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JONATHAN GODDARD (1617-1675), 
CHEMIE, GENEESKUNDE EN DE 
ROYAL SOCIETY 

RINA KNOEFF* 

Op de avond van de 24e maart 1675 verzamelde een aantal geleerde Baconiaanse natuurfi-
losofen zich in hun stamcafé 'The Crown in de Londense wijk Bloomsburry. Onder hen 
bevond zich de Engelse medicus Dr. Jonathan Goddard. Dit was niet verwonderlijk, want 
Goddard was vaak te vinden in het gezelschap van zijn collega's. Die avond besloot hij 
rond elf uur naar zijn huis in Woodstreet te wandelen. Hij is daar echter nooit aangekomen. 
Vlak voor zijn woning werd hij getroffen door een beroerte en stierf' Goddard liet vrijwel 
niets na, zijn graf in de Great St. Helen's Church wordt niet gesierd door een monument 
of inscriptie, en er bestaat geen portret van hem. Bijna anoniem maakte Goddard zijn 
entree in de geschiedenis, waardoor hij in de historiografie van de zeventiende eeuw weinig 
aandacht heeft gekregen. 

Hij figureert nauwelijks in de historiografie van zeventiende-eeuwse natuurwetenschap
pelijke genootschappen die voor een belangrijk deel vorm krijgt door de biografieën van de 
eerste leden van de 'Royal Society for the Improvement of Natural Knowledge'. Hun 
bezigheden geven inzicht in de aard van de Baconiaanse experimentele natuurweten
schap die zij beoefenden en wilden bevorderen. Veel zogenoemde 'natural philosophers' 
zijn in de loop der jaren de revue gepasseerd en vrijwel iedereen kent de namen van 
bijvoorbeeld Robert Boyle, Robert Hooke of Thomas Willis, maar Jonathan Goddard 
hoort niet bij deze bekenden. Dit is niet te wijten aan een gebrek aan populariteit onder 
tijdgenoten - dezen roemden zijn toewijding aan de nieuwe wetenschap - maar veeleer 
aan het ontbreken van historisch onderzoek naar zijn leven en werk. De waardering die 
tijdgenoten als Seth Ward, Edmund Dickenson, John Wallis en Anthony a Wood uitspraken 
voor Goddards karakter en zijn vaardigheden op het gebied van de chemie, genees- en 
wiskunde', contrasteert met de tot nu toe geringe belangstelling van historici voor 
Goddard.' Toch is het bestuderen van zijn persoon van belang, omdat hij als één van de 
vele virtuosi nauw samenwerkte met bekende zeventiende-eeuwse natuuronderzoekers. 
Hoewel hij in onze ogen geen grote uitvindingen heeft gedaan, kan gesteld worden dat 
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het onder andere zijn werkzaamheden zijn geweest die de ontwikkeling en ontvangst van 
belangrijke vindingen mede mogelijk hebben gemaakt. 

Bijna al Goddards experimenten staan beschreven in Thomas Birchs verslag van de 
bijeenkomsten van de Royal Society."* Daarnaast is een aantal verslagen van e.xperimenten 
opgenomen in de Philosophical Transactions, het officiële publicatieorgaan van de Society. 
Uit deze documenten blijkt dat Goddard gerekend kan worden tot de meest actieve leden. 
Charles Webster telde in Birchs beschrijving van de vergaderingen tussen december 1660 
en juni 1663, 139 verwijzingen naar Goddard, slechts overtroffen door Sir Robert Moray 
die 172 referenties op zijn naam heeft staan.^ 

Hoewel Goddard bereid was 'any curious experiment' uit te voeren,* ging zijn voor
keur vooral uit naar chemische, fysiologische en wiskundige proefnemingen. Met betrek
king tot de laatste hield hij zich bezig met navigatie, scheepsbouw en glasslijpen en 
verwierf hij bekendheid als de eerste Engelsman die een telescoop bouwde. In dit artikel 
wil ik daar echter niet bij stilstaan, maar vooral aandacht besteden aan zijn opvattingen 
over fysiologie, chemie en geneeskunde. Zijn ideeën maken niet alleen duidelijk wat hem 
zelf bezighield, maar geven ook een beeld van de onderzoeksvragen die de medici in de 
Society zich stelden. 

Jonathan Goddard en de 'nieuwe wetenschap' 
Jonathan Goddard werd in 1617 geboren in Greenwich in de Engelse landstreek Kent. Zijn 
vader was scheepstimmerman en actief participant in de 'Gresham Circle', een groep 
handwerkslieden en wetenschappers uit Gresham College die praktische vraagstukken uit 
de scheepsbouw en navigatie wilden oplossen met behulp van de 'nieuwe wetenschap'. 
Hun belangrijkste ideaal was dat kennis ten goede moest komen aan de dagelijkse prak
tijk en niet alleen geproduceerd moest worden terwille van haarzelf Dit impliceerde 
enerzijds dat academici zich, bij het formuleren van theorieën, moesten openstellen voor 
de ervaringen van handwerkslieden en anderzijds dat ambachtslieden zich bewust moesten 
worden van het nut van wetenschappelijke kennis. 

