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JOHANNES BAPTISTAVAN HELMONTS 
EXPERIMENTELE AANPAK: EEN POGING 
TOT OMSCHRIJVING 

STEFFEN DUCHEYNE* 

Het werk van de Vlaamse natuurfilosoof Johannes Baptista Van Helmont werd ontegen
sprekelijk sterk door Paracelsus beïnvloed/ Hiervan getuigde onder meer zijn vroege werk 
Eisagoge in artem medicam a Paraceho restitutam uit 1607. Van Helmont volgde Paracelsus in 
zijn verwerping van de traditionele leer der humoren en elementen, en onderschreef 
diens aanname dat de goddelijke spiritus, het semen, verantwoordelijk was voor de speci
fieke materiële constitutie van alle levensvormen. Van Helmont verwierp echter de 
analogie tussen micro- en macrokosmos, alsook Paracelsus' leer van de sympathie en 
antipathie in de natuur.- In zijn latere werk verwierp hij eveneens Paracelsus' tria prima 
(kwik, zwavel en zout) daar deze drie principes zich niet in substanties bevonden vóór 
een vuuranalyse.' In plaats daarvan pleitte Van Helmont voor een meer corpusculaire aan
pak. Hoewel volgens Van Helmont de semina anti-materialistische entiteiten waren en aan 
de basis lagen van onder meer chemische reacties, begon hij chemische reacties in termen 
van deeltjes materie {''minima naturalia') te interpreteren.'' In de evolutie van Van Hel-
monts werk zien we eveneens dat experimenten, observatie en (een bescheiden vorm van) 
kwantificatie aan toenemend belang winnen. 

In onderhavig artikel wordt een poging ondernomen om meer inzicht te krijgen in de 
experimentele praktijk van Van Helmont. Daartoe worden een aantal van Van Helmonts 
meest kenmerkende en methodologisch relevante experimenten uitvoerig besproken. 
Onder meer Van Helmonts experiment met de thermoscoop, zijn transmutatie-experiment, 
zijn ijs-experiment en zijn overbekende experiment met de wilgenboom komen aan bod. 
Op basis van deze experimenten wordt verduidelijkt waaruit Van Helmonts experi
mentele praktijk bestond. Van Helmont had namelijk een kenmerkende voorkeur om 
experimenten op te zetten in systemen waar variabelen gemakkelijk gemanipuleerd en 

* Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie en Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis, Universiteit Gent, 
Blandijnberg 2, B-9000 Gent, België; e-mail; Steffen.Ducheyne@UGent.be. De auteur verdedigde in 2006 aan de 
Universiteit Gent zijn proefschrift getiteld Virtuosi iit work: historical-philosophical essays on causality ami metho
dology in the natural philosophy of Galileo, Huygens and Newton en is thans postdoctoraal onderzoeker van het 
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen. Ter volledigheid dient te worden opgemerkt dat dit 
artikel een verdere uitwerking is van zijn artikel 'Joan Baptiste Van Helmont and the question of experimental 
modernism', Physis, Rivista Internazionale di Storia della Scienza 42 (2005) 305-332. Met dank aan de anonieme 
referent en de leden van de redactie voor de talrijke en zeer nuttige commentaren op een eerdere versie van dit 
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1 W. Pagel, Jo. Bapt. Van Helmont, Einjuring in die philosophische Medizin des Barock (Berlin 1930) 34 e.v. 
2 Ibid., 41. 
3 Zie Van Helmonts zeven stellingen in: J.B. Van Helmont, Ortus medicinae, id est initio physicae inaudita. 

Progressus medicinae novus, in morborum ultionem. Ad vitam longam (Brussel 1966 [eerste druk 1648]) 405, 
zie ook 35. 

4 Zie W. R. Newman, 'The corpuscular theory of J.B. van Helmont and its medieval sources'. Vivarium 31-1 
(1993) 161-191 en, voor enkele nuttige bedenkingen bij Newmans interpretatie, A. Clericuzio, Elements, prin
ciples and corpuscles. A study of atomism and chemistry in the seventeenth century (Dordrecht enz. 2003) 
56-59. 
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gecontroleerd kunnen worden. Anders gesteld, Van Helmonts experimentele werk steunde 
op 'relatief gesloten fysische systemen' (paradigmatisch hiervoor is het gebruik van de alem-
biek; in het Latijn: 'vas', 'globus' of'sphera') en, hiermee nauw verbonden, op het constant 
houden van bepaalde factoren terwijl men de vermeende causale factor varieert. Dit is de 
hoofdstelling van dit essay en haar betekenis wordt in wat volgt nader toegelicht. Verder 
wordt er aangetoond dat er in Van Helmonts werk sprake is van een zeer bescheiden mathe
matische component. Het gebruik van wiskunde was bij Van Helmont voornamelijk beperkt 
tot het grofweg bepalen en vergelijken van de gewichten van reagentia vóór en na (chemi
sche) reacties. Er wordt eveneens op gewezen dat een aantal centrale procedures van onze 
huidige experimentele praktijk, namelijk replicatie en reproductie, van minder belang 
waren in Van Helmonts experimentele praktijk. 

De ambivalente houding ten opzichte van Van Helmonts natuurfilosofie 
Over de hierna volgende feiten is er onder (wetenschaps)historici tegenwoordig over
eenstemming. De Zuidnederlandse natuurfilosoof Johannes Baptista Van Helmont^ werd 
in 1579 geboren te Brussel en stierf te Vilvoorde in 1644. Hij verwierf uiteindelijk aan de 
universiteit van Leuven zijn doctorstitel in de geneeskunde. Hij reisde tijdens zijn leven 
intensief door Europa (zo bezocht hij ondermeer Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitser
land and Italië). Hij werd sterk beïnvloed door de ideeën van Paracelsus, die hem ertoe 
aanzetten het universum op te vatten als een vitalistisch geheel.* Hij geloofde dat water^ 

5. Zie bijvoorbeeld W. Pagel, Jo. Bapt. van Helmont, 134-141; W. Pagel, Johannes (Joan) Baptista van Helmont, 
in: C.C. Gillispie ed.. Dictionary of scientific biography (New York 1970-1990) XI, 253-259 en P. Neve de 
Mevergnies, Jean-Baptiste van Helmont, philosophe par lefeu (Parijs 1935) 110-148. Voor Van Helmonts bur
gerlijke staat is Des Marez' studie nog steeds relevant (G. des Marez, 'L'état civil de J.B. van Helmont', 
Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles 21 (1907) 109-125 en voor zijn genealogie is Stroobants arti
kel nog steeds bijzonder lezenswaardig (L. Stroobant, 'Les origines du docteur van Helmont' , Ie Folklore 
Brabanfon, Bulletin du Service de Recherches Historiques et Folkloriques du Brabant 75-76 (1933/1934) 140-
166. Voor een goed beeld van het wetenschappelijke milieu waarin Van Helmont vertoefde, zie R. Halleux, 
'Helmontiana', Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten 
van België, .Academia Analecta, Klasse der Wetenschappen, 45(3) (1983) 33-63. Zijn hoofdwerk Ortus Medici
nae (Amsterdam 1648) werd postuum gepubliceerd door Van Helmonts zoon Franciscus Mercurius Van 
Helmont (1614-1698) (zie A. Coudert , The impact of the Kabbalah in the seventeenth century: the life and 
thought of Francis Mercury van Helmont (1614-169S) (Leiden 1999), voor een recente studie over Van Hel
mont junior). Ortus medicinae was gebaseerd op - maar niet beperkt tot - het materiaal van Dageraad ofte 
nieuwe opkomst der geneeskunst (Rotterdam 1644) die in het Nederduits werd gepubliceerd - de auteur koos 
ervoor zijn werk in zijn volkstaal te schrijven omdat 'de waerheyt nergens naeckter en verschijnt, dan daer 
sy van alle cieraet ontbloot is' (J. B. Van Helmont, Dageraad ofte nieuwe opkomst der geneeskunst, in ver
borgen grond-regulen der nature (Antwerpen 1944 [eerste druk i644[) 3. De inhoud van Ortus en de titel 
waren zorgvuldig door Van Helmont senior zelf gekozen. 

