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JOHN LOCKE EN DE ZEVENTIENDE-EEUWSE 
NEDERLANDSE GENEESKUNDE 

MARJOLEIN DEGENAAR* 

John Locke (1632-1704) geniet vooral bekendheid als grondlegger van het Britse empi
risme en als auteur van het invloedrijke Aii Essay concerning Human Understanding 
(1689). Behalve filosoof was hij echter ook gerespecteerd medicus, experimentator en 
schrijver van allerlei medische geschriften. Te midden van de vele onderwerpen waar 
Locke zich voor interesseerde - zoals godsdienst, moraal, opvoeding, economie, politiek, 
tolerantie en wetenschap - nam de geneeskunde een bijzondere plaats in. Locke besteed
de er gedurende zijn hele leven veel tijd en aandacht aan.' Ook tijdens zijn ballingschap 
in de Republiek der Verenigde Nederlanden (1683-1688) heeft Locke zich met uiteen
lopende geneeskundige zaken beziggehouden. Er bestaan medische notities uit die tijd 
die nog nooit zijn uitgegeven. Na een beknopt overzicht van het medische denken en 
handelen van Locke zal ik nadere informatie over deze manuscripten geven. Ik zal daarbij 
in het bijzonder aandacht besteden aan de NetJerlandse geneesheren die Locke medische 
gegevens verschaften. Ik hoop dat de aldus verkregen inventarisatie een stimulans zal zijn 
voor nader onderzoek naar de invloed van Nederlandse dokters op de medische en filo
sofische ideeën van Locke en vice versa. 

De medische activiteiten van John Locke tot 1683 
Na zijn middelbare-schooltijd aan Westminster School betrad Locke in 1652 Christ 
Church te Oxford, waar als vanouds vakken als retorica, grammatica, Grieks, Latijn, logi
ca en ethiek op het rooster stonden. Drie voormalige schoolgenoten van Locke -
Christopher Wren, Robert Hooke en Richard Lower - waren toen reeds in Oxford inge
burgerd en toonden belangstelling voor de nieuwe experimentele filosofie. Het was 
Lower (1631-1691) die de interesse van Locke in de geneeskunde aanwakkerde.- Deze 
belangstelling kan onder meer worden afgeleid uit de aantekeningen die hij vanaf het 
begin van zijn studententijd in zogenaamde notebooks maakte. Deze notitieboeken bevat
ten onder andere recepten, beschrijvingen van middelen voor het behandelen van ziek
ten, wetenschappelijke observaties en uittreksels van wat Locke op medisch gebied 
gelezen had. Aan het eind van een aantekening vermeldde Locke vaak de naam of initia
len van zijn informant. Zo betreft het volgende citaat een observatie die Locke samen 
met Richard Lower deed: 'Spaune of froggs spread on a cloth and dryd and afterwards 
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1 |.\V, Yolton, .4 Lockc Dictionary {Oxford 1993) 135-136. 
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kept and applyd stops any blood. J.L. R.L.'' In een andere aantekening wordt een dier
proef beschreven die de ontdekking van de bloedsomloop bevestigt: 'Take a frog and 
strip it. You may see the circulation of bloud if you hold him up against the sun. Take out 
the hart and the frog will leap about a great while after.'-* De medische lectuur die Locke 
als beginnend student las omvatte onder andere werken van Aetius van Amida, van de 
anti-Aristotelische filosoof Campanella, van Hieronymus Cardanus en de iatrochemie 
van Johan Baptista van Helmont en Theodore de Mayerne.^ In februari 1655/6 behaalde 
Locke zijn Bachelor of Arts en in juni 1658 zijn Master of Arts. Een jaar later begon hij aan 
een tweede medisch notitieboek en daarin is zijn groeiende belangstelling voor de iatro
chemie te volgen. 

De medische opvatting die toentertijd in Engeland gezaghebbend was en die door het 
London College of Physicians werd uitgedragen, was de Galenische. De orthodoxe medici van 
het College hingen de humoraal-pathologie van Galenus aan, de leer van de lichaams
vochten (humores), volgens welke ziekte optreedt wanneer er een verkeerde menging van 
lichaamsvochten (bloed, slijm, witte gal en zwarte gal) ontstaat. De humoraal-pathologie 
werd voor het eerst verworpen door de Zwitserse arts Paracelsus (1493-1541) die vanwege 
zijn felle aanvallen op de toenmalige geneeskunde wel de Luther Medicorurn wordt 
genoemd. Paracelsus meende dat alles, dus ook het lichaam, uit drie grondbeginselen 
bestaat, de tria prima: zout, zwavel en kwik. Hij ontwierp de solidair-pathologie, volgens 
welke vaste bestanddelen (en niet zozeer de lichaamsvochten) bij ziekte betrokken zijn. 
Paracelsus probeerde de oude Galenische middelen te vervangen door nieuwe, scheikundig 
vervaardigde geneesmiddelen, de zogenaamde spagyrische medicamenten, zoals kwik en 
antimoon. Zo werd hij de grondlegger van de iatrochemische of chemiatrische richting 
in de geneeskunde. Van Helmont (1577-1644) en Francois dele Boë (1614-1672), die zich later 
Sylvius ging noemen, waren de meest fervente vertegenwoordigers van deze beweging. Zij 
waren er van overtuigd dat zuur en alkali twee fundamentele principes in de natuur zijn 
en dat levensprocessen naar analogie van scheikundige processen begrepen kunnen worden. 
Zo zou onder pathologische omstandigheden rotting kunnen optreden.'' 

In de jaren zestig van de zeventiende eeuw kregen de geleerde leden van het traditionele 
College of Physicians zware kritiek te verduren van aanhangers van de nieuwe filosofie, de 
zogenoemde virtuosi, tussen wie ook Locke terecht zou komen. De virtuosi propageerden 
praktische in plaats van argumentatieve kennis. Ze meenden dat de medische kennis van 
de doktoren die aan de universiteit hadden gestudeerd nutteloos was en dat dokters 
kennis van 'natural history' moesten hebben en therapieën moesten voorschrijven. In 
1665 vormden ze een aparte Society of Chymical Physicians die de autoriteit van het 
College of Physicians in twijfel trok.^ 

In 1660 ontmoette Locke Robert Boyle (1627-1692) en deze stimuleerde de studie van 
Locke in de schei- en geneeskunde. Locke was geïnteresseerd in de nieuwe mechanistische 
filosofie en las allerlei geschriften op dat gebied, waaronder de New Experiments Physico-

3 Ihid..%-6. 
4 Ibitl. 6. 
5 Ihiti. 
6 G.A. Lindeboom, Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland (Bussum 1972) 89-95. 
7 Een boeiend artikel over deze 'clash of two cultures' is: H.L Cook, 'Physicians and the new philosophy: 

Henry Stubbe and the virtuosi-physicians' in R. French e.a. ed.. The medical revolution of the seventeenth 
century (Cainbridge 1989) 246-271, Zie ook: H.J. Cook, The Decline of the Old Medical Regime in Stuart 
London (Ithaca 1986) en H.I. Cook, Trials of an ordinary Doctor: Joannes Groeneveil in Seventeenth-Century 
London (Baltimore 1994). 
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Mechanicall touching the Spring and Weight of the Air, and its Effects (1660) van Boyle en 
de Dioptrique, Meteores en Principia philosophiae van Descartes.** Vermoedelijk op advies 
van Boyle volgde Locke in 1663 een cursus scheikunde bij Peter Stahl die door Boyle naar 
Engeland was gehaald. Stahl was iatrochemicus en doceerde de kunst van het bereiden 
van nieuwe chemische geneesmiddelen. Rond deze tijd, dus pas toen Locke ongeveer dertig 
jaar oud was, besloot hij uiteindelijk om geen medische carrière te ambiëren wegens zijn 
slechte gezondheid.** Zijn aanhoudende medische belangstelling moge evenwel blijken uit 
het grote aantal medische boeken dat hij vanaf die tijd tot aan zijn dood aanschafte: ruim 
250, bijna de helft van zijn uiteindelijke totale medische boekenbezit.'" 

