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Hoofdstuk II. Enige biografische aantekeningen

De aanleiding tot Stevins vertrek uit Brugge

Voor de levensloop van Stevin is men vooral aangewezen op secondaire bronnen. Belangrijke formele
biografische gegevens, zoals zijn geboorte- en sterfdatum zijn slechts bij benadering te achterhalen.
Voorts kan nergens een inschrijving worden gevonden bij welk kerkgenootschap dan ook, hoewel hij in
zijn werken en nagelaten brieven een gelovig mens blijkt te zijn.
Het enige portret dat er van hem is - in bezit van de Leidse universiteitsbibliotheek (zie hieronder) - is
anoniem en postuum geschilderd.

Het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel beschikt over een zilveren penning uit
1607, waarvan de beeldenaar sedert de 19  eeuw is toegeschreven aan Stevin. Uit het onderzoek, dat ope

verzoek van de conservator door mij is verricht, blijkt echter duidelijk dat deze penning geen portret geeft

Anoniem geschilderd postuum portret van Simon Stevin
Universiteitsbibliotheek Leiden, Douza-archief  Icones 40

Rondschrift: 
Geboren te Brugge in het jaar 1548 

Overleden te ’s Graven Hage in het jaar 1620 
Persoonlijk mathematicus, ‘Raet’ van de doorluchtigste

Maurits, prins van Oranje-Nassau
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van Simon Stevin, maar van de admiraal Jacob van Heemskerk die in 1607 bij Gibraltar - in een door hem
gewonnen slag - het leven liet. 29

Op het Leidse portret wordt 1548 aangegeven als het geboortejaar van Stevin. Dat is redelijk in
overeenstemming met de bevindingen van Jan Schouteet, die in 1937 in het Brugse stadsarchief  enige
akten heeft opgediept, gedateerd op 30 oktober 1577, waarin over Stevin wordt vermeld dat hij acht en
twintig jaar oud is “ofte daeromtrent”. Dat laatste haalt de zekerheid van 1548 als geboortejaar weg, maar
uitgesloten is het niet. Het jaar 1548 wordt algemeen als geboortejaar aangehouden.
De akten te Brugge hebben tot doel Stevin een zelfstandig beheer te geven over zijn vermogen. Tot dan
toe was de buitenechtelijk geboren Stevin niet handelingsbekwaam. Een van de voogden die hem mondig
verklaren, is zijn stiefvader Joost Sayon, die deel uitmaakt van een welgestelde koopmansfamilie die met
de Oostzeelanden handel drijft, voorts deelneemt in de tapijt- en zijdenijverheid en gehuwd is met Stevins
moeder, de eveneens welgestelde Cathelyne van der Poort. Van zijn met haar niet gehuwde biologische
vader - Anthonis Stevin - die met onbekende bestemming vertrokken is, is bij het opmaken van de
desbetreffende akten de woon- of verblijfplaats onbekend. Hij is afkomstig uit een familie die sedert vier
generaties deelachtig is aan het bestuur van de stad Veurne en aanzienlijke hoeveelheden grond bezit. 30

In de bedoelde akten wordt voorts vastgelegd dat Stevin enige familieleden schadeloos zal houden voor
de borg die zij hem hebben verleend voor het uitoefenen “vanden clercscepe” bij een te Brugge
gevestigde bank van het Brugse Vrije. Het Brugse Vrije omvat het gebied rond Brugge tussen de
Westerschelde, de Noordzee en de rivier de IJzer. Het begrip “clercscepe” - vrij vertaald: klerkschap -
heeft in de zestiende eeuw geen negatieve of minderwaardige bijklank van ‘zeer eenvoudig schrijfwerk’
zoals dat thans het geval is. Men kan het interpreteren als medewerker. Dat betekent dat Stevin als
belastingambtenaar bij deze bank zowel rekenaar als medewerker bij landmetingen in het Brugse Vrije
kan zijn geweest. Voor eenvoudig schrijfwerk is het storten van een borgsom immers niet nodig. Er moest
belasting worden betaald naar rato van de hoeveelheid grond die men bezit. 31

Stevin schrijft zelf dat hij voordien - vóór zijn functie bij de bank te Brugge - te Antwerpen boekhouder
en kassier is geweest. Kennelijk bij een grote koopman, want hij schrijft dat bij grote kooplieden een
penningmeester een kassier wordt genoemd. 32

Toen Dijksterhuis zijn Simon Stevin schreef (1943) wist hij niet dat Stevin thuishoort in een familie van
gegoede burgers. Derhalve achtte hij het onwaarschijnlijk dat Stevin, die pas in 1577 mondig wordt

Zie Kees Schilt, “Een oude vergissing hersteld” in Revue Belge de Numismatique et de Sigillographie,29

Belgisch Tijdschrift voor Numismatiek en Zegelkunde, CLIV-2008, pp.174-182. 

Pieter Donche, “Voorouders van de wiskundige Simon Stevin te Veurne”, Vlaamse Stam , jrg 38, nr 4-5,30

april-mei 2002, p.194.

Voor een volledige weergave van de desbetreffende akten verwijs ik naar Jozef T. Devreese en Guido31

Vanden Berghe, ‘Wonder en is gheen wonder’, Leuven (Davidsfonds) 2003, pp.44-47.

In dit werk wordt tevens de afstamming van Stevin, zowel van vaders als van moederszijde uitvoerig

behandeld. Tevens verwijs ik naar het aanvullende artikel van P. Donche “Voorouders van de wiskundige

Simon Stevin te Veurne”, in Vlaamse Stam , 38 (2002), pp.178-199.

Stevin schrijft: 32

             “Tis openbaer dat der groote Coopluyden Penningmeesters diemen Cassiers noemt, het ghelt haers meesters

tot hun eygen baet soo niet gebruycken en connen, ghelijck wel doen de Penningmeesters der Vorsten, uyt

oirsaeck dat den Coopman deur sijn Bouckhouder altijt weet wat gelt sijn Cassier teghenwoordelick sonder

wederspreking in casse moet hebben”. Voorts: 

            “Nadien ick my dadelick gheoeffent hadde in Coopmansche bouckhouding en cassierschap; Daer na in stof

van Finance (t’een T’antwerpen, t’ander in Vlaender int quartier vande Vryen)...”, in: “Van de Vorstelicke

Bouckhouding in Domeine en Finance Extraordinaire”, Wisconstighe Ghedachtenissen, Stuk V, V, 2,

Leyden (Jan Bouwensz.) 1608, pp. 5-6. 
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verklaard, in de jaren voordien de grote reizen zou hebben gemaakt die in zijn werken worden aangeduid.  
Nu wij echter van het bovenstaande op de hoogte zijn, komt dit er anders uit te zien.
Zo schrijft Stevin in zijn te bespreken filosofie van de wijzentijd, dat hij aan het Hof te Krakau - in de
Wawelburcht - aan een van de muren een schildering van ‘teykens van Hermes’ heeft gezien. In deze
burcht hangen tevens Vlaamse wandtapijten van de zestiende eeuw.  Naast de tapijtnijverheid van zijn33

stiefvader is het opvallend dat Stevin van mening is dat in het algemeen de muren van woonhuizen beter
bekleed kunnen worden met tapijten in plaats van met een op een betengeling aangebracht behangsel. 34

Ook afgezien van die tapijten is het aannemelijk dat Simon Stevin meer dan eens in zijn jeugd als pupil
van zijn stiefvader of een van diens broers in de Oostzeegebieden is geweest. 
Helaas is dat wat Stevin in de Wawelburcht kan hebben gezien, in 1595 door brand verloren gegaan. 35

Dan zou Stevin het in 1591 - toen hij een reis naar Dantzig maakte - op een nevenreis naar Krakau gezien
kunnen hebben, maar dat is onwaarschijnlijk omdat hij te Dantzig adviezen ter verbetering van de havens
uitbracht - te Krakau was dat niet aan de orde - en prins Maurits reeds zijn oog op Stevin had laten vallen. 
Dijksterhuis veronderstelt dat de bovengenoemde akten vooral tot doel hebben om Stevin het klerkschap
te bezorgen aan de bedoelde bank van het Brugse Vrije. In de desbetreffende akten wordt echter geen
aanwijzing in die richting gegeven. Wetende dat Stevin niet onbemiddeld is en ongetwijfeld een goede
opleiding heeft gehad, nemen Devreese en Vanden Berghe in Wonder en is gheen wonder (2003) dan ook
aan dat hij die betrekking al langer heeft, en dat de akten ertoe dienen Stevin de mogelijkheid te bieden
een of andere erfenis, bijvoorbeeld van zijn afwezige vader, in ontvangst te nemen en te beheren. 
In samenhang met Stevins vertrek uit Brugge, in 1581, naar de noordelijke Nederlanden, komen in
Dijksterhuis’ Simon Stevin enige onjuistheden voor waarvan het de moeite loont die te bespreken.
Zo wordt een brief genoemd van februari 1753, geschreven door I.H. Verplancken uit Brugge, die door de
Leidse stadsbode G. van Rijckhuijsen in afschrift is bewaard. De brief meldt de wiskundige kwaliteiten
van Stevin, tevens dat hij schoolmeester was en lid van de rederijkerskamer ‘De Heilige Geest’ te Brugge.
Voorts dat Stevin naar Middelburg vertrok omdat hij geen vrijstelling kreeg voor accijns op bier.
Dijksterhuis had twee redenen om deze brief te negeren: de afzender kon niet worden geïdentificeerd en
voorts zou Rammelman Elsevier in De Navorscher hebben gemeld dat deze kamer zich te Diksmuide, dus

            “Het invoegen van wandtapijten in architectonische onderdelen (boogvormige tapijten en weefsels onder de33

vensters) schijnt voort te spruiten uit de lokale traditie om polychrome versieringen op de wanden aan te

brengen. De datering 1558-68, hierboven vermeld, wordt bevestigd door hun weversmerken, die dezelfde

zijn als die van de verdures met dieren en van de tapijten met de geschiedenis van de Toren van Babel”, in:

Prof. dr. Jerzy Szablowski, De Vlaamse wandtapijten van de Wawelburcht te Krakau, Kunstschat van

koning Sigsmund II Augustus Jagello, Antwerpen (Mercatorfonds) 1972, p.370.

            “De mueren der camers en salmen niet bebarderen (daer gemeenlick muysen, rotten en ander vuyl gedierte34

achter nestelen, en dickwils van groote cost zijn) maer die liever met tapyten behangen”, in: “Byvough der

Stedenordening, Vande Oirdeningh der Deelen eens Huys met ’t gheene daer ancleeft”, Materiae Politicae,

Burgherlicke Stoffen, Leyden (Iustus Livius) 1649, p.118.

De conservator van het burchtmuseum, professor Jan Ostrowski, schreef mij in zijn brief met kenmerk35

03/96/02 van 27augustus 2002, dat de geschilderde decoratie die Stevin gezien heeft waarschijnlijk een

rand vormde onder het plafond van een van de zalen in de noordhoek van de tweede verdieping, die

tweemaal in 1595 door brand verloren is gegaan. De schildering wordt verondersteld van 1532 te zijn en is

mogelijk uitgevoerd door Hans Dürer. Dat komt overeen met het bijgevoegde artikel van S. Mossakowski,

“Treœæ dekoracji renesansowego palacu na Wawelu”, Renesans Sztuka I ideologia, Warszawa 1976,

pp.349-380. Mossakowski beschrijft ook uit andere bronnen de toenmalige Hermes Trismegistus cultus.
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niet te Brugge bevond. Dat is onjuist, Rammelman Elsevier schrijft geen ‘Diksmuide’ maar ‘Brugge’. 36

Op de volgende pagina bevindt zich een afbeelding van Van Rijckhuijsens afschrift. De tekst luidt: 
    “Op u toegesonde memorie van Simon Stevijn of Stevin, dient gevonden wort in den Boek van de

Heijligh Geesters synde Poesie, dat ’er een sekeren Simon Stevijn geboortigh van Brugghe geworden
is confrater dato 16 Maart 1571, die schoolmeester was en een groot wijs-constenaer, en een seer
ervaren Man en faute hy niet heeft connen becommen vrydom van de Bier accijns, vertrocken is naar
Middelburgh, sonder tot hier te connen aghter haelen syn waepen of wat kinderen hy aghter gelaeten
heeft, ’t gunt voorder doen opsoeken in de tidel Collegien van de Studenten als oock in het Siminaire,
ende soo haest ieds verders vernemende zal u schriven, waermede blyve met diep respect UE
DWdienaar J.H. Verplancke.”

Uit een bijbehorende brief waar Van Rijckhuijsen naar verwijst, blijkt het doel ervan: het achterhalen van
het familiewapen van Stevin. 
De afzender in Van Rijckhuijsens afschrift is echter niet I.H. Verplancken, maar een J.H. Verplancke. 
In het archief van de Raad van Vlaanderen vind ik op het jaar 1739 een Jan Verplancke, die daarin als
landmeter wordt vermeld.  Op zichzelf genomen is dat niet voldoende, weshalve ik dr. Noël Geirnaert,37

hoofdarchivaris van het stadsarchief te Brugge, gevraagd heb een en ander voor mij na te gaan. 
Het blijkt dat er in de desbetreffende periode vele Verplancke’s zijn. Sommigen combineren het beroep
van landmeter met dat van ontvanger. De voorletter ‘H’ van ‘J.H.’ komt nergens voor. Echter is een
kopieerfout bij Van Rijckhuijsen - J.H. in plaats van J.F. - zeer wel mogelijk.  38

Van de genoemden heeft ‘Jean François Verplancke de oude’ mijn voorkeur. Hij is de enige die duidelijk
als ‘genealogist’ te boek staat. Toch geeft dit geen volledige zekerheid. De vele Verplancke’s maken het
nodig meer van de afzender te weten, en dat is wat ontbreekt. We kunnen het echter ook ruimer bezien.
Bij de I.H. Verplancken van Dijksterhuis kon niemand worden gevonden. Nu ligt dat anders. Het is zeker
dat een van de vele Verplancke’s uit Brugge de brief geschreven moet hebben, al weten wij niet welke. 
Dat mag voldoende zijn, waartoe overigens de genoemde ‘genealogist’ als eerste in aanmerking komt.
Toch moet bij de brief een vraagteken worden gesteld, omdat die zo’n anderhalve eeuw na het vertrek van
Stevin geschreven is en de oorspronkelijke bronnen alle zoek zijn. Van de ledenlijsten van de
rederijkerskamer te Brugge ontbreekt precies de periode van Stevin. De benodigde gegevens waren ten
tijde van de brief nog beschikbaar. De auteur maakt niet de indruk verzinsels te schrijven. Verder lijkt het
mij mogelijk langs een omweg steunbewijs te vinden voor Stevins lidmaatschap van de rederijkerskamer.

Jhr. W.J.C. Rammelman Elsevier: “Den 16den Maart 1571 werd hij te Brugge als lid der Rederijkerskamer,36

bekend onder den naam van Heilige Geesters, ingeschreven.”, in De Navorscher, jaargang 1, Amsterdam

(bij Frederik Muller), 1851, p.365, kolom 2.

J.Buntinx, Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen, VI, Brussel 1973, nr 29862, p.169:37

“Pieter Elbo contra schepenen van Brugse Vrije, gedaagde + Jan Verplancke, landmeter, geïntimeerde :

recht van kleinzegel. 1739.”, [afkortingen hierin door mij volledig uitgeschreven].

In de geboorteakten tussen 1670 en 1736 is veertien keer sprake van een Joannes Verplancke, drie keer een38

Josephus en twee keer een Jacobus. In de Brugse procesbundels komen de volgende twee processen voor: 

1) nr. 142506 (pf. 1727), een proces met als één van de partijen Jan François Verplancke, ontvanger van het

polderbestuur van Eijensluis (ten noorden van Brugge), in het jaar 1737.

2) nr. 150401 (pf. 1960), met als één van de partijen Jean François Verplancke d’oude, die actief is als

“genealogist”, die gegevens opzoekt voor particulieren, in het jaar 1794.

De beroepen van landmeter en ontvanger worden in die tijd wel eens gecombineerd.

In het bevolkingsregister van 1748 (het enige uit die tijd) staat een Joseph Verplancke, makelaar in de

Souterstraete (nu de Academiestraat) en een “Sieur Frans Verplancke, landmeter, wonende “Op den Houk

van St Walburgstraete”. 

