
VU Research Portal

Simon Stevin en het hermetisme

Schilt, C.

2013

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Schilt, C. (2013). Simon Stevin en het hermetisme: Een cultuurhistorische studie naar zijn methodologie. [, Vrije
Universiteit Amsterdam]. Eigen Beheer.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/c9440267-60d4-45c1-95e3-bd0eb21c8bf4


- 97 -

Hoofdstuk IV Hermetische invloeden op het natuurbeeld van Stevin

Van het Hermetisme bij Stevin hebben wij reeds een en ander gezien. We zagen hem als de niet aflatende
jager naar goddelijke wijsheid. We zagen hem verklaren dat de vrije kunsten geen einde hebben. 
We zagen de Hermetische basis van de ‘clootcrans’ en de daaruit volgende krachtendriehoek.
Voorts dat op aarde geen perpetuum mobile mogelijk is, omdat het onbezielde niets blijvend in beweging
kan houden. Ook dat het begrip ‘werking’ via het ‘principe’ van Bruno een Hermetische basis heeft. 
Dat door Stevins voorkeur voor Archimedes en diens afwijzing van virtuele verplaatsing zijn hefboom
een Hermetische signatuur draagt die met grote stelligheid benadrukt wordt.
Zelfs acht hij het mogelijk op aarde te worden tot een ‘Eertsche God’, iets dat vrijwel letterlijk
overeenkomt met een uitspraak in het Corpus Hermeticum.
Hoewel dat reeds voldoende is om te verklaren dat Stevin een overtuigd Hermeticus is - zij het met
behoud van zijn kritisch vermogen want hij blijft Stevin - is het dienstig na te gaan of er nog meer
aangelegenheden zijn waarin van een Hermetische indruk - of diepdruk - sprake is. Die zijn er. 
Hij laat zich er in zijn teksten niet letterlijk over uit. Afgezien van zijn titelvignet doet zich een enkele
maal iets voor dat ons meteen al in de goede richting brengt.
Zo staat in Dialectike (1585) aan het eind van de daarin opgenomen “T’samespraeck” het volgende: 
   “IAN. Waerder geen Hitte, daer en waer geen Coude, waerder niet Wits, daer een waer niet Swarts;

waerder gheen Gesontheyt, daer en waer gheen Siecte; waerder gheen Goet, daer en waer
gheen Quaet.

PIETER. Ghy wilt segghen dat inder Natuere het eene der Contrarien niet en bestaet, ten sy het ander
oock mede in wesen is” 241

Dit is een opvatting die niet op feiten maar slechts op argumenten stoelt. Daarmee is het een louter
filosofische uitspraak. Meteen doet zich de vraag voor waarom dat daar staat. Het heeft zo op het oog
niets van doen met Stevins wetenschap, met zijn technische praktijk, of met zijn methodologie, alhoewel
een filosofisch bepaald natuurbeeld daar zeker toe behoort.
Er wordt niet verwezen naar de bron vanwaar dit komt. Weliswaar is in de Oudheid over de eenheid der
tegendelen een en ander bekend, met name van Heraclitus (c.535-c.475), maar Stevin zou naar deze
verwezen hebben - zoals hij dat in Dialectike ook doet met Plato, Aristoteles of Cicero - indien hij het
verband in deze richting zou hebben gezocht. 
We vinden het dichterbij en wel in hetzelfde werk waarin we de jager Actaeon getroffen hebben: 
De gl’ Heroici Furori - Van de heroïsche hartstochten (1585), het werk waarin wordt vermeld dat de
kunsten geen einde hebben, waarvan ik vermeld heb dat ook de begrippen symmetrie en natuurwet er in
voorkomen. Hieronder laat ik het voorblad ervan zien. Het is opgedragen aan Philip Sidney (1554 -1586),
geen onbekende van Maurits, De Groot en Stevin. 
Het staat er zo: 
   “Ik beweer zelfs, dat als er geen bitterheid in de dingen was, er geen genot zou zijn, want pas door de

inspanning genieten we van de ontspanning; scheiding is er de grondslag van waarom we aan de
vereniging genoegen beleven. Waar men dit ook beproeft zal men steeds vinden, dat de ene
tegenstelling de basis daarvoor is, dat de andere verwacht wordt en vreugde geeft ... Er is dus geen
genot zonder tegendeel? ... Zeker niet, zoals er ook geen smart is zonder zijn tegendeel.” 242

Simon Stevin, Dialectike, Leyden 1585, p.165.241

            “Ich behaupte sogar, dass es, wenn keine Bitterkeit in den dingen wäre, keinen Genuss gäbe, denn eerst durch242

die Anstrengung finden wir Genuss in der Entspannung; die Trennung ist derGrund, warum wir an die

Vereinigung Gefallen finden. Wo man auch prüft wird man immer finden, dass der eine Gegernsatz Grund

dafür ist, dass der andere ersehnt wird und Freude macht. ... Es gibt also keinen Genuss ohne sein

Gegenteil? ... Sicherlich nicht, wie es auch keinen Schmerz ohne sein Gegenteil gibt”, in De Gl’Heroici

Furori (1585), “Tweede dialoog”, zoals geciteerd in Elisabeth von Samsonow, Giordano Bruno, München
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Het komt ook reeds voor in een werk van Bruno van een jaar eerder, in Lo spaccio della bestia triomfante
ofwel De verdrijving van het triomferende beest (1584): 
   “tenslotte ontdekken wij dat juist tussen de ene en de andere tegenstelling een zodanig verwante

samenhang bestaat, dat de tegenstellingen haast nog meer tot elkaar behoren als het gelijke tot het
gelijke. ... zo ziet het ernaar uit dat ook de gerechtigheid er niet zou zijn, als er geen onrecht was, dat
de eendracht zich zonder tweedracht geen gestalte zou kunnen geven.” 243

Zoals gezegd zwijgt Stevin hier over zijn bron. Nu is dat bij louter filosofische aangelegenheden niet
ongebruikelijk. Wie zich een filosofische opvatting eigen maakt, heeft die tot een persoonlijke mening
verwerkt, en handelt ernaar op zijn eigen wijze, waar de bron niet meer aan te pas komt. 
Kennelijk heeft de eenheid der tegendelen een diepe indruk gemaakt op Stevin.
Pas in 1608, drie en twintig jaar later, in het jaar waarin hij inziet dat hij zijn Huysbou niet tijdig kan
voltooien, vinden we het terug. Hij zondert “Vant Stofroersel des Eertcloots” van de ‘huysbou’ af en
plaatst het direct achter zijn filosofie van de wijzentijd in Wisconstighe Ghedachtenissen, waarvan hij
sinds 1605 reeds een en ander heeft klaar liggen. Mede in het voorgaande verband wordt het ontstaan en
Stevins verantwoording van het ‘Stofroersel’ hierna besproken. 

(Diederichs) 1995, p.79.

            “schlieslich entdecken wir, dass gerade zwischen dem einen und dem andern Gegensatze eine so243

verwandtschaftliche Beziehung besteht, dass die Gegensätze fast noch mehr zueinander gehören als das

Ähnliche zum Ähnlichen. ... So scheint es denn, dass auch die Gerechtichkeit keine Wirklichkeit haben

wúrde, wenn es kein Unrecht gäbe, dass die Eintracht sich nicht betätigen könnte, wenn es keine Zwietracht

gäbe”, in Lo spaccio della bestia triomfante (1584), “Eerste dialoog”, zoals geciteerd in Elisabeth von

Samsonow, Giordano Bruno, München (Diederichs) 1995, p.243.   
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Het “Stofroersel des Eertcloots”, als het onveranderlijke Ene

De redenen tot het schrijven van “Vant Stofroersel des Eertcloots” - meestal diens geologie genoemd -
heeft Stevin neergelegd in “Oirsaeck der beschrijving deses 2 boucks” dat aan het ‘Stofroersel’
voorafgaat:
   “Nadat zijne Vorstelijke Genade van de bouwkunsten de vermaarde ondersoort Huysbou had gelezen en

zich daarnaast in de praktijk van de vestingbouwkunde zeer geoefend had, heeft hij aldus gezien welke
moeilijkheden daarin te voorschijn komen, van werken die door slechte grond wegzinken en omvallen;
en hoe ze bij hoogwater wegspoelen waar zich waterstromen er tegen bewegen, hoe de grachten
verzanden en dichtslibben. Op verscheidene plaatsen kon men in de grachten geen behoorlijke diepte
krijgen door opwellen van het zand; dikwijls konden ook de heipalen in het welzand niet op de
vereiste diepte komen. Hij zag voorts dat sommige havens verzandden of vol raakten met slijk,
waarvan het bij sommige die men tegen grote kosten meende te verbeteren, nog erger was geworden,
en dat de adviezen van de een en van de ander tegen het boven beschreven onheil dikwijls zeer
verschillend uitvielen, zonder enige algemene en zekere basis in acht te nemen, wat behalve de
verloren kosten, dikwijls tot onzekerheid leidt in het land. 
Daar dergelijke moeilijkheden zich op deze wijze gedurende enige tijd aan mij hadden voorgedaan,
begon ik de oorzaken te onderzoeken, waarbij ik hoe langer hoe meer al datgene optekende wat mij
voor de zaak van belang leek, en dat zich steeds op dezelfde wijze gedraagt.”  244

