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Hoofdstuk III Enige kernpunten uit Stevins methodologie

Een punt dat als eerste aandacht verdient, is het merkwaardige titelvignet van Stevin, waarin deze zich
presenteert als een onverschrokken jager naar goddelijke wijsheid. Voor de lezer heeft het het voordeel
dat daarin een aantal belangrijke zaken bijeenkomen. Het overige van de methodologie komt daarna aan
de orde. 

Stevin als de jager Actaeon

Op de eerste technische werken van Stevin komt een bijzonder titelvignet voor: op De Beghinselen der
Weeghconst, De Weeghdaet en De Beghinselen des Waterwichts. Alle van 1586.
Het wordt herhaald op Wisconstighe Ghedachtenissen van 1605 en 1608, waarin de genoemde technische
werken opnieuw zijn opgenomen, alsmede op het werk uit 1649 waarin zijn zoon Hendrick de nagelaten
manuscripten van zijn vader voor een groot deel heeft ondergebracht: Materiae Politicae, Burgherlicke
Stoffen. Op dit werk van Hendrick ontbreken in het vignet de letters ‘A’ en ‘U’. Bij andere auteurs komt
het vignet niet voor. Ook niet iets dat soortgelijk is aan het thema dat erin is vervat.
Het titelvignet van Stevin geef ik hieronder weer.
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Het vignet is emblematisch bedoeld. Een embleem is een zinnebeeld dat in embleemboeken wordt
aangeduid met een kort motto boven een afbeelding en daar onder een vers. In zijn geheel heeft een
embleem een moralistische duiding.  De Jongh schrijft dat bepaalde raadselachtige of gedeeltelijk134

raadselachtige schilderijen soms verduidelijkende overeenkomsten vertonen met een bepaald embleem.
Kent men dat embleem dan begrijpt men het schilderij. Het is in deze zin dat we dit vignet moeten
bekijken. De wording van de emblematiek en haar varianten wordt beschreven door Lucy L.E. Schlüter in
haar aan Erasmus gewijde Niet alleen.  135

Laten wij het vignet eens nader bezien. 
Behalve de ‘clootcrans’ - de ketting met veertien zich in evenwicht bevindende bollen - en het motto
‘wonder en is gheen wonder’, zien wij bovenaan in de omlijsting een hertenkop en onderaan een
vrouwenhoofd met ter weerszijden daarvan de letters ‘A’ en ‘U’. 
De hertenkop staat voor de jager Actaeon met wie het volgende gebeurt:

        “Actaeon die met zijn vrienden en honden op jacht is, zoekt voor zichzelf een beschutte plaats waar hij
even op adem kan komen. Vanuit een grot bij een bron vanwaar water in een door bomen omzoomde
vijver vloeit, ontwaart hij bij toeval de zeldzame schoonheid van de godin Artemis ofwel Diana. 
Met hulp van haar nimfen die haar ontkleed hebben, is zij doende in bad te gaan. Actaeon is zo
gebiologeerd door haar schoonheid dat hij zich niet meer kan bewegen. Diana echter, verontwaardigd
als zij is, buigt zich over de bron, schept water en besproeit daarmee het hoofd en de haren van de
indringer. Met vreeswekkende woorden roept zij: ‘Ga heen en vertel aan de mensen, dat gij de godin
Diana zonder kleding hebt mogen aanschouwen, als ge dit kunt!
Daarmee krijgt Actaeon het gewei van een hert, worden zijn handen hoeven, zijn armen hertenpoten en
wordt zijn lichaam met een gevlekt vel bedekt. Zij geeft hem tevens de schuwheid van een hert, zodat
hij angstig wegrent. Met verwondering merkt hij hoe snel zijn loop is geworden.
In een waterspiegel ziet hij zichzelf weerspiegeld als een hert. Is dat Actaeon? Ontzet roept hij, wil hij
roepen, maar uit zijn borst komt geen menselijke stem, maar het pijnlijk kreunen van het dier, waarvan
de godin hem de gedaante heeft gegeven. Slechts het menselijk besef heeft het wezen dat eens Actaeon
is geweest, mogen behouden. Van alle kanten omringen de honden hem, vallen op hem aan en bijten
zich vast in rug en borst. Het edele dier stort kreunend op de knieën. Maar dit gekreun klinkt niet als
het jammeren van een hert dat bij de jacht is gewond. Evenmin is het de klaagtoon van een mens.
Zijn jachtgezellen zoeken hem en roepen zijn naam. Daarop keert het stervende hert nog eenmaal het
hoofd, maar dan vloeit door het bijten van de honden het leven uit hem weg.” 136

Opvallend is dat het nog steeds Actaeon is die als het ware stervend opgaat in de goddelijke schoonheid
van Diana. Schoonheid, wijsheid en kennis vormen in de Oudheid - en nog lang daarna - een
onverbrekelijke eenheid. 

E. de Jongh, Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw, Een gezamenlijke134

uitgave van de Nederlandse Stichting Openbaar Kunstbezit en Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen in

samenwerking met het Prins Bernhard Fonds 1967, pp.7-8.

Lucy L.E. Schlüter, “Emblematiek”, in Niet alleen, Een kunsthistorisch-ethische plaatsbepaling van tuin en135

woning in het Convivium religiosum  van Erasmus, Amsterdam University Press 1995, pp.33-40.

Dit verhaal komt uit Boek III van de Metamorfosen van Ovidius (43-17). Door Vondel (1587-1679) is het136

vertaald. Mijn verkorte weergave berust op Gustav Schwab, Griekse Mythen en Sagen, Utrecht/Antwerpen

1962, pp.27-29.
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In een van zijn Italiaanse dialogen uit 1585 - de vierde uit het eerste deel van De gl’ Heroici Furori (Van
de Heroïsche Hartstochten), stelt Giordano Bruno (1548-1600) dat Actaeon verwijst naar het aan de jacht
op de goddelijke wijsheid toegewijde intellect, dus op het vatten van de goddelijke schoonheid.  137

Daarmee spiegelt Stevin zich aan Actaeon, want hij acht het mogelijk een ‘Eertsche God’ te worden. 138

Dat Stevin deze dialoog kent, blijkt uit zijn opmerking dat hij voor vrienden die een uitstekende
mathematische begaafdheid hebben maar geen Latijn kennen, Dialectike ofte bewysconst (1585) in het
‘Nederduytsch’ heeft uitgebracht. Hij schrijft er bij: 

         “nademael der Vrijer consten climminghe sonder eynde sy” [mijn cursivering]  139

In dezelfde dialoog schrijft Giordano Bruno over deze kunsten:
        “het intellect houdt daar niet op; want zijn eigen inzicht brengt hem ertoe te denken aan wat het geheel

van alles wat begrijpelijk en aantrekkelijk is bevat, echter zonder dat zijn begripsvermogen geheel en
al van de bron der ideeën zelf, oceaan van volkomen waarheid en goedertierenheid, op de hoogte raakt
... het is natuurlijk dat het oneindige zonder einde moet worden nagejaagd, op een manier die geen
fysische maar in zekere zin metafysische actie is.” [mijn cursivering] 140

Het ‘sonder eynde’ van Stevin is letterlijk hetzelfde als Bruno’s ‘zonder einde’ hierboven en is gericht op
hetzelfde onderwerp: het najagen van en naderen tot de mathematisch wetenschappelijke waarheid.
Zonder Bruno zou Stevin niet op de gedachte gekomen zijn zich zo uit te drukken. Hij verwacht dat de
‘Nederduytschen’ tot in het oneindige de ‘vrije consten’ zullen laten ‘climmen’. Stevin kent Bruno, dat is
duidelijk. 
In deze dialoog van Bruno bevinden zich nog twee begrippen die voor Stevin belangrijk zijn: ‘symmetrie’
en ‘natuurwet’. De bouwkunst bij Stevin is symmetrisch op het fervente af. Natuurwet is een begrip dat
Jan Cornets de Groot, de reeds genoemde toegewijde vriend van Stevin, in moderne zin correct gebruikt.
Deze twee begrippen worden in vervolghoofdstukken besproken.
Zoals in de inleiding is vermeld, staat Bruno in de Hermetische traditie, hoewel hij met gebruikmaking
van en kritiek op de overige filosofie uit de Oudheid tot een eigen vorm is gekomen. Hij ziet zich als
vernieuwer van de oude filosofie. 
De mythe van Actaeon en Diana is door diverse kunstenaars uitgebeeld. Te denken valt aan Correggio,
Titiaan, Veronese en aan de houtsneden van Virgil Solis. Ook in de literatuur - Colonna’s Droom van
Poliphilo - komt de mythe voor. Reeds eerder hebben Ovidius’ Metamorfosen tot de verbeelding
gesproken. In de veertiende eeuw worden zij in christelijke zin gemoraliseerd. In een uitgave uit de
vijftiende eeuw zou Diana de drie-eenheid voorstellen en zou Actaeon Christus zijn.  In de eerste jaren141

            “Actéon signifie l’intellect appliqué à la chasse de la divine sagesse, à l’appréhension de la beauté divine.” in137

Giordano Bruno, Des Fureurs Héroïques (De gl’ Heroici Furori), Texte établi et traduit par Paul-Henri

Michel, Paris (Société d’édition ‘Les Belles Lettres’) 1954, p.204. 

Van dit werk is een herdruk verschenen die ik echter niet heb kunnen bemachtigen. 

Simon Stevin, Dialectike, Leyden 1585, p.164.138

Ibid., tiende ongepagineerde bladzijde van het voorwoord.139

             “l’intellect ne s’arrête pas la; car sa propre lumière le porte à penser à ce que contient tout genre140

d’intelligible et d’appétible, sans toutefois que sa compréhension atteigne à l’eminence de la source des

idées, océan de toute vérité et de toute bonté. ... il est naturel que l’infini soit poursuivi sans fin, en ce mode

de poursuite qui n’est pas mouvement physique, mais mouvement en quelque sorte métaphysique” [mijn

cursivering], in Giordano Bruno,  Des Fureurs Héroïques (De gl’ Heroici Furori), Texte établi et traduit par

Paul-Henri Michel, Paris (Société d’édition ‘Les Belles Lettres’) 1954, pp. 212-214. 

Zie Jean Seznec, The Survival of the Pagan Gods, Princeton (Princeton University Press) 1972, pp.92-93.141



- 58 -

van de zestiende eeuw ontstaan kunstzinnig geschilderde meesterwerken van mythologische allegorie. 142

Van Giovanna da Piacenza, abdis van het klooster San Paolo te Parma krijgt Correggio (1489-1534)
opdracht de mythe van Actaeon en Diana uit te beelden in haar ‘studiolo’. Hij heeft dit in 1518 en 1519
uitgevoerd.  De metamorfose zelf, de zichtbare verandering als zodanig, is naar mijn mening op de143

meest kunstzinnige wijze uitgebeeld door Parmigianino (1503-1540) in de ‘Rocca Sanvitale’ van
Fontanellato bij Parma. In 1524 is het voltooid.   Zie de afbeelding hieronder.144

Dat Stevin Bruno’s dialoog over Actaeon en Diana kent is boven reeds aangetoond. Zeer waarschijnlijk is
hij ook betrokken geweest bij het ontwerpen van het vignet. Bij een van zijn octrooien uit 1589 - een
meervoudig te benutten klok - komen beschermings- en gebruiksvoorwaarden voor waarin wordt vermeld
dat hij op die klok zijn gebruikelijke merkteken, de ‘clootcrans’ zal aanbrengen. Stevin gebruikt de
‘çlootcrans’ dus als zijn ‘logo’. Hij is daar bijzonder trots op. Dan ligt het voor de hand dat hij tevens een
persoonlijke inbreng heeft gehad in de omlijsting van de ‘clootcrans’ in het vignet. 

Parmigianino: Actaeon en Diana in de Rocca Sanvitale de Fontanellata.
Diana werpt het water waarmee zij hem verandert in de richting van Actaeon.

Evenals Bruno’s Actaeon ziet Stevin zich als een jager naar goddelijke wijsheeid.

Ibid., p.116.142

Ibid., p.117.143

David Alan Brown, “Parmigianino at Fontanellato”, in FMR, The magazine of Franco Maria Ricci, New144

York, jrg 1, juni 1984, pp.140-147.



- 59 -

Het Hermetisme

De oorsprong van het Hermetisme ligt in het oude Egypte, waarin de god Thot beschouwd wordt als de
maan-god, die de schrijver is van de zonnegod Re. Hij is de god van de tijd, van de afwisseling in
perioden, van de kosmische orde en van het ritme van het dagelijks leven. Hij is de uitvinder van het
schrift, de god van het woord, en van kennis die alleen bestemd is voor ingewijden. Hij is geneesheer en
begeleider van de zielen naar het rijk van de doden.
De Grieken in Egypte associëren Thot met Hermes, de boodschapper van de goden, de vertolker van de
goddelijke wil, die eveneens van doen heeft met de maan, met de geneeskunst en met het dodenrijk.
Hermes wordt Hermes Trismegistus door zijn assimilatie met Thot, van wie hij het ‘driewerf groot’- de
overtreffende trap van groot ontstaat door herhaling - overneemt. Als god, koning, priester en profeet zou
hij geleefd hebben rond de tijd van Mozes. 145

Zijn wijsheden worden later - door hun ouderdom, de tijd van Mozes - geacht de gemeenschappelijke
bron van Plato, van Aristoteles en anderen en vooral van het eigenlijke christendom te zijn.
De Hermetische teksten zoals wij die kennen, met name die van het Corpus Hermeticum, zijn echter in de
eerste eeuwen van de jaartelling te Alexandrië ontstaan, zij het dat in Alexandrië ook oudere uit Egypte
afkomstige Hermetische teksten in toenmalig eigentijds Grieks zijn vertaald. 146

Parallel aan het Hermetisme is het Neoplatonisme is ontstaan, een sluitende filosofische stroming
waarmee het enige verwantschap heeft. Het Hermetisme echter is niet filosofisch maar religieus en
eclectisch van aard. De teksten zijn niet afkomstig van een en dezelfde auteur.
Later komt een neerslag van het Corpus Hermeticum terecht bij Cosimo de Medici (1389-1464), die de
Academie van Plato wil heropenen en in wiens opdracht naar oude handschriften wordt gezocht.
In 1463 zijn veertien traktaten van het Corpus Hermeticum door Marsilio Ficino (1433-1499) uit het
Grieks in het Latijn vertaald waarbij zij worden opgevat als één boek: Pimander. In feite is dat de titel
van het eerste traktaat uit het Corpus Hermeticum. De eerste druk is van 1471, de tweede van 1472, en
van daaruit worden mede dankzij de boekdrukkunst binnen een eeuw meer dan 100 edities over Europa
verspreid (van details zie ik af).  Bij Stevin beperk ik mij tot deze veertien Hermetische teksten.147

Inhoudelijk gaat het over het wezen van de verhouding tussen God, de Kosmos en de Mens. God is de
verborgene, de Bron van het Al, God heeft geen naam, maar kan ook met alle namen worden genoemd.
God is op verborgen wijze in de Kosmos aanwezig. Door de beschouwing van de Kosmos wordt God
zichtbaar. Kennis van de Kosmos is voor de Hermeticus zeer belangrijk, omdat daardoor de weg tot God
wordt ontsloten. Door zijn lichamelijkheid is hij een prooi van zijn hartstochten, maar in hem bevindt zich
ook de ware wezenlijke mens, die gekenmerkt wordt door verstand (logos) en geest (nous; dat is de
samenhang der dingen; ook in het Neoplatonisme komt dat voor). Hermes Trismegistus brengt de mens
op de ‘Weg van Hermes’ door hem te onderrichten over de Kosmos en over God: “de goden bewerkten de
geboorten der mensen, met het doel dat deze kennis zouden hebben van de goddelijke werken en een
krachtig getuigenis zouden afleggen van (de goddelijkheid van) de natuur.”  148

F. van Lamoen (samensteller), Hermes Trismegistus Pater Philosophorum, Tekstgeschiedenis van het145

Corpus Hermeticum , Amsterdam (Bibliotheca Philosofica Hermetica) 1991, p.XIII.

Ibid., p. xvii en R. van den Broek, “Het Hermetisme in de Oudheid”, Hermes Trismegistus, Amsterdam (In146

de Pelikaan) 2006, pp.31-77. 

Zie F. van Lamoen, “De verspreiding van het Corpus Hermeticum”, in o.c., pp.XIII-XIX.147

Corpus Hermeticum , ingeleid, vertaald en toegelicht door R. van den Broek en G. Quispel, Amsterdam 148

(In de Pelikaan) 1990, Traktaat III, § 3. Van dit werk zijn herdrukken verschenen. Daar het gebruikelijk is

te verwijzen naar de Traktaten en hun paragraafnummers (bv. CH III, 3) geeft dit geen zoekproblemen. 

De voorafgaande beschouwing over God, de Kosmos en de Mens, berust op de inleiding van dat werk.
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De tekst bij de rechterhand wil zeggen: “Onderhoudt de letteren en wetten van Egypte”. De tekst bij de
linkerhand van Hermes Trismegistus is geen echt Hermetische tekst. In het eerste gedeelte daarvan wordt
bedoeld dat God de almachtige de kosmos schept als de eerste zoon van God (de mens is in het
Hermetisme de tweede zoon). Dat is een bekend Hermetisch beginsel. Het tweede gedeelte over het
behagen hebben in zijn eigen zoon die het Heilig Woord wordt genoemd, duidt echter op het projecteren
van christelijke noties in Hermetische teksten, zoals dat gebruikelijk was. 149

Hermes Trismegistus, nog bij leven van Marsilio Ficino (1433-1499) -
vertaler van het Corpus Hermeticum - afgebeeld op de vloer van de

Dom te Siena (1488) als tijdgenoot van Mozes (contemporaneus
Moysi). Bij zijn rechterhand: “suscipite o licteras et leges Egiptii”.