Dit ideaal werd geformuleerd door de koopman en financieel adviseur van koningin 
Elizabeth, Sir Thomas Gresham. In zijn nalatenschap bepaalde hij dat in zijn huis in 
Bishopsgatestreet te Londen volksonderwijs moest worden gegeven door zeven professoren 
in respectievelijk godgeleerdheid, rechten, retorica, muziek, geneeskunde, geometrie en 
astronomie. Om 'wetenschap' openbaar toegankelijk te maken moest de scholastische 
methode worden vervangen door een op de praktijk gerichte natuurfilosofie, waardoor 
ook het Latijn als taal van de wetenschap niet meer voldeed. Lezingen werden in het 
Engels gegeven en boeken werden in de landstaal vertaald en uitgegeven. Daarnaast werd 
Gresham College ontmoetingsplaats voor leken en 'wetenschappers' om ervaringen en 
kennis uit te wisselen. Het belangrijkste was dat het praktische belang van wetenschap 
voorop stond.^ 

Doordat de jonge Goddard opgroeide in dit klimaat was hij al op jonge leeftijd ver
trouwd met de idee dat kennis democratisch en daarmee voor iedereen toegankelijk 
diende te zijn. Daarnaast raakte hij al vroeg op de hoogte van de nieuwe natuurfilosofie, 
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7. J. Ward, The Lives of the Professors of Gresham College (London 1740); C. Hill, Intellectual Origins of the 

English Revolution (London 1965) 35. 

2 

file://�/nthony


Jonathan Goddard 

Gresham College; uit:). Ward, The Lives of the Professors of Gresham College. 

waarvan hij zich later als een groot voorstander liet kennen. In 1632, op vijftienjarige leef
tijd, werd Goddard toegelaten tot Magdalen Hall in Oxford om geneeskunde te studeren. 
Na drie of vier jaar verliet hij deze stad met een onbekende bestemming; in 1638 en 1643 
behaalde hij achtereenvolgens zijn M.B. en M.D. titels aan de universiteit van Cambridge. 
Na zijn afstuderen werd Goddard lid van het Royal College of Physicians, waardoor het 
wettelijk mogelijk werd een medische praktijk in Londen te beginnen. In 1655 werd hij 
benoemd tot professor in de geneeskunde aan het Londense Gresham College. In die 
functie trad hij als het ware in de voetsporen van zijn vader. Hij streefde hetzelfde ideaal 
na met dat verschil dat hij niet stond aan de zijde van de handwerkslieden, maar aan die 
van de wetenschappers. 

Chemie en geneeskunde 
Goddard, die als Gresham professor in de geneeskunde werd geacht de rug toe te keren 
aan de klassieken en de methoden van Fernelius te doceren, behoorde tot de generatie 
artsen die het Galenische stelsel verwierp en een geneeskunde introduceerde die was 
gebaseerd op chemische theorieën en methoden.'* De ziekelijke veranderingen in het 
menselijk lichaam, die door de klassieken werden toegeschreven aan de invloed van 
humores en temperamenten, verklaarden zij vanuit een verstoord functioneren van zoge
naamde spirits, de basisprincipes die leven en beweging zouden geven aan dode materie. 

8. Ward (n. 7), Lives, preface viii. 
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De werken van Paracelsus, Van Helmont, Sylvius en andere iatrochemici, die gedeeltelijk 
zijn terug te voeren op neoplatonische en aristotelische denkbeelden, speelden een belang
rijke rol in het ontstaan van deze ideeën. Zij stelden dat spirits de basis vormen van alle 
natuurlijke processen en zij wezen op de mogelijke toepassing van methoden uit de chemie 
om deze 'eerste principes' te scheiden van de materie waarvan zij deel zouden uitmaken.' 
Alleen zo achtten zij het mogelijk om tot kennis te komen van de zuivere natuur. 

Vooral voor de arts werd kennis van de chemie onontbeerlijk geacht, omdat deze zou 
leiden tot inzicht in de processen van het menselijk lichaam. Ziekte werd gezien als een 
onevenwichtige werking van spirits en alleen medicijnen, bestaande uit zuivere bestand
delen, konden de balans herstellen en de zieke genezen.'" De taak van de arts was om de 
spirits te scheiden van hun sterfelijke omhulsels en te transformeren tot heilzame genees
middelen. Dit principe is herkenbaar in de bereiding van Goddards geneesmiddel Guttae 
Goddardianae, maar alvorens dit te bespreken is het noodzakelijk verder in te gaan op de 
chemische opvattingen uit die tijd. 

De iatrochemist Nicholas Lefebvre geeft in zijn veelgelezen handboek A Compleat 
Body of Chemistry (1664) een beschrijving van de eigenschappen van spirits. Vanwege de 
populariteit van het boek kan worden aangenomen dat het ons inzicht verschaft in een 
aantal algemeen aanvaarde opvattingen. Spirits worden door Lefebvre gedefinieerd als 
homogene substanties, zonder lichaam, die ontstaan uit de 'universal spirit', die door 
God is geschapen en overal in de natuur is geplaatst. Zoals lak gevormd wordt door de 
afdruk van de afijeelding van het zegel, krijgen spirits pas identiteit wanneer ze zich 
verbinden met een bepaalde natuurlijke substantie. Anders gezegd komt het erop neer 
dat wanneer een spirit zich belichaamt in bijvoorbeeld zwavel, de spirit ook de idee en de 
karakteristieken van zwavel zal krijgen. Op deze manier kan een spirit zich op zeer veel 
manieren in de natuur manifesteren." 