Niet van belang ontbloot is Stevins opmerking dat hij allengs datgene optekent wat voor hem ‘een vaste
gang heeft’. Dat zijn de werknotities van Stevin die Beeckman later heeft gekopieerd. Daarin wordt
datgene vermeld wat voor Stevin vast staat, al moet naar de eigenlijke oorzaken nog worden gezocht. 
Doorgaans zijn het notities in postulaatvorm - ‘postulaat’ in de moderne betekenis, dus anders dan die van
Euclides - waarvan de juistheid achteraf nog wiskunstig moet worden bevestigd of ontkend.
Verderop in de pagina zegt Stevin dat de prins hem verzocht heeft de oorzaken na te speuren, waarbij
naar zijn zeggen het “Stofroersel” voor de prins van voordeel is geweest. Reden voor Stevin “Vant
Stofroersel des Eertcloots” in Wisconstighe Ghedachtenissen op te nemen. Echter niet bij de ‘Huysbou’
zoals eerder zijn bedoeling was, omdat het - in tegenstelling tot de onvoltooide ‘Huysbou’ - de werking
van de natuur in het algemeen betreft, zonder ingrijpen van de mens. 
Er komen in dit citaat een aantal zaken bij elkaar waarvan het de moeite loont die nader te bekijken. 
Men moet dan weten dat Stevin achter De Beghinselen des Waterwichts een “Anvang der
Waterwichtdaet” heeft gevoegd, waarin hij slechts drie - louter hydrostatische zaken - bespreekt: 
de opwaartse kracht wordt nog eens aangetoond met behulp van apparatuur die tot op heden in het
onderwijs wordt gebruikt, hetzelfde geldt voor de apparatuur waarmee hij vervolgens op overtuigende
wijze de hydrostatische paradox laat zien, en tenslotte bespreekt hij waarom een duiker of onder water

            “Nadien sijn Vorstelicke Ghenade ghelesen hadde de Bouconstens vermaerde afcomst de Huysbou [in de244

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Simon Stevin, “Vant Stofroersel des Eertcloots”, Wisconstighe Ghedachtenissen, Stuk I, Leyden (Jan

Bouwensz.)1608,  p  . 5  1.
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zwemmer niet door het water in elkaar wordt gedrukt, tenzij deze op de bodem ligt waar men juist onder
hem in die bodem een opening maakt. 
Dit alles klopt perfect, al is het wat mager, want deze voorbeelden hadden - in onze huidige visie - net zo
goed in het voorafgaande De Beghinselen des Waterwichts kunnen worden opgenomen. Hij belooft echter
voluit dat de ontbrekende ‘daet’, de ontbrekende technische praktijk die deze magere ‘Anvang’ moet
aanvullen, later nog komt en dat hij deze eerst zelf zal onderzoeken! 245

Zijn zelfvertrouwen is hier wat groot, want het betreft vooral hydrodynamische zaken die buiten de
hydrostatica vallen. Voor hem is het onmogelijk dit theoretisch te onderbouwen omdat hij niet over
dynamische begrippen beschikt. Toch komt hij nog een heel eind, voornamelijk door praktisch onderzoek
en gerichte waarneming, zodat hij over het uitschuren, het op diepte houden van wateren, iets treffends te
zeggen heeft. Hij begint met het meest algemene: het ‘stofroersel’ op aarde.
Dat is een goede traditionele methode, zeker als men niet over andere middelen beschikt.
De prins is van meet af aan in het bezit van Stevins Weeghconst dus ook van het Waterwicht. 
Dat kan men opmaken uit de lijst van werken in Maurits bibliotheek die in 1608 door graaf Dohna is
opgesteld. Daarin komen de Weeghconst van 1586 en de Wisconstighe Ghedachtenissen van 1605 en
1608 - waarin de Weeghconst eveneens is opgenomen - beide voor, dus stond de Weeghconst met het
daaraan verbonden Waterwicht er al eerder. 
Dan ligt het voor de hand dat hij op een vraag van de prins naar de voortzetting van de Waterwichtdaet
met het voorgaande lijstje van hem occuperende hydrotechnische problemen is gekomen, waarbij de prins
hem vervolgens vraagt een en ander nader te onderzoeken.
In de Anvang der Waterwichtdaet bespreekt Stevin bij de opwaartse kracht tevens een door hem zelf
onderzocht praktijkvoorbeeld: een schip op de Rijn ligt lager in het water dan ditzelfde schip - met
identieke bemanning en lading - op zee. De verhouding tussen de stofdichtheid - goede term van Stevin -
van Rijnwater en zeewater is als 42 : 43. Het verschil in de plaats van de waterlijn op het schip kan men
daarmee precies vinden. Hij heeft dat - zegt Stevin - zelf onderzocht bij Katwijk.
Welnu, bij Katwijk is iets aan de hand, dat met de voorgaande lijst van hydrotechnische problemen
verband houdt. Voor de kust ligt Brittenburg, een Romeins fort dat in de Romeinse tijd op het land lag,
toen de Rijn nog krachtig genoeg in zee stroomde om het in de monding ontstaan van zandbanken waarop
zich later een strandwal en op den duur duinen zouden vormen, tegen te gaan.
Naar mijn inschatting lag de laagwaterlijn in de Romeinse tijd zo’n 300 meter meer westelijk dan nu het
geval is. In de tijd van Stevin was dat circa 175 meter westelijk van de huidige situatie. 246

De terugval in stroomkracht van de Rijn was het gevolg van het ontstaan van de Lek in combinatie met
een later bij Wijk bij Duurstede in de Rijn aangelegde dam. De monding van de Rijn bij Katwijk liep vast
in het duin dat zich had gevormd, met als gevolg onvoldoende uitwatering van het Rijnland waarover
steevast werd geklaagd. Om met Vondel te spreken ‘de keel van de Rijn was verzand’. 247

Op de volgende pagina geeft de bovenste tekening de situatie weer van 1570.

            “Nadien hier vooren beschreven sijn de Beghinselen des Waterwichts , soo soudet betamelick sijn, dat beken245

ick, de Waterwichtdaet te volghen, van sulcx als wy daer af connen verclaren; maer hebben om seker

redenen gheschict, dat voor t’eerste niet schriftelick, maer werckelick te laten geschien : Alleenlick sullen

hier drie voorstellen setten, die opentlick uyt het voorgaende volghen, welcke ons niet weerdich dunckende,

den naem van Waterwichtdaet te verstrecken , doch ghemeenschap daer mede hebbende, wy noemense

Anvang van dien. De selve beminde Leser believe voorgaende int goede te nemen , ende rest t’sijnder tijdt

te verwachten”, in “Anden Leser”, “Anvang der Waterwichtdaet”, The Principal Works of Simon Stevin,

Vol. I, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1955, p.484.   

J. Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen (onder redactie van A.F.V. van Engelen),246

deel 4, 1575-1675,  Franeker (Van Wijnen) 2000, p.16.

De uitwateringssluizen van Katwijk, Leiden (Hoogheemraadschap van Rijnland) 1984, p.9.247
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De voormalige monding van de Rijn; detail uit een kaart van Christiaan ’s
Grooten, ca. 1570.

Het “Olim hic ostium Rheni” wil zeggen “hier was vroeger de monding van de
Rijn”

Gravure door J. van Deutecom (1588)
Uit: H.Dijkstra, F.C.J.Ketelaar, Brittenburg, Bussum (Dishoek) 1965.
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De Rijn loopt daar door gebrek aan stuwkracht vast in de duinen.
De onderste tekening geeft het nieuwe uitwateringssysteem van 1572, dat enige tijd goed heeft gewerkt.
Het is een reconstructietekening uit 1588, toen de waterafvoer door gebrek aan onderhoud alweer was
vastgelopen. Op de tekening wordt daarvan in de tussenduiker onderaan het gegraven afvoerkanaal - later
het ‘Mallegat’ geheten - vermeld: “Dit is al wederom toe gestoven”. Zowel de land- als de zeeduiker kon
met hefdeuren worden geopend en gesloten. Later was alles weer verzand.
In 1602 kon Maurits met Stevins zeilwagen er zonder bezwaar voorbij.
Mede in deze omgeving heeft Stevin zijn onderzoek gedaan, de problemen geïnventariseerd en tenslotte
de conclusies getrokken, die hij in “Vant Stofroersel des Eertcloots” - waarin hij bespreekt wat er bij
Katwijk en Brittenburg is gebeurd - en in de Sterctenbouwing van 1594 - waarin hij zijn aanpak voor het
onderzoeken van de waterschuring uiteen zet  - heeft neergelegd. 248

In het ‘Stofroersel’ spreekt hij over welzand ofwel drijfzand - in de omgeving van Katwijk in voldoende
mate aanwezig -  en geeft hij een verklaring voor het ontstaan van zanddrempels voor een haven waar een
rivier in uitkomt. Tevens dat het uitdiepen van die zanddrempels in ‘Huysbou’ zal worden besproken. 249

De oplossing is het ruim in zee laten doorlopen van de havenhoofden.  250

Ook het meanderen van rivieren wordt verklaard alsmede aan welke zijde men in dat geval het best een
los- of aanlegkade kan maken.
Zijn ‘Huysbou’ heeft hij niet meer kunnen uitbrengen. De oplossing met de havenhoofden staat echter in
“Vande Waterschuyring onzes Vaders” welk stuk door Stevin aan ‘Huysbou’ was toegedacht en door
diens zoon Hendrick voor ons is bewaard.
Kijken we nog eens naar het lijstje problemen dat de prins onder ogen kreeg, dan valt op dat Stevin het
inzinken en omvallen van werken tegengaat door palen te heien en damwanden te construeren met behulp
van damplanken die door een zwaluwstaartverbinding aan elkaar zijn gehecht, in plaats van door een
gewone verbinding met messing en groef. Die laatste geeft hij overigens ook, op plaatsen waar omvallen
minder aan de orde is, zoals in kolken van sluizen. Het tegengaan van omvallen is vooral van belang bij
een beer, dat is een muur dwars over een gracht die aan één zijde het water op peil moet houden terwijl
het water aan de andere zijde in hoogte kan variëren. Hij legt dit alles uit in het tweede hoofdstuk van
Nieuwe Maniere van Sterctebou door Spilsluysen (1617). In dit werk wordt tevens besproken hoe het
verzanden van grachten kan worden tegengegaan, waarvoor hij in de “Waterschuyring” de grondslagen
heeft gelegd. Dat is nog niet alles: in Nieuwe Maniere geeft hij ook een methode voor heien in welzand,
die hij naar hij zegt in Melving (dat is hetzelfde als Elbing of Elblag) heeft opgedaan bij een zekere
Meester Maerten uit Haarlem. Ook een punt uit zijn problemenlijst in het ‘Stofroersel’. 