De procesbundels van het Brugse Vrije (Rijksarchief Brugge) vermelden een François Verplancke,

landmeter en boekhouder (of ontvanger) van de parochie Oedelem en de baronie Praet in het jaar 1721. 
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Afschrift van de brief van J.H. Verplancke uit 1753 over Simon Stevin.
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Hiertoe eerst een kort intermezzo:
In 1581 heeft Simon Stevin onder de naam Simon Stephanus - er staat “door Simonem Stephanum” op het
titelblad - zijn Nieuwe Inventie van Rekeninghe van Compaignie uitgebracht. 
Vermeld zij dat Devreese en Vanden Berghe in Wonder en is gheen Wonder dit werk niet met zekerheid
aan Stevin durven toe te schrijven. Zij geven vele argumenten pro, echter één contra, namelijk dat niet
bekend is wat Stevin in het jaar 1580 - op welk jaar zijn rekenvoorbeelden gedateerd staan - te
Amsterdam zou hebben gedaan. Nemen wij aan dat het jaar 1580 een gefingeerd jaartal is - net zoals in
zijn latere Vorstelicke Bouckhouding het jaar 1600 gefingeerd is - dan vervalt dit contra-argument.
Aan de argumenten pro kan ik echter voor Stevin als auteur nog een doorslaggevend argument toevoegen.
Zowel in zijn Nieuwe Inventie als in de Vorstelicke Bouckhouding gebruikt Stevin het woord ‘per’, dat het
woord ‘aan’ vervangt. Hij doet dit om niet te hoeven schrijven “Pieter is my schuldich an peper an hem
vercocht 100 £”. Daar staat tweemaal “an” en dat acht hij niet correct. Men zou dan iemand tweemaal aan
iets schuldig kunnen achten. Bij andere boekhoudkundigen uit die periode komt ‘per’ niet voor.  39

Stevin heeft dus reeds in 1581 in Nieuwe Inventie zijn persoonlijk merk gezet. Derhalve is hij de auteur.
Overigens is het zeer wel mogelijk dat Stevin op een ons onbekend tijdstip te Amsterdam verbleef: de
Amsterdamse boekhoudkundige Claesz Pieters, wiens werk Stevin bekend is, noemt hem zijn vriend. 40

Nu de voortzetting naar de rederijkerskamer van Stevin:
Die kamers hadden een grote invloed in de steden en in het ermee verbonden buitengebied. 
Niet alleen gaven zij de stadsbesturen een goede mogelijkheid tot communicatie met hun stedelingen,
maar ook de behoefte aan dramatische representatie was een belangrijke stimulans voor deze besturen om
rederijkerskamers te erkennen en aan te moedigen. Behalve de middengroepen - die groepen die hun
inkomen zelfstandig verkregen - nam ook de elite eraan deel, zoals stadsfunctionarissen (secretarissen,
griffiers, pensionarissen), lagere centrale en provinciale ambtenaren, universitair geschoolde medici en
schoolmeesters van Latijnse scholen. Ook het leren aan de eigen groep was een belangrijk motief. 41

Hier doet zich bij mij de behoefte voor aan een literatuurhistoricus.  Zo lees ik dat het kennis nemen van
rederijkersproducten voor ons vaak weinig genietbaar is door het veelvuldig gebruik van Franse en
vernederlandste uitheemse woorden. 42

Beschouwen wij Stevins Nieuwe Inventie in dit opzicht, dan zien wij dat zijn eigennaam, het titelblad en
hier en daar de inhoud gelatiniseerd is: hij schrijft “Simonem Stephanum”, in de tekst komt “over
Europam” voor in plaats van ‘over Europa’, en hij eindigt met “Finis”. 
Tussen de in het ‘Nederduytsch’ gestelde woorden lezen we: ‘inventie’, ‘auditien en expeditien’,‘solutie’,
‘ghesolveert’, ‘continuatie’, ‘dediceren’, ‘erreur’, ‘ter contrarien’, ‘contingent’, ‘exempel’ en ‘proportie’.
Anders gezegd: Stevin heeft zijn Nieuwe Inventie geschreven in rederijkerstaal. Vermoedelijk deed hij dat
reeds lang voor 1581, want op het titelblad staat “Gheinventeert ende nu eerst int licht ghegheven”. 
Zijn rekenvoorbeelden kan hij achteraf op 1580 hebben gesteld. Stevins bastaardtaal is zeker niet in
tegenspraak met Verplancke’s vermelding van Stevins lidmaatschap van de kamer ‘De Heilige Geest’ te
Brugge. Integendeel, door die bastaardtaal is het aannemelijk dat hij rederijker is geweest. Anders had hij
het wel in het Frans geschreven - net als zijn L’Arithmetique van 1585 - een taal die in handelskringen, in
het militaire bestel en tussen overheden gebruikelijk is, bovendien een taal die Stevin goed kent.

Pieter Gerardus Adrianus de Waal, De leer van het boekhouden in de Nederlanden tijdens de zestiende39

eeuw, Roermond (Romen) 1927, p.266.

De Waal is niet op de hoogte van het bestaan van Stevins Nieuwe Inventie van 1581.

De Waal, o.c. p.262.40

Anne-Laure van Bruaene, Om beters wille: rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke41

Nederlanden (1400-1650), Amsterdam (A’dam Un.Press) 2008, pp.16/17, p.57, p.248.

H.J.M.F. Lodewick, Literatuur, Geschiedenis & Bloemlezing, Deel 1, Den Bosch (Malmberg) 1975, p.75.42
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Tevens blijkt uit Nieuwe Inventie dat het Latijn aan Stevin niet onbekend is. 
Nemen wij dit met het voorgaande bijeen, dan mag Verplancke’s brief uit 1753 als correct worden
beschouwd. Stevin is dus zowel schoolmeester als rederijker geweest, iets dat zich goed laat combineren.
Devreese en Vanden Berghe in Wonder en is gheen wonder vermoeden dat Stevin tussen 1577 - het jaar
van de genoemde akten - en 1581 - het jaar van zijn inschrijving te Leiden - aan een universiteit wiskunde
heeft gestudeerd. Bijvoorbeeld te Heidelberg of te Douai (waar Frans gesproken wordt). Te Heidelberg
bevindt zich een Gereformeerde, dus protestantse universiteit. Die van Douai is katholiek. Op zichzelf
gezien is een studie van Stevin te Douai niet onmogelijk, want die valt onder zijn wettige vorst en Stevin
is goed thuis in de Franse taal. Er valt echter niets naders over te zeggen.
Het is ook mogelijk dat Stevin in deze tussengelegen jaren al dan niet als medewerker aan een van goede
literatuur voorziene Latijnse privéschool, zichzelf de wiskunde heeft eigen gemaakt. Hij schrijft immers:
   “nadien ick mijne studie ten goeden deele der Mathematiken toegheeyghent hadde, so wiert onse

verkeeringhe daer deur met den Mathematicienen grooter, dan sy anders soude gheweest hebben” 43

Dit kan ook verklaren dat Stevin in 1581 in Leiden als ‘scholier’ zijn intrek heeft genomen bij Nicolas
Stochius, die schoolmeester is aan een Latijnse school. 
De vraag die blijft is die van de door Stevin gewenste vrijdom van bieraccijns.
Vrijdom van bieraccijns wordt volgens oud gebruik verleend aan schoolmeesters en studenten. 44

Voor Stevin is het op zijn minst een plaatsvervangende reden tot vertrek. Een op waarheid berustende
‘smoes’ zogezegd. Voor het jaar waarin dat plaatsvindt - 1581 - is wel een reden te vinden.
Brugge maakt in dat jaar deel uit van de calvinistische stadsrepubliek Gent, waar in 1577 een staatsgreep
heeft plaatsgevonden door alle magistraten die naar een bijeenkomst van de Staten van Vlaanderen
gekomen waren, gevangen te nemen. De radicalen krijgen snel de overhand op de hervormingsgezinden,
waarna in de loop van 1578 achtereenvolgens Oudenaarde, Kortrijk, Ronse, Hulst, Brugge, Ieper, Eeklo
en Menen een calvinistisch regime opgelegd krijgen. De uitoefening van de katholieke religie wordt er
systematisch uitgeschakeld.  Deze woelige situatie duurt voor Brugge tot de overgave in 1584 aan45

Alexander Farnese (1545-1592), ook wel aangeduid als Parma. 
Deze diplomatiek ingestelde gouverneur van de zuidelijke Nederlanden geeft de ingezetenen in 1581
toestemming met medenemen van hun bezit naar het noorden uit te wijken, zo zij dit wensen.    46 47

Ongetwijfeld heeft Stevin hiervan gebruik gemaakt, met zijn plaatsvervangende ‘accijns-reden’ als
argument voor zijn directe omgeving. Er is geen aanwijzing dat hij dit om geloofsredenen doet.
Op de werkelijke reden kan slechts worden gezinspeeld uit de activiteiten die hij - voorzien of onvoorzien
- later in het noorden heeft behartigd: een voortgezette ontwikkeling in de wiskunsten - ook de fysica
hoort daartoe - de toepassing daarvan in een land van vrije burgers dat in zijn visie een grote toekomst

Simon Stevin, Dialectike, Leyden (Plantijn) 1585, zesde en zevende ongepagineerde bladzijde van het43

voorwoord. 

Zie N.F.Noordam, Historische pedagogiek van Nederland, Nijkerk 1979, p.23.44

J. Decavele, Eenheid en Scheiding in de Nederlanden 1555-1585, catalogus, Gent (Dienst voor Culturele45

Zaken), 1976, p.229 e.v.

Zie F. Kalken, Histoire de la Belgique, Bruxelles (Office de Publicité de l’Université Libre) 1954, p.344.46

            “Alexander Farnese, prins van Parma en gouverneur-generaal van de Zuidelijke Gewesten ... schreef 347

januari 1581 een brief aan Filips II waarin hij zijn ‘master-plan’ voor de verovering van het Zuiden

ontvouwde. ... Hij vroeg van de koning machtiging de veroverde steden niet te plunderen of uit te moorden

maar hun bezetting vrije aftocht te verlenen. Aan de niet-katholieke inwoners wilde hij een termijn stellen

om uit te wijken naar het Noorden.”, Dr. R.H. Bremmer, “De Val van Antwerpen (1585), Reformatorische

Stemmen verleden en heden, Middelburg 2006, §3, p.4.
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voor zich heeft, waarbij hij zich in staat acht daaraan aanmerkelijk bij te dragen (ook Tycho Brahe en
René Descartes hadden naar hun zeggen, tegen hun ouders dunk, iets beters te doen). In Vita Politica
(1590) heeft Stevin de regels voor zijn vrije burgers kort en zakelijk neergelegd. 
Over de volle breedte duidt hij in Dialectike (1585) het beoogde land als ‘den VADERLANDE’ aan:  48

Een andere reden voor Stevins vertrek naar het noorden kan moeilijk worden gevonden.

De religie van Stevin

Wie de vraag stelt naar de religie van Stevin zal daarop geen sluitend antwoord vinden, al valt er wel iets
over te zeggen. Zijn brieven beëindigt hij religieus. Bijvoorbeeld:
   “Waer mede ic verwachtende tgene gy my daer af mocht geraken te senden, bidde Godt UE: te bewaren

in sijn schuts, geschreven in den Haech den 26 Octob. 1618. Door UE: dienstwillige Simon Stevin.” 49

In deze afsluiting bidt hij tot God. Examinandi die hij bij het landmetersexamen afwijst beveelt hij aan in
God. Dat impliceert dat hij op zijn minst een gelovig mens is.
Het daaraan verbonden gedrag vinden we in Vita Politica Het Burgherlick Leven (1590), in het zesde
hoofdstuk met als titel “Of  de Religie Noodich is”. 
Onder verwijzing naar Aristoteles en Antisthenes haalt hij aan dat volgens hen het goede zichzelf beloont
en dat men daarom het goede moet doen. Ook moet men volgens hen het kwade laten omdat dat zichzelf
straft, en niet uit angst voor de straf van de wet. Bij deze filosofen zijn de regels van de deugd algemeen.
Zij geven uit zichzelf aan wat eerlijk en wat schadelijk is. Volgens Stevin wordt dit niet of slecht
begrepen en handelt men er niet naar. Het is dus nodig iets anders te bedenken.
Omte beginnen is het onvoldoende pas te straffen als men iets verkeerds opmerkt, want dan is het kwaad
geschied en is men te laat. Men moet er dus eerder bij zijn, men moet greep krijgen op de stille gedachten
van de opgroeiende kinderen, door hen zo vroeg mogelijk als volgt in de goede richting te dwingen:
   “In tghene daer ghy dwaelt, daer wyse ick u te recht; dijn ghebreken die my kennelick sijn, straffe ick

na de verdienste; Angaende het quaet dat ghy buyten mijn weten doet, al en wort ghy daer af van my
niet berispt noch ghecastijt, en denckt niet dat ghyder vry af sult gaen, want daer is een God diet al siet
wat de menschen maken, soo wel int verborghen als int openbaer, ja de ghepeinsen sijn hem bekent,
desen en can niemant ontvlien, hy straft de ongherechtecheyt met eeuwighe helsche onverdraghelicke
pijnen; In deze gheduerighe quellingen, die gheen einde en nemen, suldi ghedreven worden by dijns
ghelijcke; daer en sal  dan gheen bidden meer sijn, maer sult daer altiit moeten in eeuwich schrickelick
verdriet blijven: Ende ter contrarie die wel en vromelick doen, voor haer is bereyt een eeuwighe
vreucht, daerom siet toe etc.” 

Er zal zo bij de kinderen een vrees ontstaan aan de ene en een hoop aan de andere kant, een hoop die hen
als een zweep met geweld van de boosheid jaagt. In het andere geval blijven we zitten, aldus Stevin, met
veinzende mensen zonder trouw en rechtvaardigheid, die menen dat van hen is wat zij heimelijk en
ongestraft hebben vergaard. Tot ongelovige ouders zegt hij:
   “Daerom so u herte seght daer en is gheen God (dat schrickelick is) doedet de mont swyghen om u

Dialectike, p.133.48

Deze brief is door Stevin's zoon Hendrick gepubliceerd in: Hendric Stevin, Wisconstich Filosofisch Bedryf,49

Leyden 1667, boek IV, p.32.
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kinders wille.” 
Bovendien moet er ook in de toekomst op de bijbel gezworen kunnen worden. Hij concludeert: 
   “daer moet dan nootsakelick een Religie sijn ende sonder Religie gaet het al verloren". 
Er is geen twijfel aan dat Stevin hier oprecht is. Hij gelooft in God, in het zweren op de bijbel, in
gewetensvorming, in een straffe opvoeding, in een afrekening met het aardse bestaan door een eeuwig
leven na de dood. Het staat er echter in het algemeen. De confessie wordt niet nader bepaald. 

Wat dit laatste betreft loopt het vooruit op het latere overheidsstandpunt van de Republiek, die het tot
haar taak stelt de Gereformeerde Religie te bevorderen, echter niet de Gereformeerde Kerk als staatskerk.
Niet de Kerk, maar de staat heeft het laatste woord, ook in religieuze zaken. 50

In de Historie der Reformatie van G.Brandt wordt een gesprek van Stevin aangehaald met de in 1619
verbannen hofpredikant Johannes Uyttenboogaert (1557-1644), die de Remonstrantse zaak is toegedaan. 
Het luidt als volgt:
   “Gij weet wel”,aldus Stevin, “dat gij veel vijanden hebt, en ik ben verwondert dat gij 't hebt kunnen

dragen. Konde men de steden die u tegen zijn wijs maeken, dat men niet iets anders voor heeft, sij
souden u alle toevallen, dat weet ik wel. Maer men heeft bedenken, of gij, en anderen, 't landt niet aen
den vijandt wilden brengen, 't sij wetende of onwetende, omdat de twist juist met de handeling van 't
bestandt is begonnen”. Dan Uytenboogaerdt ontvoude den oorsprong van alles in sulker voegen, dat
Stevin genoegen nam en hem seer bedankte”. 51

Ook heeft Stevin tot aan het eind van zijn leven, nadat van Oldenbarnevelt wegens hoogverraad was
onthoofd, voor een Remonstrant die gekerkerd was - wegens geld inzamelen voor de afgezette
Remonstrantse predikanten - bij prins Maurits de belangen van deze gevangene bepleit. 52

Er is dus veel begrip voor de Remonstrantse zaak bij Stevin.
Dat wil echter niet zeggen dat hij Remonstrant is. Zijn sympathie voor de Remonstrantse zaak kan
voortkomen uit het feit dat het de minst dogmatische geloofsrichting is, waarin de mens zijn geestelijk lot,
ook dat van na dit leven, in eigen handen heeft. Dat laatste komt enigermate in de buurt van Stevin als
Hermeticus. Letten we op het Hermetisme - waarin de mens zichzelf zijn welbestemde plaats tussen God
en de kosmos kan geven - en op de pogingen dit Hermetisme als voorafschaduwing van het christendom
te zien, dan is Stevins sympathie voor de Remonstrantse aangelegenheid in dat opzicht verklaard. 
Het sluit een algemeen christelijk geloof niet uit.
De conclusie hier mag zijn is dat Stevin een Christen is in de meest ruime zin van het woord. Zonder
gebonden te zijn aan een specifieke confessie of aan enige dogmatiek. Meer valt er niet over te zeggen.

