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D E L U D U S H E L M O N T I I 

P. Boeynaems. 

Blaas- en nierstenen komen tegenwoordig betrekkelijk minder voor 
dan vroeger. Men neemt aan dat de gewijzigde vocding hiervan de oor-
zaak is. De bcstanddelen die in de samenstelling van de urinestenen 
voorkomen — meestal fosfaten, uraten en oxalaten — kunnen in ovcr-
verzadigde vorm in de urine aanwezig zijn. In gewone omstandigheden 
worden zij niet neergeslagen. Wanneer er echter bepaalde veranderingen 
optreden in de condities der urine kunnen zij worden neergeslagen en 
stencn vormen. De samenstelling en de hoedanigheid van de urine hangt 
af van de ingenomen spijzen en de daaropvolgende stofwisseling. Een 
verhoogde purinestofwisseling en een vermeerderde urinezuurconcentratie 
zijn begunstigende factoren voor het vormen van urinestenen. Onze huidi-
ge voeding zou hieraan armer zijn en daardoor minder frekwent stenen 
vormen. Het is interessant te noteren dat jicht, een aandoening waarin de 
vorming van urinezuur een belangrijke rol speelt, tegenover vroeger ook 
sterk in regressie is, wat er dus zou voor pleiten dat de vroegere voeding 
te rijk was aan bepaalde nucleoprotiden, waarvan het urinezuur een af-
braakprodukt is. 

W a t er ook van zij, de urinestenen, reeds gekend bij Galenos en 
Hippokrates, maakten een niet onbelangrijk deel uit van de pathologie 
onzer voorouders. Het steensnijden of lithotomie, het instrumenteel ver-
wijderen van de steen, was een der eerste chirurgische specialismen. 
Een uitgebreide literatuur en ikonografie is er van bewaard gebleven. 
Vele steensnijders oefenden hun beroep ambulant uit en verwierven een 
grote handigheid in deze kunstgreep. De meest gekende onder hen is de 
Franciskaner broeder Jacques de Beaulieu (1651-1714), die in zijn zwer-
versleven als ambulant steensnijder ook de Nederlanden bezocht, waar hi), 
indien we zijn eigen getuigenis mogen geloven, met succes opereerde. 

Tegenover deze veel heersende kwaal, voor dewelke enkel de chirur-
gijns een uitkomst wisten, konden de medicinae doctores, die geen bloedige 
ingrepen uitvoerden, niet onverschillig blijven en zij zochten naar the-
rapeutische, niet-chirurgische, hulpmiddelen. Voor Jan Baptist Van Hel-
mont (1579-1644), de Brusselse arts die een voorliefde koesterde voor de 
chemie en door zijn experimenten hoopte een universeel geneesmiddel te 
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ontdekken, was dit een vraagstuk dat zijn voile aandacht genoot. Hij 
noemde zich « mcdicus per ignem \̂ doelcnde op het vuur waarmede hij in 
zijn stookhuis zijn doel zocht te bereiken. 

In twee van zijn werken weidt hij uitvoerig uit over de lithiasis. In 
zijn Opuscula medica inaudita (1) bedraagt het hoofdstuk « De Lithia-
si » niet minder dan 230 bladzijden en in de Dageraad oft Nieuwe op-
komst der geneeskonst (2) worden vijf hoofdstukken besteed aan de 
« steenwordinge », aan de « oorsaecken » daarvan, aan de « genegent-
heyt tot steenwordinge » (de predispositie) en aan hun « genesinge ». 
Voor Van Helmont is de urinestcen een abnormale vorming van het pis-
zout, waarvan men de wedergade niet aantreft in de natuur. Daarom 
geeft hij hem een andere naam en in tegenstelling tot de steen die men in 
het minerale rijk aantreft noemt hij hem « duelech », een woord ontleend 
aan Paracelsus. Als definitie van de duelech geeft hij aan « nomen pro-
pium calculi humani. Calculus namque est metaphora ». 

Bij de behandeling van de steen moet men, volgens Van Helmont, 
twee doeleinden nastreven : een eerste moet er op gericht zijn de neiging 
tot het vormen van de steen tegen te gaan « una nimirum quae inclinatio-
nem tollit, ac metum recidivae », een ander doeleinde zal zijn er naar te 
streven de gevormde duelech te breken « altero vero quae generatum de-
moliatur duelech ». 