            “Uyt sulcke fonteinkens is in dese sake veel te leeren, want [...] comtmen deur cleine fonteinkens (diens248

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

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

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

Sterctenbouwing, 1594, p.84.

            “Angaende de wijse van verdieping der dorpels, welcke deur kennis der oirsaken met meerder sekerheyt249

geschien can, die hebben wy inden Huysbou veroirdent”, in  Simon Stevin, “Tweede Bouck des

Eertclootschrifts, Vant Stofroersel des Eertcloots”, Wisconstighe Ghedachtenissen, Leiden 1608, p.67.

            “dattet schuyrende water tot ant eynde dier hoofden daer de Zee diepte crijgt, syn schurende cracht can doen,250

diet anders verliesen sou, te weten als twater sonder hoofden ... ande mont der Zee int wijde comt”, in

“Vande Waterschuyring onzes Vaders”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol.V, Amsterdam (Swets &

Zeitlinger) 1966, p  . 2  2  6 . 
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Zoals hierboven  te zien is, bestaat de methode voor het heien in welzand uit het verzwaren van de paal
met een andere. 
Het ligt in de rede dat Stevin dit niet in de praktijk heeft uitgeprobeerd, want werken zal het niet. De klap
van het heiblok heeft alleen effect op de verticale paal en niet op de paal die er aanhangt. Door zijn
traagheid blijft die op het moment van de klap gewoon op de hoogte die hij heeft. Vooraf is het wel zo dat
de hangende paal meehelpt de punt van de heipaal een grotere druk mee te geven. Echter heeft dat geen
effect, want zodra de klap valt is de extra druk door de traagheid weg. Stevin komt hier in 1617 terug op
het heien in welzand dat hij in 1591 in Elbing besprak, en dat hij in 1608 aanduidt in “Oirsaeck der
beschrijving deses 2 boucks”. 
In het “Stofroersel” noemt Stevin Elbing eveneens, namelijk bij zijn verklaring voor het feit dat rivieren
op den duur steeds hoger in het land komen te liggen. 
Stevin is inderdaad in 1591 bij Danzig en Elbing geweest zoals dat onlangs door archiefonderzoek is
komen vast te staan.  Danzig en Elbing liggen niet ver van elkaar, in de Bocht van Gdañsk. Kennelijk is251

het zo, zoals ook zoon Hendrick Stevin dat aangeeft,  dat “Vant Stofroersel des Eertcloots”, “Van den252

Handel der Waterschuyring onses Vaders Simon Stevin” en Nieuwe Maniere van Sterctebou door
Spilsluysen (1617) tot hetzelfde project van Stevin behoren, namelijk tot het geven van zijn oplossing
voor de hydrotechnische problemen die hij in het bijzijn van prins Maurits heeft aangeduid, ook al beslaat
dit een grote spanne tijds. 
Die tijdsspanne is mede veroorzaakt door een tussenproject, dat hij in de “Waterschuyring” aanduidt: 

Uit: Nieuwe maniere ...(1617)  p.20.

B. Woelderink, “Het bezoek van Stevin aan Dantzig in 1591", Tijdschrift voor de geschiedenis der251

geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek, jrg 3 (1980) nr.4, pp.178-186.

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

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

om naar Danzig af te reizen.

            “Want wy ons, met dese overleggingen der Waterschuyring onses Vaders (die hy in sijn huysbou te pas had252

gebracht) gevoegt tot sijn Eertclootstofroersel en nieuwe manier van Sterctebou deur spilsluysen, by hem

selven voor sijn overlijden uytgegeven; van veel omstandigen die wy andersins om ons voornemen te

volbrengen, wel souden dienen over te halen; So hebben wy goet gedocht daer af dit 11 Boec temaken; als

zijnde, gelijc ooc ’ t voorgaende 10 Boec, in so veel ons bedrijf, dat wy ons daer in geoeffent hebben”, in

Hendric Stevin, Heer van Alphen van Schrevelstrecht, &c. Wisconstich Filosofisch Bedryf , Leyden (Philips

De Cro-y) 1667, Fol.36.
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Stevin eindigt daar met de tussenkop “Vande form der Sluysen die my best bevalt”.  Op dat punt253

aangekomen blijft, behoudens enkele opmerkingen, de “Waterschuyring” verder onvoltooid. 
Daarboven bespreekt Stevin de schuring in open water, in water met sluizen in het algemeen, en schuring
in havens, waarna een voortzetting had moeten volgen voor grachten met de hem geëigende sluisdeuren,
zoals hij dat later in Nieuwe Maniere heeft gedaan. Het resultaat van zijn sluizenonderzoek wordt daarin
besproken. In samenwerking met de stadstimmerman van Delft - Cornelis Dircksz Muys - en die van
Rotterdam - Adriaen Jansz - sprak hij af dat ieder van hen een bepaald type sluisdeur zou uitproberen
teneinde zo tot de deur met de beste werking te kunnen komen. De praktijk en niet de theorie moet hier
uitwijzen welke sluisdeur het best voldoet. Dit is een bijzondere vorm van technisch onderzoek in
samenwerking, omdat er geen andere eigentijdse voorbeelden van bekend zijn. 
Het geeft aan hoe zeer Stevin gehecht is aan zekerheid in zijn publicaties, maar vooral geeft het aan hoe
dicht Stevin in methodisch opzicht onze huidige vormen van technisch onderzoek is genaderd.
Het resultaat van het onderzoek is de spilsluis, met een type deuren die eenvoudig tegen de stroom in
kunnen worden geopend. Dit alles is dus een uitvloeisel van het meest algemene stuk waarmee Stevin
begint, namelijk met zijn “Vant Stofroersel des Eertcloots”.
In tegenstelling tot de genoemde technische uitwerkingen heeft dat betrekking op de 
   “groote roersels die niet deur menschen macht en geschien, maer natuerlick int wesen des Eertcloots

veroirdent sijn”  254

Hoe groot Stevin deze natuurlijke roersels acht blijkt reeds uit zijn bewering in de Sterctenbouwing - bij
zijn descriptieve model voor stromingsonderzoek - dat de Hollandse gewesten zijn ontstaan uit materiaal
dat de rivier de Rijn van de Zwitserse bergen naar deze streken heeft meegevoerd. 
Ik heb al laten zien dat Brittenburg op een plaats ligt waar in de Romeinse tijd land was en het nu zee is.
In de tijd van Stevin is het op Goeree andersom: daar heeft men land bedijkt uit zee op een plaats waarvan
men nog weet dat daar lang geleden grote vrachtschepen gevaren hebben. 
Zoals het er nu aan toegaat - met die landaanwas -  aldus Stevin, zo ging het er eertijds ook aan toe,
waaruit mag worden besloten dat Holland destijds in zijn geheel zee was. Voorts dat de landaanwas toen
bij Gelderland plaatsvond. Nog eerder was ook Gelderland zee en gebeurde de aanwas in het land van
Kleef. Enzovoorts, enzovoorts verderop, tot men daar komt: 
    “alwaermen inde berghen dickwils zeeschelpen vint, betuyghende datter duynen gheweest hebben”.  255

Ergo: uit de landaanwinst bij Goeree en de zeeschelpen in de bergen leidt hij een altijd durende wisseling
af van land dat zee wordt en omgekeerd. 
Laat ik het ‘cortbegryp’ bij “Vant Stofroersel des Eertcloots”, waarvan Stevin er niet toe gekomen is er
een verspreide tweescheiding bij te maken, hieronder nog eens neerzetten: 
   “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” [mijn cursivering]. 256

“Vanden Handel der Waterschuyring”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol.V, Amsterdam (Swets &253

Zeitlinger) 1966, p.234.

Simon Stevin, “Vant Stofroersel des Eertcloots”, Wisconstighe Ghedachtenissen, Stuck I, Leyden (Jan254

Bouwensz.)1608,  p.51.

Ibid., p.70.255

Simon Stevin, Wisconstighe Ghedachtenissen, Stuk I, Leyden 1608, p.52.256



- 105 -

Hier heeft Stevin zijn filosofie uit Dialectike van de eenheid der tegendelen gerealiseerd. Het stoelt op de
wisseling van land en zee vanaf Brittenburg tot aan de schelpen in het oostelijk bergachtig gebied.
De stelligheid die hij aan deze conclusie verbindt kan moeilijk anders worden geduid.
Zijn filosofie - in dit geval van de eenheid der tegendelen - is zijn werkelijkheid. 
Het ‘Stofroersel des Eertcloots’ eindigt voluit met de hierboven cursief gestelde zin. 
Er kunnen nog andere opmerkingen van Giordano Bruno aan worden toegevoegd. Zo zegt Bruno:
   “daarom is al wat de verscheidenheid aan genera, soorten, onderscheidingen en eigenschappen

uitmaakt, al wat bestaat uit ontstaan, vergaan, verandering en wisseling, geen zijnde, geen zijn, maar
een hoedanigheid en gesteldheid van het zijnde of het zijn, dat één is, oneindig, onbeweeglijk,
substraat, materie, leven, ziel, waar en goed.”

of aan diens
   “dat het doel van verandering niet een ander zijn is, maar een andere zijnswijze. En dat is het verschil

tussen enerzijds het universum en anderzijds de dingen in dat universum: het universum bevat elk zijn
en alle zijnswijzen, terwijl elk ding elk zijn bezit, maar niet alle zijnswijzen.”

of nog anders aan:
    “In het oneindige, onbeweeglijke Ene, dat substantie en zijnde is, bevindt zich veelheid; deze veelheid

die een modus en een veelvormigheid van het zijnde is, met behulp waarvan het de dingen stuk voor
stuk benoemt, maakt niet dat het zijnde meer dan één is, maar dat het meerdere zijnswijzen, meerdere
vormen en gestalten heeft. Als we er dus, mét de natuurfilosofen ... dieper op ingaan, dan ontdekken
we dat alles wat tot onderscheid en veelheid leidt, louter accidens, louter gestalte, louter hoedanigheid
is en dat elk voortbrengsel, van welke soort ook, een verandering is, terwijl de substantie dezelfde
blijft, omdat er daar maar één van is, één goddelijk onsterfelijk zijnde.” 257