Simon Stevin en Jan Cornets de Groot 

Stevin is  een succesrijk autodidact op wiskundig gebied, hij mist echter een referentiekader waarin hij
die wiskunde een meer algemene plaats kan geven. Het is Jan Cornets de Groot (1554-1640) die hem
daartoe in de filosofie - ook in het Corpus Hermeticum - heeft ingewijd,
In 1585 (het privilegie is van 20 december 1584) -  komt hij met L’Arithmetique, een werk over
rekenkunde en algebra, met bijgevoegd La Pratique d’Arithmetique. Dit is het eerste werk dat laat zien
dat Stevin theoretische beschouwingen gescheiden houdt van toepassingen in de praktijk. Het is gesteld in
het Frans, mogelijk omdat Stevin in 1584 nog onvoldoende over het vernederlandsen van de rekenkundige
termen heeft nagedacht. Het is opgedragen aan Jan Hugo Cornets de Groot (1554-1640) - vader van Hugo
de Groot (1583-1645) - aan wie hij veel lof toekent, omdat De Groot hem op het goede spoor gezet heeft

Zie hierover A.Th. van Deursen, De Hartslag van het Leven, Amsterdam (Bakker) 1996, p.273.50

G.Brandt, Historie der Reformatie en andere Kerkelijke Belijdenissen, in en omtrent de Nederlanden, dl II51

Rotterdam 1674, p.246.

Ibid., dl IV, Rotterdam 1704, pp.173-175.52
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in de filosofie, zodat vragen waarmee hij worstelde afdoende werden beantwoord, en omdat De Groot
zelfs  instrumenten heeft laten maken om fysische bevindingen te controleren, bijvoorbeeld die van
Alhazen (965- ca 1040), die in navolging van Hero van Alexandrië aantoont dat het licht altijd de kortste
ofwel de eenvoudigste weg volgt. Uit de bij L’Arithmetique bijgevoegde opdracht blijkt duidelijk dat
Stevin De Groot wel bijzonder erkentelijk is. 53

De toon van de opdracht aan De Groot is zodanig, dat duidelijk is dat Stevin een grote vriendschap voor
hem heeft opgevat. Een wel zeer bijzondere uiting van lof aan Jan Cornets de Groot is dat deze zaken
bevordert die gericht zijn op het nut voor het land, mits de blinde vijand van de rede ofwel de beperkte
Cloto dit niet tegenwerkt. Het nut is zelfs groter dan men van mensen van zijn tijd mag verwachten! 54

Gepreciseerd wordt dit bevorderen niet, maar dat is wel te achterhalen. Met “Cloto” doelt Stevin op
Samuel Cloot, schoonzoon van de wiskundige Ludolf van Ceulen, welke laatste Stevin en De Groot goed
kennen. Cloot is bewaarder van collecties en instrumenten aan het Hof. 55

Het gaat er vooral om te achterhalen wat het is dat het nut bevordert. Het kan door een blinde vijand van
de rede worden verhinderd. Dan ligt het in de rede zelf, waaruit het nut voortkomt dat zo belangrijk is
voor de republiek. Daarmee kan het op niets anders betrekking hebben dan op de rede ofwel de persoon
van prins Maurits, wiens geestelijke groei in die jaren zeker belangrijk is, die omringd is met vele
adviseurs onder wie een ‘Cloto’, adviseurs die niet allen van gelijke visie zijn. Kennelijk acht Stevin het
niet gepast prins Maurits hier te noemen. Cloto kan een van degenen zijn geweest die zoals Stevin in zijn
filosofie van de wijzentijd schrijft, van mening zijn dat de prins zich met ernstiger zaken moet bezig
houden dan met wiskunde.  Gerekend naar Stevins maatstaven is zo iemand inderdaad een blinde vijand56

van de rede: wiskunde is voor de praktijk precies zo belangrijk als kennis van het alfabet voor het lezen. 
Ook in Mijn jeugd van Constantijn Huygens (1596-1687) lezen wij dat Cloot in opdracht van zijn vader
Constantijn heeft leren rekenen, maar dat het meetkunde-onderwijs beter kon worden uitgesteld. 
Dit volgens dezelfde ‘beperkte’ Cloot!  57

De conclusie moet zijn dat Jan Cornets de Groot in 1584 de rede van prins Maurits bevordert door hem
wiskunde-onderwijs te geven. Opgemerkt zij dat Jan Cornets de Groot een van de regenten is die nauwe

            “Combien qu’entre les diverses inclinations que la Nature a distribué aux Hommes, il m’est escheu pour ma53

part, le desir d’entendre choses rares; sans, helas! pouvoir attaindre le but proposé; Si est ce toutefois

qu’elle y a tellement pourveu, que l’ennui de l’attente est aucunement soulagé, par le confort procedent de

l’espoir de quelque fois y parvenir. Mais comment? Certes par la continuelle familiarité, mon Treshonnoré

Seigneur, laquelle m’a rendu certain, non seulement de vostre insatiable et flagrante cupidité, de

comprendre choses hautes et vertueuses; mais qu’outre cela vous esties heureusement parvenu à la

cognoissance de plusieurs mysteres; Ce qui, à cause de vostre benigne et communicative affection, m’est

devenu comme ferme refuge de mes difficultez. Car, quelle partie de la Philosophie se pourvoit il

rencontrer, que vous n’y soiez versé; non pas selon le vulgaire; mais par solide intelligence des causes?”, in

“Au tresdocte et vertueux Seigneur M Iehan Cornets de Groot”, “L’Arithmetique”, Leiden 1585, Theonsr 

Principal Works of Simon Stevin, Vol.IIa, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1958, (bezorgd door

D.J.Struik), pp.479-480.

            “vostre diligence et travail, en l’avancement des choses tendantes à l’utilité de la Republique: lesquelles54

(moiennant que l’aveugle ennemie de Raison, ou la terminante Cloto ne l’empeschent) seront plus grandes

que l’on n’a attendu des Hommes de nostre temps”, in: “Au tresdocte et vertueux Seigneur M Iehanonsr 

Cornets de Groot”, “L’Arithmetique”, Leiden 1585, The Principal Works of Simon Stevin, Vol.IIa,

Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1958, (bezorgd door D.J.Struik), pp.479-480.

K. Zandvliet, Maurits: Prins van Oranje (catalogus) Rijksmuseum Amsterdam 2000, pp.51, 52, 78.55

Simon Stevin, Wisconstighe Ghedachtenissen, Stuk I, Leiden 1608, pp.40-41.56

Constantijn Huygens, Mijn jeugd, Amsterdam (Querido) 1987, pp.51-52.57
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connecties heeft met de Oranjes.  Dat Maurits onderwijs genoten heeft van de uitstekend onderlegde De58

Groot - hij studeerde te Leiden en te Douai - ligt dan voor de hand. Stevin heeft in dat jaar nog geen
contact met prins Maurits.
Volgens Vermij zou het reeds Simon Stevin zijn die, op grond van een brief van Maurits aan Lipsius, les
geeft aan Maurits.  Dat is niet juist. Maurits schrijft over een ‘preceptor’, maar zegt niet wie dat is. 59

Jan Cornets de Groot is in 1589 Raad en Schepen en van 1591-1595 burgemeester van Delft.
De Groot is Stevin zeer toegewijd. Voor Stevins De Stercktenbouwing (1594) heeft hij bijgedragen bij het
verzamelen van tekeningen en dergelijke. 60

Het eerste contact van Stevin met prins Maurits

Na het in 1585 verschijnen van De Thiende, dat ik op deze plaats buiten beschouwing laat, brengt Stevin
halverwege 1586 drie werken uit over evenwichtsleer: De Beghinselen der Weegconst, De Weeghdaet en
De Beghinselen des Waterwichts (waarin een korte ‘anvang’ van de ‘waterwichtdaet’ is opgenomen). Het
zijn werken die van meet af aan aanwezig zijn in de bibliotheek van prins Maurits, want ze staan er
tweemaal in: in Wisconstighe Ghedachtenissen van 1605 en 1608, waarin Stevin zijn onderwijs aan
Maurits heeft vastgelegd, komen deze werken van 1586 opnieuw voor. 61

Stevin schrijft in Wisconstighe Ghedachtenissen dat de prins zijn Weeghconst zo helder en duidelijk
vond, dat hij die zonder nadere uitleg kon begrijpen. Andere auteurs gaven hem zoveel moeite dat hij die
terzijde had gelegd.  In een van zijn lofdichten bij de Weeghconst (1586) ziet De Groot Stevin als een62

wedergeboren Euclides (zie bijlage I). Het is dan denkbaar dat Jan Cornets de Groot, in een van zijn
contacten met de prins, Stevin als wiskundige aan Maurits heeft aanbevolen. Waarschijnlijk in 1587.
Kennelijk heeft Stevin dan zoveel omhanden dat hij geen kans ziet zijn eerder genoemde beginselen der
meetkunst uit te brengen in het Nederlands, zoals hij dat in De Beghinselen des Waterwichts van 1586
heeft aangekondigd. Hij zou zelfs betere oplossingen geven dan Frederico Commandinus (1509-1575),

             “De geniale staatsman Willem de Zwijger had in een ietwat vage gedaante van “Hoge Overheid” op zo58

vruchtbare wijze samengewerkt met een eerste generatie van “vrije” Holllandse regenten bijvoorbeeld vader

Jan de Groot - dat zij hem, men zou bijna zeggen “gemakshalve” hadden aangezocht de bordjes te

verhangen. Hij zou eenvoudig, juist zoals in feite tot dusverre, blijven doorregeren samen met henzelf, de

Staten van het graafschap. Kortom een grafelijkheidsopdracht op contract.”, in J.J.  Poelhekke, Hugo de

Groot, een gefrustreerd Staatsman?, Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van

Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel 46 - No. 6, Amsterdam/Oxford/New York (Noord-

Hollandse Uitgevers Mij.) 1983, p.10, p.170. 

Rienk Hendrik Vermij, The Calvinist Copernicans: the reception of the new astronomy in the Dutch59

Republic, 1575-1750. Amsterdam (Koninklijke Nederlandse Akademie vanWetenschappen) 2002, p.58.

Simon Stevin, De Stercktenbouwing, Leyden (Françoys van Ravelenghien) 1594, p.83.60

A.D. Renting & J.T.C. Renting-Kuijpers, The Seventeenth-Century Orange-Nassau Library, Utrecht (Hes),61

1993, p.91, Dohna-nrs. 148 en 157, en p.493, nr. 2475, p.662, nr.3595.

             “Sulx dat onder anderen oock dit, hem seer begheerich maeckte te verstaen de voorgaende Weeghconst,62

verhoopende daer deur tot grondelicke kennis dier saeck te commen: T’welck tot sijn vernougen oock

gebeurde”, in “Cortbegryp des Toomprangs”, The Principal Works of Simon Stevin Vol.I, Amsterdam

(Swets & Zeitlinger)1955, (bezorgd door E.J.Dijksterhuis), p.577. 
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maar er komt niets meer van.  63

In 1588 leggen Stevin en De Groot op een bijzondere wijze in een akte hun compagnonschap vast. 
Dat heeft betrekking op het bouwen of verbeteren van water uitmalende molens. De essentie ervan is dat
Stevin Jan de Groot al zijn rechten toekent in gelijke mate als voor hemzelf, met inbegrip van de helft van
de te verwachten winst. Dit met terugwerkende kracht, evenals voor de toekomst, voor al datgene wat
hieruit nog komen gaat.
De akte is uitzonderlijk, al was het slechts daarom dat Stevin, zou men zeggen, dit minstens zo goed had
kunnen regelen volgens zijn methode van ‘rekeninghe van compaignie’ uit 1581. 
Daarin legt hij uit hoe winst, verlies en investeringen van compagnons in verhouding tot ieders inbreng
rechtmatig en evenredig kunnen worden verdeeld. Een overdracht van bevoegdheden zou dan voldoende
zijn geweest. Dat gebeurt hier echter niet. 
Dit is niet een overdracht van bevoegdheden maar een overdracht van rechten en dat omvat aanzienlijk
meer.  Immers, als Stevin niet meedoet, en het werk volledig neerkomt op Jan Cornets de Groot, dan64

profiteert Stevin toch voor de helft ervan mee. Stevin is de uitvinder van deze verbeterde molens.
Er lijkt één reden te zijn geweest die beiden genoopt hebben dit zo te doen: het vrijmaken van de handen
van Stevin voor het onderwijs aan de prins en andere te verrichten studies voor deze weetgierige Maurits.
In Vita Politica, Het Burgherlick Leven, het werk van 1590 waarin hij zijn regels neerlegt voor het gedrag
van de vrije burger, schrijft Stevin dat hij dit mede beknopt gehouden heeft omdat hij bezig is met
“oeffeninghe in wisconstighe daet, daer mede wy hopen te doen nutten dienst ant ghemeene landt”. 65

Twee uitdrukkingen hierin verdienen een toelichting: “wisconstighe daet” en het “ghemeene landt”.
Laat ik beginnen met het laatste. Het “ghemeene landt” wil zeggen - ook in de hertaling - “het hele land”. 
De enige van wie door Stevin gehoopt kan worden nut te geven aan het land in zijn geheel is prins
Maurits. Zou niet op Maurits worden gedoeld dan zou het anders - zonder “ghemeene” - zijn geschreven.
Letten wij dan nu op “wisconstighe daet”. Dat wordt - begrijpelijkerwijze - vertaald met “toegepaste
wiskunde”. Dat geeft echter klontering ofwel misvatting met datgene wat daar thans onder wordt
verstaan. Ten tijde van Stevin bestaat er geen eigentijdse uitdrukking voor ‘toegepaste wiskunde’. 
Bij Stevin is er de natuur als zodanig die tot en met wiskunstig is, een natuur die in de gevonden
wiskunsten - er zijn er vele - rechtstreeks in ons hoofd wordt weerspiegeld. Weet men zo’n
weerspiegeling te benutten in de technische praktijk - bijvoorbeeld de hefboomwet in de tredmolen - dan
hebben wij te maken met de ‘daet’ waarmee die tredmolen wordt verbeterd.
Derhalve hebben we bij Stevin enerzijds de ‘spiegeling’ zoals de beginselen der meetkunst, en anderzijds
de ‘daet’ waarin die beginselen worden verwerkt, zoals bij de meetkunst in de ‘meetdaet’. 
Dat laatste is datgene waar Stevin in Vita Politica vermoedelijk op doelt, want voor de praktisch
ingestelde prins is de ‘daet’ belangrijker dan de beginselen, vooropgesteld dat die bewezen zijn. 
“De Meetdaet” is Stuk II in Wisconstighe Ghedachtenissen (1605) - in Stuk I komen nog ‘houckmaten’

Simon Stevin, “De Beghinselen des Waterwichts”, bezorgd door E.J.Dijksterhuis, The Principal Works of63

Simon Stevin, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1955, p.386.

Uit een akte opgemaakt in de secretarie van de stad Delft op 23 augustus 1588:64

            “nochtans hij comparant [Stevin] deselve verworven ende geimpetreert heeft, zoe wel ten behouve ende

prouffytte van Mr. Johan de Groot, als van hem comparant sulx dat alle de gerechticheyt vandien ende alle

trecht twelckmen vuyt crachte derselver soude mogen genyeten zoe wel den voornoemde De Groot als hem

comparant es competerende ende van die respective dagen dat deselve geimpetreert sijn geweest

gecompeteert heeft. Cederende mede voor zoe vele het noot zij ten behoeve ende proufitte vanden zelfden

De Groot die gerechte helfte van alle recht ende gerechticheyt derselver brieven aen hem selven

reserverende de wederhelft vandyen. Actum utsupra, ende was onderteykent J.Groenhout.”

Simon Stevin, Het Burgherlick Leven & Anhangh, gepresenteerd en toegelicht door Pim den Boer, hertaald65

door Anneke C.G.Fleurkens, Utrecht (Bijleveld) 2001, pp.28-29.



- 31 -

(een vorm van sinustafels) en driehoeksmeetkunde voor - waarin Stevin zijn meetkundige oefeningen aan
prins Maurits en diens verwerking daarvan, heeft neergelegd.
Stevin en De Groot oogsten in deze jaren tevens veel succes met het verbeteren van molens voor het
uitmalen ofwel - in dit geval - voor het doorstromen van water in de stad Delft, waarvan een getuigenis uit
1590 is bewaard (zie hierna in het hoofdstuk over de molens). 