6 Pagel (n. 5), Jo. Bapt. van Helmont, 33-36. Van Helmont maakte een onderscheid tussen het fermentum (de 
causale kracht aanwezig in substanties), het semen (de substantie die verantwoordelijk is voor een speci
fieke vorm), en de archeus (het vitale principe dat organismen stuurt (werckmeester ter wesentheydt)) (zie 
Van Helmont (n. 3), Ortus medicinae, 36-38). De archeus wordt opgevat als een soort van spiritueel gas. Van 
Helmont omschreef dit gas verder als 'levende lucht', 'd'uytwerkende oorsaecke', 'de smif (Van Helmont (n. 
5), Dageraad, 43), of de 'causa efficiens interna' (Van Helmont (n. 3), Ortus medicinea, 40). Het semen ont
staat uit de archeus: het is de substantie waarin de archeus aanwezig is. Het fermentum is het dispositieve 
middel (dat substantie noch accident is) waarmee de archeus het semen creëert. Zie Pagel, (n. 3), Jo. Bapt. 
van Helmont, 21. Van Helmont geloofde dat, om kennis over de semina te verwerven, hun materiële sub
straten moesten worden vernietigd (cfr. per ignem philosophus). 'Lie Van Helmont (n. 5), Ortus medicinea, 
43, 200 en H. Hirai, Le concept de semence dans les theories de la matière ü la Renaissance, de Marsile Ficin a 
Pierre Gassendi (Turnhout 2005), 439-462. Van Helmont schreef in zijn Eisagoge in artem medicam a Para
ceho restitutam (1607) het volgende over het semen: 'Semen est vitale principium in se continens spiritus 
mechanicus et universas tincturas speciei, (cui suum sibi fabricat corpus) magnitudines, figures, colores, 
sapores, ac caliditates tanquam signaturas proprietatum consentanearum officiis, et destinationibus archi-
tectorum spiri tuum et rei producendae. ' (J. B. van Helmont, Le premier ouvrage de J.-B. Van Helmont, 
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het oerelement* was waaruit alles bestaat. Tussen 1609 en 1616 trok hij zich terug om zich 
in alle rust in Vilvoorde te wijden aan 'pyrotechnisch' onderzoek. Hij vond, ten slotte, ook 
ons woord 'gas'' uit dat hij hanteerde om naar het spiritus sylvestris te verwijzen dat 
vrijkwam tijdens de verbranding van houtskool; hij leidde deze term af uit het Griekse 
woord chaos}° Het is echter verre van duidelijk wat Van Helmonts wetenschappelijke 
methodologie was en, in het bijzonder, wat zijn experimentele praktijk inhield." In dit 
essay wil ik dit soort belangstellende historisch-methodologische vraagstukken centraal 
stellen. 

In de literatuur valt al gauw de ambivalente houding op ten aanzien van Van Helmonts 
natuurfilosofie. Enerzijds wordt hij geprezen voor een aantal ontdekkingen, zijn empiri
sche houding en meer bepaald voor zijn aandacht voor experimenten.'- Op dit laatste 
komen we in dit essay meermaals terug. Van Helmont insisteerde ook op de conservatie 
van gewicht (pondus): alle dingen zijn opgemaakt uit een hoeveelheid water die niet 
vernietigd kan worden (deze hoeveelheid kan echter wel verdichten en uitzetten onder 
invloed van de semina).^^ Merk op dat Van Helmont deze term vrij intuïtief hanteerde, 
zonder daarbij het onderscheid te maken tussen absoluut en relatief gewicht zoals wij dat 
tegenwoordig doen. Chemische reacties hebben dus geen impact op de aanwezige hoe-

seigneur de Hérode, Royenborch, Oirschot, Pellines, etc, Eisagoge in artem medicam a Paracelso restitutam, C. 
Broeckx ed. (Antwerp 1854 [i607[) 57). L̂ it vroege werk was een commentaar op Petrus Severinus' Idea 
medicinae philosophicae (Basel 1571). Over de invloed van Severinus' spiritus mechanicus o\> Van Helmonts 
concept van archeus, zie Hirai (n. 6), Le concept de semence, 257-259, 457-459 en A. Clericuzio, 'From Van 
Helmont to Boyle. A Study of the transmission of Helmontian chemical and medical theories in seven
teenth century England', British Journal for the History of Science 26 (1993) 303-334. 

7 Zo merkte Van Helmont op: 'Itaqua aqua, dum subit leges .seminis, etiam sui ponderis, condensationis, & 
condentiae, dimensionum praeceptis, obligatur.' (Van Helmont (n. 6), Eisagoge, 70). Van Helmont stelde 
de weegschaal centraal als onderzoeksmiddel bij de studie van chemische reacties. W. R. Newman en L. M. 
Principe, Alchemy tried in the fire. Starkey, Boyle and the fate of Helmontian chymistry (Chicago en Londen 
2002) 68 e.v. Zie W. R. Newman,'Alchemy, assaying, and experiment', in: F. L. Holmes en T. H. Levere ed., 
Instruments and experimentation in the history of chemistry (Cambridge (Mass.) en Londen 2000) 35-54, 
i.h.b. 39-46, voor de bredere betekenis van de weegschaal in het domein van de alchemie en de vroege 
scheikunde. 

8 Van Helmont dacht dat zijn experiment met de wilgenbooni hiervoor het nodige bewijs had geleverd. Her
bert M. Howe heeft aangetoond dat gelijkaardige experimenten al werden gesuggereerd door Nicholas van 
Cusa in zijn Idiota de staticis experimentis (1450) en door de auteur van het pseudo-Clementijnse Recogni-
tiones (1504). Zie H. E. Hoff, 'Nicolaus of Cusa, van Helmont, and Boyle: The first experiment of the 
Renaissance in quantitative biology and medicine', Journal of the History of Medicine and Allied Science 19 
(1964) 99-117 en H. M. Howe, 'A Root of van Helmont's Tree', Isis 56 (1965) 408-419. 

9 Zie Walter Pagels commentaar in I. B. Van Helmont, Aufgang der Artzney-Kunst, vertaald door C. K. von 
Rosenroth (Miinchen 1971 jeerste druki683[) iii-iv. Over de'gas-maeckinge', zie Van Helmont (n. 5), Dage
raad, 92 en verder. 

10 Van Helmont (n. 3), Ortus medicinae, 73 en Van Helmont (n. 5), Dageraad, 92. 
11 Zijn betekenis voor de geschiedenis van de geneeskunde is wellicht iets duidelijker: zijn therapeutische 

maximes en zijn nieuwe conceptie van 'ziekte' waren van groot belang op zowel praktisch als theoretishe 
vlak. Volgens Van Helmont is een ziekte een materiële substantie en niet louter een kwaliteit (Van Helmont 
(n. 3) 495-500). Een ziekte wordt niet veroorzaakt door een onevenwicht in de humoren (diathesis), maar 
door een concrete fysische entiteit (Pagel (n. 5), Jo. Bapt. van Helmont, 36-42 en Van Helmont (n. 5), Dage
raad, 327). Voor een recente studie van Van Helmonts conceptie van ziekte, zie G. Giglioni, Immaginazione 
e malattia. Saggio su Jan Baptiste van Helmont (Milaan 2000) 97-133. 

12 Zie bijvoorbeeld J. R. Partington, A History of Chemistry, II (London en New York 1961) 209-243. Franz 
Strunz zag Van Helmont als één van de founding fathers van de kwantitatieve scheikunde en loofde zijn bij
drage tot de experimentele bewijsvorm: F. Strunz, Johann Baptist van Helmont (1577-1644) (Leipzig en 
Wenen 1907) 25. 