Zo verwijst de eenheid der tegendelen naar het onveranderlijke Ene dat alles is. Stevins ‘groote roersels’
hebben via Giordano Bruno een Hermetische basis. De desbetreffende dialoog van Bruno is hem bekend.
Dat blijkt uit Stevins verantwoording van ‘symmetrie’ - dat volgens hem geen nader onderzoek behoeft -
waarbij hij verwijst naar ‘het principe’ en daarmee duidt op Bruno. 258

Ook in het Corpus Hermeticum komt de eenheid der tegendelen voor: 
   “Want uit liefde en gemeenschap der tegendelen die elkaar aanvullen, is licht ontstaan, dat naar beneden

uitstraalt door de werkinge van God” 259

De werking in Stevins braadspit met klok en wieg

Een merkwaardige vinding van Stevin is diens braadspit met klok en wieg, waarin vooral het begrip
werking dat zich daarin in een bijzondere vorm voordoet, nader kan worden bekeken.
Het betreft een octrooi dat Stevin in 1589 heeft verkregen van de Staten-Generaal. 260

In de zestiende eeuw kwam de vraag op hoe men in een schouw, bij of boven het warme vuur, een
braadspit automatisch zou kunnen laten draaien.
Het toestel van Stevin dat daarin voorziet, is er een met een aandrijfgewicht en een onrust die ervoor zorgt
dat het gewicht gelijkmatig naar beneden zakt, met de bijzonderheid dat het meervoudig kan worden

De genoemde drie citaten komen uit Giordano Bruno, “Over de Oorzaak, het Beginsel [lees: het Principe]257

en het Ene”,  Italiaanse dialogen, vertaald door Yond Boeke en Patty Krone, toegelicht door Frank van

Lamoen, Amsterdam (Ambo) 2000, respectievelijk p.107, p.104 en pp.104-105.

Zie:  “Van de Oirdening der Steden”, Materiae Politicae Burgherlicke Stoffen Leyden1649, pp.12-13.258

CH XI, 7.259

Zie G.Doorman, Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16  - 18  eeuw, “s-Gravenhagee e260

(Martinus Nijhoff) 1940, p.277 en Eerste Reeks Aanvullingen, 1942, p.17.
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benut, als braadspit, als schommelwieg of als uurwerk. Zie de tekening hierna.

In mijn hertaling luidt de bijgevoegde tekst:
   “een braadspit met slechts één rad van geringe kosten, dat desalniettemin zonder opwinden tot het

gebraad voldoende doorbraad is, drie uur lang kan lopen en wel met twee of meer spitten; in geval het
niet als braadspit werkt, kan het gebruikt worden als een uurwerk dat twaalf uur lang de uren aanwijst
zonder opwinden, en als het niet braadt of uren aanwijst kan het dienen om een kind te wiegen en dat
een half uur lang of zo men wil een heel uur lang, voordat men het gewicht weer moet opwinden” 261

Bij de beschermingsvoorwaarden - niemand mag ook maar iets ervan namaken etc. - wordt nog vermeld:
   “de suppliant [Stevin] zal in deze braadspitten, uurwerken en wiegers zijn gebruikelijke merkteken, de

‘clootcrans’, aanbrengen”. 
Zo trots is Stevin op zijn ‘clootcrans’ dat hij die gebruikt als zijn ‘merk’ - in huidige termen: als zijn logo.
Van de werking geeft Stevin - in hertaling - de volgende verklaring:
   “ABCD betekent een vierkant ijzeren raamwerk, ongeveer één voet lang en breed, waarin de as EF is

geplaatst , voorzien van een ijzeren koker G, waarom het gewicht H gewonden wordt. Aan de
genoemde as bevindt zich een schakelrad J dat de onrust KL in gang brengt, waarvan de spil ter
plaatse van M een gat heeft om de as EF door te laten; N en O duiden beide op de loden gewichten van
de onrust, P is een houten schijf waarin verscheidene kerven worden gedraaid, evenveel als men
braadspitten tegelijk gebruiken wil, bijvoorbeeld twee of drie, want in de voornoemde kerven moeten
touwtjes hangen, waarin onderin de spitten komen te liggen, elk spit met zijn schijf. Dit ijzeren
raamwerk met hetgeen er in is, wordt opgesteld op een houten voet van ongeveer 4½ voet hoog [dat is
in Rijnlandse voet 1,41 meter]. Als men niet braadt wijst dit braadspit de uren aan met het dalende

Uit: R.J.Forbes, “The patents of Simon Stevin”,
The Principal Works, Vol V, p.23.

            “een braedspit alleenlijk hebbende een rat van cleynen cost nochtans gaende sonder opwinden tot dattet261

gebraet genoech is dreye uren lanck en dat met een twee ofte meer speten hetwelcke alst niet en braet voer

een uerwerck mach gebruyckt worden wyzende de uren twelff uren lanck zonder opwinden, ende niet

bradende noch uren wyzende verstrecken om een kint te wiegen en dat een halff ure ofte soo men wil een

heele ure lanck eer men t gewichte weder moet opwinden”, in R.J.Forbes, “Engineering”, The Principal

Works of Simon Stevin, Vol.V, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1966, p.30. 
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gewicht H, waarbij op een van de stijlen van de houten voet de uren zijn aangegeven. Maar als men
ermee wil wiegen, dan haalt men de loden gewichten N en O weg, en hecht men op die plaats twee
dunne koorden, die over twee vaste  katrollen lopen tot aan de wieg, en zo de onrust heen en weer
laten gaan”. 262

Het begrip onrust is een vakterm die Stevin elders - bijvoorbeeld van een torenklokbouwer - moet hebben
opgepakt. De werking van het schakelrad J tot en met het bewegen van de onrust is niet beschreven. 
Ook uit de tekening valt de werking van de onrust niet op te maken. Kennelijk was die bij de
octrooicommissie bekend. Het kan ook zijn dat Stevin - zoals men in zijn tijd reeds kan constateren - in de
octrooiformule de eigenlijke werking verbergt teneinde juridisch toelaatbare namaak te voorkomen. 

In kerkklokken was de onrust reeds in gebruik sinds de vroege veertiende eeuw. In Stevins tekening
bevindt zich ook een onvoltooide schets van een molen die daar niet thuishoort. Die doet sterk denken aan
de molen die Stevin elders geeft voor de aandrijving van zijn ‘slootooser’. Het is echter zinloos en ook
niet nodig om over de bedoeling ervan te speculeren, dus denken wij die molen weg.

Teneinde voor mijn betoog de werking van de onrust te verduidelijken, plaats ik hieronder een schets 
van Cardwell, die precies de ontbrekende aanvulling geeft op de tekening van Stevin. 263

            “ABCD beteeckent een viercant yser raemken, lanck en breet ontrent een voet, waer in comt den as EF, met262

een yser cokerken daer an als G, waer op tghewicht H ghewonden wort. Anden voorn. as is een schakelradt

J, twelck donrust KL doet gaen, wiens spille ter plaets van M een gat heeft, om den as duer te commen,

Nende O beteeckenen beyde de loon der onrust, P is een houte schyf waer in verscheyden kerven ghedraeyt

worden, soo veel alsmen speten tseffens int braden ghebruycken wil, als twee of drie, want in de voornomde

kerven moeten taukens hanghen, waer in beneden de speten commen te ligghen elck met haer schyf. Dit

yser raemken met datter in is, wort ghestelt op een houte voet ontrent 4 ½ voeten hooch. Dese braedspit

wyst de uyren alsmen niet en braet, met het dalende ghewicht H, ende dat op een der stylkens vanden

houten voet daer de uyren op gheteeckent staen. Maer alsmen daer mede wieghen wil, soo weert men de

loon N, O, ende men bindt tot die plaets twee dunne coordekens, commende over twee seker catrollekens

tot ande wieghe, ende donrust overenweer gaen”,  The Principal Works, Vol. V, p.37. 

D.S.L.Cardwell, Technology Science and History, London (Heinemann) 1972, p.14.263
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Het hanggewicht brengt een wiel in beweging - waaraan een zestal horizontale pennen - in de richting van
de pijl. Bij Stevin is dit wiel het schakelrad. Rechts van dit wiel bevindt zich de spil - “verge” - die
voorzien is van twee pallen. Het draaien van het wiel wordt hier tot staan gebracht door de bovenste pal
van de spil. Dat blijft niet zo. Het gewicht duwt via het pennenwiel de pal naar voren waardoor bovenaan
de onrust in beweging komt en wel zo dat het linkergewicht - ‘N’ bij Stevin - naar voren zwaait. Het hangt
af van de massa van dit gewicht, en ook van de lengte van de horizontale arm  - doorgaans ‘foliot’
genoemd - met welke traagheid dit gebeurt. De pen bij de bovenste pal komt daardoor vrij zodat het
belemmerde wiel weer naar voren draait. Dan echter stoot de benedenste pal onderaan, tegen een pen die
qua richting loodrecht op de bovenste staat, zodat de onrust opnieuw wordt afgeremd, het naar voren
zwaaiende gewicht teruggaat en nu het rechtergewicht op ons toekomt.
Het uurwerk in zijn geheel stelt zich in op deze bewegingen waardoor het hanggewicht vertraagd omlaag
gaat, omdat het met vaste en onderling gelijke tussenpozen onderbroken wordt. 
De frequentie waarmee dit plaatsvindt hangt af, zoals gezegd, van de grootten van de gewichten op de
onrust en van de lengte van de horizontale armen. Net als bij de uitvinder van het wiel, is onbekend wie
de uitvinder is van dit vernuftige mechaniek. Qua importantie kan het met het wiel worden vergeleken. 
Waar het nu vooral om gaat, is Stevins vinding om dit mechaniek aan een schommelwieg te koppelen. 
Zo’n schommelwieg kan men niet met iedere willekeurige frequentie heen en weer laten slingeren. 
Geeft men de wieg een uitwijking, dan is de tijdsspanne van heen naar weer, zowel bij een grotere als bij
een kleinere uitwijking, vrijwel dezelfde. Zo’n wieg heeft een vaste eigenfrequentie van schommelen. 
Stevin moet dat hebben opgemerkt. Daardoor kan hij op de gedachte komen de onrust aan de
schommelwieg te verbinden, en die zo in te stellen dat de door het gewicht aangedreven armen nagenoeg
in het vaste schommeltempo van de wieg heen en weer zwaaien. 
Stevin denkt hier van oorzaak naar gevolg - van hanggewicht via onrust naar schommelwieg - maar ook
van gevolg naar oorzaak - van de schommelwieg naar het gewicht - waarbij de wieg de oorzaak is van het
tempo van het geheel (als er geschommeld wordt, doet het braadspit niet mee). 
Anders gezegd: de werking van het toestel wordt gevormd door een reeks van oorzaak en gevolg,
waarbinnen zowel de oorzaken als de gevolgen een actieve functie hebben. Ook in Dialectike heeft Stevin
daar oog voor. Hij noemt daar de oorzaak als noodzaak, waarvan het vuur een voorbeeld is - oorzaak van
hitte - “want waer sulcke sijn sy wercken altijt nootsaeckelick”.  264