Locke nam een aanstelling aan als secretaris van een diplomatieke missie van Sir Walter 
Vane met wie hij in de herfst van 1665 naar Brandenburg ging. Tijdens dit eerste buiten
landse verblijf maakte hij kennis met verschillende Duitse medici en chemici. In een brief 
aan Boyle beklaagde hij zich erover dat de meeste artsen de oude weg bewandelden, 'there 
being few here curious enough to enquire after chemistry or experimental learning.'" Terug 
in Engeland sloot Locke zich aan bij de wetenschappelijke kring rond Boyle. Hij hield 
zich onder meer bezig met het weer en de invloed daarvan op epidemische ziekten, met 
algemene eigenschappen van bloed, met de f\'siologie van de ademhaling en met het 
bereiden van geneesmiddelen. Locke werkte in een laboratorium dat hij deelde met de 
dokters David Thomas en Thomas Blount. Vanaf 1666 begon Locke David Thomas (1634-
1694) in zijn praktijk te assisteren. Een van zijn eerste patiënten was Anthony Ashley 
Cooper (1621-1683), oftewel Lord Ashley, een opkomend politicus die de eerste graaf van 
Shaftesbury zou worden. Ashley haalde Locke over om Oxford te verlaten en als lid van 
zijn huishouding naar Londen te komen. In 1668 bleek Ashley een lever-abces te hebben. 
Hij genas na een succesvolle operatie en was ervan overtuigd dat hij zijn leven aan Locke 
te danken had. Ashley was lid van de Council van de in 1660 opgerichte Royal Society of 
London for Improving Natural Knowledge en voerde vaak samen met Locke chemische 
experimenten uit. Toen Locke echter meer administratieve verplichtingen kreeg, had hij 
daar geen tijd meer voor, hetgeen hij zeer betreurde. Hij schreef aan Boyle: 'The place I 
am at present in, and the remove I am like to make ... have kept me from attempting any 
farther experiments in chemistry, though I find my fingers still itch to be at it.''-

Kort nadat Locke in Londen gearriveerd was, maakte hij kennis met een andere dokter, 
Thomas Sydenham (1624-1689). Deze ontmoeting zorgde voor een verschuiving van de 
medische belangstelling van Locke: van het laboratorium naar het ziekbed. Locke bege
leidde Sydenham tijdens zijn visites, maakte aantekeningen van zijn adviezen en werkte 
nauw met hem samen aan diverse medische essays. Een van de bekendste hiervan is De 

8 J.R. Milton, 'Locke's life and times' in: V. Chapell, The dnnhridge Companion to Locke (Cambridge 1994) 5-25 
m.n. 7. 

9 Locke aan Thomas Herbert, 28 november/8 december 1684. E.S. de Beer ed.. The Correspondence of John 
Lockc, dl. 2 (Oxford 1976) 661-666. 

10 De bibliotheek van Locke bevatte aan het eind van zijn leven zo'n 578 medische boeken (op een totaal van 
ruim 3600 titels). Zie: G.G. Meynell, 'A Database for John Locke's Medical Notebooks and Medical 
Reading,' Medical Jiistory 42 (1997) 473-486 m.n. 474 en 475 n. 8. Zie ook: I. Harrison en P. Laslett, The 
Library of John Locke (Oxford 1971). Locke moest tijdens zijn leven zo vaak zijn boeken met zich mee ver
huizen dat hij boekenkasten ontwierp die gemakkelijk konden worden vervoerd zonder dat de boeken er 
uit hoefden te worden gehaald. Zie: J, Zijlmans, Vriendenkringen in de zeventiende eeuw. Verenigingsvormen 
van het mformele culturele leven van Rotterdam (Den Haag 1999) 188 n. 99. 

11 Locke aan Robert Boyle, 12/22 december 1665. De Beer (n. 9), The Correspondence of John Locke, dl. 1 
(Oxford 1976) 228. 

12 Locke aan Robert Boyle, 12 november 1667. Ibid., 314-315. 
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arte medica. Het is geschreven in het handschrift van Locke. Over de vraag wie de auteur 
van het stuk is, Locke of Sydenham, zijn de meningen verdeeld.'-' Sydenham meende dat 
kennis van de oorzaken van ziekten buiten het bereik van artsen en het menselijk kenver
mogen ligt. Hij was dan ook uitermate sceptisch ten aanzien van speculatieve hypotheses 
over de aard van ziekten en propageerde een empirische benadering van de medische 
praktijk. Hij baseerde zijn behandelingsmethode op de door hemzelf nauwkeurig ge
observeerde geschiedenis van de ziekte van een patiënt: 'I must limit the function of a 
physician to industrious investigation of the history of disease, and of the effect of remedies, 
as shown by the only true teacher, experience ... True practice consists in the obser
vations of nature; these are tlner than any speculations. Hence the medicine of nature is 
more refined than the medicine of philosophy.''-' Sydenham geloofde dat de natuur 
meestal zelf kwalen geneest en probeerde haar met zo eenvoudig mogelijke middelen een 
handje te helpen. In feite blies Sydenham de aloude Hippocratische methode van obser
vatie en ervaring nieuw leven in en hij werd dan ook wel de 'Engelse Hippocrates' 
genoemd. Locke voelde zich sterk tot het empirisme van Sydenham aangetrokken. Zijn 
latere filosofie vertoont overeenkomsten met zijn medische empirisme.'' Dit hoeft geen 
verbazing te wekken. Locke discussieerde in die tijd namelijk met een aantal vrienden in 
zijn kamer bij Lord Shaftesbury in Exeter House over natuurkundige, medische, filosofische 
en theologische ondervs'erpen en kwam al doende op het idee om de beperkingen van het 
menselijk verstand te onderzoeken.'^ Dit resulteerde in 1671 in de eerste versie van An 
Essay concerning Human Understanding, 

Door de politieke perikelen rond Shaftesbury kreeg Locke meer tijd om zich in medische 
literatuur te verdiepen. Hij rangschikte wat hij gelezen had onder de noemers E[xentpla], 
D[escriptio], P[rognosis] en Cluratio], omdat hij het plan had opgevat zijn Bachelor of 
Medicine te behalen. Dit deed hij op 6 februari 1674/5 en hij verkreeg de 'facultas practi-
candi in medicina.''' We kunnen Locke officieel niet de titel 'Doctor Locke' geven omdat 
hij geen formele graad als Medicinae Doctor had, maar wel kunnen we in de woorden van 
Yolton zeggen 'that he was recognized as a medical man with good knowledge and an 
effective practice, although on a small scale.'" 

In 1675 vertrok Locke naar Frankrijk en vanaf die tijd hield hij een dagboek bij, wat hij 
tot aan het eind van zijn leven zou blijven doen. Ook hierin verzamelde hij uiteenlopende 
informatie: leesverslagen, recepten van dokters, apothekers en leken, observaties bij 

13 Zie bijvoorbeeld: IXnvhurst (n. 2), Jolni Lockc, 38; Meynell (n. 10), A Database, 485 n. 44; G. Meynell,'Locke 
as author of Anatomia and De arte medica,' The Locke Newsletter 25 (1994) 65-73 en J.C. VValmsley, John 
Locke's Natural Philosophy (1632-1671). Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, King's 
College London, 1998. 

14 R.G. Latham ed.. The Works of Thomas Sydenham 1 (Londen 1848) 12, resp. 22. Cieciteerd in: Dewhurst 
(n. 2), John Locke, 39. 

15 Interessant in dit verband zijn: P. Romanell, 'Some Medico-Philosophical Excerpts from the Mellon 
Collection of Locke Papers,' Journal of the History of Ideas 25 (1964) 107-116 en P. Romanell, 'The Scientific 
and Medical Genealogy of Locke's Historical, 'Plain Method',' Transactions & Studies of the College of 
Physicians of Philadelphia, series 5, vol. 5, no. 4 (1983) 339-352. Ook verschenen in: R. Ashcraft ed., John 
Locke. Critical Assessments 4 (Londen en New York 1991) 476-487. Zie ook: P. Schuurman, Of the Conduct of 
the Understanding by John Lockc {Vlrecht 2000),37-47. 