Bij zijn linkerhand: “Deus omnium creator secum Deum fecit visibilem
et hunc fecit primum et solum, quo oblectatusest et valde amavit

proprium filium qui appellatur Sanctum Verbum”.

Zie R. van den Broek en C. van Heertum (ed.), From Poimandres to Jacob Böhme: Gnosis, Hermetism and149

the Christian Tradition, Amsterdam (In de Pelikaan) 2000, pp.134-136.
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Een uitsluitend zoeken naar kennis vindt plaats - in de zin van zoeken naar het ‘knowing how’- in het
technisch hermetisme. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen het religieus-filosofisch
Hermetisme van het Corpus Hermeticum - waarin ik het Hermetisme aanduid met de hoofdletter H als
beginletter - en het technisch hermetisme, waartoe de pre-scheikundige wereld van de alchemie moet
worden gerekend. In zijn filosofie van de wijzentijd zegt Stevin dat Hermes Trismegistus geacht wordt de
meest ervarene te zijn op het gebied van de ‘stofscheyding’ en dat ons daarvan schriftelijk bescheid
gebleven is. Dat schriftelijk bescheid kan betrekking hebben op de alchemische regels van de ‘tabula
smaragdina’, waarvan de herkomst doorgaans aan Geber - Jabir Ibn Haiyan - (721-815) wordt
toegeschreven.  Het is echter niet onmogelijk dat Stevin tevens doelt op het Corpus Hermeticum, want150

het onderscheid tussen het technisch hermetisme en het filosofisch Hermetisme is van later tijd.

Een belangrijk buiten-universitair leerboek, waarin in dialoogvorm van leermeester tot leerling de standen
van zaken in de zeven vrije kunsten, de natuurfilosofie, de astrologie en de alchemie worden omschreven,
is dat van Georg Reisch, Margarita philosophica (de filosofische parel), waarvan in de eerste vier
decennia van de zestiende eeuw minstens negen edities zijn verschenen.  151

Hiervóór  een pagina uit het hoofdstuk over alchemie. In de derde regel van de tekst onder de oven en de

Peter Marshall, The Magic Circle of Rudolf II, New York (Walker) 2005, p.136.150

A.A.A.M.Brinkman, “De filosofische parel”, De Alchemist in de Prentkunst (bezorgd door151

prof.dr.H.A.M.Snelders), Amsterdam (Rodopi) 1982, pp.9-11.
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retorten wordt Hermes Trismegistus genoemd. Op dezelfde regel staat Geber meet naast hem Avicenna,
de medicus uit het begin van de elfde eeuw die een invloedrijke canon schreef voor de opleiding in de
geneeskunde.
Hoewel Reisch ernstig waarschuwt voor bedriegers die voor veel geld beloftes doen, brengt hij zijn
leerling over dat er in de alchemie ook resultaten zijn: “zo worden as en donker zand door de werking van
het vuur tot helder glas”. In het glas ziet men de as en het zand niet meer terug, sterker nog: het glas is
helder, men kijkt er doorheen. Dat is een totale wisseling van gedaante.
De ‘tabula smaragdina’ omvat een verzameling van dertien uitspraken waarvan de tweede het meest
bekend is:

   “Quod est superius est sicut id quod est inferius, et quod est inferius est sicut id quod est superius, ad
perpetranda miracula rei unius” ofwel

    “Dat wat boven is, is evenzeer dat wat beneden is, en wat beneden is, is als wat boven is, teneinde
de wonderen van het Ene te volbrengen”.

Opvallend is dat het Ene er in voorkomt, een aanduiding dat alles zich in het Ene bevindt. 

Hermes Trismegistus zoals afgebeeld op de Rats-Apotheke
aan de Marktplatz te Lemgo. Zijn tekst:

“Quod est superius est sicud id quod est inferius”:
Dat wat boven is, is evenzeer dat wat beneden is.
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De letters ‘A’ en ‘U’
 
De letters ‘A’ en ‘U’ (een ‘V’ staat in de zestiende eeuw ook voor een ‘U’) in het titelvignet van Stevin
staan voor ‘Ab Uno’, een woordcombinatie die uit de derde uitspraak van dezelfde ‘tabula smaragdina’:

        “Et sicut res omnes fuerunt Ab Uno, meditatione Unius, sic omnes res natae ab hac Una re adaptatione”
ofwel: “En zoals alle dingen zijn geschapen uit het Ene, door de meditatie van de Ene, zo zijn alle dingen
uit dit Ene geschapen door aanpassing” [mijn cursivering]. 
Zo kan men in de ‘tabula smaragdina’ wel meer verbanden vinden met het filosofisch Hermetisme. Die
laat ik buiten beschouwing omdat het Hermetisme ons inhoudelijk meer te bieden heeft. 152

Dat alle dingen voortkomen uit het Ene, dat de ‘grondstof’ is voor alles, vindt men niet slechts bij het
technisch hermetisme. Ook in het filosofisch Hermetisme is God - dat is de Ene - de bron van alles:

         “Maar de Ene, die niet is voortgebracht, is uiteraard zowel zonder uiterlijke verschijning als
onzichtbaar, maar doordat hij alle dingen een uiterlijke verschijningsvorm geeft, wordt hij zelf door
alle dingen heen en in alles zichtbaar” 153

Er zijn overeenkomsten met het Neoplatonisme te vinden, echter is het Hermetisme, zoals gezegd, 
religieus van aard. Ook in het Neoplatonisme is het Ene de oorsprong van alles, maar niet als God. 
Giordano Bruno heeft er gebruik van gemaakt, al blijft het Hermetisme de basis.
In verband daarmee volgt hieronder een bespreking van het Neoplatonisme, dat enige overeenkomsten
met het Hermetisme heeft.

Het Neoplatonisme

De oorsprong van het Neoplatonisme ligt bij Plotinus (205 - 270). Zijn systeem is ontstaan door
bewerkingen van teksten die in Alexandrië gemeengoed waren, ook voor Plotinus' tijdgenoten. 154

Plotinus reageert vooral op een voor hem te grote toename van goddelijke ofwel Hermetische krachten in
de geestelijke wereld.  Een belangrijke filosofische bron is de ‘ongeschreven leer’ van Plato, zoals deze155

die gedoceerd heeft zonder dat op schrift te zetten, waarvan men iets kan terugvinden in boek I van
Aristoteles’ fysica. 
Van Plato's gedoceerde leer komt daarin deze uitdrukking voor: ‘het Ene en de Onbepaalde Tweeheid’.
Die is afkomstig van Pythagoras bij wie alles door getalsverhoudingen wordt bepaald.
Plotinus neemt dat over en legt op Plato’s ‘Ideeën’ - die de ware werkelijkheid bevatten waarvan onze
werkelijkheid een afschaduwing is - de wereld van de getallen. Elk getal is identiek aan zichzelf, tegelijk
is het onbepaald want er zijn veel getallen. 
De achtergrond van het ‘Ene en de onbepaalde Tweeheid’ is dat een eenheid iets moet bevatten dat het
van zichzelf onderscheidt, wil er verandering mogelijk zijn. Anders blijft het domweg wat het is. 
In de onbepaalde Tweeheid is het aantal veranderingsmogelijkheden oneindig groot. Er zijn vele
‘tweeheden’, namelijk net zoveel als er ‘Ideeën’ zijn. Alle hebben deel aan het Ene en aan de
Onbepaaldheid.
Het Ene is het hoogste zijnsniveau - daarover kan niets worden gezegd, God is het niet. Door emanatie -
uitstorting - ontvaltet Ene een lager zijnsniveau, namelijk de Veelheid. Die wil terug naar het Ene maar

De volledige ‘tabula smaragdina’ kan men  - met bij iedere uitspraak een toelichting - vinden in Wayne152

Shumaker, The Occult Sciences in the Renaissance: a study in intellectual patterns, Berkeley

[etc.](University of Califoria Press) 1972, pp.179-180.

CH V, 2.153

Zie Th.G. Sinnige, Plotinos: Over Schouwing en tegen de Gnostici, Bussum (Wereldvenster) 1981. 154

R. van den Broek, Hermes Trismegistus, Amsterdam (In de Pelikaan) 2006, p.76.155
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dat lukt niet. In die poging ontstaat de ‘nous’, die het Ene niet anders kan vatten dan in Veelheid. De
‘nous’ is de zichzelf denkende veelheid van Ideeën (ook wij hebben ‘nous’). 
De volgende emanatie - uit de ‘nous’ - is die van de ziel, de ‘psyche’. In de ‘psyche’ komt het element van
de tijd te voorschijn, die er bij de ‘nous’ nog niet was. Daarmee ontstaat de wereldziel. 
De ‘psyche’ denkt discursief, dat wil zeggen achtereenvolgens, dus in de tijd. Zo komt zowel de tijd als
de beweging erbij. Volgens Plotinus werkt dat in onze menselijke psyche precies zo.
Bij iedere emanatie is er ‘schouwing’. Dat wil zeggen dat het geëmaneerde het hogere tracht te vatten.
Dat gaat echter niet perfect want het geëmaneerde blijft nu eenmaal zichzelf.
Zo heeft de ‘psyche’ twee niveaus: het eerste is het schouwen naar de ‘nous’, dat de band geeft met de
intelligibele werkelijkheid, het tweede is de ‘phusis’ (fysis). De ‘phusis’ - het laagste emanatieniveau - is
het vormend beginsel van de materie. Materie is dus geen zelfstandig systeem. 
De wereld heeft zo de vormen in zich die van het Ene stammen, maar dan in lagere kwaliteit.
Het lagere is minder goed en moet terugkijken naar het hogere (schouwen) om daarvan iets te vatten.
Zoals de kosmos in elkaar zit met haar emanatieniveaus, zo zitten wij als mens ook in elkaar, inclusief de
neiging ons te richten op het Ene. In mystieke terugkeer tot het Ene kunnen wij het achter het Schone het
Goede vinden.
De mens heeft een lichaam dat door ‘phusis’ is gevormd. Dat is de laagste wijze waarop de ‘psyche’ zich
in ons manifesteert. Tevens hebben we ‘nous’ tot het aanschouwen van de intelligibele wereld, alsmede
een ziel die discursief denkt. Tenslotte zijn wij nog altijd deel van het Ene. 
De omhoog gerichte tendens blijft bij ons aanwezig: het is een schouwing die op zichzelf weer leidt tot
product. Bij Plotinus kan de schepping van de kunstenaar zelfs beter zijn dan die van de natuur. Indien de
kunstenaar een beeld schept heeft hij het Idee ervan in zijn hoofd. Dat is het schouwingsobject van de
kunstenaar, zodat hij kan vasthouden aan de perfectie daarvan. Weliswaar is hier sprake van mimesis - 
nabootsing - het is echter de mimesis precies zoals de natuur dat doet. Er is dus geen verschil tussen de
kunstenaar en de natuur. Voortgezette schepping derhalve is zonder meer mogelijk. 
Augustinus (354 - 430) is door het Neoplatonisme sterk beïnvloed, al wordt dat door sommigen - die al
diens teksten willen toeschrijven aan zijn krachtige geest - ontkend. Echter zou Augustinus’ uitspraak:
“Wat dan ook van de natuur is niet slecht maar verminderd goed”, de slotzin kunnen zijn uit Plotinus’
systeem van emanaties.  Bij Plotinus is ‘het slechte’ geen op zichzelf staande entiteit. 156

Ook Thomas van Aquino (1225-1274) onderging de invloed van het Neoplatonisme. Het is niet zo dat
Thomas van Aquino - die zoveel invloed heeft gehad op het doorvoeren van de Aristotelische
natuurfilosofie aan de universiteiten - een pur sang Aristotelicus is. Dan zou hij Aristoteles niet hebben
kunnen kerstenen. Thomas is zeer beïnvloed door het Neoplatonisme van Plotinus en in het verlengde
daarvan door Augustinus, zoals dat bijvoorbeeld terug te vinden is in De ente et essentia waarin Thomas
een Neoplatonische ordening beschrijft - als een ladder - van de natuur. 
Volgens Augustinus is er meer afstand tussen Mozes en Hermes Trismegistus: Mozes zou een tijdgenoot
zijn van de astronoom Atlantus, betovergrootvader van Hermes Trismegistus.  157 158

Tot hiertoe is de omlijsting van het titelvignet van Stevin - met Actaeon en Diana, de letters ‘A’ en ‘U’,
de hoofdlijnen van het Hermetisme en het Neoplatonisme - in voldoende mate aan de orde gekomen.
Wat nog ontbreekt is de ‘clootcrans’ met het motto ‘wonder enis gheen wonder’. 
Aangezien de ‘clootcrans’ een sterk Hermetische duiding heeft bespreek ik die meteen hierna, in de
eerstvolgende paragraaf, vooruitlopend op de hoofdlijnen in Stevins methodologie.

            “Cuique naturae non est malum nisi minui bono”, Augustinus in “De natura boni, contra Manichaeos”,156

Wladyslaw Tatarkiewicz, History of Aesthetics, Vol. II, The Hague/Paris/ Warszawa (Mouton/ PWN) 1970,
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De ‘clootcrans’ en het motto ‘wonder enis gheen wonder’ 

Bij de tekening hierboven zegt Stevin het volgende: ABC is een rechtop staande driehoek waarvan de
zijde AC in het horizontale vlak ligt. Zijde AB is tweemaal zo lang als BC. Er moet worden bewezen dat
er evenwicht is tussen de bollen D en E - die onderling precies gelijk zijn - als E in deze situatie (waarbij
AB tweemaal zo lang is als BC) evenwijdig aan BC een tweemaal zo groot gewicht uitoefent als D
evenwijdig aan AB.
Hiertoe heeft hij het zo ingericht, dat hij een snoer heeft waaraan zich op gelijke afstanden veertien
onderling gelijke bollen bevinden, welk snoer bij de punten S, T en V zo is opgehangen dat de bollen
precies over de bovenste driehoekszijden rollen, als men er even aan trekt. Het is een gedachte-
experiment.
Zijn bewijs: Zou er geen evenwicht zijn tussen de vier bollen D, R, Q en P met de bollen E en F, dan zou
bijvoorbeeld het viertal D, R, Q, P - als dit mogelijk was - zwaarder zijn dan E en F.
De onderste bollen O, N, M en L zijn gelijk aan en in evenwicht met de bollend G, H, I, K. Daaruit volgt
dat het stel bollen links (D, R, Q, P, O, N, M, L) in deze situatie een groter gewicht uitoefent dan het stel
rechts (E, F, G, H, I, K). Derhalve rollen die van links naar beneden en gaan die van rechts naar boven.
Dan is op een gegeven moment de bol D op de plaats waar nu de bol O is.
De situatie in zijn geheel is dan echter precies gelijk aan die waarmee we zijn begonnen, zodat opnieuw
het linkergedeelte zwaarder is dan het rechter en het opnieuw naar beneden rolt. Dit blijft zo doorgaan:

        “om dat de reden altijdt de selve is, altijdt ghedueren sal, ende de clooten sullen uyt haer selven een
eeuwich roersel maken, t’welck valsch is”. 159

Een ‘eeuwich roersel’ - perpetuum mobile - kunnen de bollen niet doen ontstaan, dus blijft alles liggen of
hangen zo het is.
Stevin gaat dan verder met het wegnemen van de met elkaar in evenwicht zijnde onderste acht bollen,
zodat hij de bovenste zes overhoudt. Die veranderen daardoor niet en blijven met elkaar in evenwicht.
Derhalve oefenen in deze situatie de vier bollen links samen naar links in de richting van het snoer
dezelfde kracht uit als de twee rechts de andere kant op. Dan is dus daarbij de gewichtskracht van E
tweemaal zo groot als die van D, hetgeen bewezen moest worden. 
Met dezelfde helling gaat Stevin verder met rechts slechts één bol E en links slechts één bol D, die hij nu

Uit: De Beghinselen der Weeghconst, p.41.

Simon Stevin, De Beghinselen der Weeghconst, Leyden (François van Raphelingen) 1586, p.41.159



- 66 -

tweemaal zo zwaar neemt als E. Deze zijn met elkaar in evenwicht. Dan zet hij BC rechtop.
Stevin laat hieruit de krachtendriehoek ontstaan, voor de mechanica een zeer belangrijke vondst. 
De afleiding daarvan geef ik hieronder in beknopte vorm weer.