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 wordt beschouwd van het correcte functioneren van het
geheel. In de werking komt dat overeen met het ‘principe’ van Bruno. Natuurlijk is ‘werking’ in de
ervaringstechniek al heel lang bekend. Een verantwoording ervan, zoals Stevin dat hierboven doet, zoals
Bruno dat met zijn causaliteitsbegrip in het ‘principe’ doet, is uitgebleven tot in hun tijd. De werking in
de natuur vindt op dezelfde wijze plaats. Het Corpus Hermeticum geeft een dieper liggende verklaring:
   “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 zijn onvermoeibare werking en door
de snelle beweging van de noodzakelijkheid en de samenhang der elementen en de orde van wat
ontstaan is.” 265

Ook hierin worden ‘werking’ en ‘noodzakelijkheid’ bij elkaar gezet, zoals Stevin dat doet. Dat niet alleen:
er is een orde in dat wat is ontstaan. Een vaste gang van zaken. Dat moet onthouden worden.
Zelfs is het mogelijk de voortdurende werking van het hanggewicht naar de schommelwieg en terug, als
een eenheid van tegendelen te zien, waarbij opnieuw de nadruk op het Ene komt te liggen, waarin alles is.
Het is echter de vraag of Stevin dit bij zijn braadspit zo heeft gezien. Zijn vinding zou gewoon een
kwestie kunnen zijn van handig divergent denken waarin het Hermetisme als zodanig niet de boventoon

Dialectike, o.c., p.7.264

CH IX, 8.265
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voert.
Niettemin is duidelijk dat de werking in dit instrument van dezelfde aard is als de Hermetische werking
die eerder aan de orde is gesteld. Aangezien Stevin kennelijk een overtuigd Hermeticus is en hij de
dialogen van Giordano Bruno kent, mag de conclusie zijn dat impliciet op zijn braadspit een Hermetische
deken ligt.
Er zijn echter ook onderwerpen waarbij het Hermetisme van meet af aan aanwezig is, zoals in het
volgende, bij de symmetrie, die door Stevin als een basiseigenschap van de natuur wordt gezien.

De symmetrie

Stevin houdt de symmetrie in zijn ‘Huysbou’ stelselmatig aan. Bij de ‘Huysbou’ - zoals is gebleken in
hoofdstuk II - hoort echter ook het perspectief. Hieronder komt dit achtereenvolgens aan de orde.
In het eerste traktaat van het Corpus Hermeticum, de “Poimandres” komt het volgende voor:
   “En toen zij zag [de natuur] dat hij onuitsprekelijk schoon was [de Mens] en de hele werkingskracht van

de Bestuurders en de gestalte van God bezat, glimlachte zij van begeerte, daar zij het spiegelbeeld van
de allerschoonste gestalte van de Mens in het water en zijn schaduw op het land zag. Toen hij [de
Mens] nu in het water zag, dat zij [de natuur] een gestalte had die met hemzelf overeenkwam, werd hij
verliefd en wilde op die plaats wonen. Wens en realisering vielen samen, en hij verbleef in de redeloze
vorm. De natuur, van haar kant, ontving haar geliefde en omvatte hem geheel en zij verenigden zich,
want zij waren minnaars.” 266

Hier worden gelijke spiegelbeelden tegen elkaar afgezet. De natuur ziet in het water via haar spiegelbeeld
dat de gestalte van de mens met die van haar overeenkomt. Op dezelfde wijze ziet de mens via zijn
spiegelbeeld zijn gelijkenis met de prachtige natuur. De schepping is nog aan de gang.
Voor een Stevin zal dan duidelijk zijn, uit deze oude wijsheid, dat er symmetrie zit in de schepping. 
Hij zegt het zo: 
   “Voort heeftet onsen Schepper soo geschickt [bepaald], dat wy in sulcke Lijcksijdicheyt een behagen

hebben, ende dat ons ‘t verkeerde onaengenaem is, want eens menschen aensicht, diens slincker syde
meerder verheffing of daling heeft als de rechter, of dattet slinckerbeen van ander maecksel is dan het
rechte, al waer elck op syn selven van goede form, wy achtent, om de Onlycksydicheyts wille, voor
mismaecktheydt, en dit uyter natuer; inder voughen, dat eenen die vorder vraegde de reden waerom
ons sulcx niet en bevalt, en ‘t ander angenaem is, ‘t schijnt datmender op soude mogen antwoorden, ‘t
selve, gelyck begin [in de marge: ‘Principium’], soo weynich voorder ondersouck te behouven, als
waerom de bie heur uyter natuer verheucht in lieflicke welriekende bloemen het vercken in vuyle
stinckende dreck”, 267

Stevin zegt daar dat de Schepper het zodanig heeft bepaald dat symmetrie in wat dan ook, ons aangenaam
treft. De ‘lijcksijdicheyt’ ofwel de symmetrie behoeft volgens Stevin net zo weinig onderzoek als het
‘begin’ van de natuur dat hij in de marge aanduidt met ‘Principium’. 
Dat wil niets anders zeggen dan ‘het beginsel van vorm en materie’, dat als het ‘principe’ voorkomt in de
reeds aangehaalde dialoog van Bruno: Over de Oorzaak, het Principe en het Ene (1584).
Een duidelijke aanwijzing dat Stevin deze dialoog kent en er gebruik van maakt.
Behalve in het Corpus Hermeticum vinden we de symmetrie en haar functie in De gl’ Heroici Furori -
Van de heroïsche hartstochten (1585), op de plaats waar Bruno Actaeons opgang naar wijsheid
onderzoekt:

CH I, 14.266

In “Het eerste Onderscheyt vande Oirdening der Steden, 3 Hooftstick, Vande bepalingh en beschrijvingh267

der Lycksydigheyt”, Materiae Politicae Burgherlicke Stoffen, Leyden (Iustus Livius) 1649, pp.12-13.
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   “Waarom is mij de hulp van de dood geweigerd nu mij het leven ontnomen is? ... Hoe zal ik me kunnen
handhaven in de omgang met mijn bevriende en dierbare medeleden [het intellectuele voedsel], die ik
rond mij geweven heb, geordend naar de symmetrie van de elementaire hoedanigheden, zodra mijn
geheel en al op dit immateriële en goddelijke voedsel gerichte gedachten en gevoelens mij hebben
verlaten?” 268

Symmetrie is hier een eigenschap van de elementaire hoedanigheden van de natuur.
Stevin noemt het ‘lijcksijdicheyt’. 
Hij kan tevens op de gedachte van de natuurlijke symmetrie zijn gekomen door Aristoteles’ De Motu
Animalium - over de voortbeweging van de dieren - waarin deze zoekt naar een antwoord op de vraag
waar die voortbeweging vandaan komt en daarbij de gelijkheid tussen linker en rechterzijde van dieren en
mensen onderkent. In feite duidt Aristoteles evenals Stevin op de bilaterale symmetrie in het lichaam. 
Daar blijft het echter bij.  De definitie die Stevin aan ‘lijcksijdicheyt’ geeft, komt vrijwel met die van269

Aristoteles overeen:
   “Lijckzijdicheyt is der rechter en slijnckerdeelen eens lichaems overeencommingh in form grootheyt

ende ghestalt.”  270

In tegenstelling tot Aristoteles breidt Giordano Bruno het verder uit - overeenkomstig het Corpus
Hermeticum - tot een algemeenheid in de natuur. Dat is wat Stevin hier overneemt. Hij ziet het als een
bilaterale symmetrie in de natuur die in het ‘principe’ is meegegeven. Technisch gesproken is de
symmetrie van Stevin die van het dier en dan is ‘bilaterale symmetrie’ het enige juiste woord.  271

De ‘Huysbou’

Bilaterale symmetrie is bij Stevin een noodzakelijke voorwaarde voor de bouwkunde, zoals ook de
Grieken en Romeinen dat deden:
   “d’Oirsaeck waerom ick hier mette Lijcksijdicheyt begin, is om de gene die uytter natuer daer in geen

behagen en hebben, metten eersten te waerschouwen, dat sy haren tyt niet en verliesen met hemlien in
handel van bouconstige oirdening te oeffenen.” 272

Hij acht het van zo groot belang dat hij zelfs van prins Maurits op dit punt een uitspraak weergeeft:
    “Ick gevoel in my een genegentheyt, van bolwercken en wallen op d’een sijde der Steden soo te

veroirdenen, als op d’ander, en wanneer ick deur ongelegentheyt der plaets anders moet doen, dat gaet
my tegen ‘thart. Ick en weet niet of ick my selven met ongegronde dingen quelle of dattet eenighe

            “Pourqoi le secours de la mort m’est-il refusé maintenant que je suis privé de la vie? ... Comment pourrai-je268

me maintenir dans le commerce familier de ces membres amis et chers [pain intellectuel], que j’ai tissés

autour de moi, les ordonnant par la symmétrie des qualités élémentaires, dès lors que m’abandonnent mes

pensers et mes sentiments, tous uniquement soucieux du pain immatériel et divin?” In Giordano Bruno,

ibid., pp. 222-224.