16 J. Locke, An Essay concerning Human Understanding, 'The Epistle to the Reader.' P.H. Kidditch ed. (Oxford 
1984) 7. 

17 Dewhurst (n. 2), John Locke, 49. 
18 Yolton (n. 1), A Locke Dictionary, 136. Locke vroeg overigens in 1666 dispensatie aan om de examens voor 

Bachelor of Medicine en Doctor of Medicine tegelijkertijd af te leggen. Hij verkreeg een aanbeveling voor dis-
pen.satie die hij evenwel niet schijnt te hebben voorgelegd. Dewhurst (n. 2), John Locke, 25-26. 
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patiënten, uiteenzettingen van operaties, etcetera. De medisch historicus Kenneth Dew
hurst heeft in zijn boek John Locke {1632-1704): Physician and Philosopher. A Medical 
Biography with an Edition of the Medical Notes in his Journals (1963) de niedische aanteke
ningen uit de dagboeken van Locke (1675-1698) getranscribeerd en de Franse en Latijnse 
passages in Engelse vertaling opgenomen."^ Tijdens zijn verblijf in Frankrijk (dat tot 1679 
duurde) gaf Locke op verschillende wijzen blijk van zijn medische belangstelling. Hij ont
moette een aantal dokters, onder wie Charles Barbeyrac, Pierre Magnol en Pieter 
Guenellon, studeerde geneeskunde aan het Hópital de la charité de Montpellier en verleen
de medische diensten aan Britse ingezetenen die veelvuldig beroep op hem deden. 

Terug in Engeland werkte Locke als medisch adviseur en secretaris van Shaftesbury en 
werd hij op diverse geheime politieke missies gestuurd. Shaftesbury werkte aan een 
Exclusion Bill en probeerde ervoor te zorgen dat de katholieke broer van Charles II, 
James, de troon niet zou kunnen bestijgen. Shaftesbury vluchtte om politieke redenen in 
november 1682 naar Holland, vermomd als Presbyteriaans predikant, en stierf daar in 
januari 1683. De nauwe en langdurige band van Locke met Shaftesbury maakte hem ver
dacht en hij besloot daarom een veilig heenkomen in het protestantse Holland te zoeken. 
Hij ontvluchtte zijn land en arriveerde op 7 september 1683 als politiek vluchteling in 
Rotterdam. Van daaruit ging Locke door naar Ainsterdam waar hij kennismaakte met 
verscheidene dokters. 

John Locke in de Republiek der Verenigde Nederlanden 
Aangemoedigd door zijn Hollandse collegae begon Locke een groot deel van zijn tijd te 
wijden aan de geneeskunde. In een brief aan Edward Clarke schreef hij dat hij van plan 
was '[to] apply myself close to the study of physic by the fireside this winter.'^" Het werd 
een koude winter. Een leeuwin vroor dood in de dierentuin en Locke ging met Pieter 
Guenellon, die dokter in Amsterdam was geworden, mee naar de autopsie en kwam daar 
Philippus van Limborch tegen, professor in de theologie aan het Remonstrants Semina
rium en een enthousiast amateur-wetenschapper. 

Locke woonde bijeenkomsten bij van een 'private medical college,' waar Van Limborch, 
Matthew Slade, Egbert Veen, Abraham Quina, Guenellon, Pieter Bernagie en Abraham 
Cyprianus lid van waren.-' Dit college, het Collegium privatum Amstelodamense dat in 
1664 door Gerard Blasius was opgericht, was een informeel, van samenstelling wisselend 
gezelschap van geleerde mannen die belangstelling hadden voor filosofische debatten en 
anatomisch onderzoek. Het gezelschap kwam wekelijks bijeen in de huizen van de leden. 
Men besprak dan vraagstukken die tijdens de voorafgaande bijeenkomst waren voor
gesteld. Van Limborch (1633-1712), die naast Guenellon op de Keizersgracht woonde, was 
de enige leek van het stel. Slade, ofivel Mattheus Sladus (1628-1689), was professor in de 
geneeskunde en gasthuis-dokter in Amsterdam. Hij betwistte de theorie van de voort
planting van Harvey onder het pseudoniem Theodorus Aides en was bevriend met 
Swammerdam.-- Veen (1629-1704?) promoveerde in 1653 in Leiden op het proefschrift De 
scorbiito, was stadsdokter in Kampen (1655-1656) en vervolgens dokter te Amsterdam. Hij 

19 Dewhurst baseerde zich daarbij op manuscripten die in de Bodleian Library en het British Museum liggen. 
20 Locke aan Edward Clarke, 21 november/i december |i683?|. De Beer (n. 9), The Correspondence of John 

Locke, dl. 2 (Oxford 1976) 606. 
21 Locke, dagboek 22 mei 1684. Dewhurst (n. 2), John Lockc, 243. 
22 Biografische informatie over Nederlandse geneesheren heb ik onder meer uit: A.I. van der .\a, Biographisch 

woordeidtoek der Nederlanden (Haarlem 1852-1878) en G.A. Lindeboom, Dutch .Medical Biography. A bio-
graphic(d Dictionary o) Dutch Physicians and Surgeons 1475-1973 (Amsterdam 1984). 
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was inspecteur van het Collegium medicum en dokter van de Amsterdamse kamer van de 
admiraliteit. In deze hoedanigheid moest hij zieke en gewonde zeelieden behandelen en 
de scheepschirurgijnen en -apotheken onderzoeken. Veen was inmiddels de schoonvader 
van Guenellon (1650-1722) geworden. Deze had in Leiden en Padua gestudeerd, was een van 
de belangrijkste dokters van het St. Pietersgasthuis en was in dienst van de admiraliteit 
alwaar hij aanstaande vlootartsen examineerde. Hij gaf uitstekend college en hield zich 
vooral bezig met de heel- en verloskunde. In 1680 verscheen zijn Epistolica dissertatio de 
genuitia medicinam instituendi ratione. Een ander lid van het medische college, Bernagie 
(1656-1699), was geneesheer te Amsterdam en professor in de anatomie. Hij had over de 
geneeskrachtige werking van thee geschreven in de Pharmacopoea Amstelodamensis 
(1682). Bernagie was overigens ook directeur van de Amsterdamse schouwburg en een 
verdienstelijk toneeldichter. Cyprianus (1656-1718), tot slot, promoveerde in 1680 in 
Utrecht tot doctor in de geneeskunde en werd later geneesheer te Amsterdam. In 1693 
werd hij hoogleraar in de heel- en ontleedkunde in Franeker alwaar zijn Oratio inauguralis 
in chirurgiam etKomiastica werd uitgegeven. Cyprianus was gespecialiseerd in de lithotomie. 
Hij emigreerde in 1696 naar Engeland en verrichtte daar meer dan 1400 steensneden.--' 

Locke maakte in gezelschap van zijn amanuensis Sylvester Brownover diverse reizen 
door Nederland en ontmoette nog andere dokters en wetenschappers.--' Zo verbleef hij in 
Deventer bij Caspar Sibelius (1646-1696), een dokter die bij de Zwitserse arts J.J. Wepfer in 
SchaftJiausen gewerkt had en later als Sibley naar Engeland zou gaan. De Leidse professor 
magnificus Lucas Schacht (1634-1689), een bekwaam geneesheer en clinicus, stelde Locke in 
de gelegenheid om het museum van Swammerdam te bezichtigen. In Leiden ontmoette 
Locke verder nog Christian Margraf (1659-1687), professor in de pathologie en een volgeling 
van Sylvius. En veel tijd bracht hij door met Paul Hermann (ca. 1640-1695), professor in de 
botanie. Hermann had in Ceylon gewoond en Locke kreeg informatie van hem over vreem
de tropische planten. Later had hij nog contact met Wilhelm ten Rhyne (1649-1700), 
botanicus, oriëntalist en dokter bij de V.O.C, en met Cornells van der Voorde (1630-ca. 
1680) die de bijnaam 'Chymische Dokter' had vanwege zijn voorliefde voor chemische 
geneesmiddelen.-' 

