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Samenvatting

Simon Stevin (1548-1620) is algemeen bekend als adviseur, ingenieur en leraar van prins Maurits van
Oranje (1567-1625) alsmede als kwartiermeester van het Staatse leger. Het hoofddoel van Stevin ligt in
het bevorderen van het welzijn en het aanzien van de Nederlanden - van noord en van zuid - via het
terugvinden van de wiskunsten die in de onkenbaar oude wijzentijd alle bekend waren, maar die door de
zondvloed verloren zijn gegaan. 
De methodologie waarop zijn bevindingen stoelen, bestaat vooreerst uit zijn methodisch instrument van
definitie en werking, tegen de achtergrond van een natuurbeeld, dat in hoofdzaak Hermetisch is bepaald.
In de geschiedenis van de wiskunde wordt hij vooral genoemd als promotor van tiendelige breuken en in
de geschiedenis van de mechanica als vinder van de krachtendriehoek ofwel het parallellogram van
krachten. Volgens Stevin is de natuur in zijn geheel wiskunsig van karakter. Hij bracht ook een werk uit
over sociale filosofie: Vita Politica Het Burgherlick Leven (1590), dat recent is herdrukt in het
Nederlands en in het Frans, terwijl een Engelse versie in uitvoering is. 

De invloed van het Corpus Hermeticum

De krachtendriehoek heeft hij afgeleid uit zijn ‘clootcrans’, te beschrijven als een in statisch evenwicht
blijvende ketting van veertien bollen, opgehangen rond een verticaal staande driehoek met een horizontale
basis en schuine zijden in de verhouding van 2 op 1. 
Doorgaans wordt gedacht dat deze bollen bij Stevin niet uit zichzelf in beweging kunnen komen omdat hij
een intuïtief besef zou hebben van de wet van behoud van energie. Anders zou er een perpetuum mobile
ontstaan. Deze gedachte is onjuist. De mogelijkheid van een perpetuum mobile wijst hij niet af.
Stevin heeft geen begrip van behoud van energie en zelfs niet van het juiste karakter van wrijving.
Hij is van mening dat de bollen niet uit zichzelf in beweging kunnen komen omdat ze onbezield zijn.
Dat haalt hij uit het Corpus Hermeticum. Dit impliceert dat Stevin zonder het Corpus Hermeticum zijn
hoofdwerken over statica en hydrostatica niet had kunnen uitbrengen.

Een opleving van het Hermetisme in de vijftiende een zestiende eeuw

In de Hermetische teksten gaat het om de relatie tussen God, de kosmos en de mens, en is het doel de
mens te wijzen op de ‘Weg van Hermes’. 
De Hermetisch teksten wworden gedAcht afkomstig te zijn van Hermes Trismegistus, een tijdgenoot van
Mozes. Omdat het dientengevolge zeer oude teksten betreft die daardoor veel wijsheid bevatten - hoe
ouder het verleden des te meer men weet (Stevin spreekt van de wijzentijd)- worden deze teksten gretig
bestudeerd. 
Hermes Trismegistus (de Driewerf Grootste) is uit andere fragmenten reeds bekend, maar het Hermetisme
krijgt in de vijftiende eeuw een opleving door de traktaten van het Corpus Hermeticum.
In werkelijkheid stammen de teksten uit de derde eeuw na Christus. Dat was tot 1614 volledig onbekend,
al werken de Hermetische teksten volgens Frances Yates (1899-1981) nog door tot na 1660.
Frances Yates heeft aangetoond dat Giordano Bruno (1548-1600), die veel invloed heeft op Simon Stevin,
als een Hermetisch filosoof kan worden beschouwd.

‘Wonder en is gheen wonder’

Zo zien we in het titelvignet van Stevins wiskunstige werken bovenaan een hertenkop en onderaan een
vrouwenhoofd, alsmede de letters A en U. De hertenkop duidt op de jager Actaeon, die de badende godin
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Diana ontwaart, waarna zij hem uit ergernis verandert in een hert, met het gevolg dat hij door zijn eigen
honden wordt verorberd. Dat is een van de metamorfosen van Ovidius. Aan de voet van de omlijsting,
tussen de letters ‘A’ en ‘U’ -van Ab Uno - zien we het hoofd van Diana. 
Dit verwijst naar een dialoog van 1585, De gl’ Heroici Furori - Over Heroïsche Hartstochten - van
Giordano Bruno (1548-1600) waarin hij Actaeons verlangen en metamorfose ziet als de hunkering naar
de hoogste goddelijke kennis en wijsheid, wat tevens het doel is van de Weg van Hermes. 
He is een vervolg op Bruno’s Della Causa, Principio et Uno (1584) - Over de oorzaak, het Principe en het
Ene - waarin hij het Corpus Hermeticum tot een sluitende filosofie verwerkt. 