            “Now since there is similarity in the left and the right sides of the body, ... in Aristoteles, De Motu269

Animalium , 702b-13-15.

In “Het eerste Onderscheyt vande Oirdening der Steden, 3 Hooftstick, Vande bepalingh en beschrijvingh270

der Lycksydigheyt”, Materiae Politicae Burgherlicke Stoffen, Leyden (Iustus Livius) 1649, p.12. 

            “T’gebou moet sijn gelijck een dier ‘t sij vogel, visch of cruijpende of ander, daerin siet men dat de271

rechtersijde wel is gelijck de slijncker, maer het voorste en is niet gelyck het achterste. Daerom en ist oock

niet noodsackelijck in de huijsbouw het achterste te maken gelijck het voorste”, in: Ibid., p.13.

Ibid., p.11.272
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natuerlicke reden heeft.”   273 274

Op de volgende pagina geef ik twee citaten en twee tekeningen van Stevins ‘Huysbou’. De onderste
tekening is een nadere uitwerking van die daarboven.
In Materiae Politicae heeft Stevins zoon Hendrick onder meer de nagelaten geschriften over ‘Huysbou’
van zijn vader opgenomen, echter met weglating van alles dat met wiskunde te maken heeft. 275

De vormgeving van Stevins symmetrie is echter duidelijk waarneembaar.
De buitenmaten van de linker- en rechtervleugel van deze huisplattegrond - naast de ‘Voorsael’ - zijn
zoals uit de tekst blijkt, 34 bij 21 voeten groot.  
Heidi de Mare heeft opgemerkt dat dit getallen zijn uit de reeks van Fibonacci (Leonardo van Pisa - 1170-
1250). Dat mag gewaardeerd worden omdat het niemand eerder is opgevallen. Niettemin is het onjuist. 
De reeks van Fibonacci komt voor in diens Liber Abaci (1202) en luidt in woorden als volgt:
   “Hoeveel paren konijnen kunnen in één jaar uit een enkel paar worden gewonnen, zo a) elk paar elke

maand één nieuw paar gewint dat zichzelf wederom vanaf de tweede maand begint voort te planten, en
b) geen enkel konijn sterft?” 276

Voert men de Fibonacci-reeks in getallen uit dan komt er: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. 
Steeds door twee opvolgende getallen bij elkaar op te tellen. De door Stevin genoemde maatgetallen 21
en 34 heb ik cursief gesteld.
Stevin heeft de reeks van Fibonacci niet gekend.  Verder schrijft De Mare dat volgens Stevin deze reeks277

in diens Meetdaet een ‘oneindige nadering’ heeft. Niettemin is de enige ‘oneyndelicke naerdering’ in de

Meetdaet alleen te vinden bij Stevins bespreking van het getal ð. 
Dat twee opvolgende getallen hoe verder men komt in de reeks zich steeds meer gaan verhouden tot
1,618... is correct. Stevin heeft dat niet kunnen weten omdat de limietrekening van na zijn tijd is.
Verder schrijft zij dat de reeks verband houdt met de voortschrijdende middenevenredigheid van een
lijnstuk, de later zogenoemde ‘gulden snede’. Dat is juist. Stevin kent deze voortschrijdende verhouding
zeer goed. Hij gebruikt die niet alleen in de Meetdaet, maar ook in zijn verhandeling over 
boldriehoeksmeetkunde. Het is Johannes Kepler (1571-1630) die de eerste is die het verband tussen
Fibonacci’s konijnen en de voortschrijdende middenevenredigheid ontdekt heeft. 278

Ibid., p.16.273

Stevins opmerkingen over symmetrie zijn ook te vinden in Charles van den Heuvel, “Fragments of text274

intended for Huysbou”, ‘De Huysbou’. A reconstruction of an unfinished treatise on architecture,

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

Wetenschappen, Amsterdam 2005, pp.447-448.

            “alleen met ansien van oirdening en volgens het alghemeen voornemen, alleenlick soo veel vant selve, als275

yder gesont oirdeel (al en isser geen kennis noch genegentheydt totte Wisconsten by) dat lesende, verstaen

can”, Hendrick Stevin, in “van de oirdeningh der deelen eens Huys met ‘t gheene daer ancleeft”, Materiae

Politicae, 1649, p.40. 

D.J.Struik, Geschiedenis van de wiskunde, Utrecht (Het Spectrum) 1990, p.110.276

Zie D.J.Struik in The Principal Works of Stevin, Vol.II, Amsterdam 1958, pp.123-124, en noten 11 en 12. 277

Priya Hemenway, De Geheime Code Ö, Kerkdriel (Librero) 2008, p.24.278

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.
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   “Al ‘t welc men begeert vande cleenste form diet vallen can, mits dat men daer in bequamelick sijn
gherief mach hebben, te weten de voorsael lanck ontrent 34 voeten, breet ontrent 17 voeten elck van
d’ander vier percken lanck ontrent 17 voeten, breet ontrent 21 voeten; Voorts sulcx dattet sijn
Lijcksijdicheijdt int geheel en oock inde gedeelten hebbe ... [mijn cursivering].
Soo stel ik tot desen eynde de volgende 1 form wesende grontteyckeningh waer in A de Voorsael
bediet, hebbende over elcke sijde twee precken, te weten B de Eetcamer, C de Slaepcamer, D de
keucke, E de vertreckcamer” 279

   
   “Maer want hier noch in moeten commen steygers, schoorsteenen, portalen, contoiren, heymelicken en

dierghelijcke, soo stel ik hier dese tweede form, alwaer Voorsael, Eetcamer, Slaepcamer, Keucken en
Vertreckcamer syn van beteyckening als in de eerste form A, B, C, D, E ... Wat de Voorsael belanght
die vereischt in heerlicke huysen ruymer en grooter te wesen als d’ander camers, om datse dient als
ghemeene plaets voor ‘t gheheele huysghesin, oock voor vreemdelinghen die daer met ymandt te
handelen hebben, en daerom behouftse oock (ghelijck de maerckt ghemeene saemplaets der Burgherie
int middel der Stadt licht) veroirdent te syn int middel vant huys, sulcx dat de camers en steyghers daer
in bequamelick haer uytganck hebben” 280

Hendrick Stevin, “ Materiae Politicae, I Onderscheyt; “Byvough der Stedenoirdening, Vande279

Oirdening der Deelen eens Huys met ‘t gheene daer ancleeft”, 4 Hooftstick, pp.61-62.

Ibid., p.62.280
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Stevin behandelt de middenevenredigheid in het Vijfde boek van de Meetdaet onder het derde ‘voorstel’
(‘voorstel’ is de opgave ofwel de uit te voeren opdracht): 
    ‘Een ghegheven rechte linie deur uyterste en middel reden te snyen’. 
Hij geeft dan eerst Euclides’ meetkundige oplossing van dit probleem, en vervolgens een getalsmatige
zoals die in de Meetdaet doorgaans van prins Maurits afkomstig zijn. De oplossingen laat ik achterwege.
De Mare schrijft dat Stevin de Summa (1494) van Luca Paciotti (1445-1517) kent en dat de Fibonacci-
reeks zowel daarin als in diens Divina Proportione (1509) is opgenomen.  281

Inderdaad kent Stevin de Summa van Pacioli , maar diens Divina Proportione kent hij niet. 282 283

In deze werken is de reeks van Fibonacci niet opgenomen. Pacioli kent immers niet eens het verband
tussen deze reeks en de voortgezette middenevenredigheid zoals Kepler die heeft ontdekt. 
De conclusie is dat Stevins maatgetallen 34 en 21 niet van Fibonacci afkomstig zijn.
De vraag die blijft is - aangezien deze getallen een redelijke verhouding van de middenevenredigheid
weergeven - hoe Stevin aan deze twee maatgetallen kan zijn gekomen.
Aan het slot van de aangeduide getalsmatige oplossing in de Meetdaet geeft Stevin de
middenevenredigheid voor een lijnstuk AB met lengte 2. Hij berekent het grootste en het kleinste gedeelte
van die verhouding, die samen dus de lengte van 2 moeten hebben. Bij middenevenredigheid verhoudt
zich  het geheel - in dit geval 2 - tot het grootste deel, precies als het grootste deel tot het kleinste. Voor
het desbetreffende grootste deel komt hij op /5 - 1. Dat is tot op drie decimalen nauwkeurig 1,236. Voor
het kleinste deel blijft dan 3 -  /5. Dat is tot op drie decimalen 0,763. Stevin schrijft:
   “Ende ghelijck 2 tot /5 - 1, alsoo de selve  /5 - 1 tot 3 - /5. 