De bol E vervangt hij door een even zwaar gewicht E bij de katrol rechts. De tweemaal zo zware bol D,
die met E evenwicht maakt, vervangt hij door de rechthoekige figuur links, de ‘pilaer D’. Met de
gelijkarmige balans laat hij bij M zien dat de ‘pilaer’ hetzelfde gewicht heeft als de oorspronkelijke D,
zodat er evenwicht blijft. De ‘pilaer’ is qua vorm niet belangrijk. Hij neemt die omdat daarin rechte lijnen
gemakkelijker te benoemen zijn. Driehoek LDI is daarin gelijkvormig met driehoek ABC.
Driehoek LDI geeft ons de krachtendriehoek. Uit de gegeven evenredigheden volgt dat LD overeen komt
met het eigengewicht van D. LI geeft de kracht waarmee D loodrecht op de helling AB drukt. 
ID tenslotte is de kracht die evenwicht maakt met E. 
Het eigengewicht van D kan beschouwd worden als de resultante van de andere twee krachten.
Stevin laat verder zien dat dit ook in andere gevallen opgeld doet. De drie krachten zijn met elkaar in
evenwicht. Iedere kracht uit de krachtendriehoek kan gezien worden als resultante van de andere twee.
De werkwijze van Stevin met de ‘clootcrans’ heb ik hierboven uitgebreid geparafraseerd, zodat duidelijk
wordt hoe kort Stevin is op het cruciale punt en wat hij daar precies zegt: de bollen kunnen uit zichzelf
geen perpetuum mobile maken. Zij kunnen dit niet. Punt uit.
Iedere nadere overweging, ieder nader onderzoek ontbreekt. 
Het is onjuist om de visie van Stevin op het perpetuum mobile te interpreteren in termen van de wet van
behoud van energie. Hij zegt niets dat daarop lijkt. 
Niettemin noemt Feynman, in zijn Lectures on Physics, iemand een groot fysicus die net als Stevin iets
soortgelijks als de ‘clootcrans’ op zijn graftombe zal krijgen. Dat is een vergissing: 
de ‘clootcrans’ staat op Stevins standbeeld te Brugge. Er is geen tombe. Stevins grafplaats is onbekend. 160

Het respect van Feynman voor Stevins ‘clootcrans’ kan alleen daaruit voortkomen, dat wie direct inziet dat
er evenwicht is - het geheel dus niet in beweging komt - de ‘clootcrans’ dan beschouwt als een intuïtieve
notie van behoud van arbeidsvermogen. Dat is echter niet Stevins gedachtegang. 
Bij hem komt er geen beweging omdat het perpetuum mobile om een andere, in De Beghinselen der
Weeghconst door hem niet genoemde reden, onmogelijk is. 
Hij kan dat niet hebben opgedaan in zijn ervaring als ingenieur, althans heeft hij het niet als zodanig
opgemerkt. Over wrijving - door hem het ‘beletsel’ genoemd - schrijft hij in de Weeghdaet in zijn woord
aan de lezer, dat de grootte van het gewicht of de macht die de wrijving - het ‘beletsel’ - moet overwinnen
niet wiskunstig kan worden gevonden, omdat de weerstand van het ene te bewegen einde niet evenredig is

Uit: De Beghinselen der Weeghconst, p.43.

Richard Feynman, Robert Leighton, Matthew Sands, The Feynman Lectures on Physics, Vol I, Reading,160

Massachusetts [etc.] (Addison-Wesley) 1977, p.4-5.
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met de weerstand van het andere te bewegen einde.  161

Hoe hij dit geconstateerd heeft, vinden we in het tweede hoofdstuk van de “Anhang” die Stevin achter de
Weeghconst en het Waterwicht heeft opgenomen. De ondertitel luidt (met in de marge Proportione): 

“Dat de gheroerden met haer beletselen in gheen everedenheyt en bestaen.”
Evenredigheid is voor Stevin een sleutelwoord. Zonder evenredigheden kan er geen wiskunst zijn.
In het aangeduide hoofdstuk bespreekt Stevin de valproeven die hij met Jan Cornets Groot te Delft heeft
gedaan. Van dertig voet hoogte lieten zij van de toren van de Nieuwe Kerk te Delft twee loden kogels,
waarvan de ene tien maal zo zwaar was als de andere, op een plankier vallen. Volgens Aristoteles zijn
valsnelheden niet alleen evenredig met de dichtheden van de media waarin zij vallen, maar eveneens met
het gewicht van de vallende voorwerpen. Dat bleek niet juist te zijn. De lichte kogel bleef niet tienmaal
langer op weg dan de zwaarste. Integendeel, ze vielen zo gelijk dat “haer beyde gheluyden een selve clop
schijnt te wezen”. Dat is niet het enige. Vanwege de weerstand van het medium, in dit geval van de lucht,
hebben zij de proef herhaald met twee even grote lichamen - van dezelfde vorm en van gelijke grootte -
wederom met eenzelfde gewichtsverhouding. Daarbij deed zich precies hetzelfde voor. Stevin was er op
bedacht, dat de luchtweerstand bij beide vallende voorwerpen gelijk moet zijn, wilde de valproef op het
gebied van de weerstand bewijskracht hebben. Het gaat hem om de weerstand bij het vallen. Verschil in
gewicht maakt dan niets uit. Zijn conclusie: “Aristoteles vornomde everedenheyt is onrecht”.  162

Deze valproeven wijzen terug naar de dialoog over afzinksnelheden in de “Tsamespraeck” van Dialectike.
Daarin concluderen Ian en Piet dat de theorie van Aristoteles bij het afzinken van voorwerpen in diverse
media - water, dik bier, kwik - hier en daar absurd is en niet juist kan zijn. 163

De valproeven te Delft zijn in feite een voortzetting en een bevestiging van die discussie.
In de Weeghdaet zegt Stevin dat bij de werking van machines de wrijving - het beletsel - moet worden
overwonnen. Hij kan er niet mee rekenen. Van wrijving heeft hij een onjuist begrip, al weet hij wat het is. 
Door te smeren vermindert men de wrijving zelfs, iets dat voor hem een extra argument is voor de
onmogelijkheid om met wrijving te kunnen rekenen.  164

Er zijn er velen die in de zeventiende eeuw naar een perpetuum mobile hebben gezocht, zonder zich af te
vragen hoe de tegenwerkende wrijving kan worden opgeheven.
Door de Staten-Generaal is er in die eeuw in totaal van - 1596-1691 - zeven en dertig maal octrooi
verleend voor het vervaardigen van een perpetuum mobile.  Doorgaans mogen zij hun vinding een jaar165

lang bewijzen. Zo velen zijn er in die tijd die het ‘zo boven zo ook beneden’ uit het technisch hermetisme
letterlijk nemen, de goddelijke hemelbeweging mechanistisch trachten na te bootsen en er een heilig
geloof in hebben dat hen dat is gelukt. Dat geloof is niet alleen te vinden bij de desbetreffende
supplianten. De octrooiverleners namens de Staten-Generaal beamen het evenzeer. Dat wijst op een wijd
verbreid zicht op de wereld als zou daarin beweging en werking zonder meer - zonder toevoeging van

            “Te weten dat de Weeghconst ons alleenlick leert, het roerende ter evestaltwichticheyt brenghen mettet161

teroeren. Angaende t’ghewicht ofte macht, die t’roerende boven dien noch behouft, om het teroeren ter

roerlicke daet te crygen (welck ghewicht ofte macht, overwinnen moet des roerens beletsel, dat in yder

teroeren onscheydelicke ancleving is) de Weeghconst en leert dat ghewicht ofte die macht niet Wisconstlick

vinden, d’oirsaeck is dattet een gheroerde ende siin beletsel niet everednich en is mettet ander gheroerde

ende siin beletsel”, in Simon Stevin , De Weeghdaet, Leyden (François can Raphelingen) 1586, p.5.

Simon Stevin, “Anhang”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol. I, bezorgd en toegelicht door E.J.162
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energie (waarvan men in fysische zin niet weet wat het is) - op enigerlei wijze mechanisch kunnen worden
nagebootst. Kan men dat niet, dan is men slechts niet handig genoeg. Dat is de algemene mening.
Bij Stevin is er nog iets anders dat een rol speelt. Laten we nog eens bezien wat Stevin bij het afwijzen
van het perpetuum mobile precies heeft gezegd: 

“de clooten sullen uyt haer selven een eeuwich roersel maken, t’welck valsch is”.
Stevin zegt niet dat een ‘eeuwich roersel’ ofwel perpetuum mobile onmogelijk is, zoals ik dat in de
desbetreffende literatuur overal lees. Hij zegt alleen dat de bollen het uit zichzelf niet kunnen maken.
Algemeen gesproken: het zijn de dingen die dat uit zichzelf niet kunnen doen. Daar komt het op neer.
Dat vinden we vrijwel letterlijk terug in het Corpus Hermeticum: 

   “Kunnen dan stukken hout en stenen en alle andere onbezielde voorwerpen andere voorwerpen niet in
beweging brengen? Absoluut niet Asclepius, want als een lichaam dat in beweging brengt onbezield
is, dan is dat niet het lichaam dat beide, zowel dat wat verplaatst als dat wat verplaatst wordt in
beweging brengt. Daarom kan het onbezielde ook niet het onbezielde in beweging brengen”. 166

Alleen iets dat bezield is kan iets anders in beweging brengen. Daar komt het op neer. Hoewel de Kosmos
als de wereldziel kan worden beschouwd, is daarin niet alles bezield:

             “De werkingen Gods zijn wereldgeest en wereldziel.” 167

Stevin maakt in een brief van 26 oktober 1618 aan de wiskundige van de hertog van Lotharingen een
opmerking die als een waardevolle aanvulling kan worden beschouwd:

   “Belangende de figure van een eeuwich roersel die UE: my begeert te comminiceren, by aldien dat
geschiet, ic sal myn gevoelen onder verbetering geeren daer af schryven. Van dese stof sijn my by
ettelicke personen verscheyden verthooningen gedaen; Maer als ic mijn gevoelen daer af soude
seggen int generael, het soude zijn, dat ic meyne, datter by de menschen geen eeuwige roersel
mackelic en is; Hoewel datmen daer en tusschen op een voorgestelt roersel disputeren mach”. 168

Een perpetuum mobile is bij de mensen niet eenvoudig te maken. Bij de mensen, dat is wat er staat. 
Dat betekent dat het buiten de mensen om wel mogelijk is. Daar immers bevindt zich het bezielde heelal -
zoals het Corpus Hermeticum en Giordano Bruno dat zeggen - dat van alles in beweging brengt en in
beweging houdt. Een andere manier om te verklaren waarom bij Stevin de dingen niet uit zichzelf iets
anders in beweging kunnen brengen, kan niet worden gevonden.
De belangrijkste conclusie voor ons is, dat zonder Hermetisme Stevin zijn Beghinselen der Weeghconst
niet had kunnen uitbrengen. De krachtendriehoek danken wij aan Hermes Trismegistus.
Na Stevin hebben velen de ‘clootcrans’ met verwondering bekeken. Ook Stevin zelf vindt de ‘clootcrans’
wonderbaarlijk, maar een wonder is het niet. Hij schrijft aan het begin van hetzelfde werk - de Weeghconst
- in de eerste zin van zijn “Uytspraeck vande Weerdicheyt der Duytsche Tael”: 

   “Het is inderdaad waar dat er in de natuur niets wonderlijks is; niettemin, teneinde tot een
onderscheid te komen van de dingen die wij door hun oorzaken begrijpen en die waarvan de redenen
ons onbekend zijn, geven wij de laatste met recht de naam van wonder, niet omdat zij dat werkelijk
zijn, maar omdat het zich aan ons zo voordoet”. 169

Vandaar in het titelvignet boven de ‘clootcrans’ het motto ‘wonder enis gheen wonder’.
Hij acht de mens in staat alles te begrijpen. Bij hem kan de mens - zoals gezegd - worden tot een ‘Eertsche
God’. Ook dat vinden we in het Corpus Hermeticum:

CH II, 9.166

CH XI, 2.167

Hendrick Stevin, Wisconstich Filosofisch Bedryf, Leyden 1667, boek IV, p.32.168

            “Tis wel waer datter inde Natuer niet wonderlick en is, nochtans tot onderscheyt der dinghen die wy duer de169

oirsaken verstaen, vande ghene welcker redenen ons onbekent sijn, soo gheven wy dese met recht de naem

van wonder, niet dat sijt eyghentlick sijn, maer om dattet hem voor ons alsoo ghelaet”, in De Beghinselen

der Weeghconst, Leyden (Plantijn) 1586, p.9. 
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         “De aardse mens is een sterfelijke God, de hemelse God is een onsterfelijk mens” 170

Tot slot plaats ik een beargumenteerde mening van Giordano Bruno - uit de vijfde dialoog van Over de
oorzaak, het Principe en het Ene (1584) - die op Stevins ‘clootcrans’ van toepassing is:

       “Geloof mij, degene die in staat is alle concepties die her en der in de Elementen van Euclides staan,
terug te voeren tot één enkele grondgedachte, zou een zeer volleerd en volmaakt meetkundige zijn; en
een volmaakt logicus [dialecticus] zou diegene zijn die álle concepties tot één grondgedachte kan
terugbrengen. Daarom bestaat er een hiërarchie binnen de intelligentiën; de lagere kunnen veel dingen
alleen maar begrijpen aan de hand van vele voorstellingen, gelijkenissen en vormen.
De hogere begrijpen de dingen beter aan de hand van minder voorstellingen. De allerhoogsten
begrijpen de dingen volkomen aan de hand van zeer weinige voorstellingen. De eerste intelligentie
omvat alles op volmaakte wijze in één enkel idee. In de goddelijke geest en absolute eenheid, die
zonder enige species [ondersoorten] begrijpt, vallen begrip en begrepene samen.” 171

Dat is precies wat Stevin doet. In één voorstelling - de ‘clootcrans’ - laat hij oorzaken en gevolgen in één
werking samenvallen. Met de ‘goddelijke geest en absolute eenheid’ wordt gedoeld op het Ene dat uitkomt
in de veelheid van de dingen: 

       “dat alle verschillen die we in lichamen zien, wat betreft hun vorming, hoedanigheid, gedaante, kleur en
andere eigenschappen en overeenkomsten, niets anders zijn dan verschillende gestalten van eenzelfde
substantie”. 172

Alle verschillende gestalten, behoren tot eenzelfde substantie, wordt gezegd. Dat is niets anders dan een
andere zegswijze voor het ‘Ab Uno’ zoals dat hiervóór reeds is genoemd. 
Hiermee is Stevins titelvignet, vanaf Actaeon tot en met Diana, de letters ‘A’ en ‘U’, inclusief de
‘clootcrans’ en het motto ‘wonder enis gheen wonder’ volledig besproken. 
Met Giordano Bruno en diens filosofie is dit vignet één en al Hermetisme.

CH X, 25.170

Giordano Bruno, “Over de Oorzaak, het Principe en het Ene”,  Italiaanse dialogen, vertaald door Yond171

Boeke en Patty Krone, toegelicht door Frank van Lamoen, Amsterdam (Ambo) 2000, p.111 [mijn

cursivering]. 

Ibid., p.107.172



- 70 -

Een toepassing van Stevin bij de krachtendriehoek is de overtoom.
De tekening hierna geeft aan hoe zo’n overtoom, compleet met inrichting voor het overhalen, eruit kan
zien.  Het trekken van schepen over een dam ofwel overhaal, meestal overtoom genoemd, is een173

activiteit die in de lage landen zeer veel voorkomt. Er zijn altijd hoogteverschillen tussen de waterlopen
van boezems en polders, en zelfs in stadsgrachten. Bij gebrek aan duurdere schutsluizen is een voorziening
als de overtoom dan onmisbaar. Een van de meest bekende overtomen was die op de Leidsendam tussen
de boezems van Rijnland en Delfland, die in 1648 door een schutsluis werd vervangen.  174

In de Weeghdaet van 1586, waarin hij de technische praktijk van zijn Beghinselen der Weeghconst laat
zien, geeft hij voor het overhalen de methode die ik op de volgende pagina laat zien.

In de tekening vinden we de krachtendriehoek van Stevin terug: de driehoek MNO, waarbij MN loodrecht
staat op het schuine grondvlak van de dam, NO evenwijdig is aan de lijn EF waar de man de neerwaartse
kracht uitoefent met zijn eigengewicht en MO de opgeroepen trekkracht voorstelt. 
Stevin geeft er de volgende getallen bij: de man weegt 150 pond; de lengte van FL (L ligt in het centrum
van de as) is zesmaal die van KL, zodat de trekkracht op de schuit 900 pond is (dat vindt hij met de
hefboomwet: macht maal machtarm = last maal lastarm).

De overtoom met de Noordermolen van het Waterschap de Sloterbinnen- en Middelveldse polders
bij Amsterdam. 

Thans stadsdeel De Baarsjes. Tekening van Anthonie van Borssum (1629/’30 - 1677).

Zie A. Bicker Caarten, Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland, Wormerveer (uitg. Noord-173

Holland) 1990, p.39. 

ibid.174
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De lengte van MO in de krachtendriehoek komt met die trekkracht overeen. Het gewicht van de schuit met
de lengte van NO. Die is in de driehoek driemaal de lengte van MO, zodat de schuit een gewicht heeft van
2700 pond. Hier zien we de eerste toepassing van de krachtendriehoek ooit. 
Bij een overtoom. Tevens de eerste grafische methode voor het onderkennen van de grootte van krachten.
Stevin schrijft er nog bij dat men via die driehoek kan zien, dat het effect van de trekkracht op de schuit
het grootst is, als de lijn MO evenwijdig loopt aan het grondvlak PA, dus loodrecht staat op MN (immers,
hoe groter de verhouding van MO - de trekkracht - tot NO - het gewicht van de schuit - des te zwaarder het
werk; er moet dan mankracht bijkomen). 
Zoals eerder is aangeduid, wordt onder methodologie het geheel verstaan van Stevins methoden van
kennisverwerving en verantwoording, de toepassingswijze in de technische praktijk en hoe dit alles geënt
is op de natuur zoals hij die ziet. Dit laatste heeft veel invloed.
Een van de kernpunten is het begrip ‘werking’, dat betrekking heeft op de aard van de activiteit van de
natuur. Ook in de techniek - dat is voortgezette schepping - doet zich dat voor. Een weerspiegeling van de
werking vinden we in de wiskunst, waarvoor Stevin het begrip ‘evenredigheid’ gebruikt. 
Zonder evenredigheden is geen wiskunst mogelijk, zoals hij dat bij zijn valproeven heeft verduidelijkt. 
De natuur heeft het zo ingericht dat juist de Nederlanders over het woord ‘evenredigheid’ beschikken, dat
‘even’ van ‘reden’ - gelijk van verhouding - betekent, iets dat men direct afleest aan het woord. In andere
talen komt het niet zo duidelijk voor.  Wat dit betreft zijn de ‘Nederduytschen’ sterk in het voordeel. 175

Het begrip werking heeft een duidelijk herkenbare Hermetische herkomst.