De wetten der natuur en het begrip symmetrie

In De gl’ Heroici Furori - Van de heroïsche hartstochten (1585) - schrijft Bruno tevens dat de kunsten
geen einde hebben, een uitdrukking die we terugvinden bij Stevin. 
Ook de begrippen symmetrie en natuurwet komen voor in deze dialoog, begrippen die door Stevin en zijn
trouwe vriend Jan Cornets de Groot (1554-1640) zodanig worden gebruikt, dat daarmee is aangetoond dat
Stevin Giordano Bruno kent. Het begrip natuurwet wordt correct geformuleerd en toegepast in een van de
lofdichten van Jan Cornets de Groot op Stevin. Die toepassing berust op de Hermetisch bevonden
hefboom van Stevin. Die is Hermetisch omdat Stevin die laat stoelen op het Ene, waaruit alles voortkomt
en waarin alles is - de letters A en U staan voor ‘Ab Uno’ - en hij het bewijs van Aristoteles dat op
virtuele verplaatsing berust, met een stellig syllogisme afwijst. Virtuele verplaatsing strookt niet met het
Ene. Het is De Groot die Stevin heeft ingewijd in de filosofie. 
Het begrip symmetrie - dat Stevin toepast in zijn bouwkunde - brengt Stevin op eigen gezag onder in ‘het
principe’ van Bruno, dat deze inbrengt in Over de Oorzaak, het Principe en het Ene (1584).   

Nieuwe gedachten over causaliteit van Giordano Bruno

Met een begrip als ‘het principe’ heeft Giordano Bruno de betekenis van de Aristotelische
causaliteitsbegrippen gewijzigd. Van de vier oorzaaksoorten die Aristoteles kent - werkoorzaak,
vormoorzaak, materiële oorzaak en doeloorzaak - ziet Bruno de vormoorzaak en de materie-oorzaak als
één geheel. De werkoorzaak - afkomstig van het Ene ofwel God - maakt van de vorm(oorzaak) en de
materie(oorzaak) een niet te verbreken samenstel, dat door Bruno ‘het principe’ wordt genoemd. In diens
‘het principe’ is de oorzaak niet weg als het gevolg er is omdat vorm en materie blijvend zijn. 
Zowel in het Corpus Hermeticum als bij Bruno is alles dat tot veelheid leidt een verandering waarbij de
substantie altijd dezelfde blijft, omdat er daar maar één van is, één goddelijk onsterfelijk zijnde: het Ene.
De natuur is geen zelfstandige entiteit, maar komt voort uit de wereldziel, waarvan het Ene ofwel God de
onpeilbare eerste werkoorzaak is. 

Euclides’ ‘werking’, een zaak voor alle wetenschappen

Waar Bruno ‘het principe’ aan de orde stelt is het begrip werking een belangrijk nevenbegrip.
Stevin herkent het in Euclides’ Elementen, waarvan in diens bewijsvoering definities en werking de
hoofdbestanddelen zijn. Na de definities bestaat die uit het volgende grondpatroon: Gegeven, Gevraagd,
het Werk of de Constructie, het Bewijs en tenslotte de Conclusie. 
Het derde punt, Constructie of Werk, sluit aan op het begrip werking van Bruno en op het Corpus
Hermeticum. Stevin acht dit patroon van Euclides geldig voor alle wetenschappen, niet alleen voor
wiskunsten als aritmetica en geometrie, tot welke laatste van oudsher ook de hemelmechanica gerekend
wordt. 
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Stevins methodologie algemeen gezien