Al spoedig had Locke in de Republiek der Verenigde Nederlanden dus een aardig netwerk 
van medici en andere geleerden opgebouwd van wie hij, elk over zijn eigen specialisme, 
informatie inwon.''' Een aantal van hen zou tot zijn vriendenkring gaan behoren en kon 
tot zijn politieke bondgenoten gerekend worden. Locke had grote behoefte aan intellec
tueel stimulerende vriendschappen. Zo richtte Van Limborch op verzoek van Locke in 
1686 in Amsterdam De 'Literarische Sociëteit' op waar geregeld over uiteenlopende 
onderwerpen werd gediscussieerd. Later, toen Locke naar Rotterdam verhuisd was, 
maakte Locke deel uit van de 'Lantern club' die bij de Engelse koopman Benjamin Furly 

23 Locke, dagboek 22 mei 1684. Dewhurst (n. 2), John Lockc, 226. 
24 Ibid., 224-235. 
25 De Nederlandse medische opleidingen stonden hoog aangeschreven. De Italiaanse universiteiten hadden na 

de Reformatie aan populariteit ingeboet, mede doordat zij niet-katholieke studenten buitensloten. Leiden 
had Padua opgevolgd als toonaangevende medische faculteit, maar ook de andere universiteitssteden 
(Franeker, Groningen, Utrecht en Harderwijk) hadden een achtenswaardige niedische faculteit waar ieder
een, ongeacht religie, terecht kon. 

26 Hiermee bracht Locke zijn eigen aanbevelingen over converseren in de praktijk. Iii een van zijn onuitgege
ven medische notitieboeken schreef hij onder het hoofdje 'Conversatio' namelijk: 'for knowledg talk with 
everyman of that wherein he hath skill tiy which commonly you learne and obleige him at once, men being 
generally pleased more with teaching then learning.' (Bodleian Library, MS. Locke f.24, p. 31.) 
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(1636-1714) aan de Scheepmakershaven bijeenkwam.-'' Zo vond hij steeds een klankbord 
voor zijn ideeën. 

Halverwege de jaren tachtig werd de uitlevering van Britse ballingen geëist als gevolg 
van de vruchteloze rebellie van Monmouth.̂ * Locke, die tot dan toe vrijelijk had kunnen 
reizen, dook daarom op 13 mei 1685 in Amsterdam onder bij Veen die hem persoonlijk en 
politiek gezien tot steun was. Hij deed dat onder de naam 'dokter Vander Linden.' De 
echte dokter Johannes Antonides van der Linden (1609-1664) was hoogleraar in de 
geneeskunde geweest, eerst in Franeker en later in Leiden. Hij was gepromoveerd op de 
verhandeling De viridentia venerea en had de bibliotheek, de botanische tuinen en het 
niveau van anatomische secties in Franeker verbeterd. Hij publiceerde de verzamelde 
werken van Hippocrates en verwierf een grote reputatie als bibliograaf en medisch histo
ricus. Locke was een bewonderaar van zijn werk en voelde zich aan hem verwant.-'' Meer 
dan een jaar leefde Locke bij Veen een teruggetrokken leven. Hij besteedde zijn tijd goed
deels aan het schrijven van zijn Essay en legde de basis voor zijn verhandeling over de 
opvoeding. De zoon van Guenellon, Pietje, die van Locke wel eens presentjes kreeg en die 
hem als 'Oome lock' aansprak en de kinderen van Furly hebben onder anderen model 
gestaan voor dit werk. In mei 1686 verliet Locke zijn schuilplaats en bezocht Antoni van 
Leeuwenhoek (1632-1723) in Delft. Deze liet Locke onder andere rode bloedlichaampjes, 
een menselijke tand en spermatozoïden van een hond zien. De beste lenzen van Van 
Leeuwenhoek kreeg Locke jammer genoeg niet te zien: 'the best of all bis glasses ... we 
saw not, nor (as I heare) does he shew them to anyone.'^" 

Hoewel Locke geen eigen praktijk had gaf hij ook in Nederland dikwijls medische 
adviezen, zowel aan Nederlandse als aan Engelse patiënten. Zo was hij onder meer 
begaan met de gezondheid van het zoontje van Van Limborch en met die van Maria 
Guenellon-Veen, de vrouw van Pieter Guenellon. Net als Sydenham stelde Locke zich 
terughoudend op met betrekking tot het verstrekken van medicijnen: 'it being much better, 
in my opinion, to doe no thing then to doe amisse."*' Met de geboorte van de zoon van 
James II in 1688 brak in Engeland een politieke crisis uit. Een zoon verzekerde James 
immers van een katholieke opvolging. Onder de Engelse Whigs in Nederland werd het 
onrustig en tegen het eind van oktober voer Willem van Oranje met zijn vloot naar 

27 Zie hierover: Zijlmans (n. 10), Vriendenkringen in de zeventiende eeuw, m.n. 182-190; CL. Thijssen-Schoute, 
'De Nederlandse Vriendenkring van lohn Locke' in: t'/( de Republiek der letteren: elf studiën op het gebied 
der ideeëngeschiedenis van de Gouden Eeuw (Den Haag 1967} m.n. 90-104 en R.L. Colie, 'John Locke in the 
Republic of Letters' in: J.S. Bromley e.a. ed., Britain and the Netherlands. Papers ilelivered to the Oxford-
Netherlands Historical Conference ig^g (Londen i960) ni-129. Voor uitgebreide bibliografische informatie 
over Locke in Holland leze men: P. Schuurman, 'Locke and the Dutch: a preliminary survey' in: Geschie
denis van de Wijsbegeerte in Nederland 11 (2000), in druk. 

28 t^e naam van Locke was aanvankelijk toegevoegd aan en later weer weggehaald van een lijst van 'Eighty-
four dangerous Englishmen, plotters against the life of King lames and the peace of the English nation.' 
Zie: J.H. Dempster, 'John Locke, Physician and Philo.sopher,' Annals of Medical History 4 (1932) 12-60 en 
172-186, m.n. 56. Locke wordt genoemd als 'Ian Lock, wel eer Secretaris van Mylord Shaftesbury' op een 
lijst van uit te leveren personen die aan de Staten Generaal was voorgelegd. Zie: Thijssen-Schoute (n. 27), 
'De Nederlandse Vriendenkring,' 95. 

29 Dewhurst (n. 2), John Locke, 228. Zie ook: G. Sarton, 'Johannes Antonides vander Linden (1604-64). Medical 
Writer and Bibliographer' in: E.A. Underwood ed.. Science, .Medicine and History (Oxford 1953). 

30 Locke, dagboek 22 juni 1686. Dewhurst (n. 2), John Locke, 273. 
31 Locke aan Benjamin Furly, 23 Januari/2 februari 1688. De Beer (n. 9), The Correspondence of John Locke, dl. 

3 (Oxford 1978) 342. Later schreef hij: 'I am always best pleased when my freinds recover from any inconve
nience in their health without the u.se of my prescriptions.' Locke aan Edward Clarke, 22 januari 1692. Ibid., 
dl. 4 (Oxford 1979) 367. 
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Engeland. Locke volgde enkele maanden later, op lo februari, toen William tot koning 
was uitgeroepen. Hij arriveerde twee dagen later in Greenwich. 