'Natural circulation' werd door de zeventiende-eeuwse iatrochemisten aangewezen als 
de belangrijkste eigenschap van de werking van spirits. Lefebvre beschrijft hoe spirits zich 
verbinden met de natuur en hoe zij zich daar vervolgens weer van losmaken. Dit proces 
van binding en losmaking kan vergeleken worden met de werking van een magneet waar
bij tegengestelde polen elkaar aantrekken en gelijke polen elkaar afstoten. 

De Hippocratische elementen vuur, lucht, water en aarde zijn belangrijk in dit proces. In 
de sterren vinden de spirits hun oorsprong. Voordat zij zich incorporeren in de natuur 
krijgen zij daar hun perfecte vorm. Lucht is de tweede fase in het proces van belichaming. 
Lefebvre rechtvaardigt deze volgorde op basis van de bijbel waarin staat dat, voordat de 
aarde werd geschapen, de Geest Gods op de wateren zweefde.'- In water en ten slotte in 
aarde wordt de spirit volledig gevangen in en gevormd door een lichaam. Vanaf dat punt 
begint het proces van bevrijding. De spirit probeert terug te keren tot haar eerste begin
sel: de 'Universal Spirit', aanwezig in het vuur van hemel en sterren. De chemicus kan het 
proces versnellen door een substantie te verhitten waardoor het in delen uitéén zal vallen 
en de spirit zich los kan maken. 

9. .\. Clericuzio, 'The Internal Lalioratory. The Chemical Reinterpretation of Medical Spirits in England 
(1650-1680)', In: P. Ratansi e.a., ed.. Alchemy and Chemistry in the Sixteenth and Seventeenth Centuries (Dor
drecht 1994) 52. 
10. |. Goddard, Discourse setting forth the unhappy condition of the practice of physick in London (London 1670) 6. 
11. N. Lefebvre, A Conipleat Body of Chemistry (London 1664) 13-16. 
12. Genesis 1:2. 

4 



Jonathan Goddard 

lichaam VUUR • LUCHT 

wordt hemel 

spirit sterren 

t 
AARDE -^ WATER 

mineralen 

planten 

dieren 

Schetna van de 'natural circulation' 

Chemische experimenten over spirits 
In 1662 deed Goddard een experiment dat Lefebvres ideeën illustreert. Tijdens een verga
dering van de Royal Society in november 1661 werd hem gevraagd om te proberen water 
in lucht te veranderen. Drie maanden later bracht hij verslag uit waarin hij concludeerde 
dat, wanneer een hoeveelheid water verhit wordt, een derde deel verdampt, maar dat dit 
deel weer verandert in water wanneer de temperatuur daalt.'' 

Een andere proefneming van Goddard met de spirits werd in maart 1664 besproken en 
geregistreerd.'•• In een serie experimenten had Goddard de eigenschappen van gedestilleerde 
spirit van wijn in een luchtledige ruimte bestudeerd. Hij wilde antwoord krijgen op de ons 
vreemd voorkomende vragen of de spirit in een vacuüm haar kracht zou verliezen en of zij 
minder gewicht zou krijgen. Daartoe vergeleek hij een zware en een lichte spirit van wijn 
met water, nadat deze drie bestanddelen enige tijd in een vacuümpomp waren geplaatst. 
Na vierentwintig uur bleek dat de beide spirits gewicht hadden verloren, maar dat het 
water zwaarder was geworden en bovendien de smaak en geur van wijn had gekregen. 
Goddard concludeerde dat de spirit zich had losgemaakt van de wijn en zich met het 
water had verbonden.''' Dat aan beide experimenten belang werd toegekend, blijkt uit het 
feit dat ze werden geregistreerd in Birchs notulen van de bijeenkomsten van de Society. 

Goddards experimenten met de spirits staan niet op zichzelf In de Post-Harveyaanse 
fysiologie waren de spirits de belangrijkste principes waarmee de werking van onder meer 
ademhaling en verbranding werden verklaard. Met Francis Glisson, Walter Charleton en 
Thomas Willis, de sleutelfiguren in de Engelse geneeskunde na 1650,'̂  werkte Goddard 
nauw samen. Hij deelde hun mening dat alle materie begiftigd is met een spirit waarvan 
de belangrijkste eigenschappen chemisch van aard zijn. Ook het menselijk lichaam func
tioneert alleen bij een evenwichtige werking van spirits. Een duidelijk voorbeeld hiervan 
is dat Glisson een verstoorde werking van spirits als de oorzaak van 'rickets' of Engelse 

13. Birch (n. 4), History, dl. 1, 67. 
14. I. Goddard, '.̂ n experiment of wine in vacuo', In: Birch (n. 4), History, dl. 1, 346, 365. 
15. Birch (n. 4), History, dl. 1,346, 365, 399. 
16. .\. Clericuzio, 'The Internal Laboratory. The Chemical Reinterpretation of Medical Spirits in England 
(1650-1680)', In: P. Rattansi e.a., eds.. Alchemy and Chemistry in the Sixteenth and Seventeenth Centuries 
(Dordrecht 1994) 59. 
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ziekte beschouwde. Met deze conclusie verwierp Glisson de Galenische verklaring, die 
gebaseerd was op het uit balans zijn van humores en temperamenten. 