Uit: De Weeghdaet

            “Het schijnt dat de Natuere haer Meesterlick wilde thoonen, doen sy het Duytsch maecte ... yeghelick cander175

opentlick uyt verstaen, de groote verborgentheyt der beteeckeninge van ... EVEREDENHEYT”, in  

Dialectike, p.156.
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‘Werking’ als Hermetisch begrip

Voor de werking moeten we naar Giordano Bruno. Hij komt met een gewijzigde vorm van causaliteit. 
Het ‘potentie’ en ‘act’ van Aristoteles schaft hij af (een eikel is in potentie een eik; is dat gebeurd dan is
de eikel geactualiseerd). De vier oorzakenleer van Aristoteles is nog steeds in zwang: doeloorzaak,
vormoorzaak, materiële oorzaak en werkoorzaak. Wil men bijvoorbeeld uit hout een beeld hakken, dan
doen ze allemaal mee: men moet een beeld willen maken (het doel), men moet de vorm voor ogen hebben,
het te bewerken materiaal moet er zijn, en men moet eraan beitelen. 
Bruno nu heeft opgemerkt dat bij materie en vorm de oorzaak niet verdwijnt als het gevolg er is. 176

Hij concludeert dat het oorzaakbegrip niet van toepassing kan zijn op materie en vorm, omdat bij
Aristoteles een oorzaak verdwijnt als het gevolg optreedt terwijl zowel materie als vorm blijvend zijn.
Daarom is het beter die beide geen oorzaak, maar ‘principe’ te noemen. Het is de wereldziel die het
‘principe’, en daarmee vorm en materie, doet ontstaan. Ook in het Corpus Hermeticum is sprake van een
wereldziel als werking van God. 177

Als de oorzaak niet weg is als het gevolg er is, dan blijven zij op elkaar betrokken: dat is zo in de hele
natuur. De vorm is afkomstig van de wereldziel die blijvend doorwerkt in de daaruit ontstane materie.
Hiermee doet bij Bruno in de natuurfilosofie het begrip ‘werking’ zijn intrede en niet zo heel veel later
zelfs de uitdrukking ‘zo zijn de wetten der natuur’. Het bijzondere is dat ‘werking’ - een begrip dat
intuïtief reeds lang bekend is - hier in zijn ontstaan tot op oorzaak en gevolg is geanalyseerd.
Dat Bruno de terminologie van Aristoteles blijft gebruiken, doet daar niets aan af. 
Het komt uit Bruno’s De la causa, principio et uno (1584) - Over de Oorzaak, het Principe en het Ene. 178

Zijn interpretatie is te vinden in de tweede dialoog van het bovengenoemde werk. De juiste betekenis van
een en ander volgt uit het geheel van zijn tekst, maar Bruno geeft er een toelichting bij, waarin de
kernwoorden bij elkaar zijn gezet. Dat maakt mijn uiteenzetting eenvoudiger. 179

De allereerste werkoorzaak, en daarmee de bewerking van de Ene, ligt buiten het menselijk bereik (de
Ene, of het Ene, beschrijft hij niet in deze tweede dialoog, maar duidelijkheidshalve neem ik het er bij).
God als werkoorzaak - de Ene - is namelijk in de natuur zelf aanwezig. In de natuur is de vormoorzaak met
deze werkoorzaak verbonden. Met de vormoorzaak zorgt de werkoorzaak ervoor dat de vorm van heel de
natuur uit de schoot van de wereldziel te voorschijn komt. Daarin zijn materie(oorzaak) en vorm(oorzaak)
in hun werking één niet te verbreken samenstel: het ‘principe’.
Materie is bij Bruno dus geen zelfstandige entiteit. De materie ontstaat uit de wereldziel.
Overzie ik dit geheel dan ligt het voor de hand dat bij Stevin het begrip ‘werking’ uit het permanente
karakter van Bruno’s ‘Bewirkendes’ ofwel uit diens ‘Prinzip’ te voorschijn gekomen is. 

W. van Dooren, Denkwegen in de geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte, Assen (van Gorcum) 1983,176

p.31.

CH XI, 2.177

Giordano Bruno, Von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen, hrsg Paul Richard Blum, Hamburg (Felix178

Meiner) 1997. Dit is een vertaling van alle vijf dialogen waaruit dit werk bestaat. Ook de toelichtingen van

Bruno persoonlijk, zijn er in opgenomen. 

            “Welches die Ursache ist, die sich in wirkende, formale und finale aufteilt; und auf wieviele Weisen sie179

gedacht wird. Inwiefern diese Wirkursache gewissermassen zuinnerst in den Naturdingen ist, nämlich als

die Natur selbst, und inwiefern sie gewissermassen ausserhalb dieser Dinge ist. - Wie die Formursache mit

der wirkenden verbunden ist, und sie es ist, durch die die Wirkursache tätig ist; und wie eben die

Formursache von der Wirkenden aus dem Schoss der Materie hervorgetrieben wird. - Wie Bewirkendes und

Form in einem Substrat als Prinzip zusammenfallen, und inwiefern sich die eine Ursache von der anderen

unterscheidet”, in: Giordano Bruno, Von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen, hrsg Paul Richard

Blum, Hamburg (Felix Meiner) 1997, p.LXXIV (Bruno’s toelichting bij de tweede dialoog). 
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Voor Stevin is ‘werking’ in al zijn werken een basisbegrip. Werking is niets anders dan een reeks van op
elkaar betrokken oorzaken en gevolgen. Dat is zo in de natuurwetenschap, maar ook in de techniek, welke
laatste immers de voortgezette schepping is in de natuur, door de mens.
Deze nieuwe natuurwetenschap qua werking is afkomstig van Stevin en stoelt op Giordano Bruno.
Een voorbeeld van werking kan ik het best laten zien aan de hand van het braadspit van Leonardo da
Vinci. Stevin heeft ook een braadspit, maar Leonardo is hier duidelijker. 

De tekening een ontwerp van circa 1500, van Leonardo da Vinci. Het is er een waarbij de aandrijving
geschiedt door opstijgende verbrandingsgassen waardoor de turbine gaat draaien, zodat het lantaarnwiel
met de spil, het kamwiel en via de overbrenging van de katrollen ook het spit in beweging komt.
Het gebraad draait sneller of langzamer naar gelang het vuur meer of minder op temperatuur is. 
Hierbij moet men niet alleen redeneren van oorzaak naar gevolg, maar - omdat zij permanent met elkaar
verbonden zijn - ook terug: van gevolg naar oorzaak. Het gevolg aan het eind - langzamer wentelen bij
afnemen van het vuur bijvoorbeeld - stelt zich in op het begin, de geringere hitte van het vuur. Het gevolg
is zo bezien tevens een oorzaak. Op deze wijze wordt de werking als een reeks van oorzaak en gevolg in
één geheel gezien, zodat het gevolg in zijn terugwerking mede als deeloorzaak moet worden beschouwd
van het correcte functioneren van het geheel. Dat is werking. 
Buiten dit technische systeem is er nog een externe werkoorzaak die zorgt voor de energievoorziening van
het geheel: het toevoegen van brandstof of het nalaten daarvan.
De term ‘werking’ komt ook in het Corpus Hermeticum voor. Herhaaldelijk wordt erop geduid:

       “De Opperbouwmeester is God, of liever, hij is groter dan de naam God aanduidt. Zo groot is de Vader
van het Al! Want waarlijk, hij is de enige die werkelijk Vader is; zijn werking bestaat nu juist daarin,
dat hij Vader is. Ja, als je me dwingt mij nog wat gewaagder uit te drukken, dan zeg ik, dat het zijn
wezen is van alles zwanger te zijn en alles te maken.”   180

Automatisch gereguleerd
braadspit van Da Vinci

 (Cod.Atl.fol.5v)

CH V: 8, 9.180
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De werking houdt eveneens verband met de evenredigheden uit de wiskunst van Stevin. 
Derhalve zal ik zijn wiskunst in het algemeen en zijn bewijskunst moeten bespreken voor ik op het
Hermetisme kan doorgaan.
‘Wisconst’ is bij Stevin een ruimer begrip dan pure wiskunde: een wiskunst is een volmaakte
weerspiegeling van substantiële wezenstrekken uit de natuur (anders dus dan de huidige modelmatige
fysica, die niet volledig met natuurverschijnselen samenvalt - die geen weerspiegeling maar eerder een
afspiegeling is van de natuur). De geometrische optica is een voorbeeld van het eerste.
In Dialectike (1585) waarin hij onder andere de logica van Aristoteles uiteenzet, handhaaft Stevin ook de
viervoudige oorzakenleer van Aristoteles, al kan daar wel een  opmerking bij worden gemaakt. Van de
werkoorzaak - ook wel efficiënte oorzaak genoemd - geeft hij een bijzonder geval, namelijk de oorzaak als
noodzaak. Als voorbeelden noemt hij de zon - die de dag veroorzaakt - en het vuur - oorzaak van de hitte -
“want waer sulcke sijn sy wercken altijt nootsaeckelick”.  In hun werking komen deze overeen met het181

‘principe’ van Bruno. 
De niet noodzakelijke oorzaken hebben voornamelijk betrekking op het handelen van de mens.

De verantwoording van ‘werking’ in Stevins Euclidisch grondpatroon

We moeten dit zoeken in de twee werken van Stevin waarin hij zijn methodologie tot uiting brengt:
Dialectike (1585) en Wisconstighe Ghedachtenissen (1608).
De volledige titel van het eerste werk luidt: 
Dialectike ofte bewysconst. Leerende van allen saecken recht ende constelick oirdeelen; oock openende
den wech tot de alderdiepste verborgentheden der Natueren (1585).
Hierin is het begrip dialectica door Stevin in feite onjuist vertaald met ‘bewysconst’. 
Met dit laatste doelt hij op Euclides, van wie zijn nieuwe indeling van de dialectica in definities en
werking afkomstig is. 
“Definitien ende Werckinghe” zijn de twee “Natuerlicke bequame Heelende Deelen der Dialectiken, ende
aller Consten”.  Van Euclides is nog nooit iets afgewezen of verworpen. Integendeel, Euclides is de182

“aldersekerste” als het om bewijzen gaat. Euclides begint ieder boek met definities van alles wat in dat
boek verderop, bij de werking, bij de uitwerking van de onderlinge verbanden van die definities, aan de
orde komt. Bovendien behandelt Euclides de onderwerpen in de best mogelijke volgorde, namelijk van
lichter tot zwaarder.  Dat wil zeggen, van makkelijk naar moeilijk, van het meer concrete naar het183

abstracte. Voor leerlingen is dat een ideale werkwijze. In de traditionele dialectica daarentegen moet men
in beginsel met het meest algemene beginnen. 
Ter ondersteuning van zijn stelling van “Definitien ende Werckinghe” wijst Stevin op de grammatica. 
De letters van het alfabet dient men te kennen, moeten gedefinieerd zijn, alvorens men tot “de werckinghe,
dat is tot spellen, lesen, schrijven” kan komen. Zo vanzelfsprekend is het.
Dialectica slaat op een geordende wijze van disputeren of op het via vraag en antwoord voortgezet
beredeneren van een onderwerp tot men er niet verder mee kan. Met het einderesultaat kan men over dat
onderwerp dan iets zeggen. Of er dan iets bewezen is dat is de vraag. Soms blijft het antwoord uit of men
komt niet verder dan een waarschijnlijkheid. Dialectica is procesmatig van aard.
In de wiskunst liggen de uitgangspunten - axioma’s en definities - vast, maar in de dialectica, waarin
dezelfde bewijsvoering geldt als in de wiskunst, staan ook die uitgangspunten ter discussie. In de
dialectica zal zo op den duur alles worden begrepen, ook de uitgangspunten waarmee men begon. 

Dialectike, p.7.181

Dialectike, p.105.182

            “deur de natuerlicke voortganck van lichter tot swaerder, ‘twerck soo aerdich , ende bequaem tot de leere,183

aen malcanderen gheketent hangt.” in Simon Stevin, Dialectike ofte Bewysconst, Leyden 1585, p.106.  
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Daarom is dialectica de hoogste vorm van filosofie. 
In de Phaedrus wordt door Plato de dialectische methode gedefinieerd en meteen al afgebakend van de
retorica.  In de dialectica moet een algemeen begrip, een grondbegrip, in natuurlijke geledingen worden184

ontleed, waarbij men tevens het geheel moet blijven bezien: “als ik iemand anders [dan ik] in staat acht de
natuurlijke eenheid en veelheid te zien, volg ik hem als in het voetspoor van een god”. 185

De dialectica is op zoek naar het ware inzicht, de retorica daarentegen is de redekunst voor de rechtszaal
of het is de kunst van de redenaar tegenover de massa. De correcte retoricus volgt dezelfde methode als
die van de dialectica, zij het afgestemd op de ziel van de toehoorder: òf bont geschakeerd òf eenvoudig. 
Toch volgen retorici soms een kortere weg en volgen zij slechts die geledingen die in hun kraam te pas
komen, als het hen alleen gaat om overtuigingskracht. Het gaat er dan om in hoeverre het de massa
toeschijnt dat iets waar is. Zo bezien komt retorica neer op het bespelen van de mening van de massa. 
Daarmee heeft vooral Quintilianus (c.35- c.100)  zich bezig gehouden. 
Bij Stevin echter is retorica de kunst van het overtuigend brengen van de dialectisch gevonden waarheid. 
Ondanks zijn ‘bewysconst’ schaft Stevin de dialectica - door hem ‘Tsamespraeck’ genoemd - niet af.
Het blijft een waardevol middel tot waarheidsvinding, en op zijn minst een middel om onbekende duistere
zaken nader te bepalen. Een voorbeeld is de ‘Tsamespraeck’ in Dialectike, waarin hij in een constructief
gesprek tussen Ian en Piet uitzoekt of een vacuum - het ‘ydel’ - mogelijk is.  Zij komen er niet uit.186

‘Bewysconst’ daarentegen heeft betrekking op een zekerheid gevend eindresultaat, zoals men die in de
wiskunde vindt. Met datgene wat bewezen is kan men iets doen. Daarover hoeft men niet meer te
disputeren. Men weet dan in zekerheid hoe het werkt. Dat is waar het Stevin om gaat. 
De dialectica kent sedert Cicero (106-43) - aan andere ontwikkelingen ga ik voorbij - een hoofdindeling in
‘inventione’ en ‘iudicium’. In het eerste kan men in alle vindingrijkheid het onderwerp trachten te
doorgronden. In het ‘iudicium’ wordt daarvan tenslotte de onweerlegbare verantwoording gegeven.  
Stevin vervangt deze hoofdindeling door ‘definitie’ en ‘werking’ en dat is een geheel andere benadering
van een probleem. 
De wiskunstige verhandelingen zoals die uit de wijzentijd afkomstig zijn - zegt Stevin - hebben tweeërlei
vorm, te weten ‘vertogen’ - in de marge van zijn tekst staat ‘theoremata’ (dat zijn stukken van langere aard
waarvan het resultaat is afgeleid uit eerder gepresenteerde stellingen) en ‘werkstukken’ - in de marge staat
‘problemata’ (waarin het gaat om een wiskunstig te onderzoeken probleem).
Beide hebben per (deel)probleem dezelfde opbouw. 
De bron voor Stevin komt uit De Elementen (beginselen) van Euclides (c.450-380). 187

Diens bewijsprocedure zou volgens hem nog uit de wijzentijd afkomstig zijn.
Het begint steeds met het weergeven van de definities. Van alle zaken in een probleem moet vooraf
bepaald zijn wat het is, hoe het wordt gebruikt of hoe het werkt. Daarmee wordt voorkomen dat bepaalde
termen geleidelijk aan in betekenis verschuiven. Dan zou er geen betrouwbaar bewijs ontstaan.
De gegeven definities worden in hun doorwerking getoond, waarbij strikt de Euclidische procedure van
bewijsvoering punt voor punt wordt aangehouden. Het begint met datgene wat gegeven is, dat wil zeggen
met welke gegevens men voor het oplossen van het probleem te werk mag gaan. Daarna wordt omschreven
wat van de probleemoplosser wordt verlangd. De twee daarop volgende punten zijn het belangrijkst,
daarmee moet de probleemoplosser aan de gang: het laten zien van de manier waarop men tot de oplossing

In de Sofistes en in de Politicus werkt Plato de dialectische methode nader uit. 184

Plato, “Phaedrus”, in Dialogen 2, vertaling M.A.Schwarz, Utrecht (Aula) 1988, p.58.185

Dialectike, pp.148-150.186

Euclid, THE ELEMENTS, Books I-XIII, Complete and unabridged, Translated by Sir Thomas L.Heath,187

Introduction to the new edition by Andrew Aberdein, NewYork (Barnes & Noble) 2006.
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komt en tenslotte het aantonen waarom dat juist is.  Het bewijs geeft de verantwoording van de werking.188

Op rij ziet het er als volgt uit:
1. Het Gegevene (welke vaststaande zaken men mag benutten).
2. Het Gevraagde (het postulaat dat moet worden bewezen of ontkend).

Een postulaat is een onbewezen uitspraak die in probleemstellingen voorlopig wordt aanvaard en die moet
worden bewezen of verworpen. Stevin noemt het een ‘voorstel’. Bij Euclides zijn postulaten echter
axioma’s waarvan de juistheid zonder meer wordt aangenomen. Sindsdien is dat in betekenis verschoven. 

3. Het Werk ofwel de Constructie (de te tonen werkwijze).
4. Het Bewijs (de bewijsvoering gaat in enthymemen of syllogismen). 189

Ter afsluiting laat hij dit doorgaans nog volgen door een ‘Besluyt’ ofwel conclusie:  
5. De Conclusie (die geeft het antwoord of aan het gevraagde is voldaan).

Een syllogisme is een sluitreden met twee premissen en een conclusie. 
Een van Stevins voorbeelden is de volgende: 

a) 22. tot 7. is een bekende reden [verhouding] (premisse 1: de major)
b) De Red. vanden Ommetreck des Ronts,tot sijn Middellinie is van 22. tot 7. (premisse 2: de ‘minor’) 
c) De Reden dan vand. Ommetreck des Ronts, tot sijn Middellinie, is e. bekende Reden (conclusie). 