De laatste jaren van John Locke 
Enige tijd nadat hij voet aan wal had gezet schreef Locke een brief aan Veen: 'the first 
thing to be done on leturning to my fatherland was to give evidence of a mindful heart to 
those who had provided me with a fatherland on foreign soil.'-'- Veen en andere dokters 
hadden Locke in allerlei opzichten gesteund en Locke was dankbaar voor hun vriend
schap en hulp. De eerstvolgende jaren besteedde Locke voornamelijk aan schrijven en 
aan het uitgeven van diverse werken, zoals zijn brieven over tolerantie, zijn Essay, Two 
Treatises of Government en Some Thoughts concerning Education. In 1696 werd Locke aan
gesteld als Commissioner for Trade and Plantations, maar een paar jaar later moest hij zijn 
officiële functies neerleggen omdat hij ernstig ziek was. Vanaf die tijd hield hij zich 
hoofdzakelijk met theologie en filosofie bezig. Gedurende de laatste vijftien jaar van zijn 
leven maakte Locke in zijn dagboeken betrekkelijk weinig medische aantekeningen. Wel 
blijkt zijn aanhoudende geneeskundige interesse uit zijn notitieboeken en uit zijn uit
gebreide medische correspondentie. Locke had een grote medische reputatie verworven, 
had veel vrienden die geregeld ziek waren en werd dan ook vaak om advies gevraagd." 

De briefwisseling van Locke geeft een duidelijk beeld van zijn medische praktijk en van 
zijn visie op de geneeskunde. Locke zag geen heil in overdadig gebruik van vaak schade
lijke medicijnen noch in purgeren: 'Purgings are a sort of violence to nature, and so 
should be used no more than necessity required and by intervals. ... If kitchen physic will 
do I would never use any other.''-* Dat zijn visie op de geneeskunde afweek van de toen 
gangbare opvattingen besefte hij zelf terdege: 'my notions in physick are soe different 
from the method which now ot>teins that I am like to doe little good and not being of the 
Colledg [of Physicians] can make noe other figure there but of an Unskilfull empirick.'" 
Het enige wat een dokter volgens Locke kon doen was goed observeren, analogieën met 
gelijksoortige gevallen vormen en praktische vuistregels opstellen. Locke propageerde het 
medisch empirisme van Sydenham en was kritisch ten aanzien van het gebruik van hypo
theses: '[hypotheses] might be rely'd on only as artificial helps to a physician, and not as 
philosophical truths to a naturalist.'''' Medische hypotheses vond hij alleen nuttig voor 
zover ze dienden als geheugensteun om een dokter in bijzondere gevallen te leiden. Hij 
zag geen heil in allerlei speculatieve medische theorieën: 'I fear the Galenists four 
humors, or the chymists sal, sulphur, and mercury, or the late prevailing invention of 
acid and alcali, or whatever hereafter shall be substituted to these with new applause, will 
upon examination be found to t)e but so many learned empty sounds, with no precise 
determinate signification.'-'' 

32 Locke aan Veen, 8 maart 1689. Ibid., dl. 3 (Oxford 1978) 577. 
33 Dewhurst (n. 2), John Locke, 295. 
34 Locke aan Mary Clarke, 19 september 1696. De Beer (n. g). The Correspondence of John Locke, dl. 5 (Oxford 

1979) 700. 
35 Locke aan Edward Clarke, 13 inei 1692. Ibiii, dl. 4 (Oxford 1979) 453. 
36 Locke aan Thomas Molyneux, 20 januari 1693. "'"'•, dl. 4 (Oxford 1979) 630. Interessant in dit verband is: 

I. Fan-, 'The Way of Hypotheses: Locke on Method,' Journal of the History of Ideas 48 (1987) 51-72. Ook ver
schenen in: R. Ashcraft ed., John Locke. Critical Assessments 4 (Londen en New Y'ork 1991) 488-510. 

37 Locke aan Thomas Molyneux, 20 januari 1693. De Beer (n. 9), The Correspondence of John Locke, dl. 4 
(Oxford 1979) 629. 
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Dewhurst heeft gesuggereerd dat Locke door zijn voortdurende aanbevelingen van het 
werk van Sydenham, ook in zijn brieven aan zijn voormalige Nederlandse collegae, een 
goede voedingsbodem voor het klinische onderwijs van Boerhaave heeft gelegd."* Ook 
kan de stelling verdedigd worden dat de medische opvattingen van Locke juist goed in 
het Nederlandse intellectuele klimaat pasten.-'"* 

Onuitgegeven medische manuscripten van John Locke 
Niet alles wat Locke op medisch gebied geschreven heeft is gepubliceerd. Zo bestaan er 
twee onuitgegeven notebooks die Locke - op zijn minst gedeeltelijk - tijdens zijn verblijf 
in de Republiek der Verenigde Nederlanden heeft gemaakt. De betreffende manuscripten 
bevinden zich in de Bodleian Library. Ze worden aangeduid als BL., MS. Locke f23 en 
BL., MS. Locke f24 (in het vervolg f.23, respectievelijk f24 genoemd).'*'' De notitieboeken 
zijn van belang omdat ze, naast de reeds uitgegeven dagboeken en brieven van Locke, 
extra informatie verschaffen over wat Locke op medisch gebied bezighield en omdat ze 
duidelijk zijn empirische benadering tonen. Bovendien wordt, met name in f.24, naar een 
flink aantal Nederlandse dokters verwezen, waardoor een completer beeld gevormd kan 
worden van wat voor soort gegevens Locke van zijn Nederlandse medische collegae kreeg 
en wat hij de moeite van het noteren waard vond. De inhoud van de manuscripten f23 
en f24 is gerangschikt volgens Locke's methode van commonplacing. Commonplace-books 
zijn verzamelingen van memorabele passages uit geschriften of van uitspraken van perso
nen die volgens een bepaalde methode (bijvoorbeeld alfabetisch, op onderwerp of op 
auteur) geordend zijn om later gemakkelijk gebruikt te kunnen worden. In de Renais
sance speelde dit soort boeken een belangrijke rol in de scholing. Hoewel aan het eind 
van de zeventiende eeuw geleidelijk de neergang van commonplace-books te bespeuren 
valt, werden in de tijd van Locke in elk geval voor persoonlijk gebruik nog dergelijke 
boeken bijgehouden. In 1686 publiceerde Locke in de Bibliothèque universelle van Jean 
Leclerc zelfs een nieuwe methode voor het maken van commonplace-books waarin hij een 
beschrijving geeft van een complex schema voor het verzamelen van interessante pas
sages uit boeken en tijdschriften en voor het alfabetisch indiceren daarvan voor later 
gebruik.-*' 

Manuscript f.23 bevat notities over ziekten en recepten en aantekeningen van wat 
Locke op geneeskundig terrein gelezen had, met een index die Locke rangschikte volgens 
zijn methode van commonplacing. Een copie van de Pharmacopoeiae Londinensis remedia 

38 Dewhurst (n. 2), John Locke, 282. 
39 Rogers heeft bijvoorbeeld opgemerkt dat Locke in Holland een land ontdekte 'in which many of the goals 

he sought, intellectual, political, medical, social, .seemed already to be in place.' Zie: G..'\.J. Rogers, Locke's 
Philosophy. Content ami Context (Oxford 1994) 19. lets dergelijks had Schatter vóór hem gezegd. Zie: 
S. Schaffer, 'The Glorious Revolution and .Vledicine in Britain and the Netherlands,' Notes and Records of 
the Royal Society of London 43 (1989) 167-190, m.n. 172. 

40 De universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam bezit een copie hiervan met het signa-
tuurnummer 900 .AF 0181. 

41 Dit werk verscheen in het Nederlands als: 'Eene nieuwe .Manier om Verzamelingen, of Aanteekeningcn 
te maaken; opgestelt en gerneen gemaakt door Johannes Locke.' Zie: Thijssen-Schoute (n. 27), 'De Neder
landse Vriendenkring,' 98 n, 2. Zie ook: .A. Moss, Printed Commonplace-Books and the Structuring of Renais
sance Thought (Oxford 1996) m.n. 278-279 en G.G. Meynell, 'John Locke's method of commonplacing, as 
seen in his drafts and his medical notebooks, Bodleian MSS. Locke d.g, f.21 and f.23,' The Seventeenth 
Century S (1993) 245-267. 