Die de boveschreven tweenamighe tot tiendetalen brengt, bevint ... 124 ende ... 76." 284

Stevin vermenigvuldigt de uitkomsten dus met honderd - de verhouding blijft daarbij gelijk - en rondt
vervolgens af: van 1,236.... maakt hij eerst 123,6 en vervolgens 124. Evenzo gaat hij van 0,763 naar 76. 
In het citaat uit Materiae Politicae op de vorige pagina schrijft Stevin dat hij bij zijn huistekening zoekt
naar de “cleenste form diet vallen can” waarna hij verder op de “lijcksijdicheydt” let ofwel op de
bilaterale symmetrie. Met andere woorden: hij geeft er blijk van dat hij zijn huistekening met behoud van
de symmetrie gelijkvormig wil kunnen verkleinen en vergroten.
Dan ligt het voor de hand dat hij bij het voornoemde rekenvoorbeeld uit de Meetdaet zijn getallen nu eens
niet vermenigvuldigt met honderd, maar met tien, een voor de hand liggende kleinere mogelijkheid. 
Dan maakt hij van de verhouding 1,236 : 0,763, die vrijwel middenevenredig is: 12,36 : 7,63 en komt hij
bij de erop volgende afronding op 13 en 8. 
De twee zo gevonden getallen - 13 en 8 - geven qua lijnlengten voor Stevin een benadering van de
voortgaande middenevenredigheid zodat geldt (steeds bij optellen naar het geheel):
13 : 8 = 21 : 13 = 34 : 21 = 55 : 34 = 89 : 55 enzovoorts. Overal geeft het geheel tot het grootste deel ten
naaste bij de middenevenredigheid. De door Stevin gekozen getallen heb ik cursief gesteld.
In voetmaten geven zij afmetingen die voor Stevin acceptabel zijn bij zijn kleinst mogelijke huis, tevens
geven zij een rechthoekige vorm die op papier eenvoudig met passer en liniaal kan worden vergroot. 
Dat lijkt mij de belangrijkste reden te zijn voor de toepassing bij dit huis van middenevenredigheid.
Bij de aangegeven huisafmetingen van Stevin komt ook het getal 17 voor, dat de helft is van 34.
De Mare meent dat ook het getal 17 tot de ‘familie’ behoort van de reeks van Fibonacci. Dat is onjuist.
Neemt men in die reeks de helft van de even getallen erbij, dan wordt de benadering van de

Heidi de Mare, Het huis en de regels van het denken: een cultuurhistorisch onderzoek naar het werk van281

Simon Stevin, Jacob Cats en Pieter de Hooch, Amsterdam (Vrije Universiteit) 2003, p.786, noot 108.

D.J.Struik, The Principal Works of Stevin, Vol.II, Amsterdam (Swets &  Zeitlinger) 1958, p.586.282

Ibid, p.128. 283

Simon Stevin, Vyfde Bouck der Meetdaet, Eerste deel, 3  Voorstel, p.137.e284
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middenevenredigheid volledig verstoord. Ik verwijs dan ook naar Stevins opmerking over Vitruvius:
   “Dat langde en breede der salen soude moeten volgen de reden van 5 tot 3 of van 3 tot 2 of van worter

[wortel] uyt 2 tot 1, en verbint niemant: Vitruvius self veroirdent de eetcamer int 6 boeck vant 1
Hooftstick in reden van 2 tot 1. Waerom sal derghelijcke in ander percken mishagelick wesen?”  285

In de boven getoonde huistekening neemt Stevin dit laatste letterlijk over: hij geeft de 
   “voorsael lanck ontrent 34 voeten, breet ontrent 17 voeten”, dat is een verhouding van 2 op 1. 
De vleugels zijn ieder 34 bij 21, maar de ‘voorsael’ in het midden is 34 bij 17.
Stevin laat zich niets gelegen liggen aan vermeend harmonische verhoudingen voor bouwwerken zoals bij
Serlio en anderen. Daar ga ik niet nader op in.
In tegenstelling daarmee maakt dit duidelijk hoe zeer Stevin overtuigd is van symmetrie in de natuur. 
Dat heeft dan ook een Hermetische basis.
Volgens Van den Heuvel is door Stevin de symmetrie ontleend aan Ramus’systeem van dichotomieën -
die visueel symmetrisch zouden zijn - zodat het een gevolg zou zijn van de invloed van Ramus op Stevin.  286

Hij neemt hier het denkproces voor de denkinhoud. Het proces - iets al doende indelen of op volgorde
stellen - is niet hetzelfde als het resultaat. Dat laatste kan tevens op andere wijze verkregen zijn. Bij
Stevin is dat overduidelijk: symmetrie is eigen aan het allereerste begin - het ‘principe’ - van de natuur. 
Niet alleen Heidi de Mare, ook Charles van den Heuvel heeft zich uitgebreid met Stevins ‘Huysbou’ bezig
gehouden.  Het berust mede op onderzoek waarvan het in Zeeland waterbeschadigde manuscript van287

Isaac Beeckman (1588-1637) deel uitmaakt, zodat bij het uitpuzzelen daarvan een minutieuze
leesvaardigheid en kennis van het Oud-Nederlands is vereist. 
Ook de geschiedenis en de omzwerving van dit manuscript evenals die van overige tekst die tot de
Huysbou gerekend kan worden, is door Van den Heuvel nauwkeurig gevolgd. 
Met het resultaat van zijn reconstructie, die hij als een hypothese uitbrengt, heb ik - qua rangschikking en
onderwerp - geen moeite. Een reconstructie van een onvoltooid traktaat is op zichzelf al een hachelijke
zaak omdat de eindvorm ervan nu eenmaal ontbreekt. 
Afgezien daarvan heeft hij zich meer dan nodig op een formeel standpunt gesteld. Van den Heuvel laat in
zijn reconstructie niets toe dat zich niet letterlijk uit de door hem vastgestelde bronnen laat voegen in de
qua onderwerpen vaste volgorde zoals hij die getraceerd heeft.
Die stoelt op de overtuiging dat Beeckman de hem geboden teksten van Stevin correct heeft gekopieerd,
hetgeen aantoonbaar niet het geval is. Beeckman schrijft bij Stevins - onjuiste - notitie over ijs: 
   “Alle verkouwende wateren vercleijnen, ende daerom is het vervrosen water cleynder dan doent vlietich

was, waerdoor glasen &c. met water omstucken breken in de vorst.”
Elders in zijn journaal - ten eigen huize - schrijft Beeckman een en ander over de wijze waarop Stevin tot
deze ijs-notitie is gekomen, hetgeen wil zeggen dat de geciteerde notitie over het ‘vervrosen water’ van
origine uitgebreider was. Beeckman heeft dus van sommige ‘Huysbou’-notities in haast alleen de kern

Hendrick Stevin, “ Materiae Politicae, I Onderscheyt; Byvough der Stedenoirdening, Vande Oirdening der285

Deelen eens Huys met ‘t gheene daer ancleeft”, 12 Hooftstick, 5 Gheschil, p.115.

              Charles van den Heuvel, De ‘Huysbou’. A reconstruction of an unfinished treatise on architecture,286

townplanning and civil engineering by Simon Stevin. Amsterdam (K.N.A.W.) 2005, p.28 nt 73: 

“Le principe de base de Stevin qui consistait à suivre un ordre méthodique pour passer du plus petit au plus

grand suivant les règles d’equilatéralité, est analogue à la croissante ramification en bipartitions qui

caractérisait les diagrammes en images de Ramus et ses disciples”, in “Stevin et Ramus, Méthodes

d’architecture militaire et civile en bois”, p.66, in Actes du Colloque International sur Les Plan-Reliefs au

Passé et au Présent, 1990. 

Charles van den Heuvel, o.c., 2005. 287
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opgenomen want ook op andere plaatsen - over waterschuring - komt dat voor.  Daarentegen lijken mij288

de kopieën over de molens geheel correct. Molens hebben blijkens Beeckmans latere activiteiten in het
door hem opgezette ‘Collegium Mechanicum’ zijn bijzondere interesse. Evenals de muziek, waarvan hij
de aantekeningen van de weduwe Stevin mee naar huis mocht nemen omdat hij Latijnse les gaf aan een
zoon van haar en Stevin. Hij kon dus niet vrij over de stukken beschikken.
Voor de hoofdstukkenindeling van ‘Huysbou’ baseert Van den Heuvel zich op twee bestaande
inhoudsopgaven, namelijk op de opgave zoals die door Beeckman is gekopieerd en op de indeling die
Hendrick Stevin in Materiae Politicae heeft opgenomen. 
De hoofdlijn bij Stevin loopt van huis naar stad ofwel van klein naar groot. Doorgaans wordt in die tijd 
gewerkt van ‘genus’ naar ‘species’ - van algemeen naar bijzonder - maar hier doet Stevin het, om
technische redenen, andersom.  Stevins indeling is reeds opgenomen op p.37 van mijn hoofdstuk II.289

Vergelijken we Stevins lijst met die van Hendrick (die ik niet weergeef), dan valt op dat de hoofdlijn -
van klein naar groot - bij Hendrick dezelfde is als bij zijn vader, zij het dat het aantal hoofdstukken groter
is dan die van Stevin omdat sommige zijn uitgesplitst. Verder eindigt de indeling van Hendrick met een
lijst van ‘geschillen’ - dat zijn discussiepunten - als aanvulling op de kritiek op Serlio en diens
opvattingen over de zuilenorden. Discussiepunten aan het eind van een essay - nadat de hoofdzaken
gepresenteerd zijn - horen tot de retorische ofwel didactische kracht van Stevin. Zijn verhandelingen
winnen daardoor aan helderheid en duidelijkheid. Met Van den Heuvels reconstructie als zodanig, kan ik
instemmen omdat de hoofdlijn in Stevins concept - van klein naar groot - wordt gehandhaafd. 
Afgezien van de reeds besproken gelijkzijdigheid - symmetrie - ga ik van Stevins indeling alleen nader in
op ‘Van de havens’ en ‘Van de hoofden’ uit zijn hoofdstuk VII ‘Van de oirdening der steden’.
Een gevolg van Van den Heuvels formele standpunt - dat hij ook binnen de hoofdstukkenindeling
handhaaft - is dat aan sommige in de reconstructie opgenomen onderwerpen wordt toegevoegd: ‘missing’
omdat die naar zijn oordeel niet betrouwbaar kunnen worden ingevuld. Het is dus een reconstructie met
hiaten. Het zijn echter onnodige hiaten die hier minder waarde geven aan het geheel.
Zo wordt door Stevin over sommige ‘missings’ - bijvoorbeeld over havens en hoofden - elders uitvoerig
geschreven. Toch laat Van den Heuvel die loos en geeft hij ze als ‘missing’ op. 
Aan de appendices van de oorspronkelijke teksten, die blijkens het voorwoord bedoeld zijn de lezer zicht
te geven op de wijze van reconstructie, ontbreekt er een: boek XI van Wisconstich Filosofisch Bedrijf
(1667) van Stevins zoon Hendrick: “Van den Waterschuyring onses Vaders Simon Stevin”. Terwijl
daarvan nota bene de eerste zin - van Simon Stevin - als volgt luidt: 
   “Angesien veel Huysen, Schansen ende Steden gebout worden op bedijckte landen, alwaer kennis vande

gemene eygenschap der schuyring vorderlick is, soo sal ic nu daer af als totten huysbou gehoorende
wat seggen”. 