De eerste jaren te Leiden

De eerste jaren na Stevins aankomst te Leiden worden gekenmerkt door een grote mate van productiviteit.
Na de Nieuwe Inventie van Rekeninghe van Compaignie (1581) verschijnt Tafelen van Interest,
midtsgaders de constructie der selver, ghecalculeert door Simon Stevin Brugghelinck (1582). Ook hierin
komen diverse uitheemse vernederlandste woorden voor. Het werk is opgedragen aan de magistraat van
Leiden. Volgens de eerder genoemde Van Rijckhuijsen kreeg Stevin daarvoor 20 ponden als beloning. 66

De vraag doet zich voor of Stevin ook voor zijn Nieuwe Inventie, die opgedragen is aan de burgemeesters
van Amsterdam, een dergelijke - gebruikelijke - beloning heeft gekregen. In het gemeentearchief van
Amsterdam kan daarover niets worden gevonden.
Vervolgens verschijnt Problematum Geometricorum - over meetkundige problemen - in gratiam D.
Maximiliani, Domini a Cruningen etc. Libri V, Auctore Simone Stevinio Brugense. Het jaar van
publicatie wordt niet vermeld. De reden kan daarin liggen dat Stevin zijn Leidse vriendenkring niet voor
het hoofd heeft willen stoten. In Dialectike (1585) meldt hij namelijk dat hij nog een werk in het Latijn
gereed heeft liggen, maar onder zijn vrienden zijn er die het Latijn onvoldoende machtig zijn, weshalve
hij hen heeft moeten beloven dat werk uit te brengen in de landstaal, in het Nederduytsch. 67

Uit Dialectike en Stevins vooraankondiging ervan in De Beghinselen des Waterwichts (1586) kan worden
opgemaakt dat het hier een werk betreft over de beginselen der meetkunst, een werk dat nimmer
gepubliceerd is. Op de volgende pagina geef ik Stevins Latijnse ‘cortbegryp’ ervan uit Dialectike. 
Wie een dergelijke belofte heeft gedaan kan bezwaarlijk nog een Latijns werk uitgeven, vandaar het
ontbreken van het jaartal in Problemata Geometrica. Vermoedelijk moet het - zoals in de inleiding reeds
vermeld is - op 1584 worden gesteld, omdat Justus Lipsius (1547-1606), hoogleraar te Leiden, zich in dat
jaar in negatieve zin uitlaat over Stevin.  Stevin zou nauwelijks de taal kennen - Latijn - de taal die in de68

wetenschap ‘comme il faut’ is.
Dat wijst erop dat Lipsius Stevins Problemata Geometrica niet kent, dus kan dit niet eerder dan in 1584
verschenen zijn. In dat jaar is hij ook reeds technisch actief: de thesauriersrekening over 1584 van Delft
noemt voor onkosten van een “tsaemsprekinghe van eenen Mr. Sijmon van Leijden, Inventeur van sekere
conste op tstuck van Waterlosinge” een post van 5 gulden en 12 stuivers.   Op het Rapenburg te Leiden69

neemt Stevin proeven met een nieuw soort pomp - waarvan Lipsius kan hebben kennis genomen - 
waarover later meer. Tot in 1589 verwerft Stevin een flink aantal octrooien, waarvan negen in dat jaar.
In 1585 volgt dan Dialectike ofte Bewysconst. Dat is een methodologisch belangrijk werk omdat Stevin
daarmee de oude dialectica voor het zoeken naar waarheid laat vervallen. Hij vervangt het door zijn
stereotiepe indeling in definities en werking, waartoe zowel Giordano Bruno (1548-1600) als Euclides’
Stoicheia - ‘Beginselen’ ofwel ‘Elementen’ - hem geïnspireerd hebben. Hij laat het gelden voor alle

E.J.Dijksterhuis, Simon Stevin, ’s-Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1943, p.35.66

Dialectike, zesde ongepagineerde bladzijde van het voorwoord.67

Volgens Lipsius is Stevin “een gewone wiskundige, die geen enkele wetenschap kent, en nauwelijks de taal;68

bovendien eerder een praktische dan een theoretische wiskundige”. zie Geert Vanpaemel, bijlage III, p.2. 

E.J.Dijksterhuis, o.c., pp.190-191.69
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wetenschappen. De definities zijn nodig om exact het onderwerp vast te stellen en vast te houden, en de
werking heeft betrekking op de samenhang tussen oorzaak, gevolg en omgekeerd.
In het voorwoord van Dialectike schrijft Stevin dat het hem nog niet mogelijk is het bovengenoemde -
nimmer gepubliceerde - Latijnse werk in het Nederduytsch over te zetten omdat in de landstaal de nodige
wetenschappelijke termen ontbreken. Eerst moet hij Dialectike schrijven alvorens hij dat kan doen.  70

In Dialectike geeft hij naast het Latijnse ‘cortbegryp’ - zie hieronder - er ook een in het ‘Nederduytsch’.

Stevins meetkundige beginselen in het Latijn. Uit Dialectike p.153.

Dialectike, o.c., zesde ongepagineerde bladzijde van het voorwoord.70
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Stevins ‘wiskunstige’ taken voor prins Maurits

Een opmerkelijke door Hendrick Stevin - zoon van Simon Stevin - aangehaalde uitspraak is die van
Adriaen van Roomen uit 1592, waarin deze zegt vernomen te hebben dat Simon Stevin de aan de kust
gelegen waterbouwkundige werken inspecteert en dat hij dat bijzonder goed zou doen. 71

Omdat geen akten te vinden zijn waarin Van Roomens uitspraak bevestigd wordt, ligt de conclusie voor
de hand dat Stevin de inspecties uitgevoerd heeft in opdracht van prins Maurits. In één adem mag daarbij
Stevins bezoek in 1591 aan de ‘keizerlijke stad’ Dantzig worden genoemd, voor welke stad hij adviezen
uitbrengt voor het verbeteren van de havens.  72

In de Anvang der Waterwichtdaet  schrijft Stevin de lezer, dat hij daarin slechts een paar bevestigende
proeven geeft die uit De Beghinselen des Waterwichts volgen, hoewel die “ons [Stevin] niet weerdich
dunckende, den naem van Waterwichtdaet te verstrecken”. Daarom staat het woord ‘anvang’ erbij. 
De ‘daet’ bij Stevin handelt over de technische praktijk, theorie-bevestigende proeven, mits zij geen
betrekking hebben op de ‘daet’, horen daar niet toe. 
Hij sluit af met de opmerking dat de “beminde lezer believe dit int goede te nemen, ende de rest t’sijnder
tijdt te verwachten”.  73

Hier mag gezegd worden dat Stevin zijn kunnen heeft overschat, al weet hij er op den duur toch iets van
te maken, met name op het gebied van de waterschuring. Het zijn voor het merendeel hydrodynamische
problemen, waarin hem - afgezien van zijn ervaringskennis - het theoretisch inzicht ontbreekt.
Welke de ‘waterdaden’ zijn die Stevin op het oog heeft - die hij alle met prins Maurits (die Stevins
Waterwicht reeds kent) - heeft besproken, lezen wij in “Vant Stofroersel des Eertcloots” en wel in een
extra pagina - “Oirsaeck der beschrijving deses 2 boucks” - die aan dit “Stofroersel” voorafgaat:
   “Nadat zijne Vorstelijke Genade van de bouwkunsten de vermaarde ondersoort ‘Huysbou’ had gelezen

en zich daarnaast in de praktijk van de vestingbouwkunde zeer geoefend had, heeft hij aldus gezien
welke moeilijkheden daarin te voorschijn komen, van werken die door slechte grond wegzinken en
omvallen; en hoe ze bij hoogwater wegspoelen waar zich waterstromen er tegenaan bewegen, hoe de
grachten verzanden en dichtslibben. Op verscheidene plaatsen kon men in de grachten geen
behoorlijke diepte krijgen door opwellen van het zand; dikwijls konden ook de heipalen in het welzand
niet op de vereiste diepte komen. Hij zag voorts dat sommige havens verzandden of vol raakten met
slijk, waarvan het bij sommige die men tegen grote kosten meende te verbeteren, nog erger was
geworden, en dat de adviezen van de een en van de ander tegen het boven beschreven onheil dikwijls
zeer verschillend uitvielen, zonder enige algemene en zekere basis in acht te nemen, hetgeen behalve
de verloren kosten dikwijls tot onzekerheid leidt in het land. 
Daar dergelijke moeilijkheden zich op deze wijze gedurende enige tijd aan mij hadden voorgedaan,
begon ik de oorzaken te onderzoeken, waarbij ik hoe langer hoe meer al datgene optekende wat mij

            “dat hem in an Zee gelege lantschappen de opsicht bevolen is over de reetschappen, door welcke het lant71

tegen de Zee, beschermt wort; welc ampt ic versta, dat hy met grooten lof en verwondering van allen

uytvoert”, in Hendrick Stevin, Wisconstich Filosofisch Bedrijf, Leyden (de Croy) 1667, I.Boec, p.4.

B.Woelderink, “Het bezoek van Simon Stevin aan Dantzig in 1591", Tijdschrift voor de Geschiedenis der72

Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek, jrg.3 (1980), nr.4, pp.178-186.

F.C. Berkenfelder, “Some unknown archivalia in the Gdañsk (Danzig) archives”, From Dunkirk to Danzig,

Hilversum (Verloren) 1988, pp.157-158. Hierin staat tevens dat Stevin in 1590 nog geen gelegenheid kon

vinden om naar Dantzig af te reizen.  

            “Anvang der Waterwichtdaet”, bezorgd door E.J.Dijksterhuis, The Principal Works of Simon Stevin,73

Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1955, p.485.
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voor de zaak van belang leek, en dat zich steeds op dezelfde wijze gedraagt.” 74

Niet van belang ontbloot is Stevins opmerking dat hij allengs datgene optekent wat voor hem ‘een vaste
gang heeft’. Dat zijn de werknotities van Stevin die Isaac Beeckman (1588-1647) heeft gekopieerd. 75

Daarin wordt vermeld wat voor Stevin vast staat - zaken die zich altijd op dezelfde wijze voordoen - al
moet hier en daar naar de oorzaken nog worden gezocht. Doorgaans zijn het notities in postulaatvorm -
‘postulaat’ in de moderne betekenis, dat is niet de betekenis van ‘axioma’ die Euclides eraan geeft -
waarvan de juistheid achteraf nog wiskunstig moet worden bevestigd of ontkend.
Verderop in de pagina zegt Stevin dat de prins hem verzocht heeft de oorzaken na te speuren, waarbij het
“Stofroersel” voor de prins van voordeel is geweest. Reden voor Stevin “Vant Stofroersel des Eertcloots”
in Wisconstighe Ghedachtenissen op te nemen. Echter niet bij de ‘Huysbou’ - waartoe ook deze
‘waterdaden’ behoren - omdat het ‘Stofroersel’ handelt over de werking van de natuur in het algemeen,
zonder enig ingrijpen van de mens. Wil men tot de ‘waterdaden’ komen, dan moeten eerst de krachten en
bewegingen zoals die door de natuur op aarde in werking worden gesteld, bekend zijn. Inderdaad komt
Stevin in het “Stofroersel” zo tot ‘wandelende’ rivieren’, waarmee hij iets heeft kunnen doen. Verder laat
hij zien dat in zee uitstromende rivieren in hun monding drempels veroorzaken, iets dat voor een
zeehaven hinderlijk is. Echter is hij ook van mening dat wat op aarde land is, zonder uitzondering op den
duur zee wordt, en omgekeerd.
Stevin had het voornemen het eerste boek van Wisconstighe Ghedachtenissen - waarin zijn filosofie van
de wijzentijd - te vervolgen met “Vanden Hemelloop”.  Bij nader inzien acht hij het beter de meest76

algemene krachten die op aarde werken als eerste te bespreken. 
Op de pagina van de “Oirsaeck der beschrijving deses 2 boucks” wordt ook vermeld dat Maurits zich
geoefend heeft in de “Sterctebou”. Dat deed hij samen met Simon Stevin, want alles waarin de prins zich
geoefend heeft, zou blijkens het titelblad en het desbetreffende “cortbegryp” van Wisconstighe
Ghedachtenissen daarin gepubliceerd worden, ook de oefeningen in “Sterctebou”. Dat dit er niet van
kwam, vindt zijn reden daarin dat het in 1608 niet “volcommelick” genoeg zou zijn en de drukker datgene
wat gereed was niet langer ongepubliceerd wilde laten liggen.  Ook de “Huysbou” viel daarom af.77

Niettemin houdt dit in dat Stevin en Maurits gezamenlijk alles wat in Maurits bibliotheek over
“sterctebou” aanwezig is geanalyseerd hebben, met als resultaat De Sterctenbouwing van 1594. 
Stevin schrijft dat hij daarin heeft voortgeborduurd op het beste dat over ‘sterctebou’ voorhanden is.

            “Nadien sijn Vorstelicke Ghenade ghelesen hadde de Bouconstens vermaerde afcomst de Huysbou [in de74

marge: Speciem Architecturam], en daerbenevens hem inde Sterctebou dadelick seer geoeffent : Soo heeft

hy gesien wat swaricheden daer in te vooren commen , van wercken die deur qua gront insincken en

omvallen : En daer stroom teghen comt, hoese met hooghe wateren afspoelen , de grachten versanden , en

verslemmen. Tot ettelicke plaetsen en condemen inde grachten gheen behoirlicke diepte crijghen , om de

opwelling vant sandt: De heypalen en conden oock dickwils int welsandt tot gheen begheerde diepte

gheraken. Sach voort dat sommige havens versanden, of met slijck vervulden, welcke men meenende te

verbeteren, na groote cost somwijlen vererghert waren , en dat den raedt van d’een en d’ander teghen de

boveschreven onghevallen , dickwils seer verscheyden viel, sonder op eenighe gemeene seker gront gelet te

worden , streckende dickwils benefffens verloren costen tot onsekerheyt des landts.

Nu alsoo my over een tijt derghelijcke swaricheden ontmoet hadden , ick begaf my tottet  ondersoucken der

oirsaken , allenx alsnu alsdan opteyckenende al t’ghene my totte saeck docht te dienen , en vast te gaen”, in

“Vant Stofroersel des Eertcloots”, Wisconstighe Ghedachtenissen, Stuk I, Leyden 1608, p.51.

Zie Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634, publié avec une introduction et des notes par C.de75

Waard, Tome Deuxième 1619-1627, La Haye (Martinus Nijhoff) 1942.

Zie Wisconstighe Ghedachtenissen, Stuk I, p.18.76

Zie “Van ettelicke ghebrekende stoffen, die inde voorgaende Cortbegrijpen wel gestelt wesende, nochtans77

daer na onbeschreven sijn ghebleven.” in Wisconstighe Ghedachtenissen, Leiden 1608, Stuk V, p.107.
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Uitgaande van een eenvoudig uit te zetten volmaakte vesting, is het werk bedoeld voor het onderricht in
vestingbouwkundige beginselen, waarin de voors en tegens van 29 essentiële vraag- en discussiepunten -
maatvoering inbegrepen - worden besproken. Daarmee kan de lezer zich op zijn keuze oriënteren. 
Ook volgens de vestingbouwkundige Freitag is Stevins werk vooral bedoeld als een werk ‘zur
Disputation’.  Vrijwel alle vestingbouwkundige werken uit Maurits bibliotheek worden in De78

Sterctenbouwing genoemd. 
In zijn proeve van een reconstructie van ‘Huysbou’ zegt Van den Heuvel over De Sterctenbouwing: 
   “the work does not set out to be a detailed study of the construction of Dutch fortificatons in practice;

presenting existing knowledge rather than a new theory of fortifications”. 
Daar moet ik wel op ingaan. 79

Hieronder laat ik een afbeelding zien uit De Pasino’s L’Architecture de Guerre, een van de werken -
“existing knowledge” dus - die Stevin bestudeerd en verwerkt heeft. 80

Daarin is een kanon te zien dat zo is opgesteld - zoals dat op die onhandige wijze nooit gedaan wordt - dat
het schot afglijdt op het buitentalud, ricocheert of weerkaatst als ware het een lichtstraal op een spiegel,
zodat het weinig of geen schade uitricht. Met deze prent vang ik twee kwesties in één: het ravelijn voor de
muren en de inspringende courtine. Beide zaken worden in De Sterctenbouwing afgeraden. 81

Stevin zegt dat de vijand die zo’n ravelijn eenmaal in bezit heeft, zich reeds meester heeft gemaakt van de
gracht. Die gracht kan met materiaal van het ravelijn worden gedempt. Dan is het niet moeilijk meer,

De inspringende courtine van De Pasino

Adam Freitag, Architectura militaris, Leyden (Elzeviers) 1631, p.5.78

Charles van den Heuvel,‘De Huysbou’. A reconstruction of an unfinished treatise on architecture,79

townplanning and civil engineering by Simon Stevin, Koninklijke Nederlandse Academie van

Wetenschappen, Amsterdam 2005, p.15.