9 



Marjolein Degenaar 

(1678), waarvan de titelpagina ontbreekt, is achter in het notitieboek ingebonden.^- De 
aantekeningen zijn voornamelijk in het Latijn, soms in het Engels, en in steno wanneer 
de aard van het onderwerp dat vereiste. Locke gebruikte veel afkortingen en alchemistische 
en farmaceutische symbolen, waardoor het geheel niet gemakkelijk toegankelijk is.-" In f23 
komen allerhande medische onderwerpen aan de orde, van menstruatieproblemen tot 
abortus en kraamvloed, en van nierontsteking en pokken tot scheurbuik en verlamming. 
Locke verwees daarbij naar tientallen artsen en andere geleerden. Sydenham (aangeduid 
als JE of yts, dat wil zeggen /Esculapius) wordt verreweg het meest genoemd, praktisch op 
elke pagina van het manuscript, hetgeen het belang van Sydenham voor Locke duidelijk 
weergeeft. Op de tweede plaats komt 'the Honorable' Boyle in wiens nabijheid Locke had 
gewerkt. Verder citeerde hij Christian Knorr von Rosenroth (1636-1689), David Thomas, 
John Freke (1652-1714) met wie Locke tijdens zijn bezoek in Nederland bevriend raakte, 
de Franse arts Charles Barbeyrac (1629-1699) die geneeskunde aan het ziekbed onder
wees, de priester-dokter Abbé Francois Gendron (1618-1688), Charles Goodall (1642-1714) 
met wie Locke via Sydenham in contact vs'as gekomen, en vele anderen.-'-' Voor degenen 
die voornamelijk in aantekeningen van Locke over medische gegevens van Nederlandse 
dokters geïnteresseerd zijn, biedt f23 niet veel: ik heb één verwijzing naar Guenellon 
gevonden en twee naar de Zuid-Nederlander Van Helmont.-*' 

Interessanter is f.24, een perkamenten doos die medische notities bevat, hoofdzakelijk in 
het Latijn, maar ook in het Frans en Engels en met een enkele zin in het Grieks, eveneens 
gerangschikt volgens Locke's methode van commonplacing. Dit manuscript is leesbaarder 
dan f.23 omdat het aanzienlijk minder steno, afkortingen en symbolen bevat.+'' Vermoe
delijk is f24, in tegenstelling tot f23, volledig tijdens Locke's ballingschap in de Republiek 
geschreven. In f.24 wordt aan circa 150 personen gerefereerd. Degene die het meest 
genoemd wordt - tenminste 56 maal - is de Zwitser Johann Jacob Wepfer (1620-1695), 
staatsdokter te Schaffhausen en auteur van de Ohservationes anatomicae (1658) en van de 
Cicutae aquaticae historia (1679) waar Locke uit citeerde.-*'' Locke kende deze werken 
wellicht via Sibelius die immers bij Wepfer gewerkt had. Wepfer had zijn kennis over 
ziekten opgedaan door talloze observaties. Hij stond bekend als experimenteertalent en 
scherpzinnig diagnost. Zijn geschriften bevatten een veelheid aan ingenieuze diagnos
tische observaties.-*" Kennelijk viel dit bij Locke in goede aarde; veel van wat Wepfer 
geschreven had vond hij interessant en memorabel. Op de tweede plaats volgt de Neder
landse dokter Pieter van Foreest (1522-1597), met zeker 43 vermeldingen, en als derde de 
Franse arts Lazare Rivière (1589-1655) die minstens 36 keer genoemd wordt.-*'* Rivière had 

42 Dit apothekersboek be.slaat de pagina's 225 tot 365. De datum |i6|8i is aan de binnenkant van de voorste 
boekband van het manuscript geschreven. Verder zijn de data \\ir. | i6l69, 28 Oct. [i6]69 en 9 Oct. [i6]88 er 
in te vinden, namelijk op de bladzijden 102, resp. 42 en 7. Het geheel beslaat iv + 370 pagina's, waarvan 
pagina 121 tot 225 blanco zijn. 

43 Zie: G. Meynell, 'The function of longhand in Locke's shorthand,' Bodleian Library Records 14 (1991-1994) 
340-342. 

44 Boyle wordt minstens n keer genoemd, Knorr en Thomas respectievelijk zeker 7 en 6 maal, en Freke, 
Barbeyrac, Gendron en Goodall elk een keer of drie. Talloze anderen worden slechts een enkele maal aan
gehaald. 

45 Guenellon wordt genoemd op p. 42 bij het lemma 'Icterus' en Van Helmont op p, 7 onder het hoofdje 
'Convulsio' en op p. 28 onder 'Capitis morbi.' 

46 Het geheel beslaat 190 bladen en wordt gedateerd op ca. 1683-1688. De data 12 Mar. |i6]83/4, Nov. | i6 |84, 1 
Aug. |i6|87 en 9 Oct. [i6]88 zijn te vinden op de pagina's 43, resp. 11, 2 en 19 van het handschrift. 

47 Zie: Harri.son en Laslett (n. 10), The Library of John Locke, nrs. 1155, 2486 en 2487. 
48 Zie: F. Hübottcr ed., Biographisches Lexikon der hervorragender Arzte aller Zeiten und Vö/fa'r (lierlijn 1929-35). 
49 Zie: Harrison en Laslett (n. 10), The Library of John Locke, nr. 3134. 
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^ ..L C I Ó 

a^y^m" cu-y 

''M/£^4»4*«teA4^-/ fv̂  ( J i ^ am^'ltxxC-f rUcy^,is6j4*^ c*xv^rf^m 
\^ r,\' Sc«: ;i^i' 1; «An • //•tn-*^/*^*'^ ^ /i t^Ujdlvi-K üi ï^r=h<-

.7 r-^ V ; Verricc.5' f .̂̂  /i;̂ ^̂ '̂ " 

Figuur i: pagina 178 (rechts) uit Bodleian Library MS Locke f.24 
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faam als arts en docent. Hij was de eerste die de spagyrische genezingsmethode in de school 
van Montpellier had ingevoerd. Van de niet-Nederlanders worden Boyle, Augenius, 
Velschius, Crato en W îllis redelijk vaak aangehaald en personen als Ballon, Boielli, Bonet, 
Fernel, Galenus, Hippocrates, Mauriceau en Sylvius slechts een paar keer.""" Locke ver
wees ook naar auteurs van continentale farmacopeeën, onder wie Minderer, Poterius, 
Ruland en Mijnsicht. 

Het is overigens niet altijd even duidelijk aan welke geschriften Locke refereerde. Soms 
noemde hij alleen de naam van een schrijver zonder diens werk te vermelden, zoals 
'Helmont,' soms vermeldde hij de naam van een auteur met de pagina waar het citaat te 
vinden is boven een horizontale lijn en het totaal aantal pagina's van het geschrift onder 
de lijn, zoals bij Kerckring meestal het geval is en soms noemde hij de naam van een 
auteur met een aanduiding van een onderdeel van het betreffende boek, zoals 'Forest I.18. 
obs.5.' Er zijn ook gevallen waarin Locke mondeling informatie van bevriende dokters 
had gekregen en waarin hij alleen hun naam aangaf, zoals 'Veen.' Locke beoordeelde zijn 
referenties een enkele keer op hun kwaliteit door aan het eind van het lemma een streep 
met één tot drie stippen erboven te plaatsen. Drie stippen boven de lijn duidt op een 
hoge waardering, zoals herhaaldelijk bij 'Dr Guenellon' het geval is.''' 