13 Van Helmont (n. 5), Dageraad, 69. 
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veelheid materie, enkel op de structuur van materie. Anderzijds''' wordt Van Helmont 
geportretteerd als een irrationele mysticus en alchemist die de menselijke rede" (mens 
rationalis) bekritiseerde als mogelijke bron van kennis over de wereld en ook de wiskunde 
(mathese) en het syllogistisch redeneren onder vuur nam.'* Alleen de ziel kan, volgens 
Van Helmont, voor een dieper inzicht in de natuur zorgen.'' De dierlijke ziel (mens 
sensitiva) kent alleen de externe verschijningsvorm van de natuurlijke dingen, het zoge
naamde signatum, maar niet hun ware, verborgen aard (de zegelaer).^^ Door het gebrek 
aan aandacht dat de aristotelianen schonken aan de interne principes of semina''^ redu
ceerden zij de dingen tot een louter artefact.-" Scientia heeft tot doel de oorzaken van de 
dingen te kennen en niet hun oppervlakkige verschijningsvorm.-' Dergelijk inzicht in de 
natuur geschiedde in de eerste plaats via 'gedaenten, figueren, en voorbeelden' en niet via 
deductief redeneren.^^ Ook aan dromen kende Van Helmont een groot belang toe.-' 

Van Helmont formuleerde ook kritiek op de beperkte mogelijkheden van de wiskunde: 
zij bestudeert alleen de kwantitatieve eigenschappen van dingen en niet hun innerlijke 
en essentiële kwaliteiten. Een waarachtige kennis behandelt niet hoe veel dingen zijn maar 
hoe ze zijn.^'' De wiskunde plaatst dingen onder het praedicamentum quantitatis [predi
kaat van hoeveelheid] en slaagt er niet in de wesentheyt van dingen te vatten.-' 

Van Helmont en 'experimenten' 
William R. Newman en Lawrence M. Principe, beiden leidinggevende historici van de 
scheikunde, hebben recent een mooie bijdrage geleverd tot het verschaffen van meer 

14 Er dient vanzelfsprekend te worden opgemerkt dat er voor Van Helmont zelf geen contradictie was tussen 
de e.xperimentele en de religieuze componenten van zijn natuurfilosofie; ze stonden zij aan zij (zie ook B. 
Heinecke, 'The mysticism and science of J.B. van Helmont', Ambix 42 (1995) 65-78, i.h.b. 69). Walter Pagel 
(1898-1983) was één van de eerste historici die zowel de 'wetenschappelijke' als de 'niet-wetenschappclijke' 
componenten au serieux namen; zie A. G. Debus, 'Chemists, physicians, and changing perspectives on the 
scientific revolution', Isis 89 (1998) 66-81; en A. G. Debus, The chemical philosophy. Paracelsian science and 
medicine in the sixteenth and seventeenth centuries, II (New York 1977) 295-380. William R. Newman en Law
rence M. Principe hebben, op een meer algemeen niveau, aangetoond dat 'alchemie' en 'chemie' 
ongedifferentieerd waren en pas in de late zeventiende eeuw van elkaar werden onderscheiden. W. R. New
man en L. M. Principe, 'Alchemy vs. chemistry: the etymological origins of a historiographic mistake'. Early 
Science and Medicine 3 (1998) 32-65. 

15 Van Helmont (n. 3), Orfws medicinae, 24. 
16 Voor Van Helmonts kritiek op syllogistisch redeneren zie vooral zijn hoofdstuk getiteld Logica inutilis 

['onnutte logica']: Van Helmont (n. 3), Ortus medicinae, 41-45. Deze lezing van Van Helmont vond vooral 
ingang onder invloed van Paul Nève de Mévergnies (Nève de Mévergnies (n. 5), Jean-Baptiste van Helmont). 

17 Van Helmont (n. 5), Dageraad, 17-19. 
18 Ibid., 12. 
19 Van Helmont voegde daar aan toe dat de kennis van de semina een 'naturalis consideratio' en geen 'fantas-

tica superficiei circumductis contemplatio' was (Van Helmont (n. 6), Eisagoge, 104). 
20 Newman en Principe (n. 7), Alchemy tried in the fire, 62. Voor Van Helmonts kritiek op Aristoteles, zie vooral 

A. Browne, 'Johannes Baptista van Helmont's attack on Aristotle', Annals of Science 36 (1979) 575-591. 
21 Van Helmont (n. 5), Dageraad, 115. 
22 Ibid., 22. Berthold Heinecke heeft recent de interessante stelling verdedigd dat Van Helmonts reserves tegen 

deductief redeneren enkel van toepassing waren binnen de context van ontdekking - met andere woorden, 
binnen de context van justificatie zou deductief redeneren perfect valabel zijn. Heinecke (n. 14), 'The mys
ticism and science of J.B. van Helmont', 67. 

23 Bijvoorbeeld Van Helmont (n. 3), Ortus medicinae, 13,17,19, 471. 
24 Van Helmont (n. 5), Dageraad, 3. Ten gevolge van dergelijk wiskundig denken hebben sommige tijd opgevat 

als een oneindig mathematisch continuum (ibid.). 
25 Ibid., 3-4. Vergelijk ook 4: 'Daer nochtans groote noch getal en zijn in der daet wesentlijkcke dingen der 

nature: maer wel alleen maeten der dingen, oft om eigenlijcker te spreken, beraerckinge der dingen, vol
gens maeten.' 
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inzicht in Van Helmonts experimentele praktijk.-* Hierop komen we uitvoerig terug. Van 
Helmont voerde inderdaad zelf vaak 'experimenten' of experimenta (mechanica) op om 
zijn stellingen van bewijskracht te voorzien. Zijn experimentele praktijk kreeg de labels 
'kwantitatief' and 'gecontroleerd' opgeplakt.-'' Robert Halleux verklaarde dat we in Van 
Helmonts latere werk 'de eerste trends van een onderzoeksmethode gebaseerd op geor
ganiseerde en gejustificeerde experimenten' kunnen vinden.^* Newman en Principe 
beweren dat Van Helmont in dezelfde mate als een hedendaagse scheikundige gebruik 
maakte van wiskunde.^' In het bestek van het huidige essay, wordt Van Helmonts experi
mentele praktijk in kaart gebracht door na te gaan in welke mate zijn experimenten 
gekwantificeerd, gecontroleerd, reproduceerbaar (dat wil zeggen dat het mogelijk is om op 
een ander tijdstip hetzelfde resultaat te verkrijgen) en, ten slotte, repliceerbaar'wa.ren (dat 
wil zeggen dat bij herhaling op een andere plaats hetzelfde resultaat wordt verkregen).'" 

Ab initio dienen hierbij een aantal kanttekeningen gemaakt te worden. Allereerst dient 
opgemerkt te worden dat in Van Helmonts werk 'ervaring' (d'ervarentheyfi^) en 'experi
ment' nog niet scherp onderscheiden waren.'^ Van Helmont gebruikte dit onderscheid 
niet systematisch. Hij sprak soms van een ervaring waar wij eerder een experiment mee 
zouden bedoelen (en vice versa). In tegenstelling tot een 'ervaring', veronderstelt een expe
riment dat een specifieke vraagstelling over de werking van de natuur getest wordt.-'' 
Experimenten betreffen steeds specifieke gebeurtenissen en vraagstellingen. Van Helmont 
liet een breed scala aan empirische argumenten toe, variërende van losse, onsystemati
sche waarnemingen tot experimenten.'** Dit scala van empirische justificatiestrategieën 
vormde voor Van Helmont wellicht een continuum. Ten tweede, dient opgemerkt te wor
den dat wat ik hier van Van Helmonts werk analyseer een zeer beperkt karakter heeft. 
Enige beeldspraak ter verduidelijking. Stel dat we Van Helmonts natuurfilosofie met een 
huis vergelijken. Dan zijn de aspecten van zijn experimentele praktijk die hier bestudeerd 
worden - zijn experimentele praktijk is slechts één van de vele kamers van dit huis - te 
vergelijken met een deel van het meubilair van deze ene kamer. Deze vergelijking dient 
men niet al te letterlijk te nemen, al was het maar omdat Van Helmonts natuurfilosofie niet 
zo gemakkelijk als een huis in netjes van elkaar te onderscheiden ruimtes kan opgedeeld 
worden. De kamers met Van Helmonts theologische, mystieke, alchemistische, of herme
tische ideeën worden hier niet betreden. 