Robert Boyle was een andere sleutelfiguur die zich veel heeft bezig gehouden met de 
spirits. Hij was vooral geïnteresseerd in de spirit van lucht die, zo stelde hij, de spirit van 
leven voortbrengt. Om de eigenschappen van lucht te onderzoeken ontwikkelde hij de wel
bekende vacuümpomp. Goddard was nauw betrokken bij de verbetering van de pomp, 
zodat deze in de Society gebruikt kon worden. Daartoe werd Goddard benoemd in een 
commissie die Christiaan Huygens' werk met betrekking tot de vacuümpomp moest on
derzoeken. 

Chemie en therapie 
Goddard wilde de chemie niet alleen erkend zien als basis voor de geneeskunde omdat 
chemie de belangrijkste middelen bood om de aard van ziekte te ontdekken, maar ook 
omdat de beoefening van de chemie de noodzakelijke kennis en apparatuur bood om 
geneesmiddelen te ontwikkelen.'" Voor de bereiding van medicijnen had hij een eigen 
laboratorium, dat bovendien regelmatig diende als ontmoetingsplaats voor de natuur
onderzoekers. Zoals uit zijn recepten blijkt was destilleren een standaardprocedure.'" 
Tijdgenoten bewonderden Goddards vaardigheden en zagen in hem een voorbeeldig 
medicus. De Amerikaanse arts en chemicus George Starkey noemde Goddard één van de 
meest begaafde iatrochemisten."' Ook is Goddard genoemd in relatie tot de mogelijke 
oprichting van een 'Royal Chemical Society'.'" 

Eén van Goddards beroemde remedies waren de druppels Guttae Goddardianae, die 
moesten worden gegeven bij ziekten van het hoofd, zoals beroertes, flauwtes en lethar-
gieën. Een belangrijk ingrediënt was het destillaat van vermalen mensenschedel. De idee 
was dat een ziekte van het hoofd, die duidde op een tekort aan spirits, te genezen was 
door de zuivere bestanddelen van een ander hoofd aan het lichaam toe te voegen. 
Ironisch genoeg stierf Goddard aan een beroerte, de ziekte die hij met zijn medicijn 
dacht te kunnen beheersen. 

Van een aantal mensen is bekend dat zij het medicijn hebben gebruikt. De vertaler van 
het recept, James Shipton, adviseerde om het medicijn in te nemen met een glas wijn 
vanwege de gruwelijke geur en smaak van het brouwsel.-' Robert Hooke, een goede 
vriend van Goddard, nam het medicijn waarna hij erg zweette.^^ Goddard zou zelfs het 
geheime recept van de druppels hebben verkocht aan koning Charles II voor het onwaar
schijnlijk hoge bedrag van £ 5000.-'' Hoewel Goddards naam verbonden is met de drup
pels, werd na zijn dood de eigenlijke herkomst van het middel ter discussie gesteld. De 
namen van de doktoren Goodall en W. Goddard worden genoemd als mogelijke uitvin
ders.-"* Hoe het ook zij, het medicijn is een goed voorbeeld van de integratie van chemi
sche en medische theorieën. 

17. Goddard (n. 10), Discourse, 28. 
18. J. Goddard, 'Arcana Goddardiana', In: G. Bate, Pharmacopoeia Bateana or Bate's Dispensatory. Vertaling en 
bewerking van de laatste Latijnse uitgave door James Shipton (London 1700). 
19. G. Starkey, Natures Explanation and Helmont's Vindication or a Short and Sure Way to a Long and Sound Life 
(London 1657) dedication. 
20. H. Isler, Thomas Willis 1621-1675 Doctor and Scientist {New York 1968) 36. 
21. Bate (n. 18), Pharmacopoeia, 136. 
22. R. Hooke, Diary, 25 .̂ Vpril 1673. 
23. Biographia Britannica, 2217 
24. Dictionary of National Biography, viii, 25; Bate (n. 18), Pharmacopoeia, 136. 
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The preparation of waters, spirits and oils; uit: Lefebvre, A Compleat Body of Chemistry, .afgebeeld is de stan
daardprocedure voor de destillatie van vloeistoffen. Waarschijnlijk volgde Goddard deze procedure bij de 
bereiding van zijn medicijnen. 

Goddard en de Royal Society 
Ook al publiceerde Goddard weinig en heeft hij geen 'grote uitvindingen' op zijn naam 
staan, toch kan hij gerekend worden tot de belangrijke leden van de vroege Royal Society. 
Zijn aanwezigheid bij bijna iedere bijeenkomst en zijn bereidheid de meest eigenaardige 
experimenten uit te voeren, tonen zijn geestdrift voor de nieuwe experimentele natuur
wetenschap. Regelmatig werd zijn mening en advies gevraagd en was hij betrokken bij de 
uitvinding van instrumenten en het formuleren van theorieën. Daarnaast hield Goddard 
zich bezig met het opstellen van de statuten. Door de wetenschapshistoricus Michael 
Hunter wordt hij gerekend tot de meest actieve leden van de Royal Society die, tijdens de 
jaren zeventig, de Society voor de ondergang behoed zouden hebben. In die tijd was de 
nieuwigheid eraf en begon het bezoek aan de bijeenkomsten terug te lopen, waardoor 
Hunter de dood van Goddard, Wilkins, en Moray 'most serious' noemt.-'' 