Aurelio de Pasino, L’Architecture de Guerre, Antwerpen (Plantijn) 1579, p.63.80

Simon Stevin van Brugghe, De Sterctenbouwing, Leyden (Van Ravelenghien) 1594, p.50ff. en p.71ff.81
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onder gelijktijdig enfileren van de bastions, de onderwal te nemen en de hoofdwal te bewerken. Het is dus 
beter het ravelijn weg te laten. Dat geldt ook voor halve manen of andere buitenwerken voor de bastions.
Afgezien van het ravelijn in dit voorbeeld van De Pasino, is er een inspringende courtine weergegeven, 
die halverwege een zwak punt heeft. Die courtine kan - voor de aanliggende helft - maar uit één bastion
met flankerend vuur bestreken worden. Dat scheelt de helft aan kracht (ook van het ravelijn uit kan de
courtine niet worden bestreken). Flankerend vuur - dat is langs de muren strijkend vuur - is in de tijd van
Stevin essentieel voor het verdedigen van vestingwerken. Een kanon kan slechts eenmaal in de tien
minuten een schot uitbrengen. Dan is het beter langs de muren te strijken en daar alles aan vijandelijks
weg te blazen - termen van Stevin - dan frontaal vuur uit te brengen. Met hortend vuur heeft dat laatste
weinig zin. Tenzij men veel kanonnen heeft en dat was toen niet het geval. Derhalve  moet de courtine
vanuit twee aanliggende bastions kunnen worden bestreken. 
Stevins oplossing is het leggen van een bastion op de inspringende punt. Dat wordt dan een zeer sterk
bastion, omdat het goed door de twee aangrenzende meer naar voren gelegen bastions beschermd kan
worden. Dat heeft weer een nadeel, want de vijand valt altijd aan op het zwakste punt, zodat het beter is
alles van gelijke sterkte te maken. Dat is een reden waarom Stevin regelmatigheid in de vesting
aanbeveelt. Tenslotte: als men een rechte lijn trekt van de keel van het ene bastion naar die van het
andere, kan daarlangs een rechte courtine gelegd worden met het voordeel dat de hoekpunten - de
saillants - van de bastions stomper gemaakt kunnen worden. Ook de flanken kunnen dan vanuit een ander
bastion bestreken worden en bovendien zijn ze sterker (zie Cataneo’s tweede zeshoek verderop). 
Dus bij Stevin: geen ravelijnen, geen inspringende courtines en geen buitenwerken voor de bastions. 
Prins Maurits is het, naar is gebleken, daar mee eens, hoewel de vroede vaderen van Breda meenden de
verdedigingswerken toch van buitenwerken te moeten voorzien. 82

Hiermee is voldoende duidelijk dat De Sterctenbouwing geen weergave is van “existing knowledge” zoals
het volgens Van den Heuvel zou zijn. Het is juist forse kritiek erop.
In De Sterctenbouwing komt voorts een beschrijvend model voor om het gedrag van rivieren en andere
waterlopen te onderzoeken.  Daaraan gaat Van den Heuvel in zijn reconstructie van ‘Huysbou’ - waarin83

een hoofdstuk over Stevins ‘waterdaden’ voorkomt - geheel voorbij. 
Afgezien van “De Meetdaet” heeft Stevin zich tot 1594 in technisch opzicht voor de prins met de
‘bouconsten’ zoals ‘sterctebou’ en ‘huysbou’ - de ‘waterdaden’ inbegrepen - bezig gehouden.
Nu is er in Wisconstighe Ghedachtenissen nog een andere pagina - kennelijk eerder geschreven dan die
van “Oirsaeck der beschrijving deses 2 boucks” - waarin eveneens de ‘huysbou’, de ‘sterctebou’ en
prinselijke activiteiten aan bod komen. Blijkens de uitgiftedata van Stuk III - “Vande Deursichtighe” - is
deze van 1605, terwijl Stuk I met daarin “Oirsaeck der beschrijving deses 2 boucks” van 1608 is.  84

Ditmaal niet over de moeilijkheden die het water met zich mee kan brengen, maar rond het perspectief,
dat door Stevin ‘verschaeuwing’ - lees ‘vèr-schouwing’ - wordt genoemd. Mede omdat Vitruvius reeds

FransWestra, Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in het eerste tijdperk van de Tachtigjarige82

Oorlog, 1573-1604, Alphen aan den Rijn 1992, p.58. 

            “ghelijckmen deur cleyne gheschilderde clooten, diemen draeyt en keert daermense hebben wil, bequamelick83

gheraeckt ter kennis vande ghedaente des grooten Weereltcloots, alsoo comtmen deur cleine fonteinkens

(diens stroomkens wy keeren en wenden soo wyse begheeren, ende voor ons reetschappen verstrecken, daer

mede wy hier schuyringhe maken, ghinder een santplaetken doen wassen, elders modder vergaren en

dierghelijcke) lichtelick tot kennis vande ghedaenten ende eyghenschappen der groote stroomen.”, in De

Sterctenbouwing, p.84, W.H.Schukking, “The Art of War”, The Principal Works of Simon Stevin,

Vol.IV,Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1964, p.217.

Stevin schrijft over ‘huysbau’ en ‘stercten’; voor ‘huysbau’ staat in de marge ‘architeturam’; dit bedoeld als84

‘huysbau’ ofwel ‘huysbou’ met de ‘sterctebou’inbegrepen. Zie “Van de Verschaeuwing, ”The Principal

Works of Simon Stevin, Vol. IIb, bezorgd door D.J.Struik, Amsterdam (Swets & Zeitl,) 1958, p.800.
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zegt dat kennis van het perspectief naast plattegronden en doorsnedetekeningen, gunstig is voor de
bouwmeester, heeft de prins zich daarin met Stevin bezig gehouden.  85

Dat Stevin tweemaal een ‘huysbou’ zou hebben geschreven zoals Van den Heuvel in zijn proeve van een
reconstructie aangeeft, ligt dan niet in de rede. Stevin schreef niet meer dan een concept, anders zou het
wel in Wisconstighe Ghedachtenissen zijn opgenomen. Daartoe was het niet ‘volcommelick’ genoeg. 
‘Huysbou’, ‘sterctebou’ en perspectief horen volgens Stevin bij elkaar. 
Dat is voor mij aanleiding om Cataneo’s L’Architettura van 1567, dat in de bibliotheek van Maurits
aanwezig is, nader te bestuderen.
Ook Cataneo - die in Stevins De Sterctenbouwing (1594) wordt genoemd - beschouwt zowel ‘huysbou’
als ‘sterctebou’ als delen van de architectuur in het algemeen. 86

Cataneo behandelt ze achtereenvolgens, maar komt er toch hier en daar niet onderuit ze bijeen te nemen,
omdat steden niet slechts bewoond maar ook verdedigd moeten kunnen worden. Dat komt ook tot uiting
in de teksten van Stevin zoals die ons door zijn zoon Hendrick zijn overgeleverd.  87

Stedenbouw idealiter impliceert ‘sterctebou’ van oudsher. Weliswaar zijn er in de politieke praktijk -
kosten, inschatten van dreiging - steden of grote dorpen met semi-stedelijke functies zoals bijvoorbeeld
Maassluis, die niet aan deze eis voldoen, maar in zijn ‘huysbou’ gaat Stevin er, zoals gebruikelijk, niet
aan voorbij. Het is dan niet onjuist dat Stevin het hoofdstuk “Van de Form der Steden” tot de ‘crychconst’
heeft gerekend, hoewel zijn zoon het in Materiae Politicae (1649) bij de ‘huysbou’ heeft geplaatst. 
Wèl had Stevin het voornemen in Stuk V van Wisconstighe Ghedachtenissen onder Vande Crychconst in
louter militair opzicht aan de ‘sterctebou’ nog nader aandacht te besteden zoals hij dat in “Van de Form
der Steden” aankondigt. 88

In de architectuurgeschiedenis staat Cataneo niet zo hoog genoteerd. Zijn werk is meer technisch dan
esthetisch van aard, maar dat is juist waar het bij Maurits en Stevin om draait.
Cataneo is de enige auteur die huizenbouw, stedenbouw en vestingbouwkunde in één geïntegreerd geheel
bespreekt, compleet met een methode voor de weergave in perspectief, aangevuld met de lichtbreking,

Zie Ton Peters, Vitruvius Handboek bouwkunde, boek 1, hoofdstuk 2, Amsterdam (Atheneum - Polak &85

Van Gennep) 1997. Vitruvius leeft in de eerste eeuw voor Christus.

Van Pietro Cataneo’s Architettura bestaan twee edities: I quattro primi Libri d’Architettura van 1554 en86

L’Architettura uit 1567, in welke laatste uitgave de vier boeken zijn aangevuld tot acht. 

In A.D. Renting & J.T.C. Renting-Kuijpers, The Seventeenth-Century Orange-Nassau Library, Utrecht

(H&S) 1993, p.488 wordt onder nummer 2449 naar deze twee edities verwezen zonder aan te geven welke

van de twee in de Maurits-catalogus van graaf Dohna wordt aangeduid. Dohna schrijft “Architectura de

Pietro Cataneo” (zie Oud-Holland, A’dam 1897, p.17). Dat wijst op de uitgebreide editie, anders zou dat

anders zijn genoteerd. Tevens komt in boek VIII het perspectief, spiegeltheorie en de lichtbreking voor,

evenals in Wisconstighe Ghedachtenissen (overigens is de breking - ‘wanschaeuwing’ - in Stevins

‘cortbegryp’ aangeduid, maar in het werk niet opgenomen).

            “De viersijdege rechthouck op een plat even landt is mijns bedunckens der Steden bequamste form, ...87

Angaende hier op geseijt wort dat rechthoucken der Steden qua [kwade] Sterckte veroirsaken, om dat de

bolwercken daer commende scherp vallen; Ick segh daer tegen sulcx niet nodich te wesen; Maer recht te

mogen sijn, wanneermen de Strijckweeren [in de marge: flanken] der nevenstaende bolwercken noch eens

soo lang maeckt als de Strijkweeren der rechthouckige bolwercken op de rechthoucken der Stadt

commende. ... daer van ick in de Stercktebou eijgentlicker seggen sal”, in H.Stevin, Materiae Politicae

Burgherlicke Stoffen, Leyden, 1649, pp.25-26. Hendrick Stevin heeft hierin teksten opgenomen die zijn

vader achterliet. 

            “Ghelijck de leering in crijchandel van het logieren, naerderen, en veltslach, daer elders breeder afgeseijt is88

...”, in Simon Stevin, “Van de Form der Steden”, Eenighe stucken der Crychsconst, bezorgd door H.Stevin,

Koninklijke.Bibliotheek, manuscript 128-A-9-II, fol.4v. 
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een onderwerp dat Stevin bij nader inzien, hoewel in de inhoudsopgave - het ‘cortbegryp’ - als 
“wanschaeuwing” vermeld, niet in Wisconstighe Ghedachtenissen heeft opgenomen.
Weten we voorts dat Cataneo een afgerond geheel geeft voor de situatie in Toscane, dan hebben we hier
bij elkaar wat Maurits en Stevin in de vroege jaren negentig bezig houdt: naast de voortzetting van hun
‘wisconstighe’ occupatie, is dit stedenbouw met vestingbouw en huizenbouw. Niet voor Toscane, maar
voor de situatie in de met water gemoeide Nederlanden, waarbij Stevin de waterschuring - op diepte
houden van grachten en havens - rekent tot de ‘huysbou’. ‘Huysbou’ gezien als architectuur in het
algemeen. Voor Stevin is het een project tot aan het eind van zijn leven toe. 
Anders gezegd: Stevin beoogt zich op te werken tot een verbeterde Cataneo voor de Nederlanden.
De zinsnede in de extra ingevoerde pagina “Oirsaeck der beschrijving deses 2 boucks”:
    “Nadien sijn Vorstelicke Ghenade ghelesen hadde de Bouconstens vermaerde afcomst de Huysbou [in

de marge: Speciem Architecturam], en daerbenevens hem inde Sterctebou dadelick seer geoeffent”
hoeft niet eens betrekking te hebben op de ‘huysbou’ van Stevin. Het kan ook die van Cataneo zijn.
Er zijn twee argumenten die aantonen dat Stevin het werk van Cataneo grondig heeft bestudeerd.
Het eerste argument is dat Stevin bij Cataneo inspiratie heeft opgedaan in de lichtbreking, zoals die door
Cataneo met verwijzing naar de tekeningen op de volgende pagina als volgt besproken wordt: 
In de linkertekening bevindt zich bij A een menselijk oog. Als het vat leeg is, kan A het voorwerp bij E -
een munt of iets dergelijks - zien via de lichtstraal AE. Een oog bij C kan het voorwerp E niet zien als het
vat leeg is, vanwege de te hoge rand van het vat. Giet men er echter water in, dan verandert dat zodra het
water de lijn FG heeft bereikt. Het oog bij C kan het voorwerp bij E dan zien via de lichtstraal CD die bij
D in de richting van E gebroken wordt. De tekening rechts geeft het tegendeel weer: zou zich bij A een
oog kunnen bevinden, dan kan dit oog het voorwerp bij E zien als het vat leeg is, het oog bij C kan dat
echter niet. Wordt het vat met water gevuld, dan ziet het oog bij C het voorwerp toch, via de lichtstraal
CD, die bij D door breking in de richting van E wordt voortgezet. 89

Het is buiten enige kijf dat Stevin dit gelezen heeft, omdat hij vrijwel letterlijk de beschrijving van
Cataneo overneemt in “Van de Verschaeuwing”. Hij maakt daar aannemelijk dat in het normale geval, bij
een natuurlijke blik, het licht van het oog naar het voorwerp in rechte lijnen verloopt. Echter is dat niet
altijd zo, want bij water in een vat heeft nog nooit iemand een voorwerp, een munt bijvoorbeeld, gezien
op de plaats waar het lag, aldus Stevin. Daarna volgt vrijwel exact de beschrijving van Cataneo: als men
in een leeg vat de munt niet kan zien - omdat de te hoge rand dat in de weg staat - dan verandert dat als
men het vat met water tot op een zekere hoogte vult.  90

            “Come per esempio saria quando noi ponessemo nel fondo del vaso la cosa visibile E, la quale se il vaso serà89

voto d’acqua serà veduta dall’occhio A, ma non già dall’occhio C; ma se il vaso s’empirà d’acqua sino alla

linea FG, allora l’occhio C la vedrà per la refrazzione che il razzo CD farà nel ponto D arrivando fratto ad

E, onde l’occhio C, il quale nel vaso non poteva vedere la cosa E, con l’acqua che si serà posta la vedrà per

la linea CD.

Per il contrario, ... come per esempio saria quando noi ponessemo fuora d’un gran vaso la cosa visibile E, la

quale, se il vaso serà votio, serà veduta dall’occhio A, ma non già de l’occhio C; ma se il vaso s’empirà

d’acqua sino alla linea MN, allora l’occhio C la vedrà, per la frazzione che il razzo CD farà nel ponto D,

arrivando fratto ad E. Per la qual cosa l’occhio C, il quale nel vaso votio non poteva vedere la cosa E, con

l’acqua, poi che si serà posta, stando l’occhio nell’acqua verdrà la detta cosa E per la liena CD”, in

“L’Architettura di Pietro Cataneo Senese”, Pietro Cataneo, Giacomo Barozzi da Vignola, Trattati, Milaan

(Il Polifilo) 1985, pp. 451-452.  