26 Zie Newman en Principe (n. 7), Alchemy tried in the fire. 
27 W.H. Brock, The Fontana history of chemistry (Glasgow 1991) 50-51. 
28 R. Halleux, 'Theory and experiment in the early writings of Johan Baptist van Helmont', in: D. Batens en J. 

P. Van Bendegem ed., Theory and experiment. Recent insights and new perspectives on their relation (Dor
drecht enz. 1988) 93-102, i.h.b. 98. 

29 Newman en Principe (n. 7), Alchemy tried in the fire, 319. 
30 Vgl. ibid., 13. Robert E. Kohier heeft recent gewezen op het belang van een algemene wetenschapsgeschie

denis, d.w.z. een wetenschapsgeschiedenis voor alle wetenschapshistorici zonder de finesse en diepte van 
gevallenstudies te verliezen. Hij suggereert dat één van de manieren om dit te bereiken erin bestaat is de 
rijke oogst van gevallenstudies te structuren rond een aantal thema's die relevant zijn bij processen van 
kennisproductie in het algemeen (R.E. Kohier, 'A generalist's vision', Isis, 96 (2005) 224-229 Lh.b. 224, zie 
ook 226). In dit essay kan men de bovenstaande 4 criteria als dergelijke unificerende thema's beschouwen. 

31 E.g. Van Helmont (n. 5), Dageraad, 99. 
32 Halleux (n. 28), 'Theory and experiment', 95. 
33 P. Dear, Discipline and experience. The mathematical way in the scientific revolution (Chicago en Londen 

1995) 21-25. 
34 Zo concludeerde hij dat bloemen over een soort van 'instinctum' moeten beschikken omdat zij de stand 

van de zon kunnen volgen (Van Helmont (n. 5), Dageraad, 333). Het constant druppelen van salpeter in 
grotten zag hij als een 'teken' dat stenen opnieuw in water aan het transformeren zijn (ibid., 202). Hij liet 
ook anekdotes toe (een geschiedenis), bijvoorbeeld ibid., 41-43. 
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Volgens Halleux gebruikte Van Helmont frequent een drietal uitdrukkingen wanneer hij 
het had over experimentele aangelegenheden. Met name de volgende drie:" 

1. experimentum: technische of medische procedures die succesvol zijn gebleken maar 
waarvan men de achterliggende oorzaken niet kan verduidelijken; 

2. mechanica probatio: bewijzen uit het laboratorium; 
3. quaerere per ignem (letterlijk: zoeken door het vuur): Paracelsus' methode van chemi

sche vuuranalyse.'* 

(1) slaat op ervaring; (2) en (3) slaan op experimenten. In hun recente studie hebben 
Newman en Principe zich vooral gefocust op deze laatste twee vormen - wat ook mijn 
focus hier zal zijn.'^ Enige verduidelijking is nu al op zijn plaats: bij een mechanica proba
tio wordt er door de natuurfilosoof in de natuur zo gemanipuleerd dat er geen kwalitatief 
verschil ontstaat in de betrokken stof (bijvoorbeeld door middel van verhitting, filteren, 
distillatie,'* enzovoort.). Er is dus sprake van een manuele, 'handtdadelijkcke', interventie. 
Bij quaerere per ignem, d.w.z. viderkonst, is wel sprake van een kwalitatieve verandering: 
er vindt een onomkeerbare wijziging in de semina plaats. Men merkt dus op dat dit onder
scheid enigszins overeenkomt tussen het onderscheid dat wij tegenwoordig maken tussen 
fysische en chemische veranderingen. In dit essay zal ik het werk van Halleux enerzijds en 
Newman en Principe anderzijds voortzetten door een aantal van Van Helmonts paradigma
tische experimenten zorgvuldig te ontleden. Verder zal ik refereren aan de onderliggende 
epistemologische eenheid die men kan aantreffen in Van Helmonts experimentele praktijk. 

Enkele van Van Helmonts paradigmatische experimenten 
In deze sectie zal ik vier significante experimenten uit Van Helmonts experimentele prak
tijk bespreken: (1) het thermoscoopexperiment, (2) het transmutatie-experiment, (3) het 
ijsexperiment, en (4) het beroemde experiment met de wilgenboom. Het meeste materiaal 
komt uit Ortus Medicinae (1648) maar ook Dageraad (1644) wordt waar nodig geconsul
teerd." Deze vier experimenten werden geselecteerd op basis van hun methodologische 
belang en op basis van het niveau van detail dat zij verschaffen in Van Helmonts ex
perimentele praktijk. Het zal blijken dat de zogenaamde 'mechanische' ('mechanijcke') 
experimenten oChandtdadige Mechanica''*^ voor Van Helmont van groot belang waren. Ik 
zal trachten te verduidelijken wat de aard van dit soort experimenten is. Nu al moet wor
den benadrukt dat de term 'mechanisch' enigszins misleidend is, zoals Newman en 
Principe reeds voor mij hebben opgemerkt, daar zij niet naar Aristoteles' simpele machines 
verwijst. Het Nederduitse equivalent 'handtdadelijcke mechanijcke bewesen illustreert 

35 Halleux (n. 28), 'Theory and experiment', 96. 
36 Zoals we zullen zien hanteerde Van Helmont veelvuldig de uitdrukking 'handtdadelijcke mechanijcke be

wesen' bij het beschrijven van experimenten. Zie Newman en Principe (n. 7), Alchemy tried in the fire, 7in, 
voor een aantal nuttige bedenkingen bij Halleux' Engelstalige vertalingen van deze centrale termen. 

37 Ibid, 76-89. 
38 Van Helmont (n. 5), Dageraad, 113. 
39 Van Helmonts Ortus werd vertaald in het Engels door J. Chandler: Works, containing his most excellent 

philosophy, chirgury, physick, anatomy (London 1664); in het Frans door Jean Le Conte: Les oeuvres de Jean 
Baptiste Van Helmont traittant des principes de medicine et physique (Lyon 1670) en in bet Duits door 
Christian Knorr von Rosenroth (die hierbij hulp kreeg van Van Helmont junior) : Aufgang der Artzney-
Kunst (Sulzbach 1683). Voor een grondige studie van de verspreiding van Van Helmonts werk, zie Clericuzio 
(n. 6), 'From Van Helmont to Boyle'. 

40 Van Helmont (n. 5), Dageraad, 238. 
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Van Helmonts experiment met de thermoscoop. 

daarom beter wat Van Helmont in gedachten had. Een mechanisch experiment was voor 
Van Helmont een experiment waarbij de natuurfilosoof doelbewust en eigenhandig''' een 
aantal natuurprocessen manipuleerde - zonder hierbij een kwalitatieve verandering te 
veroorzaken. Ik zal beginnen met deze experimenten uitvoerig te analyseren; vervolgens 
zal ik deze analyse aanwenden om Van Helmonts experimentele aanpak in kaart te brengen. 

(i) Laten we beginnen met Van Helmonts experiment met de thermoscoop.''- In zijn 
presentatie van dit experiment onderstreepte Van Helmont dat dit experiment in sterke 
mate op wiskundig inzicht gebaseerd is. (Hij noemde het letterlijk een 'demonstratio 
mathematica'.'^^) Het doel van het experiment is de these die stelt dat water en lucht in 
elkaar kunnen worden omgezet te falsifiëren. Nu het experiment zelf. Twee sferen A en 
D zijn met elkaar verbonden door middel van buis BCE. Beide sferen zijn gevuld met 
lucht. Buis BCE is gevuld met vitriool ('liquor vitrioli') dat rood gekleurd is na in de week 
gelegen te hebben in een rozenbad. Van Helmont stelde het experiment zo op dat het 
vitriool in BC bleef staan in plaats van te zakken tot E - in BC is het opstuwende effect 
van de hogere luchtdruk in D in evenwicht met het neerwaartse effect van de zwaarte
kracht. Van Helmont gaf toe dat de bereiding van dit experiment zeer moeilijk is, maar gaf 
geen verdere praktische tips of concrete adviezen over hoe iemand anders dit experiment 
zou kunnen overdoen.''•• 

41 Aan het begin van DageraadyeMaarde Van Helmont: 'De kennis der natueren wordt alleen genomen uyt 
't gene dat in der daet is, en niet uyt verdichte beschouwingen," Van Helmont (n. 5), Dageraad, 37. Over 
scientia operativa, zie P.H. Smith, The body of the artisan. Art and experience in the scientific revolution 
(Chicago 2004); A. Pérez-Ramos, Francis Bacon's idea of science and the maker's knowledge tradition (Oxford 
1988) en .A. Pérez-Ramos,'Bacon's forms and the maker's knowledge', in: M. Peltonen ed.. The Candiridge 
companion to Bacon (Cambridge 1996) 99-120. 