Ook vóór de oprichting van de Royal Society bezette Goddard een centrale plaats in de 
groep 'natural philosophers'. Hij participeerde onder meer in de 'London 1645-group', die 
regelmatig bijeenkwam in zijn vertrekken in Londen. Door toedoen van de burgeroorlog 
viel de groep in 1648 uit elkaar. Goddard nam dienst in het leger van het parlement en 

25. M. Hunter, The Royal Society and lus Fellows. The Morphology of an Early Scientific Institution. (Oxford 1994 
(1982)) 36-38. 
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vergezelde Cromwell als diens lijfarts op zijn veldtochten naar Ierland en Schotland. 
Cromwell beloonde hem met de post van 'Warden' van het Oxfordse Merton College, 
waardoor Goddard van 1651 tot zijn aftreden in 1660 in Oxford verbleef In die jaren 
verhuisde ook een aantal andere vooraanstaande wetenschappers naar Oxford, zodat de 
'Londense' bijeenkomsten konden worden voortgezet in de 'Oxford experimental circle'. 
Er werd gezegd dat 

Dr. Wilkins and Dr. Goddard continued those meetings, (and had a great influence on them), from the first 
original, till, the days of their death.'* 

Daarnaast was Goddard lid van de al eerder genoemde 'Gresham circle'. Deze genootschap
pen worden door hedendaagse historici als Michael Hunter beschouwd als voorlopers van 
de in 1660 opgerichte Royal Society. 

Doordat Goddard vrijwel overal aanwezig was waar de nieuwe natuurfilosofie in 
praktijk werd gebracht, kan het bestuderen van zijn bezigheden een beeld geven van het 
onderzoek in de Royal Society. Vooral Goddards uiteenlopende fysiologische experimenten, 
waarin de eigenschappen van ademhaling en verbranding centraal stonden, geven een 
indicatie van het geneeskundige onderzoeksgebied. 

Fysiologische experimenten 
Uitgangspunt voor een serie experimenten was dat spirits door ademhaling het lichaam 
binnenkomen en in het hart worden getransformeerd tot animale spirits, die weer een 
belangrijk deel van het bloed vormen. De fysiologen wezen daarom op ademhaling en 
gezond bloed als noodzakelijke voorwaarden voor leven. 

In oktober 1662 deden Wilkins en Goddard een experiment om te onderzoeken hoe 
lang een lamp zou branden zonder de toevoer van frisse lucht. Zij hielden de lamp onder 
water en zagen dat na elf minuten de vlam uitging. De relatie met ademhaling wordt duide
lijk wanneer blijkt dat de Society hun opdraagt de proef een aantal keren te herhalen en 
hun ook vraagt om in plaats van een lamp levende wezens te gebruiken. Er gebeurde echter 
niets tot Robert Boyle, die al langere tijd experimenteerde met lucht en vacuüm, in januari 
1663 de discussies nieuw leven inblies. 

Boyle concludeerde al eerder dat niet alleen de aanwezigheid, maar ook de samenstelUng 
van lucht van cruciaal belang is voor de ademhaling. Hij stelde dat lucht geen homogene 
substantie is, maar een samenstelling van acide (zure) en alkalische (basische) spirits. 
Tijdens de jaren zeventig werd de zure spirit niter algemeen beschouwd als de belangrijkste 
component van lucht, die zich tijdens de ademhaling zou mengen met de alkalische 
spirits van het bloed. Wat de zeventiende-eeuwse 'natural philosophers' precies met 'niter' 
bedoelden, is onduidelijk. 

De discussies over de eigenschappen van lucht waren niet alleen van belang voor de 
fysiologie, maar ook voor de ontwikkeling van een onderzeeboot. Eén van de belangrijke 
vragen was hoe een duiker onder water van lucht kon worden voorzien. Deze vraag intri
geerde Goddard en hij was drukdoende met het bedenken van manieren om lucht samen 
te persen zodat meer lucht op een kleine plaats kon worden opgeslagen. Daarvoor onder
zocht hij hoeveel lucht een mens nodig heeft om in leven te blijven, hoeveel lucht bij 
iedere ademhaling de longen binnengaat en welke bestanddelen van lucht noodzakelijk 
zijn om in leven te blijven. Vanaf 1660 werden verschillende machines ontworpen en in 

26. J. Wallis, .A Defence of the Royal Society and the Philosophical Transactions (London 1678) 8. 
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juli 1661 had de amanuensis van de Royal Society de twijfelachtige eer er één te testen. 
Het verslag vertelt dat hij achtentwintig minuten onder water bleef" 

Het functioneren van de longen in het ademhalingsproces leverde een aantal belangrijke 
onderzoeksvragen op. Het was de fysiologen bijvoorbeeld niet duidelijk hoe de longen 
precies werken en hoe de longen gerelateerd zijn aan het hart. Een vraag die hiermee 
direct samenhing, was hoe spirits uit de lucht zouden worden getransformeerd tot spirits 
van het bloed. 

Tijdens een bijeenkomst van de Royal Society in november 1664 werd Goddard gevraagd 
een samenvatting te geven van het boek Aero-chalinos (1664), waarin de auteur, Nathaniel 
Henshaw, inging op bovengenoemde vragen. Henshaw legde uit dat lucht zich, tijdens de 
ademhaling, in de longen zó vormde dat alle longvaten tegelijkertijd samengedrukt 
werden, zodat het bloed en de 'nitroaerial spirits' gemengd werden en naar de linker 
ventrikel van het hart werden gedrukt. Wanneer dit niet goed functioneerde, zou ziekte 
ontstaan. Verder stelde Henshaw een nieuwe methode voor om te experimenteren met de 
samenstelling van lucht in een speciaal daarvoor te ontwikkelen luchtkamer. 