De methodologie van Stevin bestaat naast het Euclidisch grondpatroon - dat later minder nadruk krijgt -
uit het Hermetisch natuurbeeld dat diens zicht op de natuur bepaalt. Daarnaast geeft hij voor de
waarheidsvinding een tiental regels, waarvan de belangrijkste is dat men soms uit het onware - zoals bij
de bollenketting - het ware vinden kan. Voor een nadere bepaling van een onderwerp sluit hij de
traditionele dialoogvorm niet uit.
Stevin zoekt naar een uitbreiding van het aantal vrije wiskunsten - zoals de zeven ‘artes liberales’ -
waarvan er sedert de wijzentijd, een onbekend oude tijd waarin alle kennis nog aanwezig is, vele verloren
zijn gegaan. Ook de optica hoort er toe, evenals de wiskunsten uit zijn De Beghinselen der Weeghconst en
De Beghinselen des Waterwichts, beide van 1586.
Stevin zegt over deze en de nog terug te vinden wiskunsten dat deze rechtreeks en zuiver theoretisch een
eigenschap van de natuur moeten beschrijven en dat zij in zekerheid boven materiële bevindingen staan
omdat wiskunsten qua waarheid onweerlegbaar zijn. De wiskunsten lopen dus voor op de feiten. 
Thans wordt dit rationeel empirisme genoemd. 

Het Nederlands is het meest geschikt om nieuwe begrippen tot uitdrukking te brengen

Daarom is het beter bij Stevin het oudere woord wiskunst te gebruiken in plaats van het nieuwere
wiskunde. Bij Stevin staat derhalve de wiskunstige ratio - de rede - voorop. De werking van de bevonden
feiten worden in de wiskunsten in evenredigheden uitgedrukt. 
Zijn voorkeurstaal om die tot uitdrukking te brengen is het Nederlands. Het Nederlands heeft vergeleken
met andere talen het grootste aantal monosyllaben, woorden die uit slechts één lettergreep bestaan. 
Dan hebben de wiskunsten in het Nederlands de kortst mogelijke uitdrukkingsvorm. Voorts kunnen in het
Nederlands door combinatie van monosyllaben het eenvoudigst nieuwe begrippen, die bij de terug te
vinden wiskunsten nodig zijn, onder woorden worden gebracht.

Aanvankelijk een rationeel empirische benadering

Zijn Weeghconst en zijn Waterwicht zijn in beginsel rationeel empirisch van aard: zijn met de feiten
strokende krachtendriehoek vindt hij uit het gedachte-experiment van zijn bollenketting, en zijn
hydrostatische paradox wordt theoretisch overeenkomstig het rationeel empirisme afgeleid. 
Ook de verbeteringen in de molens die hij met Jan Cornets de Groot heeft uitgevoerd, danken aan dit
rationeel empirisme hun ontstaan. Bij wijze van spreken rolt Stevin de overbrengingen in die molens uit
tot zij overeenkomen met zijn Hermetisch en volgens het Euclidisch grondpatroon bevonden hefboom,
waarna hij de verbeteringen in de molens kan aanbrengen. In zijn zeilwagen is dat niet meer het geval:
daarin is de hefboom een doel op zichzelf.

Empirisch experimenteel onderzoek in latere jaren

In samenspraak met prins Maurits zoekt hij naar een oplossing voor bouwkundige en waterbouwkundige
problemen, die hij in zijn ‘Huysbou’ hoopt onder te brengen. Deze ‘Huysbou’ heeft hij niet kunnen
voltooien. Isaac Beeckman (1588-1637) heeft echter vele van Stevins nagelaten aantekeningen bij diens
weduwe gekopieerd, waardoor we een goed zicht hebben op de ontwikkeling van Stevins methodologie.
Blijkens zijn “Stofroersel des Eertcloots” - waarin hij op deze aantekeningen anticipeert - noteert Stevin
die zaken die volgens hem een ‘vaste gang’ hebben, dat wil zeggen: zaken die zich altijd op dezelfde
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wijze gedragen. Zijn bedoeling is die nader te analyseren. Met de ‘symmetrie’ is hij daarin zover
gevorderd, dat zijn zoon Hendrick in 1649 een overzicht van de organisatorische inrichting van Stevins
‘Huysbou’ heeft kunnen publiceren. In feite echter doet het rationeel empirisme bij deze aantekeningen
geen opgeld meer. Rechtstreeks empirisch onderzoek staat daar voorop. Toch behoudt het rationele aspect
zo lang mogelijk de voorrang. Dat is zichtbaar in de door zijn zoon Hendrick in 1667 gepubliceerde “Van
den Handel der Waterschuyring onses Vaders Simon Stevin”, dat door Hendrick uit de nagelaten
geschriften beter is overgenomen dan door Isaac Beeckman. Simon Stevin zegt daarin letterlijk dat het
bewijs dat hij geeft over stroomsnelheden in een zich splijtende rivier, moet dienen als bewijs voor alles
wat hij daarna over waterschuring zal zeggen, terwijl in dat bewijs een notie van schuring in het geheel
niet voorkomt. 