42 Dit experiment is afwezig in Dageraad. Strunz is één van de weinige auteurs die zeer beknopt dit opmer
kelijke maar niettemin cruciale experiment met de thermoscoop beschrijft. Strunz (n. 12), Johann Baptist 
van Helmont, 40-42. 

43 Van Helmont (n. 3), Ortus medicinae, 61. 
44 'Praeparatio demonstrationis. Est maxima, quod aer patiatur dilationem, Sc constructionem juxta quali-

tates caloris, & frigoris, & quod justa extensio quantitatis in aëre non habeantur, nisi cum est temperatus.' 
(ibid,, 64). 
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Van Helmont benadrukte dat het absoluut noodzakelijk is dat beide sferen perfect geslo
ten zijn ('perfectissime clausim).'*^ Zijn vertrekpunt was te stellen dat de vloeistof in BC 
niet kan worden bewogen door verhitting van de lucht in A, als en alleen als F gesloten 
blijft (zie figuur, die overigens één van de zeldzame figuren in Orfws medicinae is). 
Wanneer we de lucht in A verhitten dan zien we dat er geen extra vloeistof wordt ge
produceerd - het volume vitriool bleef identiek. Van Helmont verklaarde dit door te 
veronderstellen dat de lucht in het opperste gedeelte van de sfeer uitzette.••* Van Helmonts 
opponent uit Luik en auteur van Spadacrene (1614) en Deplementum supplementi de 
Spadanis fontibtis (1624), Henricus van Heer, verdedigde echter de stelling dat water kon 
worden geproduceerd door het samendrukken van lucht door hitte.''' Volgens Van Helmont, 
kunnen we echter empirisch vaststellen dat dit niet geval is. Van Helmont benadrukte dat 
Van Heers verkeerde stelling een gevolg was van zijn onkunde in de wiskunde.''*' 

Vervolgens toonde Van Helmont aan dat het water''' in BC niet kan opdrogen (exsic-
care) of geëxhaleerd worden (exhalare) door verhitting, als A en D perfect gesloten 
blijven.'" We merken dat niks van de hoeveelheid water verdwijnt tijdens het verhitten 
van de sfeer. Daarom verwierp Van Helmont de these dat water in lucht kan worden 
getransformeerd door verhitting ('quod liquor sit mutatus in aërem'). Eindconclusie van 
dit alles is dat lucht en water niet in elkaar kunnen getransformeerd worden door ver
hitting. Dit experiment vertoont de volgende opvallende kenmerken: 

- De potentiële beweging van het water wordt gevisualiseerd door kleuring. 
- Door het gebruik van de sfeer (sphera oï globus) worden een aantal externe factoren 

geweerd (vb. extra water of lucht). De hoeveelheid water en lucht in de sferen wordt 
constant gehouden. 

- Het wiskundige karakter ligt, volgens Van Helmont, precies in het constant houden van 
een hoeveelheid vloeistof en lucht. 

- De sfeer wordt gebruikt als een relatief gesloten fysisch systeem (zie infra). 

Samenvattend, kunnen we stellen dat er twee cruciale aspecten zijn in Van Helmonts 
experimentele constructie. Ten eerste, de vermeende vermeerdering van de vloeistof kan 
enkel geproduceerd worden door de lucht die in de afgesloten sfeer zit (aangezien er geen 
externe lucht noch vloeistof kan bijkomen). En ten tweede, de vermeende vermindering 
van de vloeistof kan ettkel worden veroorzaakt door de transformatie van vloeistof in 
lucht (aangezien het water de sfeer niet uit kan). Aangezien we geen van beide waarnemen 
(de hoeveelheid vloeistof blijft immers dezelfde), moeten we volgens Van Helmont beslui
ten dat water en lucht niet in elkaar kunnen worden omgezet. 

45 Ibid., 65. 
46 Ibid. ,64: 'Aër [... ] accrescit per augmentum dimensionum, & ideo occupat plus loei, quam antea.' 
47 Ibid., 65: 'quod aer compressus, conversatur in aquam.' 
48 'Heer autem apud Idiotas ostentabat, se quandoque Patavii suisse Matheseos Professorem. Quare volui in 

charta demonstrare, ipsius omnimodam ignorantiam Matheseos.' (ibid.). 
49 In het tweede deel van zijn argumentatie schakelt Van Helmont plots van vitriool over naar water. Waar

schijnlijk heeft hij dezelfde opstelling als voorheen gebruikt. 
50 Cfr.: 'Itaque juxta hypothesin Heer (quod aer compressus, conversatur in aquam) liquor nunquam defuis-

set in vase. [...[ Non potest autem siccitatem admittere, in vitro exquisite clauso nisi sua hypothesis 
destruatur, (nimimur quod aer compressus, mutetur in aquam) nee iterum ista hypothesis subsistere potest, 
nisi admiserit continuationem liquoris.' (ibid., 65). 
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(i) Van Helmont had naar eigen zeggen door 'handtdadelijcke mechanijcke bewesen en 
'mathese' bewezen dat Aristoteles' doctrine van de vier elementen foutief is en dat alle 
materie van water afl<omstig is." Het experiment waarmee Van Helmont dit trachtte te 
bewijzen noem ik hier het transmutatie-experiment. Dit experiment bestaat erin te tonen 
dat alle materie door kunst kan gereduceerd worden tot een bepaald zout dat een zelfde 
gewicht heeft als het initiële gewicht van de te reduceren materie. Wanneer we dit zout 
mixen met het zogenaamde 'specificum corrosivum van Paracelsus', dit is een universeel 
solvent (ook wel 'alkahest' genoemd) die alle stoffen kan omzetten in hun primaire mate
rie, krijgen we een 'vluchtig water', waaruit we weer een identieke hoeveelheid solvent 
kunnen filteren: 

Voorts bewijst oock onze ervarentheyt dat alle vast lichaam, des hout, gewas, visch, vleesch, alle sout, 
swave], keye, marchasite, aerde, sandt, steen, metael en bergwerck, wordt by konst [d.w.z. door 'vuer-
konst'] verkeert tot een daedelijck sout, bestaende in het selve zijn voorigh gewiekte, en dat van dit sout, 
wordende daer nae dickwils geprobeert met het specificum corrosivum van Paracelsus [= het solvent], 
verandert gansch en geheel in een vluchtig water 't weick ten lesten soet wordt als regen-waeter, mits 
dat het voorsegde corrosijf daer van wordt gescheyden sonder verlies van het gewiekte, soo des vorigen 
sandt, als des voorseyden corrosifs[.| Insgelijcks men bevindt oock, dat het waeter wordt verkeert in 
alle sijsen, den bergwerck en alderthartste gesteente door de natuere, maer noyt tot sandt.*-

Merk op dat het onduidelijk is welke stof Van Helmont bedoelde met de 'alkahest' - dit 
geeft niet, daar het mij hier om de structuur van Van Helmonts argumentatie is te doen. 
Van Helmont kon hierdoor (foutief, want zijn metingen waren uiteraard niet precies 
genoeg om relevante verschillen op te sporen) besluiten dat de originele materie al voor
dien uit water moest bestaan. Men merkt op hoe cruciaal het constant houden van de 
hoeveelheid materie was voor Van Helmonts argumentatie. In mijn interpretatie bestaat 
Van Helmonts verwijzing naar mathese precies in het constant houden van (een bepaalde 
hoeveelheid) materie. Laten we dit alles eens expliciet uitschrijven, Van Helmonts rede
nering" gaat als volgt: 