Hoewel de conclusie uit deze sluitreden - het syllogisme - perfect uit de twee eraan voorafgaande
premissen volgt, zit er desalniettemin een onjuistheid in. Wie zegt, aldus Stevin, dat de tweede premisse
fout is, weet dat niet uit de dialectica maar uit de geometrie en de aritmetica. Kennelijk gaan de waarheden
van de wiskunst vooraf aan die van de logica. Die is er bij Stevin alleen voor de juistheid van de vorm. Dat
geldt niet alleen voor de wiskunsten maar ook voor de praktijk. Van dit laatste is zijn voorbeeld de handel
in peper, die minder waard is als die is vervuild. 190

Een enthymema - het begrip komt van Aristoteles - is een onvolledig syllogisme, waarbij de conclusie uit
slechts één premisse wordt getrokken. Een voorbeeld dat Aristoteles noemt is een vrouw die melk geeft.
Die is dan onlangs bevallen. De hier verzwegen premisse is ‘alle vrouwen die melk geven zijn onlangs
bevallen’. Neemt men de verzwegen premisse in gedachten erbij - enthymema is oud-Grieks voor ‘in
gedachten’ - dan is het enthymema tot een volledig syllogisme gereconstrueerd.
Nu is bij Aristoteles een enthymema een retorisch - dus niet een logisch - syllogisme. Het wordt gebruikt
om iemand van iets te overtuigen aan de hand van iets dat doorgaans het geval is, of aan de hand van een
teken dat al dan niet noodzakelijk naar de conclusie verwijst. Bij de vrouw die melk geeft is sprake van
een teken dat noodzakelijk op een bevalling wijst - melk geven zonder bevalling sluit Aristoteles uit -
zodat in dit geval het enthymema logische geldigheid heeft, noodzakelijk waar is en dus uitstijgt boven het
retorische, dus van datgene waarvan de waarheid niet meer dan aannemelijk is. 191

Stevin gebruikt het enthymema uitsluitend in logische zin. Het is een deugdelijke vorm die veel gebruikt
wordt en die hij aanbeveelt. Hij geeft niet minder dan een en twintig argumenten waaruit evenzo vele

De beghinselen van Euclides die om merckelicke redenen vermoet worden overblijfsels des Wysentijts te188

wesen ... sijn ghedeelt in voorstellen van tweederley ghedaente, te weten vertooghen, en werckstucken die

verscheyden leden hebben: Ten eersten ghemeen voorstel, t’welck daer nae bevesticht wort deur besonder

voorbeelt inhoudende Ghegeven, Begheerde, Werck en Bewijs.” in: Simon Stevin, Wisconstighe

Ghedachtenissen, Leyden 1605, Stuk I, p.41.

De tekst luidt: “Ghegheven - in de marge staat Datum , Begheerde - in de marge Quasitum, Werck - in de189

marge Constructionem en Bewijs - in de marge Demonstrationem .” in: Simon Stevin, Wisconstighe

Ghedachtenissen, Stuck I, Leyden 1608, p.41. 

           “ ‘Tgebreck der Formen, can den Dialecticien in allen questien altijt mercken ... Maer ’tghebreck der190

Materien, en leertmen door de Dialecticke niet bekennen”, Simon Stevin, Dialectike, p.101.

Vanwege de mogelijkheid van het noodzakelijke, dat het enthymema logisch waar doet zijn, geeft191

Aristoteles een samenvatting van het enthymema in de Analytica Priora, boek B 27, 70a 3-10.
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enthymeme - conclusies uit slechts één premisse - geconstrueerd kunnen worden, waarbij hij tevens laat
zien hoe dat eraan toegaat. Hij doet dat omdat 

         “veel Questien door dese Bewijsreden ghemeenelick afgheveerdicht worden ... eensdeels om de
cortheyt ende bequaemheyt, ten anderen dat sy ... tot volmaecte connen verkeert worden”.  192

Ik volsta met één eenvoudig voorbeeld over meel: “Argumentering vande Materie tot de Daet”:
          “Daer is Meel, Men cander dan Broot backen.” 

Al maakt Stevin in zijn afleidingen wel eens een toelichtende opmerking, net als Euclides houdt hij zich
strikt aan de vijf genoemde punten, waarbij hij het onderscheid tussen werk en bewijs belangrijk acht,
want uit het werk komt de toepassing voort. 
Het hoeft geen betoog dat de nadruk op het werk ofwel de werking - hij gebruikt beide uitdrukkingen -
door Giordano Bruno aan Stevin is ingegeven. In de werking ziet men oorzaken en gevolgen, waarop men
zich in de toepassing kan instellen. Dat is hem opgevallen. Het bewijs is er slechts om aan te tonen
waarom de werking juist is.
De vijf punten procedure komt dus van Euclides, van wie Stevin het heeft overgenomen, hoewel dat bij
Euclides niet overal direct zichtbaar is. Het onderscheid tussen werkwijze en bewijs is wel aanwezig maar
soms is dat niet te zien omdat Euclides nogal eens op eerdere problemen teruggrijpt. 
Omdat Stevin zich er strikt aan houdt, het onderscheid tussen ‘Werk’ en ‘Bewijs’ benadrukt en de
procedure voor alle wetenschappen geldig acht - anderen doen dat alleen in hun wiskunde - is Stevin in
zijn opvatting zeer extreem. Een enkele maal laat hij schijnbaar het punt van de werking weg, als hij een
tekening kan bijvoegen die voor zichzelf spreekt.
Voor het overige zijn de tekeningen van Stevin met het ‘werk’ altijd onderdeel van het bewijs. Daarom is
het zinloos zijn tekeningen zonder toelichting te presenteren. Men komt dan niet tot correcte interpretatie.
Om vast te houden aan de brede opvatting van Stevin noem ik zijn vijf punten methode het Euclidisch
grondpatroon voor alle wetenschappen, kortweg aan te duiden als het Euclidisch grondpatroon. 
Stevin betreurt het dat in de astronomie van Ptolemeus (87-150) het onderscheid tussen definities en
probleemstellingen niet wordt gehandhaafd. Het doet hem dan ook deugd dat Peurbachius (1423-1461),
Regiomontanus (1436-1476) en Copernicus (1473-1543) dit later hebben recht gezet, met ordentelijke
definities, vertogen en werkstukken. Nogmaals, het is Stevin die dit voor alle wetenschappen laat gelden.
Een voorbeeld van Stevins Euclidisch grondpatroon haal ik uit De Thiende, een leerboek uit 1585 over
breukrekenen zonder breuken - met tiendelige breuken rekent men alsof het geen breuken zijn - dat hij
opdraagt aan de “Sterrekyckers, Landtmeters, Tapytmeters, Wijnmeters, Lichaemmeters int ghemeene,
Muntmeesters ende allen Cooplieden”, die hij er geluk mee wenst. Het doel is te voorkomen dat dezen hun
tussen uitkomsten steeds moeten omrekenen in een onregelmatig talstelsel zoals uitkomsten steeds moeten
omrekenen in een onregelmatig talstelsel zoals dat van de lengtematen, inhoudsmaten en gewichten.
In het gebruikelijke ‘cortbegryp’ komt meteen al de indeling in definitie en werking naar voren, zoals
Stevin die kort daarvoor in Dialectike, ook uit 1585, als hoofdindeling van al zijn werken voorstaat.

Dialectike, p.70.192
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Eerst komen de definities - de bepalingen - en daaronder hoe die in het werk te pas komen. In dit geval bij
het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 
‘Thiende’ is een term van Stevin die duidt op het tientallig stelsel, ‘Beghin’ op de eenheden die wij thans
net voor de komma zetten. ‘Thiendetal’ slaat op een getal uit het tientallig stelsel. Daarentegen zijn
‘Vergadering’ (optellen), ‘Aftrecking’ en ‘Deeling’ termen die al langer bestonden. Stevin heeft met De
Thiende veel succes. Daarmee heeft hij veel invloed gehad op het ontstaan van een-eenduidigheid in de
rekenkundige termen. 193

Na de afsluiting van De Thiende volgt in een aanhangsel de toepassing van dit decimaal rekenen, en wel
voor de landmeters, voor de tapijtmeters, voor de “wijnmeterie”, voor de inhoudsberekening in het
algemeen, voor het vaststellen van de juiste plaats van de sterren en tenslotte voor de muntmeesters. 
Voor de landmeters vinden we een vakkundig vertoog waarin Stevin uitlegt hoe zij hun meetketting die
doorgaans een afgepaste lengte van een heel aantal roeden heeft, kunnen onderverdelen in tienden en
daarvan iedere tiende nog eens in tienden. Voor het resultaat bij het meten van een bepaalde lengte
waarbij tussenmetingen nodig zijn, kunnen zij de gevonden uitkomsten optellen alsof het getallen in het
tientallig stelsel zijn, waarna zij van de uitkomst nog slechts het getal achter de komma - zeg ik hier
eenvoudigheidshalve - moeten omrekenen naar voeten en duimen. Zonder het systeem van Stevin hadden
zij dat herhaaldelijk tussendoor moeten doen, omdat een roede nu eenmaal twaalf voeten heeft en een voet
dertig duimen. Het vertoog is in dit geval een recept, een voorschrift van handelingen. Juist die scheiding
tussen kunst en praktische toepassing was een reden voor de grote vraag naar dat werkje. 194

Op de volgende pagina laat ik zien hoe Stevin de juistheid van het decimaal aftrekken aantoont.
De vijf punten van het Euclidisch grondpatroon staan overzichtelijk onder elkaar.
In het derde punt ‘Wercking’ legt Stevin uit hoe het in zijn werk gaat.
Bij het decimaal aftrekken volgens Stevin moet in de aftrektabel op de afbeelding in de  kolomscheiding

tussen � en � een komma gedacht worden om tot de huidige schrijfwijze te komen. Dan is de pagina� 1

eenvoudig te lezen. Kennelijk wil Stevin, door het nieuwe van deze vinding, iedere decimaal nog apart
benoemen. In dit voorbeeld verwijst Stevin voor nader bewijs naar zijn in het Frans geschreven
rekenkunde, L’Arithmetique (1585).
Het tientallig breukrekenen in De Thiende heeft duidelijk een Hermetische oorsprong: 
zoals in het Corpus Hermeticum de twaalftallen worden weggewerkt, zo doet Stevin dat in De Thiende:

       “De tent van dit ons astrale lichaam, mijn jongen, waaraan wij nu ontstegen zijn, werd opgeslagen door
het twaalftal tekenen van de Dierenriem, één van aard maar veel van vorm, om de mensen op de
dwaalweg te leiden. Er zijn paren onder hen, die gezamenlijk optreden. De opvliegendheid is
bijvoorbeeld onafscheidelijk van de toorn, en in het algemeen zijn deze boze driften niet van elkaar te
onderscheiden. Het is dan ook begrijpelijk, dat zij zich volgens de ware leer terugtrekken uit de
wedergeboren mens en door het tiental, de tien geestelijke Machten, verdreven worden. Want het
tiental jongen, baart ziel. Leven en licht zijn verbonden. Zo ontstaat de eenheid des geestes in de ziel.
Zo bevat welbeschouwd de eenheid het tiental, en het tiental de eenheid.” 195

In het desbetreffende traktaat worden twaalf boze machten besproken. Er zijn een tiental goede. 
Het wordt er zodanig gepresenteerd dat deze getallen een bepalend karakter krijgen: het tiental baart ziel.
Dat is de ware basis van alles. Het tiental is het onderliggende.

Zie M. Kool, “De rekenkundige termen van Simon Stevin”, Scientiarum Historia, 18 (1992), pp.91-107 en193

M. Kool, Die conste vanden getale, Hilversum (Verloren) 1999.

            “Het waren met name deze praktische aanpassingen op de maatstok die maakten dat Stevins De Thiende veel194

aftrek vond”, Danny Beckers, “Oud Archief”, in Nieuw Archief voor Wiskunde (NAW), 5/6, nr.2, juni 2005,

p.161.

CH XIII, 12.195
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Aritmetica is een van de vrije kunsten. Er zijn zeven vrije kunsten waarvan reeds Augustinus gezegd heeft
dat kennis daarvan mede nodig is om de Heilige Schrift te kunnen begrijpen.  De zeven vrije kunsten196

zijn historisch zo gegroeid. Zij bestaan uit een trivium (grammatica, dialectica en retorica)  en een
quadrivium (aritmetica, geometria, musica en astronomia) van welke laatste de aritmetica en de geometria
betrekkingen geven voor zover die in rust verkeren, terwijl er bij de musica en de astronomia tevens
beweging aan te pas komt. Waarom het er zeven zijn ligt nergens vast. Een reden kan zijn dat het getal
zeven in de Bijbel zeer veel voorkomt.
Laten wij eens bezien wat Stevin onder vrije kunsten verstaat.

Naast het belang van de twee boeken die Augustinus noemt - dat der wereld en dat der Heilige Schrift - zegt196

hij in De doctrina christiana, dat alle ‘artes liberales’ alsmede dierkunde, plantkunde en geologie inclusief

de geschiedenis van ons verleden, nodig zijn om de Heilige Schrift te kunnen begrijpen. Zie A.P. Orbán,

“Onderwijs in theorie en praktijk bij Augustinus en Cassiodorus”, Madoc, tijdschrift voor mediëvistiek, jrg

6, nr 2, juli 1992, pp.85-95.
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Vrije kunsten volgens Stevin

Aan vrijwel alle universiteiten, ook te Leiden, is de gang van zaken aan de artes-faculteit - een propedeuse
met een cursusduur van vier jaar - in hoofdlijnen dezelfde, omdat die zijn gestoeld op de statuten van
Parijs en Oxford die doorgaans worden overgenomen (de vervolgfaculteiten - ook met een duur van vier
jaar - zijn rechten, geneeskunde en theologie).  197

Hoewel in de zestiende en zeventiende eeuw te Leiden het onderwijs in de artes-faculteit uit wiskunde,
filosofie, geschiedenis en letterkunde bestaat, liggen de zeven vrije kunsten nog steeds aan de basis ervan.
Zo hoort de vrije kunst astronomie tot de wiskunde, hoewel dat van ons uit gezien natuurwetenschap is. 198

Zowel het trivium als het quadrivium beschrijven verschijnselen van de natuur. Dat geldt dus ook voor de
taal. De wiskunde wordt ‘concreet geabstraheerd’, dat wil zeggen dat de abstractie niet verder gaat dan de
concreet genomen natuur. Getal en ruimte zijn natuurlijke eigenschappen.
Anders gezegd, de vrije kunsten zijn in logisch-formele zin abstract, hun object echter bestaat wezenlijk,
omdat dit object in een proces van concreet abstraheren aan de werkelijkheid verbonden blijft, wat tevens
de reden is dat de erin gevonden theorema’s of thesen in de natuur toepasbaar zijn. 
Het is dus geen volledig zuivere wiskunde in de huidige betekenis van ‘zuiver’. Al gaat het in de
arithmetica of in de geometria over kwantitatieve verhoudingen in getal of ruimte, de bevindingen blijven
altijd van toepassing blijven op de werkelijkheid. Op zijn minst is dat al zo sinds Aristoteles. 199

Bij Stevin moet een vrije kunst aan de volgende eigenschappen voldoen: ten eerste moet de vrije kunst een
afzonderlijke dus van andere gescheiden eigenschap beschrijven, ten tweede moeten de van deze
eigenschap gegeven accidenten - de kennis - niet aan de natuur ontfutseld zijn zoals dat in de mechanische
kunsten gebeurt - zoals bij het leerlooien - maar verkregen zijn door zuivere studie van deze eigenschap,
en ten derde wordt zo’n kunst een wiskunst genoemd omdat de wiskunstig verkregen zekerheid ervan
hoger is dan die van andere kunsten.  Dit impliceert dat Stevin naar zijn eigen zeggen - althans voor het200

vinden van de wiskunsten - een rationeel empirist is (de uitdrukking is van Hooykaas ), niet een empirist201

als zodanig. Dat wil zeggen dat de feiten moeten stroken met de rationeel gevonden kunst en niet
andersom.
Hij is van mening dat de Weeghconst om deze redenen een vrije wiskunst is. Hoewel daar iets op af te
dingen valt omdat sommige afleidingen nagenoeg experimenteel zijn, spreekt hij dat tegen omdat er
daarna steeds een algemeen geldige wiskundige afleiding volgt waardoor toch - meer dan in het ene
bijzondere geval - de algemene zekerheid er is.  Verder keert hij zich tegen de opvatting dat de meetkunst
strikt gescheiden moet blijven van de rekenkunst. Men ontkomt er binnen de meetkunst niet aan dat men
oppervlakken bijeen neemt - optelt - of hun verhouding bepaalt - op elkaar deelt. Ook voor de weegkunst
geldt dat. De zwaarte is een eigenschap van de natuur waarin moet worden gemeten en gerekend. 
In 1607 geeft Rudolf Snellius (1546-1613) desgevraagd enige auteurs aan Isaac Beeckman (1588-1637),
die hem in hun werken van dienst konden zijn ter verdieping van diens inzicht in de wiskunde.

Voor nadere informatie over de formele en inhoudelijke gang van zaken zie: L.M.de Rijk, “De197

onderwijskundige procedure”, in Middeleeuwse wijsbegeerte, Traditie en vernieuwing, Assen (van

Gorcum) 1981, pp.127-138.

Zie K. Van Berkel, “Universiteit en natuurwetenschap in de 17e eeuw, in het bijzonder in de Republiek”,198

H.A.M.Snelders, K. Van Berkel, Natuurwetenschap van Renaissance tot Darwin, Den Haag (Martinus

Nijhoff) 1981, pp.110-111.

Aristoteles, Analytica Posteriora, Boek A 2, 71b27: “nonbeing cannot be known”.199

“Anhang”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol. I, bezorgd en toegelicht door E.J. Dijksterhuis,200

Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1955, p.514.