Voorbeelden van technisch wetenschappelijk experiment

Kennelijk zit hij dan in een overgangsperiode naar experimenteel onderzoek waarvan hij de resultaten die
hij daarbij vindt, op den duur in kwalitatieve zin - dus zonder wiskunstige verantwoording - onderbrengt
in zijn Nieuwe Maniere van Sterctebou door Spilsluysen (1617).
In samenwerking met de stadstimmerman van Delft en met die van Rotterdam is Stevin tot de juiste
uitvoering van de spilsluisdeuren gekomen. Een vorm van ons eerder onbekend collectief onderzoek .
In de door Beeckman gekopieerde aantekeningen alsmede in een publicatie van 1667 van Hendrick Stevin
komt een notitie voor waarin Stevin schrijft dat gevierendeeld hout aaneengesloten meer dan vier keer zo
sterk is als gescheiden. Daarmee komt hij tot een vergelijking van twee kamervloeren van gelijke vorm en
grootte, waarbij in iedere vloer een onderling gelijke hoeveelheid hout verwerkt is, maar waarin de vloer
met balken en dunnere planken sterker is dan de andere vloer waarbij het hout in onderling gelijke
planken is verdeeld. Hij schrijft echter dat hij er geen evenredigheden - dus geen wiskunst - in kan vinden.

Zijn technisch wetenschappelijk onderzoek is zijn tijd meer dan een eeuw vooruit

Niettemin heeft zijn onderzoeksmethode zich dan gewijzigd van rationeel empirisme naar technisch
wetenschappelijk onderzoek dat bestaat uit: onderzoek, uitkomst en toepassing. 
De uitkomst en de toepassing zijn echter louter kwalitatief - al mag de uitkomst zonder wiskunst wel
wetenschappelijk worden genoemd. De wiskunst kan hij niet vinden, ook al zoekt hij er naar. 
Dat hij ermee doorgaat blijkt uit een onderzoeksvraag over het doorbuigen van twee stalen veren, die even
lang en dik zijn, waarbij de ene tweemaal zo breed is als de andere. Het antwoord daarop is zoek.
Duidelijk is dat Stevin hierbij zoekt naar het antwoord op de vraag hoe het werkt, een Hermetisch begrip
waarin volgens ‘het principe’ centraal staat hoe oorzaak en gevolg blijvend op elkaar betrekking hebben. 
De conclusie is dat zijn methode mede op grond van het Hermetisme is gewijzigd van rationeel empirisme
naar een vorm van kwalitatief technisch-wetenschappelijk onderzoek. Daarmee is hij zijn tijd meer dan
een eeuw vooruit: systematisch onderzoek van knikken en breken van balken vinden we voor het eerst bij
Pieter van Musschenbroek (1692-1761) in 1729.

