitmuntend pedagoog en terzelfdertijd een briljant onderzoeker voorzien met de bizon-
dere begaafdheid om zijn uitkomsten en de interpretaties ervan in streng wiskundige 
formules te gieten. De lijst van zijn later beroemd geworden leerlingen, niet alleen 
in de wetenschappelijk-technische sector maar ook in alle andere standen van de maat-
schappij, is beslist te lang om hier te vermelden. Noteren we alleen en als voorbeeld 
de beroemde Nobelprijs J.J. Thomson. 

Naast de zuiver wetenschappelijke expose's verschaft het boek ter zake nog een 
belangrijk beeld van het uitzonderlijk briljante Angelsaksisch geleerdenmilieu in deze 
viriele en sprankelende kwarteeuw 1875-1900. Uit wat hierboven gezegd, mag geens-
zins worden afgeleid dat onderhavig werk grotendeels historisch-biografisch gericht is. 
Het tegendeel is waar. Immers de bovenvermelde tien specialisten handelen bovenal 
over de meeste recente wetenschappelijke theorieen als honderdjarige uitlopers van 
Reynolds initiatieven, opzoekingcn en formules. 

Op het stuk van deukwerk en uitgeverij munt dit boek van 263 bladzijden uit door 
een rustige bladspiegel en een klaar lettertype. Het is daarenboven verlucht door 69 
goed verzorgde figuren en 18 dito foto-afdrukken. leder artikel wordt afesloten door 
een bibliografische lijst der bronnen. Vanzelfsprekend is dit werk bizonder georienteerd 
naar de belangstellingssfeer van de civiel ingenieur en van de fysicus. 

J£. Quintjm. 
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