Onder de talrijke medikamenten die de steen breken (de saxifraga) 
of die het vormen van de steen beletten, is volgens hem de Ludus Para-
celsi zeer nuttig. Dit is een vierhoekig of cubusvormige steen die men in 
de natuur aantreft. De bereiding ervan voor raedikaraenteus gebruik is 
volgens de uiteenzetting van Van Melmont betrekkelijk ingewikkeld. Hij 
wordt fijn gestampt in de mortier, op het vuur gezet om gecalcineerd te 
worden en ondergaat verder nog een aantal chemische bewerkingen. 
Het eindprodukt is een vluchtig zout met een urinesmaak « sal volatile... 
habetque aliqualum urinae gustum ». Het genezen van de urinesteen door 
een natuurstcen die na een aantal bewerkingen een urinesmaak heeft past 
in het kader van de paracelsiaanse stelling simplicia simplicibus curantur. 
« Felix ille, qui eundum calcinare potest » gaat Van Helmont verder, 
maar de moeite wordt beloond, want dit middel staat aan de spits van de 
steenbrekende middelen « saxifragae apex » en wordt gretig verlangd van 
de lijders aan steen « calculosorum desiderium ». 

1. J.B. Van Helmont. Opuscula medica inaudita. Coloniae Agrippinae, 1644. 
2. J.B. Van Helmont. Dageraad oft Nieuwe Opkomst der Geneeskonst. Amsterdam, 

1659. 
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Van het bekomen preparaat moet men van 14 tot 20 gram innemen, 
opgelost in water en het heeft de faam de steen na een veertiental dagen 
op te lossen. 

Deze Ludus Paracelsi, verhaalt Van Helmont, heb ik in onze streken 
gevonden en wel aan de oevers van de Schelde, dicht bij Antwerpen, op 
een diepte van veertig voet, daar waar men steenen bakt. Ook in het om-
liggende land wordt hij gevonden. 

Ziehier de tekst waarin Van Helmont de plaats van zijn vondst en 
de beschrijving van de door hem gevonden steen geeft: 

Reperi autem ilium ad ripam Scaldis, prope Antverpiam, ubi lateres coquuntur, 

situsque est, plus mlnusve 40 pedes subter horizontem, secundum profunditatem fluvii. 

Funduffl enim fluvii, fundo vesicae comparo. Non est autem in fundo fluminis, sed exten

ditur unicS, simplicique camera, subter fundam argilis, in agro vicino, ad latera juxta 

ripas, idque per aliquot milliaria. Ac Ludi camera ista, vix pedis crassitudinem superat. 

Neque etiam supra, aut infra praefatam cameram, extenditur amplius, nee alibi circiter 

reperibilis. Est & praedicto agro, Pyrites frequens, sulfure dives atque vitriolo. Qui esti 

sub terra praedurus sit, mox tamen sub aura, fit friabilis, satiscente scilicet sensim vitrio

lo. Sed Ludus, lapis est pallescens, subinde crusta perspicua, per commissuras obductus, 

magna sui parte, in clibano figulino volatilis (3). 

Het lijdt geen twijfel dat Van Helmont zijn Ludus gevonden heeft 
in de Rupelstreek ten zuiden van Antwerpen. Op een diepte van veertig 
voet aldaar zit men in de kleilaag, de leemlagen van het Rupeliaan of van 
de Boomse klei, waaruit de rode bakstenen worden gewonnen. Van Hel
mont zegt dat men daar twee soorten van stenen vindt, vooreerst de Ludus 
die doorzichtig is onder de korst en bedekt is met groeven en verder 
vuurstenen, rijk aan zwavel en koperrood, die hard zijn onder de grond 
maar breekbaar worden wanneer zij aan dc lucht worden blootgesteld. 