            “T’welck daer an blijckt, dat ligghende een penninck of ander saeck op den gront eens ledich vats, alsoo90

datmen dien penninck, of om eyghentlick te spreken, de schaeu van dien penninck niet sien en can, om den

cant des vats wil, en datmen daer na t’selve vat met water vult men siet den penninck soot schijnt wel

bescheedelick: Doch ten is den wesentlicken penninck self niet, noch oock de schaeu diemen inde locht sien

can, maer een ander schaeu deur t’water veroirsaeckt”, in “Vande Verschaeuwing”, The Pricipal Works of

Simon Stevin, Vol. II, ed. D.J.Struik, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1958, p.820.  
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Het tweede argument is dat Stevin bij Cataneo inspiratie heeft opgedaan voor de geïdealiseerde vorm van
zijn zeshoekige vesting in De Sterctenbouwing van1594.
De linker versterkte regelmatige zeshoek op de volgende pagina is naast de kleine bastions op de hoeken
voorzien van tussenbastions in de courtines. Stevin wijst dat af omdat er dan sterke en minder sterke
bastions ontstaan, en de vijand altijd aanvalt op het zwakste punt. De schootslijnen bedoeld voor
flankerend vuur langs de flanken van de bastions zijn echter duidelijk aangegeven. Schootslijnen in
frontale richting, recht op de vijand gericht, ontbreken. De reden is dat kanonnen slechts eenmaal in de
tien minuten een schot kunnen uitbrengen, en het kanon na zes schoten langere tijd moet worden gekoeld.
Vestingbouw impliceert aanpassen aan datgene wat kanonnen kunnen uitrichten. De beste mogelijkheid
die overblijft is het wegblazen - uitdrukking van Stevin - van alles wat zich langs de muren bevindt.
Stevin noemt dat ‘strijcken’(“STRIICKEN, STRIICKEN segh ick, is een wit” - “wit” in de betekenis van
doelwit ofwel het voornaamste oogmerk).  Ook Cataneo doet dat zo. De ‘moortkuylen’ - term van Stevin91

(dat zijn de inwendige kanon-opstellingen ofwel schutsels in de bastions) - zijn duidelijk te zien.
In zijn tweede editie echter - die van 1567 - heeft Cataneo een zeshoek toegevoegd met vergrote bastions
op de hoeken waarbij de tussenbastions zijn weggelaten. De courtines hebben een lengte van de gerichte
dracht van een musket, zodat die effectief door musketiers kunnen worden beschermd. 
Ik doel op de zeshoek die rechts is weergegeven. Het is een eenvoudige schets, met slechts enkele
schootslijnen, die precies de beginselen bevat die in De Sterctenbouwing door Stevin zijn uitgewerkt.  92

Overigens heeft Stevin alle vestingbouwkunde bestudeerd waarover hij met Maurits kon beschikken. 
Zijn voor aankomende ingenieurs geïdealiseerde plattegrond echter stoelt op die van Cataneo, dat is
duidelijk. De zeshoek is bij Stevin voor leerlingen de eenvoudigste vorm waarin ideale - ‘volcommen’ -
condities voor de verdediging kunnen worden verwerkt. Het is niet zo dat Stevin de zeshoek als de beste
vesting beschouwt voor de praktijk. Niettemin, zijn zeshoek komt van Cataneo.
Weliswaar zijn er in Maurits bibliotheek, naast vestingbouwkundige werken, nog andere werken over
architectuur voorhanden, zoals die van Vitruvius, Alberti, en Serlio.
Treffend echter is dat - afgezien  van Stevins De Sterctenbouwing - juist bij Cataneo voor het merendeel 

Uit: Pietro Cataneo, “Proposizione XXVIII”,
L’Architettura,

 Libro Ottavo, Vinegia MDLXVII. 

Zie “De Sterctenbouwing”, The Principal works of Simon Stevin, Vol.IV, bezorgd door W.H.Schukking,91

kolonel b.d. der Genie, Amsterdam (Swetz & Zeitlinger) 1964, p.125.

Benut is Pietro Cataneo, Giacomo Barozzi da Vignola, Trattati, bezorgd door Elena Bassi e.a., Milaan92

(Polifilo) 1985. L’Architettura di Pietro Cataneo Senese is integraal opgenomen.

In noot 3 bij hoofdstuk XVI van ‘boek I', p.477, wordt de in de editie van 1567 toegevoegde versterkte

zeshoek vermeld.
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de onderwerpen voorkomen die ons door Hendrick Stevin uit de nagelaten handschriften van zijn vader in
Materiae Politicae (1649) zijn overgeleverd:
¯ waar men het best nieuwe steden kan projecteren, inbegrepen het in perspectief of in model brengen

van de plannen in karton, leer, was of aarde; in Sterctenbouwing doet Stevin dat ook; tevens geeft hij
naar Cataneo’s werkwijze een in perspectief getekend model van twee elkaar steunende bolwerken; 

¯ hoe men met het zich uitbreiden van de steden rekening moet houden;
¯ waar de residentie en daarin de plaats van de Vorst moet komen;
¯ hoe in het plan straten, kerken en publieke gebouwen gerangschikt moeten worden;
¯ hoe de ommuring en versterking van de stad moet plaatsvinden (baksteen is bij Cataneo beter dan

natuursteen);
¯ over havens en steden aan rivieren;
¯ over inundaties in vlakten en bescherming van steden in bergen;
¯ over sterkten in de vorm van regelmatige veelhoeken met schootslijnen en ‘moortkuylen’, waaronder

een regelmatige zeshoek met vergrote bastions, exact zoals Stevin die in Sterctenbouwing (1594)
uitwerkt;

¯ over ‘castrametazione’ van Romeinse kampen en hoe die aan te passen;
¯ over het paleis van de Vorst met daarin een dubbel appartement (zoals ook Stevin beschrijft);
¯ over de zuilen-orden (bij Cataneo heeft Vitruvius gelijk en heeft Serlio het fout; bij Stevin heeft alleen

de natuur gelijk en hebben beiden ongelijk: alleen het functionele telt);
¯ over water, reiniging, zuivering en watertransport;
¯ over meetinstrumenten en het uitzetten van figuren (via vuistregels behalve bij de zeshoek - dat gaat

met de halve middellijn - en de vijfhoek; de vijfhoek wordt uitgezet via een stelling van Euclides,
precies zoals Stevin dat - naast een vuistregel voor beginners - ook in Sterctenbouwing doet; 
Daniel Speckle in Architectura von Vestungen (1589) - die in verband met Stevins Sterctenbouwing
vaak wordt genoemd - geeft voor de vijfhoek alleen een vuistregel met gebruikmaking van een
reductiepasser; Speckle is duidelijk geen wiskundige);

¯ over het meten van afstanden, ook onbereikbare, omdat bijvoorbeeld de vijand zich daar bevindt;
(hieraan wordt door Stevin gerefereerd in zijn opdracht aan jonker van Brienen in Sterctenbouwing);

¯ over de meetkunde die voor het uitzetten van figuren nodig is;
¯ over perspectief en de lichtbreking in water (bij Stevin ‘verschaeuwing’ en ‘wanschaeuwing’).
Cataneo’s verwijzingen naar Vitruvius, Flavius Josephus en de Hebreeën, alsmede de plattegronden en
doorsnedetekeningen van Griekse tempels en moderne kerken, liet ik hieruit weg.
Ter vergelijking geef ik de hoofdstukken-indeling voor Stevins Huysbou die door Beeckman bij Stevins
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weduwe is aangetroffen.  De indeling loopt van ‘laag naar hoog’ en van ‘klein naar groot’, een weg die93

Stevin wel vaker volgt, omdat die nagenoeg overeenkomt met de gang van zaken bij het bouwen zelf. 94

Stevins hoofdstukken ende deelen des huysbouws
I Vande lycksydicheyt des gebous

¯ 1 Van de bepalinge ende beschryvinge der lycksydicheyt
¯ 2 Vande lycksydige ordeningh der Romeynse burgerlicke huysen en gemeene gestichts
¯ 3 Van de lycksydige ordeningh der Grieksche burgerlicke huysen

II Van de onderaertsche wercken
¯ 1 Van de grondtvastingh [fundering]
¯ 2 Van de bornputten, pompen, santboringh
¯ 3 Van de regenbacken
¯ 4 Van de heymelicken [secreten ofwel toiletten]
¯ 5 Van de kelders

III Van de gevels
¯ 1 Van de freyten der gevels [steunberen]
¯ 2 Van de deuren en veynsters, die in de gevels commen
¯ 3 Van de waterlysten
¯ 4 Vant cieraet der gevels

IV Van de steygers
¯ 1 Van de bequamheden ende onbequamheden dieder in stoff van steygers dient bedocht te worden
¯ 2 Van de bequamheden ende onbequamheden der wentelsteygers 
¯ 3 Van de steecksteygers
¯ 4 Inhoudende voorbeelden van gemeyngde steygers na bedwongen plaets
¯ 5 Van eenighe telkonstighe rekeningen, die in de stof van oirdening der steygers konnen te pas comme

V Van de sollen en overwelfsels
¯ 1 Van de steen overwelfsels
¯ 2 Van houten sollen
¯ 3 Van gepleisterde sollen
¯ 4 Van de daken 

VI Van de ordening der dealen eens huis als der kamers lichtplaetsen, gaelderijen, hoven, blocken ende ten laesten der dealen welcke een camer heeft
¯ 1 Van de vervoeginge der lichtplaetsen eens huis
¯ 2 Van de vervoeginge der lichtplaetsen eens blocks burgerlicke huysen
¯ 3 Van de verkiesinge der kamers of percken, elck tot haer gebruyck met insicht door welcke dat men bequamelick gaen mach of behoort te

gaen om tot de andere te comen en welcke niet
¯ 4 Van de vervoegingh der kamers of percken, die samen het huis maken
¯ 5 Van de vervoegingh der hoven
¯ 6 Van de vervoegingh der gaelderijen
¯ 7 Van de vervoegingh der stucken, die in kamers of percken vereyscht zijn, als steygers, portalen, schoorsteenen, schryfkasten,

heymelicken, fonteynen, brandinghplaetsen, regenpypen, leuven 
VII Van de ordening der steden

¯ 1 Van de middelen daer men groote en machtige steden door maken can
¯ 2 Van de verkiesingh der plaetsen, daer men de steden wilt leggen
¯ 3 Van de form der steden
¯ 4 Van de sluysen
¯ 5 Van de havens
¯ 6 Van de hoofden
¯ 7 Hoe men omt verdrincken der steden te voorkomen, bedyckte landen hoger doet wassen die daerdoor oock vruchtbaerder syn
Verscheyden aenteyckeningen
¯ Van metselarye
¯ Van Timmering
¯ Van Smedingh
¯ Van Roock
Aenteijckeningen op Serlyns en andere

Zie C.de Waard, o.c., Avertissement pp. III-IX, en Van den Heuvel, o.c., pp.504-505.  93

            “ghelyck ymant diens reden en reghel een huys wil bouwen, eerst overdenckt de eintlicke oirsaeck daert toe94

dienen sal, met een voortganck vant heel huys totte delen; maer daer na ant werck vallende, verkeerdelick

de deelen eerst maeckt, die t’samen het heel voortbrengen: Alsoo is hier myn voornemen sulcke oirden te

volghen [...] sal ick mette leeghste beghinnen”, in Hendrick Stevin, Materiae Politicae,Leiden 1649, p.185.

Kiliaans Dictionarium Teutonico-Latinum   (1574) geeft bij “verkeert”: “inversus”. “Verkeerdelick” wil dus

zeggen “in omgekeerde volgorde”. 
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In Stevins “Stofroersel des Eertcloots” - waarin vooral de invloed van water wordt onderzocht - geeft hij
onder meer een verklaring voor het ontstaan van zanddorpels voor de monding van rivieren in havens of
in zee. De verklaring brengt tevens de oplossing met zich mee. (daarop kom ik nog terug). 
Gelet op de eerder genoemde “Oirsaeck der beschrijving deses 2 boucks” zal hij zijn ‘huysbou-concept’
mogelijk begonnen zijn met het laatste hoofdstuk van zijn ‘hoofdstukken ende deelen des huysbouws’,
dus met ‘Van de ordening der steden’, waarin de havenhoofden en hun verzanding aan de orde zijn.  Isaac
Beeckman heeft bij de weduwe Stevin daarvan een aparte map aangetroffen. 95

Cataneo bespreekt tevens het uitzetten van Romeinse legerkampen - dit op grond van werken van Julius
Caesar en Polybius - en hoe deze kampen aan de moderne tijd kunnen worden aangepast. Bij dit
aanpassen heeft Cataneo een grote voorkeur voor het behouden van de rechthoekige vorm, waarvan naar
gelang van de terreinomstandigheden naar bevind van zaken kan worden afgeweken.  Bij Stevins ‘Van96

de ordening der steden’ doet deze dat geheel analoog: de rechthoek is hoofdzaak die eventueel kan
worden aangepast, mits men de voordelen van de rechthoek in het oog houdt. Cataneo’s op Polybius
gebaseerde kampsysteem neemt Stevin niet alleen over voor zijn kampen maar ook voor zijn steden. 
Met de rechthoekige vorm kan Stevin het best zijn pre-occupatie met de bilaterale symmetrie aanhouden,
iets dat hij ziet als basis-eigenschap van de natuur, een eigenschap die reeds daarom voordelen biedt en
die geen nader onderzoek behoeft.  Voor een nadere indeling is de rechthoek de meest efficiënte vorm.97

Cataneo gebruikt voor kampmeting de term ‘castrametazione’. Stevin neemt de aanverwante Latijnse term 
‘castrametatio’ en ‘verduytscht’ dat als ‘legermeting’. 98

Stevin als algemeen kwartiermeester van het leger 

Cataneo’s ‘castrametazione’ heeft gevolgen: van 1593 af neemt Maurits Stevin mee voor het uitzetten van
de kwartieren van het leger te velde, een taak die in 1603 officieel bekrachtigd wordt. Hij wordt dan
“quartiermeester tot het afsteecken der quartieren”.  Volgens Maurits heeft Stevin deze taak tien jaar99

lang uitgevoerd om niet. Dit impliceert, mede gelet op Maurits’ opmerking en op het jaarsalaris van 600
gulden, dat Stevin van 1593 af, naast zijn andere taken, de manoeuvres van Maurits alle heeft
bijgewoond. 100

In 1617 verschijnt Stevins Castrametatio, waarin hij net als Cataneo het hoe en waarom bespreekt van het

Zie C,de Waard, o.c., nummer 23 op p.291.95

Pietro Cataneo, L’Architettura, Libro Primo, Capitoli XXII-XXIV.96

            “Voort heeftet onsen Schepper soo geschickt, dat wy in sulcke Lijcksijdicheyt een behagen hebben, ende dat97

ons ‘t verkeerde onaengenaem is, want eens menschen aensicht, diens slincker syde meerder verheffing of

daling heeft als de rechter, of dattet slinckerbeen van ander maecksel is dan het rechte, al waer elck op syn

selven van goede form, wy achtent, om de Onlycksydicheyts wille, voor mismaecktheydt, en dit uyter

natuer; inder voughen, dat eenen die vorder vraegde de reden waerom ons sulcx niet en bevalt, en ‘t ander

angenaem is, ‘t schijnt datmender op soude mogen antwoorden, ‘t selve, gelyck begin [in de marge:

‘Principium’], soo weynich voorder ondersouck te behouven, als waerom de bie heur uyter natuer

verheucht in lieflicke welriekende bloemen het vercken in vuyle stinckende dreck”, in “Van de Oirdening

der Steden”, Materiae Politicae Burgherlicke Stoffen Leyden1649, pp.12-13 [mijn cursivering].

Castrametatio, Dat is Legermeting, Beschreven door Symon Stevin van Brugghe, Rotterdam (Ian van98

Waesberghe), 1617.