Het is interessant dat Locke Van Foreest zo vaak vermeldde. Pieter van Foreest (ofwel 
Petrus Forestus) is de bekendste Nederlandse geneesheer uit de zestiende eeuw; hij werd 
wel de 'Hollandse' of 'Bataafse Hippocrates' genoemd.'- Van Foreest was in Alkmaar 
geboren. Hij studeerde in Leuven en Bologna, alwaar hij promoveerde. Hij praktizeerde 
aanvankelijk in zijn geboortestad maar ging in 1558 naar het door de pest geteisterde 
Delft waar hij bijna veertig jaar als 'stadsdoctoor' werkte. Van Foreest was lijfarts van 
Willem I en liep bij de opening van de Leidse universiteit als hoogleraar mee in de stoet.'"' 
Hij was auteur van het Observationum et curationum medicinalium (1589-1620) en van 
het Observationum et curationum chirurgicariim (1610) waar Locke onder meer naar ver
wees. Van Foreest was goed onderlegd in de oude Griekse geneeskunde en was bovendien 
een uit.stekend waarnemer. Het is duidelijk dat Locke waardering had voor de werkwijze 
en het werk van Van Foreest. En zoals hij in f.23 de Engelse Hippocrates talloze malen 
aanhaalde, zo verwees hij in f.24 tientallen keren naar de Hollandse Hippocrates. De 
onderwerpen waarbij Locke Van Foreest citeerde lopen uiteen van abortus, hoofdpijn, 
belroos, hernia, waterzucht, hypochondrie, krentenbaard, tranende ogen, jeuk en wratten 
tot een zwerende blaas. 

De Nederlandse dokter die na Van Foreest het meest genoemd wordt - minstens 27 
maal - is Egbert Veen. Zoals gezegd kende Locke hem persoonlijk; hij had bij hem 
gewoond en was een goede vriend van hem. Veen was lid van het Amsterdamse Colle
gium medicum, werd als een van de meest vooraanstaande dokters van Amsterdam 
beschouwd, kende talloze geneesheren en had veel praktijkervaring. Het ligt voor de 
hand dat Locke van hem het een en ander over allerlei medische zaken te horen kreeg. 
Naar aanleiding daarvan maakte Locke aantekeningen over onder meer astma, koliek, 

50 Boyle, Augenius, Velschius, Crato en Willis worden respectievelijk zeker 26,19,13,13 en 13 maal genoemd. 
51 Zie: Meynell (n. 10), .A Database, 482. VVepfers Cicutae aquaticae historia kreeg net als Guenellon drie stip

pen boven de lijn, terwijl de Principia van Newton er slechts twee kreeg. 
52 De laatste regel op zijn grafsteen luidt: 'Hippocrates Batavis si fuit ille fuit.' ('.•\ls er ooit een Holland.se 

Hippocrates is geweest, cian was hij het.') 
53 Lindeboom (n. 6), De geschiedenis, 23-25. Zie ook: H..'\. Bosman-Jelgersma red. Pieter van Foreest. De 

Hollandse Hippocrates (Krommenie 1996) en H..\. Bosman-Jelgersma red. Petrus Forestus medicus (z.p. z.j. 
Ii997l)-
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PETRFFORESTI 
A L C M A R I A N I. 

MEDICINiE DOCTORIS 
EXPERILX'TISSIMI, LVCLYT^ REIPVB. 

Dclphenils Mcdico-Phyiici ordinarij, 

OBSERVATIONVM ET CVRATIONVM 
MEDICINAIIVM AC LEIIRVKGlCAUVM 

OPERA OMNIA QVATVOR TOMiS DiGHSTA^ 
IN' £;_\ J Ï V Ï 

OMNIVM ET SIKGVLAKVM Jri-CCTIONyM 
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Sump. lOAN. 3; DAVlDiS BERTHELIN.Frar . 

M.~bcr'TfiT~" 

Figuur 2: de druk van Foreests werk die 
Locke in zijn bibliotheek had 

diarree, epilepsie, belroos, aambeien, lepra, kraamvloed, menstruatie, nierontsteking, 
moeizame bevalling en scheurbuik, waarbij hij de naam van Veen vermeldde. Kerckring, 
Slade, Quina en Guenellon komen elk zo'n tien maal in het manuscript voor. Theodorus 
Kerckring (1640-1693) was in Amsterdarn of Hamburg geboren en had als anatoom jaren
lang een geneeskundige praktijk in Amsterdam. Locke citeerde in f.24 diverse passages uit 
diens Spicilegium anatomicum (1670). Het is mij niet bekend of Locke Kerckring wel eens 
ontmoet heeft. Slade, Quina en Guenellon kende Locke in ieder geval wel persoonlijk. Zij 
waren, net als Veen, lid van het Collegium medicum. Locke tekende in zijn manuscript 
gegevens op die zij hem hadden verstrekt. Bernagie, die ook tot het Collegium behoorde, 
wordt slechts één maal vermeld.̂ + Genoemde geneesheren worden bij uiteenlopende aan
doeningen aangehaald: Kerckring bijvoorbeeld bij artritis, zweren en kortademigheid; 
Slade bij dvsurie, epilepsie, menstruatie, hartkloppingen, scrofulose en gezwellen in het 
strottehoofd; Quina bij nefritis, pijnlijke heupen, tering, ziekten bij kraamvrouwen, 
speekselvloed en venerische ziekten; en Guenellon bij kanker, gonorroea, geelzucht, 
kraamvloed, borstkanker en eveneens bij venerische ziekten. 

54 De namen van de overige leden van het college, Cyprianus en Van Limborch, zijn niet in het handschrift te 
vinden. Wat Van Limborch betreft is dat niet verwonderlijk aangezien hij immers op medisch gebied een 
leek was. 
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Verder worden de dokters Barbette, Tulp, Van Helmont, Zacutus, Spigelius, SibeHus en 
Dodonaeus een aantal malen genoemd." Paul Barbette (1629-1666) was een voortreffelijk 
geneesheer en heelmeester te Amsterdam. Hij was een aanhanger van het stelsel van 
Sylvius en auteur van de Opera omnia medica et chirurgica die in het Nederlands, 
Italiaans en Duits vertaald werd. Nicolaas Tulp (1593-1674), die eigenlijk Claes Pietersz 
heette, had in Leiden gestudeerd en vestigde zich later in Amsterdam waar hij als eerste 
geneesheer zijn patiënten met een koets bezocht. Tulp was vier maal burgemeester en 
toonde zich bovenal een verdienstelijk anatoom. Hij was auteur van de Ohservationes 
medicae (1652) waar Locke uit citeerde.̂ "" Het voornaamste werk van de Vlaamse edelman 
en medicus Johan Baptista van Helmont, de Ortus medicinae, werd pas na zijn dood in 1648 
door zijn zoon, Franciscus Mercuris van Helmont, uitgegeven. Locke noemde alleen de 
naam 'Helmont' en verwees niet expliciet naar diens werk. Abraham Zacutus (1575-1642), 
die vanwege zijn Joodse afkomst van Portugal naar Nederland geëmigreerd was, was een 
geliefd geneesheer van alle rangen en standen. Hij was vooral zeer gezien bij de armen 
omdat hij die ondersteunde. In 1629 verscheen zijn De medicorum principium historia en 
in 1637 zijn Medica admiranda. Met Spigelius zal vermoedelijk de Zuid-Nederlander 
Adriaan van der Spigel (1578-1625) bedoeld zijn, schrijver van het postuum verschenen De 
humani corporis fabrica cum tabulis (1627). Rembert Dodonaeus of Dodoëns (1517-1585), 
tenslotte, werd in 1548 stadsdokter te Mechelen en in 1574 lijfarts en hofraad van keizer 
Maximiliaan II en diens opvolger Rudolf IL In 1582 werd hij benoemd tot hoogleraar in 
de geneeskunde en de botanie in Leiden. Dodonaeus was auteur van het beroemde 
Cruydtboeck (1553) dat in het Frans en Engels vertaald werd en van de Medicinalium 
observationum exemplaria (1581). De onderwerpen waarbij bovengenoemde doktoren 
worden genoemd lopen ook hier weer uiteen: van epilepsie, witte vloed en hysterie tot 
derdedaagse koorts, fistels en slijmvliesontsteking. 