1. alle materie =>,j„nrkuns,) zout (het gewicht van de hoeveelheid materie is identiek aan het gewicht van 

het zout) 

2. [zout-I-solvent] =>, . , vluchtig water 
^ ' (mixen) o 

3. vluchtig water =>(,-,|,„^,„) [solvent 4- helder water] (het gewicht van de solvent is identiek aan het gewicht 

van de solvent in (2)) 

4. alle materie =>,d„„,k„„„,„,i,„™ „Ucrcn) ^eWer water (door stappen (i)-(3)) 

Merk op dat door stap (2) en (3) Van Helmont in staat is om af te leiden dat: [zout -F sol-
vent] =>(n,ixj.n ,̂„ fiiieren) [solvent -h helder water]. Aangezien de hoeveelheid solvent in beide 
gevallen gelijk is, verkrijgen we: [zout =>(n,ixen en filteren) helder water]. Aangezien dit zout 

51 Van Helmont (n. 3), Ortus medicinae, 61, 64, zie ook 114. Van Helmont stelde dat vetten en oliën weer in 
water kunnen worden getransformeerd door de distillatie van zeep, die afkomstig is van het mixen van vet 
(of olie) met een base. Ibid., 109; Newman en Principe (n. 7), Alchemy tried in the fire, 79. 

52 Van Helmont (n. 5), Dageraad, 64-65 [mijn cursiveringi, vgl. 61. 
53 Het voorbeeld met aluin (mercurial alum), dat door Newman en Principe wordt beschreven, kan op een 

gelijkaardige manier geanalyseerd worden. Newman en Principe (n. 7), Alchemy tried in the fire, 80-83. 
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hetzelfde gewicht heeft als de materie waarvan vertrokken werd, krijgen we: [alle materie 
=>(door kunst, mixen en filteren) helder Water]. Naast dit experimentele bewijs tegen Aristoteles' 
doctrine van de vier elementen, haalde Van Helmont meteen ook een Bijbels 'bewijs' aan: 
in Genesis wordt geen melding gemaakt van de schepping van de vier elementen.''' 

(3) Het volgende experiment dat ik zal bespreken is het ijsexperiment." De bedoeling van 
dit experiment is aan te tonen dat lucht niet in water kan worden omgezet bij bevriezing. 
Van Helmont vulde een fles met ijs en sloot deze fles vervolgens hermetisch af ('sigillo 
Hermetis'). Nadat het ijs gesmolten was, stelde Van Helmont vast dat het gesmolten water 
'zwaarder' was dan het ijs. Om misverstanden te voorkomen dient meteen benadrukt 
worden, zoals T.S. Patterson dat heeft gedaan, dat Van Helmont hier verwijst naar een 
vermeerdering van het specifieke gewicht van water, dus het gewicht per vooropgestelde 
hoeveelheid volume, en niet naar het absolute gewicht.'* Newman en Principe hebben 
verder benadrukt dat Van Helmont geen terminologie gebruikte om specifiek van abso
luut gewicht van elkaar te onderscheiden.''' Opnieuw zien we dat Van Helmont de 
alembiek gebruikt als middel om een hoeveelheid water en lucht te isoleren. Geen water 
of lucht kan de alembiek, die hermetisch is afgesloten, verlaten of binnenkomen. Het is 
evident dat dan het absolute gewicht van het water identiek blijft. Met andere woorden, 
variaties in het specifieke gewicht van het water kunnen niet toegeschreven worden aan 
het feit dat een bepaalde hoeveelheid lucht in water is veranderd (dit :?ou immers bete
kenen dat het absolute gewicht verandert). De variaties in het specifieke gewicht van het 
water kunnen daarom enkel worden toegeschreven aan de expansie van het water wan
neer het bevriest. Dit stemt overeen met de inhoud van een brief die Van Helmont op 30 
januari 1631 aan Mersenne schreef: 'glaciari ipsum est actus effectivus et primarius aquae' 
[bevriezen is de effectieve en primaire werking van het water].'* Van Helmont omschreef 
dit experiment als een mechanisch experiment: 'probatur per mechanicam'.^^ 

(4) Hierna volgt een beschrijving van Van Helmonts meest bekende experiment: zijn 
experiment met de wilgenboom,*° dat hij ook omschreef als een 'mechanisch' bewijs 
('ostendi in mechanica'^''): 

54 Van Helmont (n. 5), Dageraad, 64. 
55 'Imple lagenam vitream & magnam, fructis glaciei, collum vero claudatur sigillo Hermetis, id est, per vitri 

ibidem liquationem. Ponatur haec tum lagena, in bilance, adjecto pondere, in oppositum, & videbis quod 
- propemodum octava sui parte, aqua, post resolutam glaciem, erit ponderosior seipsa glacie. Quod cum 

millesies ex eadem aqua fieri potest, reservante semper idem pondus, dici non potest, quod ejus pars aliqua 
in aerem sit versa.' (ibid., 79). 

56 T. S. Patterson,'Van Helmont's ice and water experiments'. Annals of Science i (1936) 463-464. Pattersons 
interpretatie wordt gevolgd in Newman en Principe (n. 7), Alchemy tried in the fire, 72-74. 

57 Ibid. 
58 M. Mersenne, Correspondance du P. Marin Mersenne religieux minime, P. Tannery e.a. ed. (Paris 1932-1988) 

III, 61. 
59 Van Helmont (n, 3), Ortus medicinae, 79. 
60 Robert Boyle (1627-1691) aanvaardde de geldigheid van dit experiment en merkte op dat Van Helmont een 

respectabel experimentator was ('an Author more considerable for his experiments than many Learned 
men are pleas'd to think him'). R. Boyle, The sceptical chymist or chymico-physical doubts and paradoxes, 
touching the spagyrist's principles commonly called hypostatical (London 1661) 111-115. Boyle stond niet alleen 
in zijn appreciatie voor Van Helmonts werk. Ook Antoine Laurent Lavoisier prees Van Helmont (Newman 
en Principe (n. 7), Alchemy tried in the fire, 297-303), 

61 Van Helmont (n, 3), Ortus medicinae, 108, 
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Ik heb inderdaad geleerd door dit 'handtdadelijck' [bewijs] dat alle planten, direct en materieel, uit 

het element water alleen voortkomen. Ik heb immers een aarden pot genomen waarin ik 200 pond 

aarde heb gedaan, die [vooraf] in een oven werd gedroogd en die ik [daarna] bevochtigd heb met 

regenwater. En in deze [pot] heb ik een wilgenboom van 5 pond geplant. Uiteindelijk, na [een periode 

van] e.xact vijfjaar, woog de boom die hieruit ontsproot 169 pond en ca. drie ons. Verder is de aarden 

pot (die stevig was en werd geplant in de aarde), zodra dit nodig bleek, constant bevochtigd met uit

sluitend regenwater of gedistilleerd water. En opdat [de aarde uit de pot] niet vermengd zou worden 

met het stof van de aarde, bedekte een ijzeren schijf, omhuld met metaal en gemakkelijk doordringbaar 

door vele openingen, de rand [van[ de pot. Ik heb het gewicht van de vallende bladeren tijdens de vier 

herfstperiodes niet bepaald. Ten slotte heb ik opnieuw de aarde uit de vaas gedroogd en dezelfde 200 

ponden zijn gevonden met een verschil van ongeveer 2 ons. Dus ontstonden 164 ponden hout, stam 