R. Hooykaas, Geschiedenis der natuurwetenschappen, Utrecht (Scheltema&Holkema) 1976, p.90.201



- 81 -

Daarbij wordt de wiskunde onderscheiden in ‘mathematica simplex’ en ‘mathematica mista’. 202

Het bijvoeglijk naamwoord ‘mista’, kan worden opgevat als ‘in toevoeging met’ (iets anders). 
‘Toegepast’ kan het niet zijn, dan zou Snellius een ander woord hebben gebruikt. De betekenis wordt
verduidelijkt door het contrast met ‘simplex’, dat moet worden opgevat als ‘enkelvoudig’ ofwel ‘niet in
toevoeging’ (met iets anders). Snellius gebruikt de term ‘mathematica simplex’ om de aritmetica en de
geometria te onderscheiden van ‘mathematica mista’ waarin in fysische domeinen wordt gerekend, dus
niet alleen met getal en ruimte. Een van de genoemde auteurs uit het mista-rijtje is Simon Stevin voor
diens optica. Dat strookt met het ‘in toevoeging met’ hierboven, want in de optica is de meetkunde
toegevoegd aan de fysica van het licht voor zover die daarmee samenvalt. Voorts strookt het met de
opvatting van Aristoteles: 

       “die wetenschappen zijn eerder fysisch dan wiskundig, hoewel zij beide disciplines combineren, zoals
optica, muziekwetenschap en astronomie; want de relaties tussen deze en de meetkunde zijn, om het zo
te zeggen, wederkerig.” 203

Echter doet zich hierbij het bijzondere voor dat bij Snellius’ auteurs voor ‘mathematica mista’ ook Hermes
Trismegistus aanbevolen wordt! 
Kennelijk is het Corpus Hermeticum algemeen bekend, en wordt hier gedoeld op de koppeling tussen de
geschapen dingen met het verschijnsel getal in het algemeen.
Een kunst is dus vrij als deze vrij is van menselijk ingrijpen, zoals dat bijvoorbeeld bij het leerlooien niet
het geval is. Vrije kunsten weerspiegelen zich in hun werking - precies zoals zij in de natuur aanwezig zijn
- rechtstreeks in de menselijke geest. Anders gezegd: het oog weerspiegelt de werkelijkheid natuurgetrouw
in de hersenen. Die werkelijkheid kan in de evenredigheden van de vrije wiskunsten tot uiting worden
gebracht.
Dit is wat door Foucault de verdubbelde voorstelling wordt genoemd: “de analyse van de voorstelling en
de theorie der tekens doordringen elkaar wederzijds volkomen”.  204

Er zijn vele vrije kunsten die volgens Stevin zijn zoek geraakt en hoognodig moeten worden terug
gevonden. Hij schrijft in Dialectike over het “weder int licht brengen van Grieksche, Arabische, Egipsche,
Caldeeusche slapende verborgentheden.” 205

Stevins regels bij de waarheidsvinding

Over het vinden van die kunsten is Stevin echter niet zo duidelijk als over zijn kunst van het bewijzen.
De mogelijkheid om iets te vinden in een samenspraak houdt hij open.
Voor het overige is hij van mening dat iedereen moet meedoen aan het aandragen van feiten waarop de
kunsten kunnen stoelen. Het gaat om het door ‘seer veel menschen’ bijeen brengen van feitenmateriaal,
dat vervolgens methodisch - in ‘goede oirden’ in diverse soorten  ‘stof der wisconsten’ moet worden

K.van Berkel, Isaac Beeckman (1588-1637) en de Mechanisering van het Wereldbeeld, Amsterdam202

(Rodopi) 1983, p.281.

Iets uitgebreider aangehaald:203

            “The point is further illustrated by those sciences which are rather physical than mathematical, though

combining both disciplines, such as optics, harmonics, and astronomy; for the relations between them and

geometry are, so to speak, reciprocal; since the geometer deals with physical lines, but not qua physical,

whereas optics deals with mathematical lines, but qua physical not qua mathematical”, in: Aristoteles,

Physica, 2.2 194a8-13, geciteerd uit The Physics IV, translation by Wicksteed and Cornford, Cambridge

Mass. (Harvard Un.Press) 1980. 

Michel Foucault, De woorden en de dingen, Baarn (Ambo) 1973, p.88.204

Dialectike, p.163. 205
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ingedeeld.  Hier lijkt het erop dat Stevin niet langer een rationeel empirist is, omdat hij om feiten vraagt.206

Kennelijk is dit een overgangsfase naar een meer experimentele methode. Dit moet onthouden worden.
Overigens geeft Stevin in Dialectike een tiental bijzondere regels die op waarheidsvinding betrekking
hebben.  Er blijkt uit dat hij toen reeds - in 1585 - in de weer was met De Beghinselen der Weeghconst207

van een jaar later. Ook Giordano Bruno zit er in. Het zijn de volgende regels:
1. “Geen Regel so generael, die niet eenighe uytneming en heeft” (geen regel zo algemeen, die geen

uitzondering kent).
Stevin zegt niet waar hij precies op doelt. Een voorbeeld kan gevonden worden bij Petrus Ramus
(1515-1572) - Ramus ontwikkelde een eigen dialectische methode - die stelt dat de vrije kunsten van
elkaar gescheiden moeten blijven. Hoewel dat in zijn algemeenheid juist is, laat Stevin in zijn
“Anhang” bij de Weeghconst zien dat dit niet onbeperkt opgaat. Bij het meten bijvoorbeeld wordt altijd
gerekend. Ook bij het wegen moet men zowel meten als rekenen. 208

2. “Teghen de ontkenders der beginselen, en canmen niet disputer.” (met ontkenners van de beginselen, is
geen discussie mogelijk).
Dit komt voor in de samenspraak in Dialectike op de plaats waar Pieter het Aristotelische beginsel van
valsnelheden die evenredig zouden zijn met het gewicht van vallende voorwerpen - voor juist houdt.
Ook komt het voor - niet in woorden maar in een daad - in Stevins opdracht bij De Beghinselen der
Weeghconst aan keizer Rudolf II wiens hoffunctionarissen te dom zijn om de grondstellingen te
begrijpen, er zelfs om zouden lachen, zodat hij de keizer geen bescherming - privilege - vraagt, maar
octrooi zal vragen aan de overheden van de Republiek, die het zullen laten beoordelen door mensen die
verstand van zaken hebben (dit is niet gebeurd, Stevin heeft geen octrooi gekregen op de
krachtendriehoek, of op andere stellingen uit dit werk).

3. “Gelijcke en overcommen niet in alles” (analogieën komen niet in alles overeen). 
Het is niet onmogelijk dat het voorbeeld hieronder dat Stevin zelf geeft, afkomstig is uit zijn beginselen
der meetkunde, een werk dat hij niet heeft uitgebracht, maar dat uit zijn onderwijs aan prins Maurits
gedeeltelijk - in dit geval de boldriehoeksmeetkunde - in Wisconstighe Ghedachtenissen van 1608 is
opgenomen. Het gaat erom dat een bepaald woord steeds dezelfde betekenis houdt.
Stevin verwijst in de desbetreffende paragraaf naar zijn ‘voorstellen’ 19 en 21 van de ‘clootsche
driehoucken’ (boldriehoeksmeting) als een voorbeeld van ‘selfwoordicheyt’ zoals het moet.  209

In dat gedeelte gaat het over goniometrie als voorbereiding op de eigenlijke boldriehoeksmeting, al is
de vorm waarin het wordt gebracht en de terminologie een geheel andere dan de huidige. Voor de
betrekkingen tussen hoekmaten neemt hij steeds de verhouding van lijnstukken loodrecht op een vast
aangehouden maat van de straal van een bol. 
Met ‘selfwoordicheyt’ hier doelt hij op het begrip ‘middenevenredige’ (“middeleveredenighe” schrijft
Stevin). In ‘voorstel 19’ laat hij zien dat een bepaald lijnstuk B middenevenredig is tussen A en C.
Dat wordt aldus uitgedrukt: A:B = B:C. Het lijnstuk B is dan de middenevenredige. 
In ‘voorstel 20’ moet hij die middenevenredigheid twee keer toepassen, waarbij hij een andere wijze

            “Ten eersten ghebreken ons seer veel dadelicke ervaringen daermen de consten een vasten gront op gheeft.206

Om tot sulcke ervaringhen te gheraken, soo souden hun seer veel menschen t’samen daer toe moeten

begheven.” in Wisconstighe Ghedachtenissen, Leyden 1608, Stuk I, p.12.

Dialectike, pp.85-86.207

Simon Stevin, “Anhang”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol. I, bezorgd en toegelicht door E.J.208

Dijksterhuis, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1955, pp.515-517.

            “Merckt noch dat ik overal met voorraet my pooghe, om gelijcke voorstellen of saken (als by voorbeelt het209

19 en 21 voorstel der clootsche driehoucken, en meer ander) soo verre met ghelijcke woorden te

beschrijven, als de ghelijckheyt streckt”, in Simon Stevin, Wisconstighe Ghedachtenissen, Stuck I, Leyden

1608, p.45.
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van uitdrukken nodig heeft. Hij laat zien dat die middenevenredigheid hetzelfde is als B  = A x C,2

waarbij hij zegt dat het vierkant op B even groot is als de rechthoek op A en C.
In het vervolg van het vertoog zou hij die laatste wijze van uitdrukken kunnen handhaven, of die
kunnen laten samengaan met de eerste, maar dat doet hij niet. 
In ‘voorstel 21’ blijft hij bij de eerste vorm, dus bij A:B = B:C. 
De tweede wijze van uitdrukken is echter even juist als de eerste, het dient alleen het gemak van de
leerling die zo ‘rechtlijnig’ mogelijk moet worden onderwezen onder handhaving van een eenduidige
terminologie. 210

4. “Uyt het ware niet dan waer” (uit het ware komt niets anders voort dan het ware).
Dit zou een dooddoener zijn, ware het niet dat uit het ware zodanig wonderbaarlijke dingen kunnen
voortkomen dat die ongelooflijk lijken te zijn. Jan Cornets de Groot noemt als voorbeeld - op grond van
het Almachtich (een lier met schier onbegrensde mogelijkheden) - dat de meest zware dingen door
geringe krachten kunnen worden voortgesleept. 
Een ander voorbeeld is de hydrostatische paradox - de druk op de bodem van een vat is niet afhankelijk
van de vorm van het vat maar alleen van de hoogte. Stevin controleert de hydrostatische paradox
proefondervindelijk. Dat is een voorbeeld van rationeel empirisme: hij doet het achteraf in de
Waterwichtdaet, die op de uiteenzetting van de beginselen volgt. 

5. “Uyt het valsche can het warachtighe besloten worden” (uit het onware kan het ware geconcludeerd
worden). 
In de traditionele dialectica worden door het wijzen op de uiterste consequenties van een bewering
(extreme generalisaties) of door het geven van tegenvoorbeelden de onjuiste beweringen van een
opponent verworpen, maar bij deze regel van Stevin gaat het andersom: hier kan het onmogelijke
aangeven wat de waarheid is. Dat kan alleen als er maar twee mogelijkheden zijn: waar of onwaar.
Bij de besproken ‘clootcrans’ laat Stevin zien hoe er een perpetuum mobile ontstaat als de ‘cloten’ in
beweging komen. Dat kunnen zij echter niet, dus blijft het evenwicht bestaan.

6. “T. [Het en] is niet al valsch, datm. niet bewijsen en can” (niet alles is onwaar, dat men niet bewijzen
kan). Dit komt voor in de samenspraak in Dialectike, waar Pieter de conclusie trekt dat de door
Aristoteles aangedragen beweringen over de onmogelijkheid van een vacuum niet kloppen, maar dat
daarmee niet bewezen is dat een vacuum dan ook mogelijk is. Stevin laat zich daar niet verder over uit. 

7. “Ten is niet al waer, dat schijnt bewesen te sijne” (niet alles is waar, dat bewezen schijnt te zijn). 
Zo leek Aristoteles bewezen te hebben dat de zinksnelheden van lichamen evenredig zijn met hun
gewicht. Bij de valproeven van Stevin en de Groot te Delft, met lichamen van gelijke grootte en
verschillend gewicht, blijkt dit correctie te behoeven. Stevin zegt ‘onrecht’, dat betekent ‘niet in alle
opzichten juist’. Hij wijst het dus niet volledig af. 

8. “Vã’ Tmach, tot Het is, en deucht het vervolgh niet” (van het potentiële deugt het vervolg naar het
actuele niet). 
Een voorbeeld van Stevin - in Dialectike - is dat je niet weet of een baby een rationeel denkend mens
wordt. Het geldt echter vooral voor het beginsel van virtuele verplaatsing: bij Stevin volgt een correcte
bewijsvoering direct uit kennis van oorzaken en niet uit iets dat mogelijk zou zijn. 

Neemt men bij A:B = B:C het lijnstuk C zo dat C = A + B, dan ontstaat de Euclidische ‘gulden snede’, een210

verhouding die wordt benaderd door opvolgende getallen uit de reeks van Fibonacci (Leonardo Pisano,

c.1170-c.1245). Stevin kent de reeks van Fibonacci niet. Het verband tussen de reeks van Fibonacci en de

‘gulden snede’ is pas gevonden door Kepler. Zie Mario Livio, The golden ratio: the story of phi, the

world’s most astonishing number, New York (Broadway books) 2003, p.152 (Livio zet uiteen hoe Kepler

tot deze ontdekking is gekomen). Stevin past de middenevenredigheid slechts toe als handige ‘meetdaet’ bij

het indelen van huizen, bij het gelijkvormig vergroten of afsnijden van rechthoeken. 

De bilaterale symmetrie blijft de hoofdzaak voor het geheel. In tegenstelling tot bij dit laatste, zegt hij

nergens dat hij zich met Fibonacci instelt op de orde van de natuur. Volgens De Mare is Stevin bekend met

de reeks van Fibonacci. Dat is onjuist. Zie Heidi de Mare, Het huis en de regels van het denken, Amsterdam

(VU) 2003. Bnd I, pp.189-193.
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Stevins bezwaar is afkomstig van Giordano Bruno: 
   “als de vorm ... op het niveau van de natuur over een eenvoudige en onveranderlijke essentie

beschikt, dan zal zij in het eeuwigdurende vermogen van de materie aanwezig moeten zijn; het
betreft hier een potentie die ... niet onderscheiden kan worden van actueel bestaan”. 211

9. “Misschien, wort weerleyt deur Misschien niet” (misschien wordt weerlegd door misschien niet). 
Deze regel lijkt wat merkwaardig, want ook het ‘misschien niet’ geeft geen uitsluitsel. Ook dat komt
niet verder dan ‘misschien’. De regel geeft echter aan dat de feiten het laatste woord hebben. 

10.“Ongeschicte worden toeghelaten, op datmen de warachtighe daer deur verstae” (het ‘ongeschickte’ -
het niet zo bepaalde - wordt toegelaten, opdat men daardoor het ware begrijpt).
Stevin gebruikt het woord ‘ongeschict’ in De Beghinselen des Waterwichts, waar hij laat zien dat een
perpetuum mobile van water in een vat - water dat uit zichzelf al maar in beweging blijft - niet zo
bepaald is. Het niet zo bepaalde duidt er dus op dat de natuur het niet toelaat (althans niet op aarde). 

Hoewel deze regels in Dialectike (1585) opgenomen zijn, is het wel duidelijk dat sommige ervan
afkomstig zijn uit zijn voorbereidingen voor De Beghinselen der Weeghconst en De Beghinselen van het
Waterwicht van een jaar later. Ook het werk van Giordano Bruno is hem bij het schrijven van Dialectike
reeds bekend. Er is een regel bij die afkomstig is uit zijn niet gepubliceerde manuscript over de beginselen
der meetkunde, waarvan hij zijn vrienden beloofd heeft die in het ‘Nederduytsch’ over te zetten, waartoe
hem de gelegenheid heeft ontbroken.
Na het besprokene over de werking, de verantwoording daarvan, wat bij Stevin vrije kunsten zijn en zijn
regels voor de waarheidsvinding, rest ons nog de vraag hoe dit aan een leerling moet worden
gepresenteerd. Ook daarover heeft Stevin een uitgesproken mening.

De presentatie

De presentatie gaat via de tweescheiding ofwel de dichotomie. Stevin sluit daarbij aan bij datgene wat
mede door de invloed van Petrus Ramus (1515-1572) - Pierre de la Ramée - in zijn tijd gebruikelijk is. De
tweescheiding - dat is indeling van de stof in een doorgaande reeks van dichotomieën (twee
gelijkwaardige delen) - past men toe in een ‘tafel’ van vertakkingen, waarmee in één blik de gehele inhoud
van een werk in hoofd- en deelbegrippen wordt overzien.
Aan het begin van zijn uiteenzetting over de tweescheiding plaatst Stevin een volzin waaruit, na enige
analyse, de essentie van zijn opvatting over de tweescheiding kan worden opgemaakt:

       “Aangezien Plato in Politica en Aristoteles in De Partibus Animalium daarover ernstig spreken, echter
zonder hun geschriften geheel naar die stijl vorm te geven, zo schijnt dat te zijn gekomen doordat ze
daarover gelezen hadden in enige overblijfselen van de wijzentijd, waaruit verder volgt dat het
toepassen van de ‘tweescheyding’ in de wijzentijd heeft plaatsgevonden, te meer omdat men die
onverholen gewaarwordt in de geschriften van Euclides, wiens bewijzen overal uit het voorgaande
worden afgeleid, hetwelk men zoals reeds gezegd is houden mag voor overblijfselen van de wijzentijd.”
212

Plato en Aristoteles schrijven over de ‘tweescheyding’ maar gedragen er zich niet naar, althans niet geheel

Giordano Bruno, ”Over de Oorzaak, het Beginsel en het Ene”,  Italiaanse dialogen, vertaald door Yond211

Boeke en Patty Krone, toegelicht door Frank van Lamoen, Amsterdam (Ambo) 2000, p.95.