Conclusie 
Wat kunnen we op grond van bovenstaande inventarisatie concluderen? Allereerst zal 
duidelijk zijn dat Locke zich tijdens zijn ballingschap aardig had ingeburgerd in de medi
sche wereld alhier. Hij maakte deel uit van het respectabele Amsterdamse Collegium 
medicum en ontmoette ook daarbuiten verscheidene vooraanstaande dokters. Locke wis
selde met zijn medische collegae informatie uit over allerhande geneeskundige zaken en 
gaf zelf medische adviezen. Met sommige dokters bleef hij zijn hele leven bevriend; zij 
waren hem in velerlei opzichten tot steun. Locke nam met hen en met andere tolerante 
en pohtiek geëngageerde personen ook deel aan politieke en theologische discussies die 
in diverse vriendenkringen werden gevoerd. Voorts blijkt dat Locke diverse geschriften 
van Nederlandse geneesheren kende, zowel uit de zestiende als uit de zeventiende eeuw. 
Sommige daarvan had hij in zijn eigen bibliotheek staan en kon hij vanachter zijn schrijf
tafel raadplegen en citeren. Zoals gezegd ontleende Locke vooral veel gegevens aan het 
werk van Pieter van Foreest die bekend stond om zijn goede observatievermogen. Wat 

55 Barbette, Tulp, Van Helmont, Zacutus, Spigelius, Sibelius en Dodonaeus worden respectievelijk minstens 7, 
5, 5, 4, 3, 3 î 'i 1 maal aangehaald. In f.24 worden nog drie geneesheren genoemd die ik niet heb kunnen 
thuisbrengen, te weten dokter Van Campen, dokter N. en dokter Rutgers. (Er heeft een zekere Christoffel 
van Campen bestaan, een ervaren geneesheer te Breda, die in 1691 cfe Collectanea therapeutica de pleurilide 
et apoplexia publiceerde. Ik weet echter niet of deze dokter bedoeld wordt.) 

56 Locke had overigens geen geschriften van Tulp in zijn bibliotheek. Zie: Harrison en Laslett (n. lo), The 
Library af John Locke, 254. 
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Figuur 3: Egbertus Veen (zittend links) De inspecteurs van het Collegium Medicum te Amsterdam, 1683 
(© Rijksmuseum-Stichting Amsterdam). 

verder opvalt is dat het notitieboek uit losse, niet direct met elkaar samenhangende lem
mata bestaat. Wat Locke in zijn manuscript noteerde was enerzijds informatie die hij 
mondeling van bevriende dokters verkregen had, over recepten, meer of minder opmer
kelijke casussen en dergelijke, en anderzijds gegevens die hij in medische geschriften had 
gevonden en die hij kennelijk graag gemakkelijk wilde kunnen terugvinden. Er zijn ove
rigens aardig wat recepten en voorschriften in f24 te vinden die banaal of bizar klinken. 
Dergelijke lemmata zijn evenwel interessant omdat ze inzicht geven in de stand van 
zaken in de toenmalige geneeskunde. In hoeverre Locke voornamelijk conventionele 
inzichten opschreef of juist vooruitstrevend materiaal verzamelde zal nader onderzoek 
moeten uitwijzen. Wat opvalt is dat veel notities waarin Nederlandse geneesheren aan
gehaald worden te maken hebben met verloskunde en gynaecologie, takken van de genees
kunde waar de Nederlanders toen in uitblonken. Dat de lemmata op zichzelf staan en geen 
systematische ordening vertonen (afgezien van een min of meer alfabetische volgorde) is 
niet zo verwonderlijk. Enerzijds is dit inherent aan de aard van een commonplace-note
book, waarin de auteur uiteenlopende, memorabele passages over bepaalde onderwerpen 
bijeenbrengt, anderzijds past het uitstekend bij de empirische visie die Locke op de 
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geneeskunde had. Deze visie staat niet los van zijn filosofische ideeën; zijn medische 
denkbeelden vormen een integraal onderdeel van zijn weten. Zoals gezegd stond Locke 
kritisch tegenover het gebruik van hypothesen, zowel in de filosofie als in de geneeskunde. 
Hij was wars van algemene theorieën, die hij een soort wakende dromen noemde, verzinsels 
die als basis genomen worden en in zogenaamde onaanvechtbare waarheden overgaan. 
De vier humores van Galenus, evenals de tria prima van de chemici en de twee uitgangs
punten van de nieuwe heersende uitvinding, namelijk die van zuur en base, waren voor 
Locke slechts gratuite veronderstellingen. Toekomstige nieuwe bedenksels die ongetwijfeld 
enthousiast ontvangen zouden worden, zouden volgens Locke ook weer holle frasen zijn, 
die er evenmin in zouden slagen om inzicht te geven in de werking van de natuur.'-' 

Dokters moeten net zo min als filosofen luchtkastelen bouwen; ze moeten afstand nemen 
van de Romance Way of Physick, aldus Locke.'* Voor het bestuderen van de geschiedenis van 
een ziekte is tijd, accuratesse, aandacht en oordeel nodig, en dat is alleszins de moeite 
waard. Want alleen door waarneembare effecten kunnen we iets over gezondheid en ons 
lichaam leren. Daarom moet een dokter goed observeren en op grond van analogieën 
vuistregels opstellen. Dat observeren deed Locke een klein beetje zelf, maar hij maakte 
vooral gebruik van observaties van andere dokters zoals zijn leermeester Sydenham en de 
door hem hogelijk gewaardeerde Wepfer, Rivière, Van Foreest en Veen. De notitieboeken 
van Locke zijn verzamelingen van min of meer op zichzelf staande observaties. Het zijn 
meestal geen lange, uitgebreide ziektegeschiedenissen. Ook ontbreken vuistregels die op 
grond van analogieën opgesteld zouden kunnen worden. Had hij deze wel toegevoegd dan 
was er waarschijnlijk nog niet zo veel veranderd in de geneeskunde. Want driehonderd 
jaar medisch onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat het zoeken naar oorzaken van 
ziekten, het opwerpen en toetsen van hypothesen en het uittesten van chemische middelen 
wel degelijk resultaat kan opleveren. 

57 Locke aan Thomas Molyneux, 20 januari 1693. De Beer (n. 9), The Correspondence of John Locke, dl. 4 
(Oxford 1979) 629. 

58 Ibid. 

16 



John Locke en de Nederlandse geneeskunde 

APPENDIX 
Lijst van namen van Nederlandse geneesheren die in BL., MS. Locke f24 voorkomen. Een 
+ of- geeft aan of Locke al dan niet een (afkorting van een) titel vermeldde. De laatste 
kolom vermeldt de nummers van de boeken van de betreffende auteur in J. Harrison en 
P. Laslett, The Library of John Locke (Oxford 1971). 

naam 

Barbette 

Bernagie 

Campen 

Dodon 

Foreest 

Guenellon 

Helmont 

Kerckring 

Quina 

Rutgers 

Sibelius 

Slade 

Spigelius 

Tulp 

Veen 

Vroesen 

Zacutus 

titel 
+ 

-
-
+ 

+ 

-
-
+ 

-
-
-
_ 
+ 

+ 

-
_ 
+ 

nummer 

HL.194-199 

_ 
-
HL.98oa 

HL.1155 

HL.1352 

HL.1413-1416-1417 

HL.1628 

_ 
-
-
-
-
_ 
_ 
_ 
HL.3195 

In sommige gevallen is zonder meer duidelijk aan welk boek Locke in zijn manuscript 
refereerde, zoals bij 'Ker' of 'Kerc,' waar hij verwees naar een boek van 28c pagina's. Dit 
komt overeen met het boek Spicilegium anatomiami (1670) van Theodor Kerckring dat 
280 pagina's beslaat en dat zich in de bibliotheek van Locke bevond (HL.1628). In andere 
gevallen kan niet direct worden nagegaan uit welk geschrift van een bepaalde auteur 
Locke citeerde, aangezien zijn gegevens dan te summier zijn. 

SUMMARY 

John Locke and seventeenth-century Dutch medicine 
During his exile in Holland (1683-1688) the British philosopher John Locke (1632-1704) 
wrote two medical commonplace notebooks that are still unpublished. We give a brief 
description of Locke's medical activities and an overview of the content of these note
books, and we sketch his relations to the Dutch medical world of his time. 
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