en wortels uit water alleen.*^ 

Newman en Principe stellen dat dit experiment een duidelijk beeld geeft van Van Hel
monts kwantitatieve techniek.*' Het explanandum is hier het gewicht en de groei van de 
wilgenboom over een periode van vijfjaar. Allereerst wordt het gewicht van de aarde in 
de pot bepaald (200 pond). Bemerk dat de aarde gedroogd werd op een vuur en dat het 
geïsoleerd is van de buitenwereld door middel van een rooster dat mooi rond de stam 
van de boom ligt. Dit dient om te garanderen dat er geen andere elementen dan de oor
spronkelijke aarde en het toegevoegde water in de pot kunnen.*"' Het water dat werd 
toegediend was zuiver: het werd gedistilleerd of was regenwater. Dit diende eveneens dat 
om te garanderen dat alleen zuiver water werd toegediend aan de wilgenboom. In 1700 
toonde James Woodward echter aan dat onder meer mineralen mee door het water in 
de plant werden gevoerd.*' Na vijfjaar wordt de wilgenboom gewogen. In vijfjaar tijd 
vermeerderde het gewicht van de wilgenboom van 5 pond naar 169 pond (164 pond extra 
dus). Van Helmont woog alleen het hout, de stam en de wortels ('ligni, corticum, & radi-
cum'). Om een mij onbekende reden werden de bladeren niet mee gewogen. Van Helmont 
ziet evenmin een probleem met het feit dat de hoeveelheid aarde in vijfjaar tijd lichtjes 
verminderd was. Omdat Van Helmont dacht dat er alleen zuiver water aan de plant werd 
toegediend en omdat hij dacht dat niks van de aarde in de plant terecht kwam,** besloot 
hij dat alleen het water verantwoordelijk was voor de groei van de wilgenboom. 

62 Mijn vertaling van: 'Omnia vero vegetabilia immediate, & materialiter, ex solo aquae elemento prodire hac 
mechanica didici. Caepi cnim vas terreum in quo posui terrae in clibano arefactae "̂  200, quam madefeci 
aqua pluvia, illique implantavi truncum salicis, pondcrantem "'s. ac tandem exacto quinquennio, arbor 
inde prognata pendebat "̂  169, & circiter unas tres. Vas autem terreum, sola aqua pluvia, vel distillata, sem
per (ubi opus erat) maduit, eratque amplum, & terrae implantatum, & ne pulvis obvolitans terrae 
commisceretur, lamina ferrae, stanno obducta, multoque foramine pervia, labrum vas tegebat. Non com-
putavi pondus soliorum quaterno autumno deciduorum. Tandem iterum siccavi terram vasis, & repertae 
sunt eaedcm librae 200 duabus circiter uniciis minus. Librae ergo 164 ligni, corticum, & radicum, ex sola 
aqua surrexerant,' (ibid,, 108-109), 

63 Newman en Principe (n, 7), Alchemy tried in the fire, 79, Zie ook D, Hershey, 'Misconceptions about Hel
mont's willow experiment', Plant Science Bulletin 49 (2003) 78-84 voor een zeer nuttige analyse van dit 
experiment. 

64 In Nicholas van Cusa's presentatie van dit experiment in zijn Idiota de staticis experimentis worden dergelijke 
scree«(ng-o/f procedures opvallend minder benadrukt. 1. Hopkins, Complete philosophical and theological 
treatises of Nicholas of Cusa (Minnesota 1996) 614. Zie ook Howe (n. 8), '.A root of van Helmonts tree', 408. 

65 J. Woodward, 'Some thoughts and experiments concerning vegetation', Philosophical Transactions of the 
Royal Society 21 (1700) 193-227. 

66 Op dit punt werd Van Helmont ook bekritiseerd door Johann Joachim Becher: I.J. Becher, Physica sub-
terranea, G.E. Stahl ed. (Leipzig 1733 [eerste druk 1667]) 38. 
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Een karakterisering van Van Helmonts experimentele praktijk 
Laat ons na deze uitvoerige analyse van een aantal van Van Helmonts experimenten 
terugkeren naar de hamvraag. Het antwoord op deze vraag splits ik op door telkens Van 
Helmonts praktijk te contrasteren met één van de vier componenten die ik in mijn inlei
ding centraal heb gesteld (kwantificering, controle, reproductie en replicatie). 

1. Kwantificering 
Van Helmonts kritiek op de wiskunde moet eerder gezien worden als de uitdrukking van 
het besef van de beperkingen van een wiskundige beschrijving van de wereld, dan als een 
afwijzing van de wiskunde in haar geheel.*7 Van Helmont bedrukte immers dat wiskunde 
van belang is voor natuurkundig onderzoek. De archeus beveelt namelijk de natuur de 
wiskunde te gehoorzamen.** Hiermee bedoelde Van Helmont dat de hoeveelheid van 
een bepaalde stof niet zomaar kan verdwijnen of uit het niets ontstaan. Materie kan 
weliswaar getransformeerd worden, maar haar aantal (en dus ook haar gewicht) blijft 
onveranderd. Reeds in 1607 beschouwde Van Helmont meetkundige bewijzen ('geome-
tricae demonstrationes') als essentiële bronnen om inzicht in de natuur te krijgen ('quas 
sola natura metiri potes'^^). Hij benadrukte in zijn latere werk dat het proces van inzicht 
krijgen in de oorzaken van wereld uit twee componenten bestaat: (1) het verzamelen en 
bewaren van observaties ('scientia memorativa') en (2) het meten van het geobserveerde 
door het gebruik van wiskunde ('scientia applicationis rerum ad mensuram').^" 

Hoewel kwantitatieve aspecten een rol spelen in Van Helmonts experimentele praktijk 
(vergelijk Van Helmonts nadruk op de conservatie van materie en gewicht) en hoewel hij 
vaak expliciet naar het belang van wiskunde verwees in zijn beschrijving van experimen
ten, zou het verkeerd zijn te stellen dat zijn experimentele praktijk even gekwantificeerd 
was als onze huidige praktijk. In onze huidige praktijk is het niveau van accuratesse 
immers veel groter geworden en ook het gebruik van wiskunde is heel wat complexer 
geworden - denk aan het gebruik van formules en statistiek. Van Helmont rapporteerde 
in zijn publicaties weinig over de concrete metingen die hij uitvoerde. Het belang van 
wiskunde is bij Van Helmont beperkt tot het ^ro/weg bepalen van het gewicht en de den
siteit van een stof Soms zat Van Helmont aardig dicht bij onze huidige waarden - zo 
hebben Newman en Principe erop gewezen dat zijn ordening van de verhoudingen van de 
densiteit van tin (die hij als standaardeenheid gebruikte), ijzer, zilver, lood, kwik en goud 
slechts met 2% verschilt van onze huidige waarden,^' maar dit was eerder uitzondering 
dan regel. Bovendien dient opgemerkt te worden dat deze ordening van densiteiten pro
porties van specifieke gewichten betrof en geen absolute waarden. In Van Helmonts werk 
zien we dus een bescheiden mate van kwantificering. Min of meer (quam proxime, circiter) 
was in vele gevallen meer dan genoeg voor Van Helmont. 

2. Controle 
In Van Helmonts werk merken we duidelijk een interventionistische methodologie''^ op, 
die radicaal verschilt van de scholastieke obsessie met het maken van begripsonderschei-

67 Newman en Principe (n. 7), Alchemy tried in the fire, 67. 
68 Van Helmont (n. 5), Dageraad, 41. 
69 Van Helmont (n. 6), Eisagoge, 25. 
70 Van Helmont (n. 3), Ortus medicinae, 9. 
71 Ibid., 74-75. 
72 Er worden door wetenschapsfilosofen pogingen gedaan om deze aanpak filosofisch te kaderen, zie J. PearL 

Causality, models, reasoning, and inference, (Cambridge 2000) en J. Woodward, Making things happen. A 
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dingen.'' Volgens een dergelijke aanpak worden causale relaties ontdekt door actief te 
interveniëren in natuurlijke processen. In algemene termen: als we willen weten of A B 
veroorzaakt, dan moeten we nagaan of de variaties in A (die we zelf creëren), variaties in 
B veroorzaken - terwijl we hierbij zo goed als mogelijk alle andere factoren constant hou
den. De achterliggende gedachte is dan dat de variaties in B dan enkel door A kunnen 
worden verklaard. Een 'relatief gesloten fysisch systeem' 7'' laat precies toe factoren con
stant te houden. Een dergelijk systeem is in hoge mate onafhankelijk van haar omgeving 
en heeft bijvoorbeeld een constant aantal deeltjes, energie, volume, etc. Een dergelijk 
systeem laat ons toe natuurlijke processen te isoleren. Het veelvuldige gebruik van de 
alembiek staat voor dit procédé symbool. 