Soms kan de mening van Stevin slechts achteraf Hermetisch worden bevestigd

Het is niet zo heel waarschijnlijk dat Stevin zijn mening geheel en al op Hermetische punten gebaseerd
heeft. Soms is het andersom en vindt hij in het Corpus Hermeticum een bevestiging. 
Daarentegen is zijn Weeghconst is duidelijk Hermetisch bepaald, want zonder Hermetisme zou die niet
kunnen ontstaan. Ook het “Stofroersel des Eertcloots” , waarin alles dat land is zee wordt en alles dat zee
is land wordt, stoelt in zijn geheel op het Ene, waarin alles is en waarin verandering slechts een andere
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zijnswijze is, en niet een ander zijn. Het “Stofroersel des Eertcloots” is volledig Hermetisch geïnspireerd. 
Dat geldt ook voor de De Thiende (1585), waarin overeenkomstig het Corpus Hermeticum het tiental het
twaalftal overschrijft.
Minder invloed op Stevin van het Hermetisme, of mogelijk geen invloed al blijft een Hermetische
bevestiging staan, vinden we in de eerste vijf tekenen die Stevin toeschrijft aan de verloren wijzentijd.
Stevin kan daar, onafhankelijk van Hermetische beïnvloeding, met eigen argumenten zijn gekomen. 
Het heliocentrische stelsel kan hij zowel in de Oudheid als bij Nicolaus Copernicus (1473-1543) hebben
opgepakt, al kan dat ook Hermetisch worden geduid.
Niet te vergeten dat Hermes Trismegistus moet beschikken over wijsheden uit de wijzentijd.

De wiskunstige aard van de natuur is volledig gebaseerd op het Hermetisme

Stevins zesde teken voor een verleden wijzentijd is echter zonder meer afkomstig uit het filosofisch
Hermetisme. Hij wijst op de magie, die een grondige kennis van oorzaken impliceert in de wiskunsten van
de natuur. Daarmee geeft hij aan dat de natuur in zijn geheel wiskunstig van aard is. Het zicht op de
oorzaken en de Hermetische werking wordt hem gegeven door Giordano Bruno in Over de Oorzaak, het
Principe en het Ene (1584). Ook het Corpus Hermeticum sspreekt van de wereldziel als werking van God.

Ook zijn Vita Politica Het Burgherlick Leven (1590) is Hermetisch geïnspireerd

Het Corpus Hermeticum geeft ons echter nog meer. Er komt een sleuteltekst in voor waarin wordt gezegd:
“De aardse mens is een sterfelijke God, de hemelse God is een onsterfelijk mens”.
Het is deze tekst die hem - blijkens zijn uitspraak over de waardigheid van de Nederduytsche taal - kan
hebben ingegeven dat het volgens hem eens zo machtige Nederduytsche volk opnieuw deze macht zal
verwerven als het gewezen wordt op de voor de wetenschap belangrijke eigenschappen van hun taal en
dat zij eenmaal - zoals hij in Dialectike (1585) zegt - uit hun eigen midden hun keizer zullen kiezen.
Mede daaruit is zijn Vita Politica Het Burgherlick Leven (1590) ontstaan, waarin hij de vrije burger
uitlegt op welke wijze een optimale maatschappij van vrije weldenkende burgers kan ontstaan.
Opvallend is dat hij ondogmatisch de algemeen geldende Christelijke moraal aanbeveelt als norm.
Dit strookt met het feit dat de Republiek weliswaar de ‘Gereformeerde Religie’ bevordert, maar niet de
‘Gereformeerde Kerk’ als instituut, een subtiel maar essentieel verschil. Een staatskerk is er niet.
Een moreel hoogstaande vrije burger is een eerste vereiste. Het moet de ‘Nederduytschen’ alleen worden
gezegd. Vandaar het Vita Politica Het Burgherlick Leven, dat ook thans nog van waarde is.

Het voorgaande bijeengenomen geeft ons drie hoofdconclusies

Bezien we Stevins methodologie in het algemeen, dan kunnen daaruit drie conclusies worden getrok̄ke En.e n
eerste conclusie is dat Stevins De Beghinselen der Weeghconst and De Beghinselen des Waterwichts
zonder het Corpus Hermeticum niet tot stand zouden zijn gekomen. Dat geeft een rechtstreekse
onverbroken lijn van het Hermetisme naar de geschiedenis van de wetenschap.

¯ De tweede is dat Stevins wiskunstige methodologie zich onder invloed van het Hermetisme via het begrip
‘werking’ ontwikkeld heeft van rationeel empirisme naar rechtstreeks empirisch onderzoek. 
Met zijn houtproef is Stevin meer dan honderd jaar zijn tijd vooruit: breek- en knikproeven zoals van
Stevin zien we voor het eerst in 1729 bij Pieter van Musschenbroek (1692-1761). 

¯ De derde conclusie is dat voor Simon Stevin de vrije weldenkende burger het hart is van de samenleving,
een conclusie die in een zich ontwikkelende maatschappij nog steeds opgeld doet.  
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