Het pleit voor de opmerkingsgeest van Van Helmont dat zijn waar-
nemingen met de realiteit overeenstemmen. In de leemlagen van de Rupel
streek vindt men inderdaad twee soorten kleistenen : dc stenen die bij de 
kleigravers gekend zijn als duivelstenen of nekkersteen, rijk aan zwavel, 
de pyrites van Van Helmont, en verder de septaria, waaraan Van Hel
mont de naam Ludus geeft. Deze septaria zijn geologische concreties, die 
in de klei zijn ontstaan en die bestaan uit een lokale concentratie van 

3. Van Helmont. Opuscula medica inaudita. pp. 130-131. 
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koolzure kalk in de klei. Deze septaria zijn echter niet vierhoekig of 
cubusvormig, maar vertonen zich als stenen die gcmakkelijk klieven en 
zich dan als vierhoekig of cubusvormig voordoen. Vermoedelijk heeft Van 
Helmont deze gekloven stukken in handen gehad (4). 

Vanwaar nu de naam « Ludus » die door Paracelsus aan deze steen 
werd gegeven ? De uitleg die Van Helmont hiervoor geeft, lijkt niet erg 
duidelijk : 

« Ludus Paracelsi, sic dictus non quid silex sit, et pueri cum illo lu-
dant... sed quia Ludus, semper tali, tesserae, aut cubi forma eruitur». De 
ludus van Paracelsus wordt zo genoemd niet omdat het een steen is 
waarmede de kinderen spelen, maar omdat hij steeds vierhoekig of cu
busvormig wordt opgedolven (5). 

De reputatie die Van Helmont bij de geleerden van zijn tijd genoot, 
zal wel een voldoende reden geweest zijn dat men belangstelling ging 
tonen voor de steen met lithotriptisch vermogcn die rond Antwerpen was 
gevonden en waaraan Van Helmont zijn naam had gehecht. 

Twee jaar na de dood van Van Helmont gaf de Royal Society te 
Londen blijk van een bizondere belangstelling voor de Ludus Helmontii. 
Op 11 november 1667 schrijft H. Oldenburg, sekrctaris van dat geleerd 
genootschap, een brief aan de Antwerpse apoteker Augustinus Boutens 
om hem inUchtingen te vragen over de Ludus Helmontii en verzoekt hem 
tevens een hoeveelheid hiervan naar Londen te zenden. F. Van Sterbeek, 
Antwerps mycoloog en tijdgenoot van Boutens noemt hem « een seer 
curieus liefhebbcr ende ondersoecker, oock een vermaert apotheker ende 
chimist » en H. Oldenburg beschrijft hem als « a curious person ». Bou
tens was inderdaad een zonderling man die naast zijn werkzaamheden in 
de officina zich onledig hield met scheikunde en mikroskopie, waarvoor 
hij als een der eersten de samengestelde mikroscoop van Robert Hooke 
gebruikte (6). 

In volgender voege schreef dan de sekretaris van de Royal Society, 
Henry Oldenburg, naar de Antwerpse apoteker Augustinus Boutens. 
(7) 

4. Mijn dank gaat naar dhr. E. Prison (Antwerpen) die mij bereidwillig geholpen heeft 
in de indentificaie van de Ludus. 

5. De door mij geraadpleegde woordenboeken hebben geen nadere inlichtingen gegeven. 
Ik vond enkel in N. Lemery. Woordcnboek der Droogcryen, Rotterdam ,1743 : 
Calculus humanus, sive Ludus (p. 129). Dit maakt de zaak niet duidelijker. 

6. R. Aernouts & E. Prison. Wctenschappelijk leven te Antwerpen in dc 17de ceuw. 
De vricndenkring van Frans Van Sterbeek in Zuid' en Noord-Nedcrland. Scientia-
rum Historia, 1965 (7), 5-15. 

7. A. Rupert Hall & Marie Boas Hall. The Correspondence of Henry Oldenburg. 
Madison, 1966. Vol. Ill, 589-591. 
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A Londres le II. Novemb. 1667. 
Monsieur, 
Ayant entendu par une lettre de monsr Jeffreys, de Londres 