Goddard bekritiseerde Henshaws boek en noemde de beschrijving van de invloed van 
een veranderend luchtvolume in de longen op de menselijke gezondheid te eenzijdig. 
Ook Goddards vriend en collega in de Royal Society, de medicus George Ent, had 
problemen met Henshaws ideeën. Hij merkte op dat de hypothese dat de ademhaling 
directe invloed zou hebben op de stroomsnelheid van het bloed, door de waarneming 
werd tegengesproken.-" 

In dezelfde periode deed Hooke in aanwezigheid van Goddard en de secretaris van de 
Society, Henry Oldenburg, een open-thorax experiment om antwoord te vinden op de 
gestelde vragen. In het experiment werden de thorax en luchtwegen van een levende 
hond blootgelegd, vervolgens werden de grote bloedvaten afgebonden en via een buis 
werd lucht in de luchtwegen en longen geblazen. De onderzoekers zagen dat de hartslag 
ten minste een uur constant bleef Echter toen de luchttoevoer tijdelijk gestopt vs'erd, 
klapten de longen in en werd de hartslag onregelmatig. Aan het einde van het experiment 
was niet duidelijk of lucht zich vermengde met bloed op het moment dat het bloed de 
linker ventrikel van het hart passeerde. Evenmin was zichtbaar of het uitzetten en inklappen 
van de longen synchroon liep met de systole en diastole van het hart.-' Al met al was de uit
slag van het onderzoek onbevredigend en vooral Oldenburg benadrukte de noodzaak om 
het een aantal keren te herhalen. Aan zijn wens werd echter niet tegemoet gekomen. 
Hooke had een afkeer gekregen van de wreedheid van het experiment en ook zijn collega's 
waren niet bereid het onderzoek voort te zetten. Pas enige jaren later wierp het onder
zoek van de fysioloog Richard Lower een nieuw licht op de zaak. Samen met Boyle en 
Needham herhaalde hij Hookes open-thorax experiment en beschreef zijn bevindingen 
in het boek Tractatus de Corde (1669), een geschrift dat in de geschiedenis van de cardio
logie geldt als de eerste experimentele studie naar de structuur van het hart na Harveys 
publicatie van Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus (1628). Lower stelde 
vast dat bloed het belangrijkste principe is dat leven geeft, een conclusie die voor Hooke, 

27. Birch (n. 4), History, dl. 1, 35. 
28. Ibidem, dl. i, 504; R.G. Frank, Harvey and the Oxford Physiologists. A Study of Scientific Ideas (Berkeley/Los 
.iKugeles/London 1980) 160. 
29. .\.R. Hall e.a., ed.. The Correspondence of Henry Oldenburg, dl. 2 (London 1977) 296; Frank (n. 28), Harvey, 
159-160. 
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Goddard en Oldenburg misschien wel voor de hand lag, maar die zij nog niet wilden 
trekken. 

Om de eigenschappen van bloed verder te bestuderen, onderzochten de fysiologen 
niet alleen de relatie tussen de bloedcirculatie en de werking van het hart, maar ook de 
effecten ervan op zenuwen en spieren. Zij verwierpen de Cartesiaanse opvatting dat de 
beweging van spieren zou worden veroorzaakt door animale spirits die zich, als de wind 
in een zeil, voortbewegen in de zenuwen die als holle buizen werden voorgesteld. In 
plaats daarvan definieerden zij animale spirits als uiterst verfijnde deeltjes in de zenuw
vloeistof die zich door het lichaam bewegen en daarbij veranderen van een vaste in een 
vluchtige toestand.'" 

De explosietheorie van Thomas Willis is een goed voorbeeld van de nieuwe opvatting. 
Hij stelde dat in de hersenen de animale spirits uit het bloed worden gedestilleerd en dat 
zij zich mengen met de 'aeronitreal' spirits van de spiervezels. De explosie die het gevolg 
zou zijn van het samenkomen van de spirits, zou vervolgens een samentrekkende spier
beweging veroorzaken. Willis vergeleek het proces ook wel met een experiment in een 
chemisch laboratorium. 

Ook Goddard bestudeerde de relatie tussen beweging en de reactie van samenkomende 
spirits. In een experiment onderzocht hij of spieren groter worden als ze worden aangespan
nen. Hij ontwikkelde een kunstarm met daarin vastgemaakt een glazen buisje gevuld met 
water. Iemand moest zijn arm in de kunstarm steken en zijn vuist ballen. Goddard kwam 
tot de voor ons merkwaardige conclusie dat het volume van het water in het buisje afnam 
bij het aanspannen van de spieren en steeg tijdens het ontspannen. Dat de onderzoekers 
ervan uitgingen dat de beweging werd veroorzaakt door het samengaan van verschillende 
spirits, blijkt uit Hookes voorstel om het mengsel van spirits dat de beweging veroorzaakt 
te analyseren. 