            “Anghesien Plato int burgherlick bouck [in de marge: Politica], en Aristoteles int bouck van de deelen der212

dieren daer af ernstelick spreken, sonder nochtans haer schriften seer na sulcken stijl te formen, soo schijnt

dat gebeurt te sijn deur diense in eenighe overblijfselen des Wysentijts daer af ghelesen hadden, en

vervolghens dat t’gebruyck der tweescheyding inden Wysentijt gheweest heeft, te meer datmense opentlick

bemerckt in Euclides schriften, diens bewijsen overal uyt t’voorgaende ghetrocken worden, welckmen soo

gheseyt is voor overblijfsels des wysentijts houden mach.” In: Simon Stevin, Wisconstighe

Ghedachtenissen, Stuk I, Leyden 1608, p.44.
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en al. Zij wijzen het zelfs af. Dat is het ernstige.  Toch blijkt daaruit volgens Stevin, dat die213

tweescheiding in de wijzentijd zeker is toegepast, anders hadden Plato en Aristoteles niet op het idee
kunnen komen om erover na te denken. 
Dat de tweescheiding inderdaad in de wijzentijd is toegepast, blijkt volgens Stevin uit de werken van
Euclides. Hij zegt zelfs dat men het bij Euclides onverholen kan waarnemen.
De complete uitgave van Euclides’ Elementen is door mij van voor tot achter bestudeerd. 
Derhalve kan ik in zekerheid aanvoeren: dichotomieën komen bij Euclides niet voor.   214

Dan kan het niet anders of er is met Stevins “onverholen gewaarwordt” iets aan de hand. 
Wat Stevin bedoelt, in Euclides’ werk, volgt uit de tussenzin: ‘wiens bewijzen overal uit het voorgaande
worden afgeleid’. Derhalve herkent Stevin dichotomieën in een werk - ook al zijn ze niet zichtbaar - 
indien dat zo is ingericht dat een volgende stelling logisch uit een voorgaande voortvloeit. Het gaat om de
volgorde en niet meer dan dat. Dat is louter een kwestie van presentatie, zodat dit bij Stevin geen
dichomotieën zijn in Ramistische zin. 
Bij Ramus zijn dichotomieën meer dan presentatie alleen. Zij geven de ‘zichtbare logica’ van de natuur,
een logica die hij bij Euclides - omdat wiskunst meer is dan logica - niet heeft kunnen volhouden. 215

Bij Ramus is de dialectica geworden tot een dialecticisme. Dat wil zeggen dat alle wetenschappelijke
wetmatigheden ondergeschikt zijn aan de logica van de dialectica. Stevin wijst dat ten strengste af.
In feite is de logica van de natuur bij Stevin niet zo eenvoudig te vinden. Die ligt verborgen in een wereld
van wiskunsten, waarvan de meeste nog moeten worden teruggevonden. Uit de wijzentijd. 
Het presenteren van kennis is bij Stevin een retorisch probleem. Hij beschouwt dialectica - hoewel hij die
tot bewijskunst heeft getransformeerd - en retorica als één onverbrekelijk geheel. 216

Gaan wij nu verder na, wat Stevin over de ‘tweescheyding’ zegt dan zien we eerst dat die niet stringent
hoeft te worden aangehouden. Het mag ook een drie- of meerscheiding zijn. 
Bijvoorbeeld bij een indeling in ‘groter dan’, ‘gelijk aan’ en ‘kleiner dan’. Het is overdreven om dat te
presenteren, zegt hij, als ‘gelijk aan’ en ‘niet-gelijk aan’ (de eerste tweedeling) waarna vervolgens onder
‘niet-gelijk aan’ in dat geval ‘groter dan’ en ‘kleiner dan’ zou moeten komen. Dat is weggelegd voor
fanatici die de portee van de ‘tweescheyding’ niet begrijpen. Zelfs mag men volstaan met alleen het
‘cortbegryp’ en de vertakking zelf  achterwege laten. Een voorbeeld is het ‘Cortbegryp’ bij “Vant
Stofroersel” - waarin geen ‘tweescheyding’ voorkomt - dat ik volledigheidshalve laat zien:

Gaan wij dat na, dan zien wij dat Plato en Aristoteles beiden weliswaar de indeling in dichotomieën kennen,213

maar die voor hun doel in de desbetreffende tekst onbruikbaar achten. 

Plato komt in Politica bij de indeling van de wetenschappen niet verder dan theoretische wetenschappen

enerzijds en praktische wetenschappen anderzijds. Van de praktische wetenschappen vindt hij er twaalf,

zodat hij met een voortgaande tweedeling niet verder komt. 

Hij geeft het op, hoewel hij doorgaat in zijn gebruikelijke vorm van dialoog in vraag en antwoord. 

Aristoteles zegt het nog sterker: “We have now shown [...] why dichotomy is in one respect impossible and

in another futile”, in De Partibus Animalium , 644b 17-23. 

Euclid, THE ELEMENTS, Books I-XIII, Complete and unabridged, Translated by Sir Thomas L.Heath,214

Introduction to the new edition by Andrew Aberdein, NewYork (Barnes & Noble) 2006.

            “hij verwijt hem [Euclides] grote methodische fouten en acht sommige delen van zijn werk, met name de215

exacte behandeling van irrationele grootheden in het tiende boek van de Elementen volkomen nutteloos”,

E.J.Dijksterhuis, De mechanisering van het wereldbeeld, Amsterdam (Meulenhoff) 1980, III: 23, p.263 (de

eerste editie is van 1950). 

             “Sy is ’t fondament der Rhetoriken; In somme sy brengt den Mensche tot acht, ende onder ’tghetal der216

gheleerden: Inder voughen dat de Stoici (als Laertius int leven der Philosophen verhaelt) Plato in Phedro,

Aristoteles in topicis, Cicero , Quintilianus, Boetius, ende vele meer andere, hare weerdicheyt, niet dan met

groote reden, soo wijt verbreyden”, Simon Stevin, Dialectike, Leyden 1585, in de - niet gepagineerde -

inleiding.
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       “Na de noodighe bepalinghen der eyghen woorden, sal t’eerste voorstel sijn vant Eertclootroersel int
gemeen, d’ander volghende voorstellen vande groote gheduerighe Eertclootsche stofscheyding, en
weerom versaming van sant, cley, veen, steen en metallen der platte sichteindersche en oneven
bergighe landen. Voort van t’roersel, van schoor, strant, en havendorpels der rivieren, oock van haer
ghedurighe verhooging. Daer na vande oirsaeck der opspringing des quelmwaters en welsants. Ten
laetsten dattet zee sal worden en gheweest heeft dat nu lant is: En lant zal worden en gheweest heeft dat
nu zee is” 217

In het erop volgende geeft hij bij de ‘tweescheyding’ een retorisch probleem dat bij hem zichtbaar wordt
als een vorm van didactiek (overigens: ‘didactiek’ is een woord dat in Stevins tijd niet bestond). 
De ‘tweescheyding’ is dan van belang voor het presenteren van de bevindingen in de juiste volgorde. 
Dat wil zeggen dat geen stellingen aan de orde mogen worden gesteld als die in een later stadium van
presentatie nog bewezen moeten worden. Zo doet Euclides dat en zo doet Stevin dat ook.  Tenzij er een218

duidelijke reden is - zegt hij in Dialectike - die als verontschuldiging kan gelden. 
De enige plaats waar Stevin zich inderdaad op die manier verontschuldigt, is te vinden in de “De
Meetdaet” in Wisconstighe Ghedachtenissen van 1605. 219

Dat wordt hier genoemd omdat men uit dit voorbeeld kan opmaken hoe zeer Stevin een scheiding
aanbrengt tussen de presentatie enerzijds en de natuurlijke werkelijkheid anderzijds. De presentatie -
overeenkomstig de bevonden dichotomieën - is bedoeld voor de leerling en is alleen in diens belang.
Ontstaat daarin een hapering in de retorisch best mogelijke volgorde van onderwerpen, dan laat dat
onverlet dat in de wiskundige werkelijkheid van de natuur de meetkunde dezelfde ordening volgt als de
rekenkunde (bij Stevin zijn getal en ruimte - hoewel onlichamelijk - reële kenmerken der natuur).
Zijn over Euclides gemaakte opmerking vervolgt Stevin met een zin waaruit men kan opmaken dat de
juiste volgorde niet het enige is dat in de presentatie van belang is. Het onderwerp moet compleet zijn:

        “datmen daer deur met groote sekerheyt can treffen al de deelen een heels, of afcomsten eens geslachts
[in de marge: species generis]”. 220

Stevin noemt in zijn werk niet alleen de bouwkunsten als ‘genus’ (geslacht) met haar ‘species’
(ondersoorten) ‘huysbou’ en ‘sterctebou’, ook de rekenkunde heeft haar ondersoorten zoals optellen,
aftrekken enzovoorts. Niets mag worden weggelaten. Ook dat kan men via de ‘tweescheyding’ bereiken.
Daarna gaat hij door met iets dat niet buiten beschouwing mag blijven: 

       “boven dien datmen t’ghene in de natuur eerst is, bequamelick voor can brenghen, sulcx dat
teghenwoordighe leere niet deur onbekende volghende, maer altijt deur bekende voorgaende verclaert
en bewesen wort: Ghelijck byvoorbeelt te sien is in de tafel des Cortbegryps der platte driehoucken en
meer ander” 221

Ter verificatie heb ik deze ‘tafel des Cortbegryps der platte driehoucken’ in de tekst opgenomen.

Simon Stevin, Wisconstighe Ghedachtenissen, Stuk I, Leyden 1608, p.52.217

            “Men moet oock toesien datmen tot de Werckinghe eender jeghenwoordiger Propositien, niet en behouve de218

hulpe eener naervolghender (ten ware om eenighe merckelicke ontschuldighende reden) maer wel der

voorgaender”, Simon Stevin, Dialectike, Leyden 1585, p.59.

            “Tis wel waer dat alle teghenwoordighe voorstellen bequamelicker deur voorgaende dan volghende leering219

verclaert worden: Doch heeft dit hier ende in eenighe volghende voorstellen deses boucx wat anders willen

vallen mettet vinden der everednige linien: Tis wel soo dat hadden wy het vierde bouck voor het derde

ghestelt, men soude sulcx daer mede geschuwet hebben, maer alsdan niet de voorschreven ghemeene

Telconstighe oirden ghevolght, daer wy besloten hadden by te blijven”, in “De Meetdaet”, Wisconstighe

Ghedachtenissen, Stuck II, Leyden (Jan Bouwensz.) 1605, p.108.

Simon Stevin, Wisconstighe Ghedachtenissen, Stuk I, Leyden 1608, p.44.220

Ibid., p.44.221
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Het belangrijkste uit dit citaat is dat volgens Stevin datgene wat in de natuur het eerst is, ook het eerst aan
de leerling gepresenteerd moet worden. De rest wordt dan opvolgend afgeleid en bewezen. 
Afgezien van het bewijzen is dit niets dan retorica - de kunde van het duidelijk en overtuigend brengen
van een onderwerp - ofwel in huidige termen gesproken: dit is didactiek van het zuiverste water. 
Bovendien is dit - vooral in de tijd van Stevin - een gecompliceerde aangelegenheid.
Wetenschappelijke analyse loopt in zijn tijd van het algemene naar het bijzondere. Doorgaans is het
algemene te veel omvattend en te ingewikkeld om dat rechtstreeks voor te leggen aan een leerling. 
De psychologische verwerking van zaken loopt meestal van concreet naar abstract, dus andersom.
Desondanks is Stevin van mening dat men met wat het eerst komt - het algemene - moet beginnen.
Dat lukt hem. Op de pagina hierna laat ik de korte inhoud - cortbegryp - van zijn “platte driehoucken zien.
Hij begint met een gewone willekeurige driehoek - het algemene - waarbij hij de leerling er op wijst dat de
rechterzijde en de linkerzijde eenzelfde verhouding hebben als de overstaande linker hoek tot de
overstaande rechter hoek. Voorts dat met alleen hoeken, behalve de vorm, een driehoek niet vastligt.

Uit: Simon Stevin, “Vande Platte Driehoucken”, Wisconstighe
Ghedachtenissen, Stuck I, Leyden (Jan Bouwensz.) 1608, p.142.
Opmerkelijk is dat in deze dichotomie de definities (bepalinghen)
ontbreken, terwijl niettemin Stevin op de volgende pagina - 143 -

met definities begint.
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Hiermee heeft de leerling meteen al enig inzicht in de meetkundige eigenschappen waarover het gaat.
Daarna wordt dat gespecificeerd, uiteraard in de juiste volgorde. Verder is het zo dat bij Stevin een
driehoek een natuurlijke zaak is. De driehoek in zijn geheel komt dus eerst.
Interessant is dat in de getoonde dichotomie de definities ontbreken, terwijl hij in de tekst in de daarop
eerstvolgende pagina met definities begint. Dus is dit ‘cortbegryp’ niet eens correct. De enige reden die
gegeven kan worden is dat deze dichotomie afkomstig is uit het eerder genoemde niet gepubliceerde
manuscript over meetkunde van Stevin. Immers, pas in de werken na Dialectike (1585) - zoals
L’Arithmetique - begint het ‘cortbegryp’ of de ermee overeenkomende dichotomie, met de ‘bepalinghen’.
Dit geeft enige houvast bij het nagaan hoe een en ander bij Stevin is ontstaan. 
Ik eindig Stevins verhandeling over de ‘tweescheyding’ met zijn slotzin, waarin hij nogmaals op Euclides
terugkomt:

       “Ten anderen en wil ick noch bevestighen noch ontkennen Euclides self een ervaren tweescheyder
gheweest te sijn, maer wel wil ick segghen in sijn boucken seer merckelick teycken der tweescheyding
te blijcken, ghelijckmen benevens t’ghene voorseyt is nauwer soude connen bewijsen, wierdet om de
cortheyt niet ghelaten.”  222

Hier lijkt het er sterk op dat Stevin inzake de ‘tweescheyding’ bij Euclides gas terugneemt: hij wil het niet
bevestigen maar ook niet ontkennen. Ook Stevin weet dat bij Euclides geen dichotomieën kunnen worden
aangewezen. Blijft over de volgorde van de onderwerpen die bij Euclides 

       “deur de natuerlicke voortganck van lichter tot swaerder, ‘twerck soo aerdich , ende bequaem tot de
leere, aen malcanderen gheketent hangt”.  223

In Dialectike (1585) heeft Stevin het al zo duidelijk mogelijk gezegd. Voor Stevin is het Euclidisch
grondpatroon de eigenlijke methode uit de wijzentijd, en dient de ‘tweescheyding’ de presentatie.

De verwerking in de technische praktijk

In het voorgaande hebben we gezien hoe bij Stevin als jager naar goddelijke wijsheid het Hermetisme een
centrale rol speelt. In zijn ‘clootcrans’ komt dat treffend tot uiting. Tevens hebben we gezien hoe het
begrip werking uit de door de Hermeticus Giordano Bruno gewijzigde causaliteitsopvatting doorwerkt in
het Euclidisch grondpatroon van Stevin, waarin de bewijsvoering geen andere functie heeft dan het
aantonen van de juistheid van de werking.
Nu bij de vrije wiskunsten de methodische aanpak van Stevin besproken is, alsmede de wijze waarop het
resultaat wordt gepresenteerd, rest ons nog de doorwerking van de wiskunsten in de technische praktijk. 
Het is voor niemand een vraagpunt dat Stevins wetenschappelijke activiteiten in hoofdzaak worden
uitgevoerd met het oog op het verbeteren van die praktijk. 
Zoals reeds bij De Thiende aan het licht kwam, maakt Stevin steevast een scheiding tussen enerzijds de
vrije wiskunsten en anderzijds het benutten daarvan. Zo zijn er enerzijds De beghinselen der Weeghconst
en is er anderzijds De Weeghdaet, enerzijds De Beghinselen des Waterwichts en anderzijds 
De Waterwichtdaet, al is hij met dat laatste in aansluiting op de beginselen niet zo heel ver gekomen.
Zijn ‘waterwichtdaet’ stoelt voornamelijk rechtstreeks op praktisch onderzoek.
Laat ons echter eerst bezien hoe het er in de technische praktijk - door Stevin ‘daet’ genoemd - wiskunstig
aan toe gaat, waarna ik op Stevins Hermetisme kan terugkomen. 
Ik zal eerst laten zien waarom Stevins wiskunstige hefboom een Hermetische signatuur heeft.
Daarna twee voorbeelden over zijn gebruik van de hefbom in de technische praktijk: 
de Brugse kraan, en zijn dubbele ‘slootooser’ ofwel waterpomp.

Ibid., p.45.222

Dialectike, p.106.223
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Stevins hefboom draagt een Hermetische signatuur

Voor Bruno is er geen afstand tussen oorzaak en gevolg, want dan is de oorzaak weg als het gevolg er is
en dat is bij hem onmogelijk. Zoals gezegd behoren oorzaak en gevolg als werking tot een en hetzelfde
beginsel, door Bruno aangeduid als het ‘Principe’ in De Oorzaak, het Principe en het Ene, welke drie
zaken in alles één en onderling gelijk zijn. In zijn werken gedraagt Stevin zich hier letterlijk naar. 
Het beginsel van virtuele verplaatsing - in de Oudheid door Aristoteles benut om de hefboomwet te
verklaren, daarna in de 13  eeuw door een navolger van Jordanus Nemorarius voor het vinden van dee

krachten op een hellend vlak  - wordt door Stevin met klem afgewezen omdat men geen bewijzen mag224

afleiden uit iets dat in werkelijkheid niet gebeurt, maar dat zou kunnen gebeuren: 
       “Van ‘Tmach, tot Het is, en deucht het Vervolgh niet” schrijft hij.  225

Ook dat komt van Bruno:
       “als de vorm ... op het niveau van de natuur over een eenvoudige en onveranderlijke essentie beschikt,

dan zal zij in het eeuwigdurende vermogen van de materie aanwezig moeten zijn; het betreft hier een
potentie die, zoals ik al op vele manieren uiteen heb gezet toen ik bij herhaling over de potentie heb        

    gesproken, niet onderscheiden kan worden van actueel bestaan”.  226

Stevins eerste stelling van De Beghinselen der Weeghconst luidt als volgt:
       “Wesende twee evestaltwichtighe swaerheden, 

de swaerste heeft sulcken reden tot de lichtste, 
als den langsten erm tot den cortsten” (zie zijn tekening hiernaast).