escritc le 30. Octobre de Paris, vos belles inclinations a la Curiosite, et 
vostre affection particuliere a la belle Philosophic, qui se fonde sur les 
Observations et Experiences, telle qu'on tasche d'estabhr icy per I'lnstitu-
tion dela Societe Royale, come aussi vostre travail indefatigable a descou-
vrir les secrets dela Nature par la meilleure voye dela Chymie, j 'ay voulu 
prendre cette occasion (comme ie le pratique envers tous les beaux Esprits 
par I'Europe) de vous faire savoir, combien on estime en Angleterre les 
operations Chymiques, qui se font par des personnes bien sensees et af-
franchies des opinions vulgaires, qui sont imposees au Monde par de 
certaines gens qui s'entreprendent a dogmatiser sans un preallable Examen 
bien critique quel se trouve requis dans le Chymista Scepticus de nostre 
Excellent Monsr Boyle. Et come ie prens la liberte de vous dire cela, ainsi 
ie ne fais pas aucun scrupule de vous animer a poursuivre cet Estude, 
auquel vous vous estez si heureusement applique, de la meilleure maniere, 
qui vous sera possible, pour mettre dc plus a descouvrir les admirables 
Thresors dela Nature, dont la chymie bien exercee est la meilleure clef du 
monde. Et quand vous aurez soigncusement trouve des choscs que vous 
jugerez pouvoir augmenter et cnrichir le magazin dela philosophic Expe-
rimentcUe, tel qu'on a commence de former en ce pais icy, nous serons 
tresaises d'en avoir part, estant prets de vous servir, en tout ce que nous 
pourrons reciproquement. 

Nous scavons, que le Ludus Helmontii se trouve abondamment aupres 
de vostre villc. Je vous pric tres affectueusement de nous en envoyer une 
quantite par quelques bonne commodite d'un amy, qui passera de dela a 
Londres par mer : Et de nous informer au mesme temps dc la situation de 
cete matiere dans la terre, et dc sa profundite, avec sa figure, si clle est 
cubique ou non, come aussi, si on scait a Anvers la vraye methode de la 
preparer, et I'experience des effets de cete preparation. Monsr, Vous 
n'avez que dc m'ordonner avec le mesme franchise ce que ie pourray faire 
icy a vostre service, et vous me trouverez reellemcnt 

Monsr 
Vostre Treshumble et tres aff. serv. 
H. Oldenburg Soc. R. Secret. 

Si vous plait de faire Vostre addresse seulement ainsi, 
A Monsr 
Monsr Grubendol a 
Londres, 

tout me sera bien rendu. 
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Dc vriend waarvan sprake in deze brief en die een hoeveelheid van dc 
Ludus Helmontii naar Londen zou brengen was een zekere heer Jeffrys, 
Hij had reeds vroeger een bezoek aan Boutens gebracht en Boutens had 
hem ter dier gelegenheid een stuk Ludus ten geschenke gegeven. Als 
tegenprestatie had Boutens hem gevraagd enkele boeken van Robert 
Boyle en Thomas Willis te zenden, maar Jeffrys had niets meer van zich 
laten horen. Boutens, die vermoedelijk een gewikst apoteker was laat 
zich geen tweede maal beetnemen en schrijft drie weken later naar de 
sekretaris van de Royal Society: stuur mij eerst de boeken die ik U vraag 
en dan krijgt U honderd pond of meer van dc Ludus. 

Hier de brief van Boutens aan Oldenburg, geschrcven in een slccht 
F rans : (8) 

A Anvers Le 3 decembre 1667 (N.S.) 
Monsieur 

Vostre tresagreable m'est bien rendu Le Derniere iour du mois 
passe, celle icy est pour respondre avec peu du paroles sans Comphments. 
il est passez asteur quatre mois que monsr Jeffrus m'at fait Ihonneur de me 
venir voir et entre diverses autrcs discours il mas parle du Ludus Helmon
tii, pour La quelle je Luy a fait present une piece, a Condition de Luy en
voyer davantage a breda, sil me demandroyt de Londres les Livres sui-
vantes viz. 
boyle de origine formarum 

historia experimentalis dc frigore 
de Luce et flamma et comme i entend estre inprime chez Jallcstray 

mcdicina practica thomae Willisij. et autres Le quelles estoint faict par 
La societe royale, sur tout celle icy, ie n'ai receu aucune response : pour 
quoy i'escris avec le mesme franchise dc ma faire Lhonneur denvoyer par 
quelques amis Les dites Livres pour alors. Vous renvoyer par le mesme 
porteur une quantite du cent Lb. ou davantage du Ludus helmontij avec 
une entiere description de la situation, profondite. La methode que i'ay 
moy mesme practique en La medicine avec Les vertus trouve par exper
iences, et si ie trouve que mes Lettres et commandes vous seront agreables 
ie feray tout que vous pouvez souhaitcr du moy, mais certes avec plus de 
satisfaction et peu de peine envoye moy done Les Livres pour ne Laisser 
pas inutile la passion que i ay de vous servier & La philosophic experimen-
telle et augmenter Ie magasyn du mesme et alors ie vous feray voir par 