Goddards experiment met de kunstarm was ook aanleiding tot een discussie over de 
oorzaak en betekenis van de polsslag. Zichtbaar was dat bij iedere polsslag het niveau van 
het water in het buisje steeg, waarop de onderzoekers zich afvroegen of dit veroorzaakt 
werd door de spierbeweging van het hart of door de uitlaat van bloed uit het hart in de 
slagader. Sommigen meenden dat de slagaders dezelfde spierstructuur hebben als het 
hart en zich daarom op hetzelfde moment samentrekken en ontspannen, terwijl anderen 
de systole en diastole van het hart en de slagaders tegengesteld zagen verlopen. Dit laatste 
wil zeggen dat de systole van het hart de diastole van de slagader zou veroorzaken. 

Om uitsluitsel te krijgen stelde Boyle voor de kunstarm te verbeteren en wilde Goddard 
de borstholte van een hond openen en de beweging van hart en slagaders tegelijkertijd 
bestuderen. Ook werd een experiment uitgevoerd waarbij een opgeblazen en aan beide 
zijden afgebonden stuk darm de beweging van hart en slagaders moest simuleren. Het 
bleek dat een samenpersing van lucht aan de ene kant van de darm zichtbaar was aan de 
andere zijde, waarop geconcludeerd werd dat de systole van het hart de polsslag veroor
zaakt. Op het experiment volgde een discussie tussen Hooke en Goddard die zich toespitste 
op de betekenis van de door William Harvey geïntroduceerde theorie van de bloedcirculatie 
voor de oorzaak en eigenschappen van de polsslag. Goddard vond de genoemde uitslag van 
het onderzoek onbevredigend, omdat in het experiment geen rekening was gehouden 
met de uitlaat van het bloed in de aders. Hooke antwoordde hierop dat dit geen verschil 

30. Clericuzio (n. 16), 'Internal Laboratory', 67. 
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zou uitmaken voor de uitkomst van het experiment, want wanneer het bloed terugkeert 
in het hart via de aders, trekt het hart zich samen en veroorzaakt weer een polsslag." 

Na de publicatie van Harvey's De Motu Cordis et Sanguinis werd niet alleen de pols
slag, maar alles wat met de beweging van het hart en de bloedsomloop te maken had aan 
grondig onderzoek onderworpen. Zo werd ook de mogelijkheid van bloedtransfusie 
serieus overwogen. Goddard was nauw betrokken bij een serie experimenten waarbij 
twee honden, een spaniel en een buldog, werden onderworpen aan een transfusie waarbij 
het bloed van de ene hond in de andere werd getransfuseerd, terwijl het eigen bloed van 
de tweede wegstroomde uit een andere wond. De eerste hond stierf, terwijl de andere 
hond bleef leven. De onderzoekers concludeerden daaruit dat slecht bloed vervangen kon 
worden door bloed met een betere chemische samenstelUng.^- Samuel Pepys schreef over 
het experiment in zijn dagboek: 

This did give occasion to many pretty wishes, as of the blood of a quaker to belet out into an archbishop, 
and such like; but as Dr. Croone says, may, if it takes, be of mighty use to man's health, for the amending of 
bad blood by borrowing from a better body." 

Tijdens een discussie enige tijd later stelde Goddard voor om een nieuw experiment te 
doen. Hij wilde onderzoeken of de gezondheid van een bijna leeggebloede hond terug 
zou keren na een bloedtransfusie.'"* Het is niet duidelijk of dit experiment ook daadwer
kelijk is uitgevoerd. 

Het menselijk lichaam als chemisch laboratorium 
Uit de experimenten die Goddard en zijn collega's uitvoerden, blijkt dat zij het menselijk 
lichaam beschouwden als een complex chemisch laboratorium. De methoden van de che
micus werden daarbij vergeleken met de werking van het lichaam, waardoor lichamelijke 
processen dezelfde betekenis kregen als de proefnemingen in het laboratorium. Zoals de 
onderzoeker in zijn laboratorium een vuur aanlegt om natuurlijke essenties te kunnen 
scheiden van hun omhulsels, zo werd de productie van warmte door het lichaam uit
gelegd in het licht van het destilleren en transformeren van spirits. De hersenen werden 
daarbij gezien als destilleerkolven. Ook het samenkomen van spirits in het lichaam en de 
daarop volgende ontploffing en spierbeweging werden vergeleken met chemische reacties 
opgewekt in een laboratorium. Vanwege deze gelijkenis vonden de zeventiende-eeuwse 
fysiologen het uitermate belangrijk om chemische laboratoria op te zetten, zodat zij, 
door kennis van het grote, inzicht zouden kunnen verkrijgen in het kleine en complexe, 
in de processen van ziekte en gezondheid. 

Samenvatting en conclusie 
De zeventiende-eeuwse geneeskunde wordt in Engeland gekenmerkt door een overgang 
van het Galenische stelsel naar een op chemische methoden en theorieën gebaseerd 
model. Ziekte en gezondheid werden toegeschreven aan de werking van zogenoemde 
spirits, natuurlijke essenties die materie maken tot wat het is. Een evenwichtig mengsel 
van spirits was van het grootste belang voor een goed functioneren van het menselijk 

31. Birch (n. 4), History, dl. 2, 356-358. 
32. Ibidem, dl. 2 (London 1756) 125; S. Pepys, Diary and Correspondence, dl. 3 (London 1848) 336. 
33. Pepys (n. 32), Diary, dl. 3, 336. 
34. Birch (n. 4), History, dl. 2,134. 
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lichaam. Om inzicht te krijgen in de werking van spirits en om deze eventueel te kunnen 
verwerken tot heilzame geneesmiddelen stelden de iatrochemisten zich ten doel de 
natuur zover te ontleden dat zij, in haar naaktheid, al haar geheimen prijs zou geven. De 
onderzoekingen van de Engelse arts Dr. Jonathan Goddard geven een goede indicatie van 
het onderzoeksgebied van de medici in de Royal Society. 