De ‘evestaltwichtighe swaerheden’ zijn in evenwicht door ‘de gestalte’, ofwel door de
plaats die zij gerekend van het vaste punt E ten opzichte van elkaar innemen.
Beschouwen wij de ophangbalk CD in de tekening als een hefboom met draaipunt E, dan
kan men het gewicht A zien als de in evenwicht brengende macht, het gewicht B als de te
heffen last, en de armen CE en DE respectievelijk als machtarm en als lastarm.  227

Dan geldt volgens de eerste stelling van Stevin:
B : A = CE : DE, en dat is hetzelfde is als A x CE = B x DE, ofwel macht x machtarm = last x lastarm.
Stevin heeft hierbij gebruik gemaakt van de Archimedische bewijsvoering, die stoelt op overwegingen van
symmetrie. De bewijsvoering van Aristoteles voor de hefboom wijst hij nadrukkelijk af. Deze laat de
macht en de last een draaibeweging om het ophangpunt uitvoeren, waarbij het de boogvormige
bewegingen links en rechts van het draaipunt zouden zijn die evenwicht maken. De boog bij C is in
dezelfde tijd langer dan die bij D, zodat dan bij Aristoteles - kort gezegd - gewicht A maal ‘veel’ draaiing
gelijk is aan gewicht B maal ‘weinig’ draaiing. 
Deze gelijkheid wijst uit dat bij B de grootste kracht optreedt - vergelijk het met een nijptang - maar die
redenering is ontoelaatbaar voor Stevin. Als er evenwicht is dan beweegt er immers niets.

Zie E.J.Dijksterhuis, De Mechanisering van het Wereldbeeld, Amsterdam (Meulenhoff) 1980, III 33-34,224

pp.272-275.

Dialectike, o.c., p.121.225

Giordano Bruno, ”Over de Oorzaak, het Beginsel en het Ene”,  Italiaanse dialogen, vertaald door Yond226

Boeke en Patty Krone, toegelicht door Frank van Lamoen, Amsterdam (Ambo) 2000, p.95.

“De Beghinselen der Weeghconst”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol. I Amsterdam (Zwets &227

Zeitlinger) 1955, p.117.
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Zoals Stevin wel meer doet bij voor hem cruciale zekerheden bewijst hij met een syllogisme de
onjuistheid van de Aristotelische methode:

   “Dat stil hangt en beschrijft gheen rondt (premisse 1)
Twee evestaltwichtighe hanghen stil (premisse 2)
Twee evestaltwichtighe dan en beschrijven gheen rondt” (conclusie) 228

De werking laat Stevin in één ‘principe’ samenvallen, waarin geen tijdsverschil tussen oorzaak en gevolg
bestaat. Hierbij te bedenken dat de term ‘werking’ ook in het Corpus Hermeticum herhaaldelijk voorkomt,
in een betekenis die - hoewel anders geformuleerd - doet denken aan die van Bruno :

       “God is dus de Vader van de Kosmos, en de Kosmos is de Vader van wat zich in de Kosmos bevindt. De
Kosmos is de zoon van God, wat zich in de Kosmos bevindt is door de Kosmos ontstaan. En het is
terecht dat men hem Kosmos noemt. Want hij tooit het Al met de verscheidenheid van de geboorte en
met onafgebroken voortgang van het leven en met zijn onvermoeibare werking en door de snelle
beweging van de noodzakelijkheid en de samenhang der elementen en de orde van wat ontstaan is.” 229

Nog meer leest men wat werking is in de volgende citaten uit het Corpus Hermeticum:
        “De werkingen Gods zijn wereldgeest en wereldziel.”  230

Dat is precies wat Bruno in zijn werken aanhoudt. Dat doet hij ook met het volgende:
        “De Maker is in alle dingen, niet tot één plaats beperkt, Hij doet ook niet maar één ding, neen, Hij

bewerkt alle dingen.” 231

Mede hierop stoelt Bruno’s ‘principe’. Materie en vorm - waarin het oorzakelijke met het gevolg blijvend
is - zijn één. De tijdloze hefboom van Stevin draagt derhalve een Hermetische signatuur.

De Brugse kraan

De afbeelding hierna toont de kraan zoals Stevin die in Brugge moet hebben gezien. 
De volgende heeft betrekking op het zich via het ‘werk’ uit het Euclidisch grondpatroon ‘behelpen in de
daet’ zoals Stevin dat uitdrukt.  Met de ‘daet’ wordt hier het geheel van de kraan bedoeld. In algemene232

zin: een volbracht technisch construct of een te volbrengen handeling met een praktisch doel, een doel dat
voor de mens van nut is. Zoals een kraan of een molen, waarvan er vele uit ambachtelijke ervaring bekend
zijn. 

Simon Stevin, “Anhang”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol. I, bezorgd en toegelicht door228

E.J.Dijksterhuis, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1955, p.508.

CH IX, 8.229

CH XI, 2.230

CH XI, 6.231

            “dat alsoo eens wel verstaen hebbende [prins Maurits] en willende daerna mettet ghebruyck van dien hem in232

de daet behelpen, so en overleest hy niet meer noch vertoogen noch t’bewys der werckstucken, maer

oversiet alleenelic t’bloot werck, om dat na te volghen”, Wisconstighe Ghedachtenissen, Stuk I, 1608, p.42.
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Simon Bening, De Kraan te Brugge, 1530. 
Bayerische Staatsbibliothek, München.
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Berekening bij de kraan: De man op de lijn KI maakt evenwicht met het vat H, dat viermaal zo zwaar is als
de man; dan is afstand GK viermaal de straal van de as, dus viermaal GF; gaat de man van I naar A, dan
gaat het vat omhoog, want de verhouding GK : GF neemt toe (wrijving, zoals gezegd, brengt Stevin niet in
rekening). 233

Hoe eenvoudig in dit geval de werking ook is, duidelijk is dat Stevin het geheel heeft bezien, en dat hij is
nagegaan in hoeverre het ‘werk’ dat bij het bewijs van zijn hefboom hoort, daarin is opgenomen. 
Het is een voorbeeld van wiskunstige toepassing in de praktijk, waarmee men zijn voordeel kan doen.
In de kraan zou men kunnen proberen de afstand GF te verkleinen door een dunnere maar even sterke as te
nemen dan er nu is. Dan neemt de verhouding GK : GF zonder verdere moeite meteen al toe en kan de
kraan eerder en gemakkelijker in beweging komen. Een andere mogelijkheid is het vergroten van het rad.
Dat heeft niet alleen om praktische redenen - van maatvoering - zijn grenzen. Zowel de traagheid als de
wrijving gaan dan in grotere mate meespelen, en dat is iets waarmee Stevin niet rekenen kan.

Zie De Weeghdaet, pp.28-29.233
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Stevins dubbele zuigpomp - de ‘slootooser’ - octrooi van 1589 234

De slootooser - zie de tekening hiernaast - bestaat uit twee vierkante kokers A en B, in elke waarvan zich
een zuigerstang bevindt met een vierkante zuiger onderaan. Het inwendige van de kokers is op de
tekening niet te zien. De randen van de zuigers zijn bekleed met leer en wel zo, dat bij het neerdalen ervan
water langs deze randen de kokers kan binnenkomen, maar dat bij het omhoog halen door het
eigengewicht van het water dit leer tegen de wanden wordt geduwd, zodat geen water terugvloeit naar
beneden. De zuigers moeten voor het neerdalen voldoende eigengewicht hebben, mogen niet tegen de
wand klemmen en niet in hinderlijke scheefstand raken (dat laatste wordt verhinderd door de stangen met
hun oogvormig boveneind). Onderaan de kokers is een tralie aangebracht, dat meekomen van ongewenst
materiaal verhindert. In het bovengedeelte bevindt zich een buis D
waar omheen een lijn is gewikkeld die doorloopt over de poelies G en
H, en wel zo dat bij draaien aan de krukken E of F de ene zuiger naar
boven wordt getrokken terwijl gelijktijdig de andere naar beneden
gaat. Zo te zien is in de tekening de zuiger van B op weg naar boven
en die van A op weg naar beneden. Bij het pompen is er altijd één
zuiger productief aan het werk. Er wordt dus doorlopend water
opgezogen - dat is de verbetering die door de verdubbeling is ontstaan
- dat door een gat in een zijwand bovenin wordt afgevoerd (deze gaten
zijn niet getekend).
De afmetingen zijn fors: de zuigbuizen A en B zijn 5½ voet lang. Als
het Rijnlandse voeten zijn is dat tennaastebij 1,73 meter. De zijden
van de buizen zijn één voet breed, dus zijn ook de zuigers ongeveer
één voet in het vierkant. De ‘slootooser’ is in mei 1589 met succes
toegepast op een afgesloten gedeelte van het Rapenburg te Leiden. 235

Bij het zakken van het waterniveau aldaar is af en toe de horizontale
draaibuis D door een dikkere vervangen, omdat er bij lager niveau
minder water in de buizen A en B komt, zodat er dan minder macht
nodig is om het op te hijsen, en dit bij normale mankracht met minder
omwentelingen kan worden gedaan.
Het berust op Stevins hefboom, de Archimedische hefboom die bij
hem - vanwege het stringent uitsluiten van virtuele verplaatsing -
Hermetisch is geïnspireerd. 
Duidelijk is dat Stevins ‘slootooser’ een zuigpomp is. Van het mee
omhoog gaan van het water onder de zuiger geeft Stevin geen
verklaring. In de technische praktijk is dat reeds bekend. 236

In beginsel - gelet op de onmogelijkheid van een ‘ydel’ ofwel een
vacuum in het Corpus Hermeticum - kan het zijn dat bij Stevin het
water met de zuiger meestijgt omdat hij een ‘ydel’ niet mogelijk acht.
Daarover zegt hij niets. Een andere mogelijkheid is dat hij de
verklaring in zijn Lochtwicht heeft gevonden. Het Lochtwicht had hij
naast het Waterwicht willen uitbrengen. Dat gebeurde echter niet. 

Uit: The Principal Works Vol.V.
p.19.

G.Doorman, Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16  - 18  eeuw, “s-Gravenhage234 e e

(Martinus Nijhoff) 1940, p.86.

The Principal Works of Simon Stevin, Vol.V., Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1966, p.34.235

Zie bijvoorbeeld Georgii Agricolae, De Re Metallica Libri XII QVI, Basileae MDLVI,  vertaling van236

Herbert Clark and Lou Henry Hoover, New York (Dover) 1912, herdruk 1986, p.181.
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Er is geen Lochtwicht uitgebracht. Kennelijk bleven teveel door Stevin niet te beantwoorden vragen over.
Er valt hierover niets naders te zeggen, zodat ik het houd bij de zuigpomp als een stuk ervaringstechniek.
Door mij word de nadruk erop gelegd dat deze ‘slootooser’ - net als de Brugse kraan - door Stevin in zijn
geheel is bekeken, en dat hij daarin een gedeelte heeft onderkend waarin zijn wiskunst kan worden
toegepast. Immers, de horizontale draaibuis D wordt af en toe door een dikkere vervangen, waardoor op
den duur de macht van de draaiende man nadert tot het gewicht aan water dat hij met slechts één
omwenteling kan ophijsen.
In principe ziet Stevin die draaibuis als een hefboom, waarin bij een geringere last minder macht nodig is
voor het evenwicht, dus ook voor het ophijsen. Vanwege die hefboom is de ‘slootooser’ - net als de
berekening bij de Brugse kraan - Hermetisch van aard.
Tevens is dit er een voorbeeld van hoe oorzaak en gevolg in de werking aan elkaar worden aangepast en
wel aan het tempo en de macht van een aan de kruk draaiende man. 
Afhankelijk van de functie en van hetgeen ervan wordt gevraagd, komt dat bij vele apparaten voor. 
Er moet nog gezegd worden dat ook Petrus Ramus - die reeds bij de presentatie en de waarheidsvinding
aan de orde gekomen is - net als Stevin een onderscheid maakt tussen theoretische kunsten en de praktijk.
Hij gaat daar echter een stuk minder wetenschappelijk mee om. 
Hij kent de toepassing dezelfde waarde toe als de theorie.  Een irrationale grootheid ontstaat237

bijvoorbeeld indien men in een vierkant de diagonaal wil afmeten met als maateenheid de zijde van het
vierkant. Exact lukt dat niet. Men zal de maateenheid bij voortduring opnieuw moeten onderverdelen tot
men tenslotte de verkregen benadering voldoende nauwkeurig acht. In de praktijk echter ziet men die
diagonaal zo liggen en kan men die zonder meer en volledig nauwkeurig in de passerbenen nemen. In
verband met deze toepassing wijst Ramus de theoretische irrationale grootheden af. Die zijn niet nodig.
Ook Ramus’afwijzing van de traditionele beperking tot het in meetkundige constructies uitsluitend
toelaten van passer en liniaal, hangt met die toepassingen samen.
Bij Plato en bij Euclides zijn de cirkel en de rechte lijn de eigenlijke grondvormen van de ruimte. Een eis
die daaruit voortvloeit is dat meetkundige constructies, in gedachten of op schrift, uitsluitend met passer
en liniaal mogen worden uitgevoerd. Doet men dat niet, dan wordt de meetkunst ‘onvolcommen’ - zoals
Stevin het zou zeggen - waardoor men niet in staat is ruimtelijke verbanden naar deze basisvormen terug te
voeren en de theoretische structuur ervan te onderkennen. Daarom wijst Stevin het meteen al in de
wiskunst mengen van ‘spiegheling’ [theorie] en ‘daet’ [technische praktijk] ten stelligste af. 238

In de praktijk van de meetkunde zoals in de landmeetkunde, de bouwkunde, de krijgskunde of in het
perspectief, doet dat er niet of minder toe en heersen andere belangen dan die van de wiskunsten.
Daarbij kan men alle voor die belangen geëigende instrumenten benutten, zoals een winkelhaak of een
landmeterskruis. Ramus doet dit meteen al in de vrije kunsten zelf en sluit daarmee vernieuwing af.
Meer hoeft hierover niet te worden gezegd.

De toomprang

In Wisconstighe Ghedachtenissen bespreekt Stevin ook de toomprang ofwel het stangbit dat, met een

kortere stang, bij het rijden op stang en trens nog steeds in gebruik is, voornamelijk bij de dressuur. 239

Hij geeft echter van die toomprang een onjuiste verklaring. Hoewel er zonder meer van hefboomwerking

Petrus Ramus, Dialecticae institutiones (1543), fol. 5 en 17.237

“Vant Menghen der Spiegheling en Daet” in Wisconstighe Ghedachtenissen, 1608, Stuk I, pp.46-48.238

“Van de Toomprang”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol.I, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1955,239

pp.586-587.
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sprake is, geeft Stevin - via een verkeerd gekozen plaats voor

de hefboom-as - een verklaring die door anderen niet wordt

gedeeld.

Voor de praktijk maakt dat weinig uit, want prins Maurits die

er veel belang bij heeft, heeft zich gebaseerd op de bevindingen

met een ‘proeftoom’, met in- en uitschuifbare stangen. De

uitvoering die de prins heeft aangehouden, is derhalve proef-

ondervindelijk bepaald. 

Stevin neemt aan dat het punt L op nevenstaande figuur, bij het

mondstuk, een vast punt is, en dat het punt S bij het oog van de

kinketting, naar boven gaat bij trekken aan de teugel.

De werkelijkheid is anders: het oog van de kinketting moet als

een vast punt worden beschouwd. 

Het mondstuk bij L wordt dan naar beneden gedrukt bij het

trekken aan de teugels.

Alleen bij het eerste begin van het aanhalen kan het oog iets naar boven gaan, omdat de kinketting nooit

geheel strak om de kin wordt aangesnoerd. Misschien geeft dit de reden voor Stevins onjuiste gedachtegang.

Bij verder aantrekken is de werking precies zoals D’Aquino die bevonden heeft.  Er is dus een hefboom240

van één arm met het vaste punt aan het boveneind. Niet zoals Stevin zegt, een hefboom van twee armen met

het vaste punt bij het mondstuk. 

Op het resultaat is dat niet van invloed, omdat de stanglengte niet zonder exacte gegevenheden wiskunstig

kan worden bepaald. Het Hermetisme biedt hier geen oplossing. Het is de praktijk die het uitwijst.

Dan zijn we nu zover dat we kunnen bezien welke Hermetische invloeden er verder nog zijn op het
natuurbeeld van Stevin.

De correcte zienswijze bij dit bit is beschreven door G.P.d’Aquino, Disciplina del Cavallo, Udine 1636,240

p.204: “già che la guardia tutta altro non è, che una leva, la cui forza mediante le redini, è posta nel

pedicino, e il sostegno nell’altra estremità dell’occhio dove và il porta morso, e il cui peso è l’incastro dove

opera l’imboccatura”. Dit is o.m. bevestigd door E.J.Dijksterhuis, The Principal Works of Simon Stevin

(1955), Vol.I, p.587. Ook leest men in de uit het Frans vertaalde Gids voor de Ruitersport,

Utrecht/Antw.(Het Spectrum) 1972, p.107: “het stangbit [...] als een hefboom op de onderkaak inwerkt”. 
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