Hier dient meteen aan toegevoegd te worden dat Van Helmont het soms niet zo nauw 
nam met het controleren van variabelen. Dit heeft te maken met een aantal van zijn 
opvattingen die ervoor zorgden dat hij aannam dat sommige factoren geen invloed kon
den hebben. Een voorbeeld hiervan is Van Helmonts overtuiging dat kleine deeltjes uit 
de aarde niet via de wortels in een plant kunnen binnendringen. Volgens Van Helmont 
was de aarde, in de set-up van zijn experiment, als causale factor voldoende gecontro
leerd. De aard van de kritiek, die James Woodward (iets meer dan een halve eeuw later) 
op Van Helmonts experiment met de wilgenboom formuleerde, sloeg precies hierop, 
Woodward bepaalde onder meer veel gedetailleerder de compositie van water. Zo slaagde 
hij erin aan te tonen dat 'zuiver water' eigenlijk niet bestond.-^' Het bevat steeds 'vegeta
ble terrestrial matter' en mineralen.'* Hij stelde vast dat de samenstelling van de bodem 
wel degelijk een invloed had op de groei van de plant. Het bleek dus dat Van Helmont de 
samenstelling van de bodem als causale factor onvoldoende had gecontroleerd. Wood
ward varieerde nog tal van andere factoren, te veel om hier te vermelden. Hij plaatste per 
plantensoort een aantal e.xemplaren in de nabijheid van hetzelfde raam; zo werd ook de 
plantensoort gecontroleerd.''^ Hij vergeleek de samenstelling van water van verschillende 
oorsprong (regenwater, water uit de Thames, enzovoort) en construeerde een artefact dat 
moest garanderen dat het water alleen door de planten werd geëxhaleerd.'* 

3 en 4. Replicatie and Reproductie''* 
Replicatie en reproductie zijn centrale componenten van onze huidige experimentele 
praktijk. Procedures van sociale (en epistemologische) controle waren cruciaal in het ont
staan van de moderne wetenschap. Andere onderzoekers, coWegai-gentlemen virtuosi, 
(direct of indirect) werden uitgenodigd getuige te zijn van het verloop en de uitkomst 

theory of causal explanation (Oxford 2003). Een aantal historische microstudies zou hier zeer welkom zijn, 
Zie S. Ducheyne, 'Galileo's interventionist notion of "cause"'. Journal of the History of Ideas 67 (2006) 443-
464 voor een studie van Galileo Galilei's interventionisme. 

73 R. H. Vermij, Kleine geschiedenis van de wetenschap (Amsterdam 2006) 28. 
74 Zie A. Pickering, 'The hunting of the quark', Isis yi (1981) 216-236 en H. Radder, The material realization of 

science. A philosophical view on the experimental natural sciences, developed in discussion with Habermas 
(Assen en Maastricht 1988). 

75 'the clearest water is very far from being pure and wholly defecate'; Woodward (n. 65), 'Some thoughts and 
experiments', 195. 

76 Ibid,, 196. 
77 Ibid., 199, 
78 Ibid,, 201-202, 
79 Boyle benadrukte dat het belangrijk was dat het experiment met de wilgenbooni door verschillende per

sonen werd herdaan en dit omwille van het feit dat ' the Extravagancies and Untruths to be met with in 
Helmonts TreatLse of the Magnetick Cure of Wounds, have made his Testimonies suspected in his other 
Writings', Boyle (n, 60), The sceptical chymist, 113, 
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van een experiment,*" Het is opvallend dat Van Helmont dergelijke sociale procedures 
weinig vermeldde. Zijn experimentele praktijk omvatte geen e.xpliciete 'sociale technologie', 
dat wil zeggen conventies die gevolgd dienden te worden door natuurfilosofen wanneer 
zij kennisclaims maakten, zoals dat wel het geval was bij bijvoorbeeld Robert Boyle.*' Van 
Helmont was geen publiek experimentator. Een 'literaire technologie' was afwezig in zijn 
werk. Het verschil tussen Boyles gedetailleerde beschrijving van zijn experimenten met 
vacuüm-pompen is in dat opzicht treffend.*^ Hierbij dient echter opgemerkt te worden 
dat Ortus medicinae, die werd samengesteld uit Van Helmonts ongecorrigeerde privé-ge-
schriften,*' niet werd geschreven vanuit het oogpunt van een wetenschappelijke publicatie. 
Van Helmont werkte hoofdzakelijk privaat, al werden er sporadisch geleerden toegelaten tot 
zijn laboratorium om experimenten bij te wonen. Van Helmont insisteerde minder op 
reproductie en replicatie als noodzakelijke voorwaarden om tot valabele wetenschappe
lijke kennis te komen. Kenmerkend hiervoor is de opvallende afwezigheid van instructies 
die zouden toegelaten hebben zijn experimenten over te doen. Experimenten waren dus 
voor Van Helmont in de eerste plaats persoonlijke getuigenissen, die niet direct ver
ondersteld werden door andere onderzoekers te worden overgedaan noch door hen direct 
aanschouwd te worden. 

Tot besluit 
Afsluitend kunnen we stellen dat Van Helmont een breed spectrum aan 'empirische' argu
menten*'' aanvaardde, met aan het ene eind losse anekdotes en aan het andere eind 
'(mechanische) experimenten', die de focus van dit essay waren. Dit soort van justifica
tiestrategieën was voor Van Helmont onlosmakelijk verbonden met een mystiek, 
alchemistisch en theologisch kader dat ons tegenwoordig vreemd is. Wat het gecontro
leerde en gekwantificeerde karakter van zijn experimenten betreft, kunnen we vaststellen 
dat beiden in bescheiden mate aanwezig waren in het corpus van Van Helmont. Hoewel 
zijn experimenten zeer duidelijk de intuïtie van het belang van kwantificering en con
trole naar voren brengen, wist Van Helmont deze intuïtie niet altijd nauwkeurig en 
systematisch te realiseren. Zijn metingen waren niet altijd nauwkeurig genoeg en hij 
slaagde er niet altijd in alle relevante factoren te controleren. Men zou kunnen stellen dat 
het gekwantificeerde en gecontroleerde karakter van experimenten bij Van Helmont eerder 
selectief was. De ervaring van vele generaties van natuurfilosofen en later wetenschap
pers resulteerde uiteindelijk in een meer vernuftige realisatie van deze twee centrale 
aspecten van onze huidige experimentele praktijk. Als we dit Ver«tm/f willen begrijpen, 
dan is Van Helmonts worsteling met het in de praktijk brengen van gekwantificeerde en 
gecontroleerde experimenten een relevante bron van bezinning. Dit toont tevens aan hoe 
in de loop van de geschiedenis van de wetenschap niet alleen onze kennis over de wereld 
in flux was, maar evenzeer onze opvattingen over de methodes om kennis over die wereld 
op te doen. 

80 Zie S. Shapin en S, Schaffer, Leviathan and the air-pump: Hobbes, Boyle, and the experimental life (Prince
ton 1985) 55-60 en S, Shapin, 'The House of Experiment in Seventeenth-Century England', Isis 79 (1988) 

373-404, 
81 Shapin en Schaffer (n, 80), Leviathan and the air-pump, 25, 
82 Zie ibid., 26-30 en L, M, Principe, 'Virtuous romance and romantic virtuoso: the shaping of Robert Boyle's 

literary style', Journal of the History of Ideas 56 (1995) 377-397, i,h,b, 395, 
83 Van Helmont (n. 3), Orms medicinae, **i^'. 
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