Goddards onderzoeksveld kenmerkt zich door uiteenlopende experimenten die op het 
eerste gezicht niets met elkaar gemeen hebben. Zo onderwierp hij de ademhaling, de 
beweging van spieren en zenuwen en de bloedsomloop aan nauwkeurig onderzoek en 
verklaarde hij deze lichaamsfuncties vanuit een allesomvattend, op de chemie gebaseerd, 
theoretisch model. Dit model maakt dat sommige experimenten een betekenis hebben 
die ver verwijderd ligt van de huidige medische opvattingen. Op grond van Goddards 
experimenten zouden wij bijvoorbeeld kunnen denken dat medici al in de zeventiende 
eeuw het geneeskundig belang zagen van bloedtransfusies, maar wij zouden daarbij geen 
recht doen aan de motivatie van de onderzoekers, die in hun opvatting geen gezond 
bloed, maar een mengsel van spirits transfuseerden. 

Toch markeert de zeventiende-eeuwse iatrochemie een belangrijke fase in de geschie
denis van de geneeskunde. Zoals Clericuzio stelt, werkte de op de chemie gebaseerde 
interpretatie van spirits een opvatting in de hand dat in alle materie een substantie aanwezig 
is die leven, beweging en reactievermogen op prikkels veroorzaakt en die bovendien losstaat 
van de ziel. Deze opvatting is volgens hem terug te vinden als een belangrijk idee in het 
materialisme van de achttiende-eeuwse fysiologie." 

Tot slot moet worden opgemerkt dat er een opvallend verschil bestaat tussen de popu
lariteit van Goddard onder zijn tijdgenoten en de aandacht die latere historici aan zijn 
leven en werk hebben besteed. De waardering die Goddard bij zijn tijdgenoten oogstte, 
verdween met hun overlijden en is bijna niet terug te vinden in de geschiedenisboeken. 
De vraag naar de oorzaak van deze discrepantie is welhaast onmogelijk te beantwoorden, 
maar gewezen kan worden op een eenzijdige benadering van historici, die lange tijd 
voornamelijk aandacht schonken aan geschreven werken en 'grote uitvindingen'. Hierdoor 
verdwenen de bezigheden van 'gewone' natuuronderzoekers als Jonathan Goddard in de 
schaduw van de groten der aarde. 

Toch levert bestudering van deze wetenschappers, door hun centrale posities en grote 
betrokkenheid, wellicht een beter inzicht in de zeventiende-eeuwse natuurfilosofie en is 
het de moeite waard hen in de schijnwerpers van de geschiedschrijving te zetten. Zo was 
het met het bestuderen van de persoon Goddard mogelijk een glimp op te vangen van 
een drukbezette 'natural philosopher', die naast een drukke medische praktijk altijd tijd 
vond om aanwezig te zijn bij bijeenkomsten waar de nieuwe experimentele natuurfilosofie 
werd ontwikkeld. Zijn belangstelling markeert de interesses van velen en geeft daarom in 
het bijzonder een beeld van het brede onderzoeksgebied van de fysiologen. Bovendien 
laat het zien waar bekende wetenschappers als Boyle, Hooke en Willis op bouwden. 

Goddard bracht de laatste avond van zijn leven in het gezelschap van een aantal collega's 
en vrienden in hun stamcafé door. Hij liet vrijwel niets na. Op zijn graf staat geen monu
ment of inscriptie en van hem bestaat geen portret. Toch was het door zijn prominente 
aanwezigheid in de Royal Society mogelijk een beeld te schetsen van deze man zonder 
portret, om hem een gezicht te geven. 

35. Clericuzio (n. 16), 'Internal Laboratory', 72. 
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SUMMARY 

Jonathan Goddard (1617-1675), chemistry, medicine and the Royal Society 
Dr. Jonathan Goddard can be considered one of the most active natural philosophers of 
the Royal Society for the Improvement of Natural Knowledge in London from its start in 
1660 until Goddard's death in 1675. Already before the foundation of the Society Goddard 
was a prominent member of experimental groups. He was everywhere where the new 
philosophy had been developed and promoted and he was willing to do any curious 
experiment. Therefore we can consider Goddard as an example of the large group of 
minor natural philosophers and virtuosi. His activities give us a glimpse of the ideas of a 
group whose opinions and experiments served as a basis for the inventions and insights 
of the well known natural philosophers. 

The experiments Goddard and his colleagues did, show that the physicians of the 
Royal Society in the first place were investigating the essences of natural substances. The 
notions spirits and 'natural circulation' were central preoccupations. To know their 
working meant insight in the function of the human body. Chemistry was seen as an 
essential mean to gain insight into natural processes. It offered a theory of life and action 
and it provided the necessary equipment to separate pure principles and to distill spirits. 
Moreover, the human body itself was seen as a chemical laboratory. It was thought that 
the physician is only able to master this laboratory and to repair its defects when he 
knows everything about its working. Therefore physicians in the first place were busy 
finding out everything about pure principles. Only then they thought it possible to 
develop cures to restore balances and processes in the human body. 
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