Resolutien der Staten-Generaal 1576-1609, XII, 520.99

Dat is ook de mening van W.H.Schukking in The Principal Works, Vol.IV, p.249.100
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aanpassen van de Romeinse kampen aan de eigen tijd en waarin hij de ervaring neerlegt die hij hierin van
meet af aan heeft opgedaan. Van den Heuvel betwijfelt dat, omdat de door Stevin in Castrametatio
genoemde officieren slechts deelnamen aan de laatste campagnes van Maurits. Dat is zo - Stevin wil
actueel zijn - echter speelt zijn ervaring, zeker wat de rechthoekige vorm betreft, volledig mee.  101

Het bijschrift rechtsboven luidt als volgt: 
“platte Grondteeckening Der stadt s’Hertogenbosch met Het begryp der legers zynder Exc.  daer byie

gelegen. 
Alsoo t’selve in november van 1603 bevonden is”

Van den Heuvel, o.c., p.55, noot 148.101



- 44 -

Op het gebied van het ‘afsteecken der quartieren’ door Stevin, bevindt zich van deze activiteit een
interessante schets - de enige die er is - in het proefschrift van Frans Westra, een schets die lang is
toegeschreven aan Stevin zelf, iets dat thans met enige reden mag worden betwijfeld.  Het is een kaart102

met aanduidingen voor de belegering door Maurits van ’s-Hertogenbosch in 1603.
Met dank aan Westra neem ik hem hierboven over. Het bijschrift op de kaart rechtsboven zet ik er bij.
Daarin dient de uitdrukking ‘Het begryp’ te worden opgevat als ‘de omvatting’ ofwel ‘de omlijsting’. 
Westra’s onderschrift luidt: “Overzichtskaart van de militaire operaties bij de stad ’s-Hertogenbosch door
Simon Stevin (1603)”. In verband met het voorgaande verdient dat een toelichting. 
Laten wij de prent eens nader bezien (het noorden is boven). Onderaan links bevindt zich een kruisje met
bijschrift “Quartier van zyne Exc . Bij dat kwartier is verder niets te zien, het is een aanduiding zonderie

meer. Verder naar het oosten, en iets omhoog, halverwege de breedte van de prent, bevindt zich nog zo’n
kruisje, met als bijschrift “Quartier van zyne Gen. Gr. Ernst [Casimir]”. Ook hier ontbreekt een indeling.
Nog verder naar het oosten, ongeveer op dezelfde hoogte, vinden we “Een groote schans van de vyant”.
Bij elkaar impliceert dit dat prins Maurits en graaf Ernst hun troepen improvisorisch gelegerd hebben op
de plaats van de kruisjes. Vermoedelijk nog in marsorde. De belegering als zodanig moet nog beginnen.
In het midden van de prent zien we een aantal rechthoekige aanduidingen die er op wijzen dat Stevin daar
met zijn helpers - volgens Castrametatio heeft hij helpers - met behulp van piketten een aantal vakken
heeft uitgezet, bedoeld voor de legers van Maurits en Ernst. De grootte van de vakken komt overeen met
de werkelijke behoefte aan ruimte, want Stevin beschikt - volgens Castrametatio - over lijsten van alle
aantallen personeel inclusief het bijbehorende materieel. Bij het afpalen van de vakken wordt Stevin
gevolgd door de kwartiermeesters van de diverse onderdelen - dit eveneens volgens Castrametatio - die
zodra Stevin gereed is, verder hun eigen onderverdeling mogen volgen. 
Hier is Stevin als algemeen kwartiermeester aan het werk. Een zware taak voor een gewone burger, zij het
dat hij als ‘matematicom’ van Maurits - zo duidt de prins hem aan - zo gewoon niet is. 103

Ongetwijfeld is Simon Stevin de bron van deze tekening, al is het mogelijk dat hij hem niet zelf
vervaardigd heeft.  Het bijschrijft sluit immers af met “Alsoo t’selve in november 1603 bevonden is”.104

Dat wijst erop dat het een afbeelding is van dat wat reeds bestaat. Op 8 december 1603 wordt Stevin
officieel tot algemeen kwartiermeester benoemd. Het is niet onmogelijk dat deze tekening van Stevins
kwartiermeesterschap heeft dienst gedaan bij zijn benoeming. Bij het invoeren van een dergelijke taak -
door voor het merendeel niet-militairen - wil men allicht iets onder ogen hebben.
In de genoemde resolutie van de Staten-Generaal wordt zijn directe chef aangeduid als “Quartiermeester
Absolut”. Van einde 1603 af, is er dus in Maurits’ leger een algemeen kwartiermeester en een
kwartiermeester absoluut. ‘Absoluut’ wil zeggen ‘de hoogst bereikbare graad’. De vraag is nu, hoe
Stevins bijzondere functie het best kan worden aangeduid. Zijn zoon noemt hem - in Materiae Politicae
(1649) - ‘kwartiermeester-generaal’. In diverse commentaren van de laatste twee eeuwen wordt dat
onjuist geacht en wordt hij aangeduid als gewoon kwartiermeester, waarvan men zich ook nog niet al
teveel moet voorstellen (uitdrukking van Dijksterhuis). 
Er is dan een misverstand rond het begrip ‘generaal’, waarbij men aan een militaire rang denkt, terwijl
Stevin niet anders dan als burger-ingenieur bij het leger betrokken zou zijn. Dat laatste is juist. Vervangt
men echter het woord ‘generaal’ door ‘algemeen’- dat dezelfde betekenis heeft - dan komt het er anders
uit te zien. De juiste uitdrukking voor deze ‘burgerlijk-militaire’ functie van Stevin wordt dan: ‘algemeen
kwartiermeester van het leger’, een functie die niet veel onderdoet voor die van zijn directe chef. 
Ter vergelijking geef ik een nieuwsprent uit het stadsarchief van ’s-Hertogenbosch, over dezelfde
belegering van 1603. De windrichting heb ik 180 graden gekeerd. Te bedenken valt dat dit soort prenten

Frans Westra, o.c., p. 65. De tekening is aanwezig in het Nationaal Archief (OPV H 259).102

Frans Westra, o.c., p.66.103

Zie F.Westra, Caert-Thresoor, jrg 12 (1993-1994), p.84.104
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achteraf wordt gemaakt. Ze zijn nooit helemaal correct, hoewel de betrouwbaarheid ervan in dit geval voor
ons voldoende is.  In algemene zin is de ligplaats voor de legers overeenkomstig de prent van Stevin,105

zodat we kunnen concluderen dat het bij Stevin inderdaad om legermeting gaat. 

In de Franse editie van Castrametatio van 1618 - La Castramétation (net als die van 1617 uitgegeven bij
Van Waesberghe te Rotterdam) - wordt in het eerste hoofdstuk het kwartier van Maurits afgebeeld, waarin
tevens persoonsnamen zijn opgenomen. In de eerste uitgave van 1617 ontbreken die namen.
Klaarblijkelijk heeft Stevin - omdat geen vertaler wordt genoemd - deze editie zelf in het Frans overgezet. 
De tent van Stevin duidelijk te zien, evenals die van Uittenbogaert, de hofpredikant, die later - in de
kwestie tussen de ‘rekkelijken’ en de ‘preciesen’ - in discrediet zou komen. 106

Belegering van ‘s-Hertogenbosch in 1603; Stadsarchief Den Bosch

Zie voor militaire nieuwsprenten het proefschrift van C.M. Klinkert, Nassau in het nieuws, Zutphen105

(Walb.Prs.) 2005.

Zie A.Th. van Deursen, De Hartslag van het Leven, Amsterdam (Bakker) 1996, p.275.106
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Het voorgaande samenvattend: 
1584: Jan Hugo Cornets de Groot (1554-1640) geeft wiskunde-onderricht aan prins Maurits.
1585: Stevin meldt dat Samuel Cloot dit onderricht als ‘blinde vijand van de rede’ wil verhinderen.

Voorts dat hij een manuscript - over de meetkunde - gereed heeft in het Latijn en dat zijn vrienden
hem verzoeken dit uit te brengen in het ‘Nederduytsch’, waaraan hij zich wil houden. 

1586: De Beginselen der Weeghconst en De Beghinselen des Waterwichts verschijnen in druk en worden
opgenomen in Maurits’ bibliotheek.
In De Beghinselen des Waterwichts zegt Stevin zijn meetkunde alsnog te zullen uitbrengen.

1587: Prins Maurits begrijpt - vermoedelijk in dit jaar - het gestelde in de Weeghconst en het Waterwicht
op eigen kracht. De prins leest in een lofdicht van De Groot, dat Simon Stevin mogelijk een
herboren Euclides is. Vermoedelijk wordt Stevin de prins aanbevolen door Jan Cornets de Groot.

1588: Stevin draagt Jan Cornets de Groot al zijn rechten in molens over en maakt zo zijn handen vrij.
Stevin vindt geen gelegenheid zijn meetkunde-manuscript uit te brengen.
Stevin bereidt zijn “houckmaten”(sinustafels), “driehouckhandel” en “meetdaet” voor, ten behoeve
van de prins (zeker is dit niet, maar het uitblijven van zijn beginselen der meetkunde wijst het uit).

1590: Stevin zegt zijn tijd te besteden aan ‘wisconstighe daet’ tot nut van heel het land, dat wil zeggen
voor prins Maurits.

1591: Stevin wordt naar Dantzig gezonden en ontwerpt daar een aantal verbeteringen voor de havens.
1592: In opdracht van de prins voert Stevin inspecties uit bij aan zee gelegen waterwerken.

Tevens analyseren Stevin en Maurits alle werken over versterkingskunst (ook van de Klassieken).
1593: Stevin wordt Maurits’ algemeen kwartiermeester en woont nadien alle campagnes van Maurits bij.
1594: De Sterctenbouwing verschijnt in een geïdealiseerde didactische vorm, met punten van discussie

over beginselen en regels voor afwijkende - ook natte - situaties.
1603: Stevins status van algemeen kwartiermeester wordt officieel bekrachtigd. Het is een functie die niet

veel onderdoet voor die van zijn directe chef, de feitelijke kwartiermeester-generaal ofwel de
‘quartiermeester absolut’, die de eindverantwoordelijkheid blijft behouden.

Het kwartier van Maurits; Uit La Castramétation, Rotterdam (Van Waesberghe) 1618.
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Het ambt van kwartiermeester-generaal is van 1591 tot 1603 bezet door Jhr. Seyno van Dorth, die ontslag
moet vragen omdat hij door Gelderland wordt afgevaardigd naar de Staten-Generaal. 
Prins Maurits stelt de Raad van State dan voor Stevin een tractement toe te kennen van minstens vijftig
pond per maand voor het aftekenen van de kwartieren in het leger. Hij hoorde dat niet langer om niet te
doen zoals hij dat nu tien jaar lang had gedaan. Daaruit volgt een discussie met de Raad van State en de
Staten-Generaal waarvan het resultaat is dat op voordracht van Maurits Jhr. Claude van Senerpont, heer
van La Vacquerie, tot kwartiermeester-absoluut benoemd wordt en Stevin tot “Quartiermeester tot het
afsteecken der quartieren” om reden dat het zich niet laat voegen beide kwartiermeesters ‘absoluut’ te
stellen.  Hoezeer Stevins legermeting op prijs wordt gesteld, moge blijken uit de opmerking dat 107

“op alle plaetsen geen meester Stevyn en is”, 
een opmerking die Ten Raa en De Bas vonden op een oefen-instructie voor het aanleggen van een
legerplaats.  Stevins functie als algemeen kwartiermeester geeft tevens aan hoezeer Maurits zijn108

‘matematicom’ voor dit organisatorisch-militaire werk heeft gewaardeerd. 

Zijn overige taken

Dat is niet het enige. Na een voorbereiding vanaf 1604 wordt hij in 1606 superintendent voor de financiën
van de prins, van welke arbeid zijn zoon Hendrick een verantwoording geeft. 
Hendrick zegt onder meer dat zijn vader: 

         “totten jare 1620 des overlydens onses Vader als syn Superintendent, in seltsamer vermeerdering der
Casse onverschroken [heeft] doen vastgaen.”  109

Bedoeld is de kas van Maurits, niet die van Stevin.
Naast zijn plaats als persoonlijk wiskundige en als financieel beheerder van en voor de prins, komt de hier
gepresenteerde relatie van Stevin met Maurits tenslotte uit op de vestingbouwkunde en de legermeting.
De krijgskunde komt in mijn werk slechts aan de orde voor zover die samenhangt met Stevins
methodologie. Stevins krijgskunde - hoe belangrijk ook - is in dit boek geen doel op zichzelf. 
Een paar afsluitende opmerkingen - zonder nadere toelichting - mogen op dit punt worden gemaakt.
In het algemeen moet Stevin voor de krijgskunde worden gezien als adviseur en beoordelaar, en in meer
het bijzonder voor zijn werkzaamheden voor de prins. Zo gaan tekeningen van vestingwerken, die door de
Staten-Generaal moeten worden goedgekeurd, vooraf door de handen van Stevin.  In 1598 wordt hij110

door de prins ter inspectie van de strategisch belangrijke verdediging aldaar, naar Harderwijk gezonden.
Een tekening daarvan van de ingenieur Davidt van Orliens is bewaard. Hij is van Orliens maar het
resultaat draagt duidelijk het stempel van Stevin.  Voor de domeinen van de prins zelf ziet hij toe op aan111

te leggen vestingwerken en tekent hij contracten met aannemers.  Voor de in 1600 door Maurits112

Zie de resolutiën van de Raad van State van 23 December 1603 en van 26 januari 1604.107

F.J.G. ten Raa, F. de Bas, Het Staatsche Leger, Deel II (1588-1609), Breda (KMA) 1913, p.284.108

Hendrick Stevin, Wisconstich Filosofisch Bedryf, Leyden (De Croy) 1667, Boec I, p.6.109

The Principal Works of Simon Stevin, Vol. IV, Amsterdam (Swets & Zeitl.) 1964, p.25.110

The Principal Works of Simon Stevin, Vol. IV, Amsterdam (Swets & Zeitl.) 1964, p.18.111

Voor het graafschap Moers zie Paul-Günther Schulte, “De graafschappen Lingen en Moers”, Onder den112

Oranje boom, Nederlandse kunst en cultuur aan Duitse vorstenhoven in de zeventiende en achttiende eeuw,

München (Hirmer) 1999 - catalogus tentoonstelling paleis Het Loo - pp.381-382.

Voor Vlissingen zie Dr. Frans Westra, Bouwers van Sterke Werken, Utrecht (St. Menno v. Coehoorn) 2010,

p.25.
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gewenste praktijkgerichte ingenieursschool aan de universiteit van Leiden, ontwerpt Stevin het
curriculum. 113

Deel van een beschouwing van Simon Stevin over het aanleggen van
tenailles voor de wallen van Mannheim (Archie Braunfels, A24.3 III

67/1, 1.590-592).

D. Bierens de Haan, Bouwstoffen voor de Geschiedenis der Wis- en natuurkundige Wetenschappen, 1878,113

pp.126-130.



- 49 -

Koning Gustaaf Adolf van Zweden laat in 1618 onder meer bij Stevin inlichtingen inwinnen over de
techniek van het graven en over de methode van het voetvolk om aanvallen van de ruiterij te weerstaan. 114

Tenslotte meld ik een opmerkelijke vondst van Frans Westra: in 1606 worden de plannen voor het
ontwerp van de vesting Mannheim beoordeeld en goedgekeurd door Simon Stevin. 115

Het door Westra afgebeelde detail van de desbetreffende brief is met diens instemming op de vorige
pagina weergegeven. Stevin schrijft in het Frans. In Mannheim is men kennelijk niet zo goed thuis in het
Nederduytsch. Overigens is corresponderen in het Frans bij dit soort zaken een normale aangelegenheid.
Blijkens een mededeling van Westra noemt Stevin op de eerste pagina van deze brief Cataneo, Bonaiuto,
Theti en Speckle als door hem gekende schrijvers over fortificatiekunde. Dat Cataneo in dit rijtje de eerste
is mag - gezien mijn tekst over Cataneo hiervoor - wel opvallend heten. 

Stevins activiteiten in de jaren rond en na Wisconstighe Ghedachtenissen (1605 en 1608)

Wie beziet waarbij Stevin in de jaren van 1601 en daarna betrokken is, kan zich afvragen hoe het mogelijk
is dat hij Wisconstighe Ghedachtenissen (1605 en 1608) überhaupt heeft kunnen uitbrengen.
De inhoud ervan bestaat uit diverse boeken die steeds opnieuw gepagineerd worden. Afgezien van enige
redactionele onregelmatigheden komt er soms een indeling in voor die afwijkt van zijn systeem van
definities en werking. Bovendien heeft hij het niet kunnen voltooien.  
Het werk is in 1608 in zijn geheel gepubliceerd. In het boek blijken Vande Meetdaet, de Beginselen der
Weeghconst en des Waterwichts, evenals De Deursichtighe (Stevins perspectiefleer) van 1605 te zijn. Zijn
filosofie van de wijzentijd en Vant Stofroeresel des Eertcloots zijn van 1608, evenals zijn verhandeling
over eb en vloed, zijn bespreking van het zonnestelsel en Vande Havenvinding.
In 1601 bevindt Stevin zich te Moers. Deze plaats valt in dat jaar - als erfenis van de graven van Neuenahr
- in handen van prins Maurits. Stevin krijgt opdracht de stad Moers vestingbouwkundig uit te bouwen
volgens de meest moderne inzichten. Uit een brief van prins Maurits van 22 augustus 1601 blijkt dat
Stevin de situatie ter plekke moet onderzoeken en de leiding op zich moet nemen van eventuele
bouwwerkzaamheden. Hij ondertekent de eerste twee contracten met de aannemers, waarin de aanleg van
bolwerken van het kasteel wordt geregeld. Met de werkzaamheden wordt in september 1601 begonnen.
In 1604 is men er vrijwel mee klaar. De buitenring rond Moers is echter pas in 1608 voltooid. 116

In 1602 is hij in de weer met de bouw van de zeilwagen, van welk voertuig Stevin door De Gheyn als
uitvinder wordt vermeld in de cartouches van diens afbeelding.
In 1603 wordt Stevin algemeen kwartiermeester van het Staatsche Leger, mede waartoe bij Maurits’
belegering van ’s-Hertogenbosch in 1603 het ‘afsteecken der quartieren’ van Stevin op papier is gezet en
bewaard is gebleven.
Tussen 1601 en 1604 is hij in Oostende, want hij meldt dat na een springvloed - dat is niet lang na volle of
nieuwe maan - bij eb het laagwater lager is dan bij gewoon doodtij, waarmee men aldaar zijn voordeel
heeft gedaan bij het aanleggen van verdedigingswerken.
Voorts brengt Stevin in 1604 een ‘Groot-boec’ uit van ’s prinsen financiën, waarna hij in 1606 het beheer
krijgt van de prinselijke domeinen en superintendent van financiën wordt van de prins.  117

Intussen voert hij in 1604 op voorstel van prins Maurits en op verzoek van de Staten-Generaal de
Rijnlandse Roede in als standaardmaat voor de hele republiek (kennelijk heeft hij om redenen van

E.J.Dijksterhuis, Simon Stevin, ’s-Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1943, p.18.114

Dr. Frans Westra 2010, p.74. 115

Onder den Oranje boom, Nederlandse kunst en cultuur aan Duitse vorstenhoven in de zeventiende en116

achttiende eeuw, München (Hirmer) 1999 - catalogus tentoonstelling paleis Het Loo - p.94 en pp.381-382.