8 A. Rupert Hall & M. Boas Hall, o.c. 608-609. 
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mon obeissance que ie n ay point dc pilus grand plaisirs au mondc que de 
practiquer envers les beaux esprits et de me faire remarqucr en tout Lieux 

Monsieur 
vostre tres humble de tous vos serviteurs 
Augustin Boutens 

ADDRESS 

A Monsieur 
Monsieur grudenbol 
A 
Londres 

Het ontbreckt ons aan gegevens om te weten of deze ruilhandel is 
doorgegaan en of dc Royal Society ooit in het bezit is gekomen van de 
Ludus Helmontii. Met dc tijd schijnt de Ludus in de vergetelhoek te zijn 
geraakt. Merkwaardig is dat Van Helmont in zijn Dagaraed dat vijftien 
jaar na de Opuscula verscheen, met geen woord meer rept over dc Ludus, 

In talrijke farmacopceen, zo stedclijk als andere, die wij hebben 
geraadpleegd, vonden wij ncrgcns een vermelding van de Ludus Hel
montii. Honderdvijftiq jaar later wordt dc Ludus nog vermeld, maar dan 
als een geneesmiddel dat in onbruik is geraakt in een werk van de Hcidel-
bergse professor in de genccskunde J.J. Loos (9). Loos zcgt hicrover : 

LUDUS HELMONTI, einen Stein, den v. Helmont bey Antwerpen gefunden, 
warscheinlich ein Tophstein, Tophus Ludus L. der aber auch an anderen Orten gefunden 
•wird, und viereckige, beynahe wUrstichte Mergelstiicke bildet, die aus Kalkerde, Thon 
mit etwas Einsenerde bestehen. Er behauptet, dasz er zu 15 bis 20 Gran in destillirtem 
Wasser gegeben, in iwey 'Wochen Blasensteine von mittlerer Grosze aufloze, und 
giebt auch einen eigne Art ihn zu prapariren und calciniren an. 

Had de Ludus Helmontii, een calciumcarbonaat dat na vcrhitting van 
de koolzure kalk, weer nccrslaat, een therapcutische waarde als steen-
afdrijvend middel ? Hierover blijven wij het antwoord schuldig. Het pro-
ccs van dc steenvorming is niet eenvoudig en is zodanig ingewikkeld dat 
voor dc behandehng van nierstenen een medikament slcchts een deel van 
de medische intcrventie kan uitmaken. Feit is dat de moderne therapcuti
sche research weer gericht is op het zoeken naar een middel dat de af-
drijving van konkrementstukken mogelijk maakt. Uit reccnte publikatics 
blijkt dit bij een individueel aangepast behandelingsregimc tot een zekere 

9. J.}. Loos. Systematische Beschreibung der ausser Gebrauch gekommenen Arznei-
mitteL Darmstadt. 1808, 65. 
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mate tot de mogelijkheden te behoren, tenminste wat betreft de uraatste-
ncn. Een hoofdverciste hicrbij is dat de urine bestcndig alkalisch blijft. 
Missohien zit in dit laatste enige waarde in de behandeling die Van Hel
mont met zijn Ludus voorschreef. 

RESUME 

J.B. Helmont dans ses oeuvres s'interessait particulieremcnt a la hthiase urinaire. 
A I'instar de Paracelse il preconise centre ce mal I'emploi du Ludus, qu'il dit avoir 
trouve aux environs d'Anvers. Ce Ludus n'cst autre qu'une concretion calcaire qui se 
forme dans les couches d'argile du Rupelien. Le Ludus Helmontii connut une certaine 
vogue puisque la Royal Society a Londre s'informa sur ses qualites aupres du pharma-
cien anversois A. Boutens. 

Prinsstraat 5, 
Antwerpen. 
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