Hendrick Stevin, Wisconstich Filosofisch Bedryf, Leyden (De Croy) 1667, Boec I, p.6.117



- 50 -

uitvoerbaarheid zijn voorkeur voor het tientallig stelsel hierbij ten achter gesteld). 
Van 1605 tot 1608 is Stevin betrokken bij het aanleggen van een verdedigingslijn van Delfzijl af, via
Bourtange en Coevorden, langs de Gelderse IJssel, de Waal en de Maas tot aan Cadzand aan de monding
van de Schelde. In 1608 is het gereed, een uniek grensverdedigingssysteem in Europa. 118

Tussendoor is Stevin in 1606 betrokken bij de fortificatie van Arnhem en in de jaren 1607-1609 bij die
van Vlissingen”.  Bij dit alles is hij werkzaam als adviseur en beoordelaar, zodat hij voor het uitbrengen119

van Wisconstighe Gedachtenissen - 1605 en 1608 - in eerdere jaren veel voorwerk moet hebben verricht.  
Hij moet dan ook zijn manuscripten van kamp naar kamp hebben meegevoerd, zodat het begrijpelijk wordt
dat hij die wil laten drukken om te voorkomen dat ze verloren raken of dat de vijand ze in handen krijgt.
Hij acht het van belang de wiskunstige inbreng van de prins persoonlijk bekend te maken. Bovendien
hecht hij eraan dat zijn mening over het terugvinden van de wijzentijd algemeen bekend wordt.  Met de120

stapeling van bezigheden worden de redactionele onregelmatigheden in dit werk wat meer begrijpelijk. Dit
laatste geeft aan dat het ondanks de spitsvondigheden van de prins geheel en al als zijn eigen werk moet
worden beschouwd.
Wisconstighe Ghedachtenissen heeft enige turbulentie veroorzaakt in de wereld van de theologie.
De Groningse hoogleraar Ubbo Emmius - in 1614 wordt deze rector magnificus - uit zich in 1608 over
Simon Stevin in schriftelijk misnoegen en verontwaardiging aan zijn vriend en collega Sibrandus
Lubbertus te Franeker. Bovendien spreekt hij zijn grote bezorgdheid uit voor prins Maurits van wie Stevin
een vriend is. Dit vanwege Stevins astronomische navorsingen en diens voorkeur voor het Copernicaanse
stelsel.  121

Op een akte van 1608 in het Rijksarchief te ’s-Hertogenbosch wordt Stevin aangeduid als 
“den erentfesten wysen hooggeleerden Mr. Symen Stevin Raedt van Syne Ex.  ” ie 122

C.M. van der Kemp, Maurits van Nassau, prins van Oranje, in zijn leven, waardigheden en verdiensten118

voorgesteld, dl II, Rotterdam (Van der Meer & Verbruggen) 1843, pp.116-118.

J.I.Israel, De Republiek, 1477 tot 1806, dl II, Franeker (Van Wijnen) 1997, pp.290-295.

Dr. Frans Westra, Bouwers van Sterke Werken, Utrecht (St. Menno v. Coehoorn) 2010, p.25.119

             “Dat de groote consten tot geen volcommenheyt en connen raken, gelijckse inden Wijsentijt waren, dan deur120

heel groote gemeenten die in hun eyghen spraeck daer af handelen”, in Wisconstighe Ghedachtenissen,

Leiden (Jan Bouwensz.) 1608, “Voorreden”.  

            “Ik verneem dat er een groot werk is uitgekomen, welks titelblad de naam van onze prins Maurits vermeldt: 's121

Prinsen Hypomnemata Mathematica, bezorgd door Simon Stevin, wiskunstenaar, een vriend van de prins,

en dat de prins het heeft verbeterd en vermeerderd. Men zegt mij dat het verschenen is in drie talen: het

latijn, het frans en het nederlands. Stevin heeft er zijn eigen meer dan onzinnige en ongerijmde meningen

ingelast: dat de aarde draait, zij licht geeft uit zichzelf, zij een achtste planeet vormt, onafscheidelijk

verbonden met de maan, er op de maan nieuwe aarden en volle aarden worden waargenomen, evenals

nieuwe manen en volle manen op de aarde en meer van die praatjes. Ook, dat de maan bewoond is; en

dergelijke. Genadige God, wat durft het ongeloof al niet! Wat schromelijkers kan het onderstaan tot

omkering van al onze wetenschap en onze godsdienst! Want het is om het slopen der grondslagen te doen.

Indien deze dingen waar zijn, en naar ik hoor verdedigt de schrijver ze met hand en tand, dan is Mozes een

leugenaar, dan liegt de gehele Schrift. Het smart mij dat de naam en de studiën van de prins door dit pek

besmet, deuren en vensters voor de laster opengezet, en gelegenheden aangeboden worden om de gehele

openbare zaak in kwaad gerucht te brengen. Wilde Stevin zijn dolhuisdromen volstrekt venten, hij had ze in

een afzonderlijk werk van hemzelf bij elkander moeten stellen. Dit zou het middel geweest zijn,

zaakkundigen een vrolijk ogenblik te bezorgen.”, in: Cd.Busken Huet, Het Land van Rembrand, deel II,

Utrecht/Antwerpen, Uitgeverij Het Spectrum nr.101, p.173. [let wel: over het uit zichzelf licht geven van de

maan heeft Stevin niets gezegd, ook niet dat de maan bewoond zou zijn].

De gegeven aanduiding van Stevin komt voor op een akte uit 1608 in het Rijksarchief Noord Brabant, band122

61, Raad van Brabant dl 1, p.89, nr. 1057.
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Behalve dat hij ‘raedt’ is van de prins, valt hier de bijvoeging ‘hooggeleerd’ op, terwijl hij nimmer een
hoogleraarschap heeft bekleed. Dat zou moeilijk te verenigen vallen met ’s prinsen behoefte op ieder
moment over hem te kunnen beschikken.
In 1609 maakt hij deel uit van een octrooicommissie voor de beoordeling van een telescoop. Het octrooi
wordt afgewezen omdat de oorsprong van de vinding de commissie niet duidelijk is. 
Stevin wordt nogal eens uitgenodigd in zo’n commissie zitting te nemen, al is hij er bij octrooiaanvragen
voor een perpetuum mobile nooit bij. 
In 1610 bevindt Stevin zich weer te velde bij de belegering en bezetting van de stad Gulik. Dat blijkt uit
het onvoltooide Vant Belegheren der Steden en Sterckten, waarin hij noteert dat de snelheid van graven
daar door de steenachtige grond wat tegenzat. 123

In dat jaar overlijden Ludolff van Ceulen en Simon Fransz. van der Merwen - de twee docenten van de te
bespreken ingenieursschool - waarna Stevin, meestal met Marolois, het examineren van kandidaten voor
het landmetersexamen op zich neemt. Kandidaten die hij moet afwijzen, beveelt hij aan in God. 124

Zijn latere jaren 125

Na 1610 doen zich dergelijke concentraties van wiskundige of vestingbouwkundige bezigheden niet meer
voor. In 1617 is hij betrokken bij een aanpassing of verbouwing van het in 1582 gestichte Prinsenhuis te
Vlissingen. Voor een beheerder van de prinselijke domeinen spreekt dat min of meer vanzelf.  126

Ook maakt hij omstreeks 1618 een vestingbouwkundig ontwerp voor Jakarta op Java. 127

In 1617 verschijnen dan zijn laatste werken: Nieuwe Maniere ... en Castrametatio.  In deze werken heeft128

hij datgene wat hij van zijn bevindingen en zijn kunnen het meest betrouwbaar acht, neergelegd.
Het is een verdienste van Hendrick Stevin dat hij het verband tussen “Vant Stofroersel des Eertcloots”,
“Van den Handel der Waterschuyring onses Vaders Simon Stevin” en Nieuwe Maniere van Sterctebou

Simon Stevin zegt in Vant Belegheren der Steden en Sterckten (ms Stevin, Koninklijke Bibliotheek nr. 128-123

A-9-II) dat één man een sleuf kan graven van vijf bij vijf bij drie voet, dus van 75 kubieke voet - circa 2,5

m  - in één uur tijd!  Een tegen de vijand voldoende gedekte linie van ruim twee kilometer lengte zou3

volgens hem ’s nachts met 1400 man binnen een uur opgeworpen kunnen worden, waarna bij daglicht

zonder gevaar de breedte en de diepte van die linie alsmede de hoogte van de dekking, op de vereiste

afmetingen zouden kunnen worden gebracht.

Zie Simon Stevin, “Vant belegheren der Steden en Sterckten” in W.H.Schukking, The Principal Works of

Simon Stevin, Volume IV The Art of War, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1964, p.437.

Zie het door Stevin geschreven examenverslag uit 1610 van Stevin en Marolois in E.Muller en K.Zandvliet124

(red.), Admissies als Landmeter in Nederland voor 1811, Alphen a/d Rijn 1987, p.122.

In het landmetersarchief van de Raad van Brabant van het Rijksarchief te Den Bosch bevinden zich in de

verslagen van Stevin bij afgewezen kandidaten nog andere soortgelijke uitspraken.

Voor nadere bijzonderheden verwijs ik naar E.J.Dijksterhuis, Simon Stevin (1943), pp.16-22, waarin tevens125

de belangrijkste gegevens uit de - ook door mij bekeken - Morren-file van de gemeente Den Haag zijn verwerkt.

Zie J. den Hoed, “Het Prinsenhuis te Vlissingen”, Bulletin K.N.O.B. 6  Serie 15, 1962.e126

Herman Theodoor Colenbrander, Jan Pietersz. Coen, ’s-Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1934, p.171.127

In Materiae Politicae, Burgherlicke Stoffen (1649) wordt op ander gebied nog genoemd “Van der128

Raden Oirden” dat hier buiten beschouwing blijft.
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door Spilsluysen (1617) heeft aangeduid en dat hij de “Waterschuyring” heeft gepubliceerd. 129

Bijeengenomen geeft dat een beter zicht op Stevins methodische ontwikkeling. 
Veel van de hem beschikbare tijd zal hij besteed hebben aan het op orde brengen van de ‘Huysbou’ en de
‘Crijchshandel’, waarvan hij op de laatste pagina van Wisconstighe Ghedachtenissen schrijft dat hij die
“ter gheleghender tijt” wil laten uitgaan. Behalve de genoemde laatste werken is dat er niet van gekomen.
Uit Wisconstighe Ghedachtenissen valt een zekere verschuiving op te maken in zijn denken. 
Het laaiende enthousiasme in Dialectike (1585), waarmee hij de Nederlanders erop wijst dat zij een
‘Eertsche God’ op aarde kunnen worden, dat zijn eens oppermachtig volk uit het eigen midden een keizer
zal kunnen kiezen,  mits het zijn taal gebruiken voor het terugvinden van ‘slapende verborgentheden’, is130

weg. Weliswaar is zijn mening over de ‘Nederduytschen’ en het terugvinden van de uit de wijzentijd
verloren gegane kunsten nog dezelfde, maar hij ziet in dat het niet zo snel zal gaan als hij heeft gedacht. 

Dat blijkt mede daaruit dat het nut voor het land niet langer het enige is dat zijn doen en laten bepaalt.
Behalve dat zoekt hij ook voor zichzelf - zij het met steun van Maurits - een meer belangrijke plaats. 
Hij dient een verzoek in hem aan te stellen tot superintendent van fortificatie: 

        “Nu soo ist dat eenighe achten hoognodig te wesen, yemand te stellen, die generale toesicht op de sake
der fortificatie neme, ghelijck in ander landen, die een Superintendent daer over hebben, ’t welck bij
aldient daertoe comt, en datter gheen ander bequamer toe ghevonden en wort, soo pretendeert den
Remonstrant daer toe ootmoedelick sijnen dienst.” 131

Dit wordt afgewezen, evenals een verzoek om meer traktement als kwartiermeester van het leger. 
Hij heeft er behoefte aan zijn inkomen te vergroten. Zo vreemd is dat niet wanneer men bedenkt dat hij 
op zijn oude dag - in 1616 - in het huwelijk treedt. Hij is dan 68 jaren oud. 
Hij huwt met Catharina Cray, bij wie hij reeds drie - dus voorechtelijke - kinderen heeft. De oudste - van
1613 - is Frederik, die vrij jong is overleden. 
De tweede - van 1614 - is Hendrick (aan wie wij belangrijke manuscripten van zijn vader te danken
hebben). De derde - Suzanna - is van 1615, waarna er nog een ander meisje komt - Levina - met onbekend
geboortejaar.
In 1612 koopt Stevin een huis aan de Raamstraat - het huisnummer is thans 47 - in Den Haag, waarvan hij
de eerste bewoner is. Het is het voorste huis - met de donkere deur - op de foto hier linksonder. 

            “dese overleggingen der Waterschuyring onses Vaders (die hy in sijn huysbou te pas had gebracht) gevoegt129

tot sijn Eertclootstofroersel en nieuwe manier van Sterctebou deur spilsluysen, by hem selven voor sijn

overlijden uytgegeven”, in Hendric Stevin, Heer van Alphen van Schrevelstrecht, &c. Wisconstich

Filosofisch Bedryf , Leyden (Philips De Cro-y) 1667, Fol.36.

Dialectike, p.164.130

Hendrick Stevin (voor zijn vader zaliger), Materiae Politicae, Burgherlicke Stoffen, Leyden (Iustus131

Livius) 1649, VIII Onderscheyt, Vande Crijchspiegheling, p.218.
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In 1898 is daarin - boven en tussen de twee ramen van de beneden verdieping - een buste van Stevin
geplaatst- foto rechts - waarvoor het portret te Leiden model heeft gestaan. 
In 1619 koopt hij nog een huis, op de hoek van de Houtstraat en de Doelenstraat, ongetwijfeld een betere
locatie. Later is het bewoond door Maria van Mechelen, die enige kinderen van prins Maurits ter wereld
heeft gebracht. 
In 1620 overlijdt Stevin, van welke gebeurtenis alle gegevens ontbreken. Zelfs de datum is niet bekend.
Het moet gebeurd zijn tussen 20 februari 1620 - op welke datum hij een kandidaat-landmeter heeft
geëxamineerd en 8 april van dat jaar, op welke datum zijn weduwe het Hof van Holland verzoekt de
voogdij over de kinderen op te dragen aan Bartholomeus Panhuysen, Raad enThesaurier-Generaal van de
prins, en Willebrord Snellius, hoogleraar in de wiskunde te Leiden. Zij hadden die niet aanvaard, hoewel
Stevin persoonlijk hen daartoe had aangewezen. Merkwaardigerwijze is er niets of niemand in de
desbetreffende kringen die zijn sterfdatum noemt. Het kan in een van zijn huizen gebeurd zijn, maar ook
kan hij onderweg zijn geweest voor een of andere opdracht van de prins. Wij weten het niet. 
In 1621 is zijn weduwe hertrouwd. Zij overlijdt in 1672.
Het register van huwelijksaankondigingen te ‘s-Gravenhage vermeldt:         

         “1621. 28 Febr.-14 Maart. Maurice de Viry j.m. jouffrouw Chatarina Cray, wed  van Symon van Stevyn,e

in sijn leven Raet ende Superintendent van de finantiën Z. Furstelycke Genade den Prince van
Oraengien, beijde won. hier in ‘s Gravenhage.” 132

Simon Stevin van Brugge heeft zich steeds gezien als een Nederlander van noord en van zuid. Laat ik dan 
afsluiten met zijn standbeeld op het Simon Stevinplein te Brugge, dat in 1846 werd ingehuldigd. Tegen dit
beeld was aanvankelijk veel weerstand. Volgens de Waalse katholieke volksvertegenwoordiger Dumortier
had Stevin zich aangesloten bij de vijand en had hij dienst genomen bij het vijandelijke leger.  133

Het standbeeld kwam er toch. In brons. Zijn beroemde ‘clootcrans’ staat er voluit op! 

Stevin op het Simon Stevinplein te
Brugge. Foto: D.J.E. Schilt. 

E.J. Dijksterhuis, o.c., p.21.132

Geert Vanpaemel, Een standbeeld voor Stevin, Nijmegen, intreerede 1995, p.12.133



- 54 -