Dat “waterschuyring” een technisch onderdeel is van ‘Huysbou’ staat dus buiten kijf. Ook blijkt uit deze
zin dat Stevin ‘Schansen’ - dat zijn verdedigingswerken - tot de ‘huysbou’ rekent. Huysbou derhalve heeft
niet alleen betrekking op civiele werken. Ondanks de ontbrekende appendix wordt buiten de reconstructie
om, in begeleidende hoofdstukken, door Van den Heuvel uit Stevins ‘waterschuyring’ geciteerd.
Voor het weglaten van boek XI over de ‘waterschuyring’ - als bron voor de reconstructie - geeft Van den
Heuvel als argument dat niet valt op te maken wat daaruit behoort tot ‘Huysbou’. Zoals gezegd: de door
Stevin beschreven havens en hoofden komen er in onmiskenbaar Steviniaanse stijl in voor.

In Van den Heuvels reconstructie: p.447 en p.487.288

In Hendrick Stevins Materiae Politicae (1649) zegt Simon Stevin op p.185 daarover het volgende:289

            “ghelyck ymant diens reden en reghel een huys wil bouwen, eerst overdenckt de eintlicke oirsaeck [in marge:

causa finalis] daert toe dienen sal, met een voortganck [in marge: progressie] vant heel huys totte delen;

maer daer na ant werck vallende, verkeerdelick [d.w.z. in omgekeerde volgorde] de deelen eerst maeckt, die

t’samen het heel voortbrengen: Alsoo is hier myn voornemen sulcke oirden te volghen [...] sal ick mette

leeghste beghinnen”.
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In plaats van dit Boeck XI neemt Van den Heuvel bij ‘waterschuyring’ de tekst over zoals Beeckman die
heeft neergeschreven. Die heeft dat - net zoals bij het ijs - oppervlakkig en in haast gedaan, zoals
hieronder blijkt. Het eerste gedeelte ervan luidt als volgt: 
   “Een rivier haer in tween scheydende, is die deelen tot een ander plaats wederom versamelende: het

cortste heeft de snelste stroom en de meeste schuering. Want daer beyde een is, ist even hooghe, ende
als yet langher daelt ende niet leegher en kompt dan dat corter daelt so moet het tragher gaen.” 290

In het genoemde Boeck XI van Hendrick Stevins Wisconstich Filosofisch Bedrijf (1667) - met
bijbehorend Plaetboec vervangende de figuren of formen gehorig tot Wisconstich Filosofisch Bedrijf
(1668) - ook opgenomen in The Principal Works of Simon Stevin, vol.V (1966) komt ditzelfde gedeelte in
geheel andere bewoordingen voor en wel zo dat aan de auteur ervan - Simon Stevin - niet hoeft te worden
getwijfeld. 
Er hoort een tekening bij die in Beeckmans weergave ontbreekt:

Het tekstgedeelte zoals hiervoor in Beeckmans kopieerwerk aangeduid, staat daar aldus:
   “T Gegeven:  Laet in dees 1 form A B C D E een Rivier zijn, haer in tween scheydende an B, diens twe

delen B C D en B F D weerom versamen an D, maer B F D ist cortste.  
T begeerde: Wy moeten bewysen dattet selve cortste deel B F D, snelder stroom heeft dant langste B C
D. 
T bewys: Angesien B gemeen begin is der twee deelen, en D haer gemeen eynde, so ist openbaer
twater vant een en tander deel eveveel vervals te hebben; twelc ic neem te wesen 5 voet, en B C D vijf
mael so lanc als B F D: dit soo zijnde, tis daer voor te houden dat yder vijfde deel van B C D een voet
vervals heeft; Maer B D evelanc met B G heeft 5 voeten vervals; daerom twater loopt trager van B tot
G, dan van B tot D. Maer so traech het water loopt opt vijfde deel B G, so traech loopet op elc der
ander vijfde deelen, dat is deurgaens van B over C tot D toe, daerom het cortste deel B E D heeft
snelder stroom dant langste B C D.  
T besluyt: Een Rivier dan haer in tween scheydende, en die deelen tot een ander plaets weerom
versamende, het cortste heeft de snelste stroom en meeste schuyring, twelc wy bewysen moesten.”

Zonder twijfel is dit met inbegrip van de figuur door Simon Stevin persoonlijk zo neergezet.

Van den Heuvel, o.c., p.372.290
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Het eerder neergeschreven gedeelte is de sterk verkorte vorm die Beeckman voor eigen gebruik
voldoende achtte (dat Stevins bewijsvoering hydraulisch gezien niet geheel juist is, laat ik buiten
beschouwing). Zijn conclusie is correct: hoe meer verhang - dat is verval per eenheid van afstand - des te
sneller het water stroomt. 
Stevins tekst is gesteld in het grondpatroon van Euclides, de methodische bewijsvoering die hij voor alle
wetenschappen geldig acht. In huidig Nederlands:
In het Euclidisch grondpatroon bij de rivier lijkt ‘het werk of de constructie’ te ontbreken. Dat is schijn.
Stevin laat dat wel meer achterwege indien het ‘werk’ duidelijk uit een bijgevoegde tekening blijkt.
Bijvoorbeeld in L‘Arithmetique, bij de meetkundige voorstelling van vierkantsvergelijkingen. In
Dialectike, gaat het andersom. Daarin laat hij het ‘bewijs’ weg, omdat in de ‘werking’ de Aristotelische
syllogismen reeds het bewijs vormen. Herhaling is dan overbodig.
Bij Stevin horen de tekeningen - zoals ook De Mare stelt - expliciet tot het methodisch bewijs. 
Daarmee kom ik op een ander punt. Van den Heuvel beperkt zich zodanig tot de formele reconstructie dat
technische zaken qua werking niet worden verklaard. In geen van Van den Heuvels hoofdstukken, noch
bij de reconstructie zelf, worden technische tekeningen uitgelegd, terwijl dat wezenlijk is voor het
onderkennen van de bedoeling ervan. 
Hieronder geef ik daarvan een voorbeeld, over havens en havenhoofden.

Zijn onderschrift bij deze prent luid t :   “The problem of scouring in different types of harbours ...”, 
terwijl de prent geen problemen toont maar oplossingen. 
Van den Heuvels presentatie geeft een lezer geen inzicht in de werking. De tekst hoort erbij. 
Laat ik mij ter verklaring beperken tot de twee deeltekeningen links - ‘12 form’ en ‘13 form’.
Van links naar rechts is van A naar B de zee weergegeven. Aan landzijde loopt in beide tekeningen van C
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naar D de haven. In de linkertekening bevindt zich bij D een sluis. 
Die ernaast heeft twee sluizen bij E en F. Het gaat erom de haven van C naar D op diepte en toegankelijk
te houden. Is de gracht links, van D naar E achter de haven, met water gevuld, dan kan met dat water de
haven worden uitgeschuurd door de sluis bij D te openen. Het stroomt dan voorbij D en C de zee in,
neemt daarbij het uit te schuren zand mee, tot voorbij de lange havenhoofden. Die lange havenhoofden
zijn nodig om ervoor te zorgen dat  er meer verhang is, waardoor het water in deze vernauwing zo lang op
snelheid blijft - en het zand meeneemt - dat het pas verderop waar de zee meer diepte heeft zijn snelheid
verliest, en daar het zand laat vallen waar het door de grotere diepte geen problemen geeft voor in- en
uitvarende schepen.
Het vullen van de gracht achter D - door Stevin de ‘houder’ genoemd - gaat bijvoorbeeld in omgekeerde
richting als er hoge zee is, of via ander water dat niet is aangegeven. Volgens Stevin geeft de linker
deeltekening de oplossing aan die doorgaans in Holland wordt gebruikt. 
Dat is  niet de beste oplossing, want bij het vullen verliest ook de houder geleidelijk aan diepte, waardoor
de gracht regelmatig tegen grote kosten met de hand moet worden uitgediept.
Beter is de oplossing ernaast - ‘13 form’ - een oplossing zoals die in Brugge zou kunnen worden
uitgevoerd waar de stad zelf - naast zijn haven aan zee - wat verder landinwaarts ligt.
Men schuurt dan door alleen de sluis bij E te openen, waarvoor al het water van F via G en I beschikbaar
is, daarbij tegelijk ook de gracht van I naar E op diepte houdend. Bij een volgende gelegenheid kan men
de sluis bij F openen, waarbij ook de gracht van G naar F op diepte blijft. 
In beide gevallen wordt de haven van D via C tot en met het lange havenhoofd keurig uitgeschuurd.
Ook is het mogelijk de sluizen E en F beide te openen waardoor meer watergeweld beschikbaar komt en
het schuren zo effectief mogelijk gebeurt.
De andere deeltekeningen uit deze prent - ‘14 form’en ‘15 form’- zijn variaties op dit thema, waarbij de
essentie blijft zoals die is. Het is niet nodig die te bespreken.
Overigens wordt in het origineel ‘13 form’ aangeduid als ‘18 form’. Dat heb ik hierboven gewijzigd.
In de hoofdstukkenindeling voor de ‘Huysbou’ die Stevin die heeft uitgeschreven - zie p.37 hoofdstuk II -
heeft hij zoals gezegd in zijn hoofdstuk VII onder de punten 5 en 6 plaats ingeruimd voor “Van de
havens” en “Van de hoofden”, waarvan ik hiervoor de methodische beschrijving heb laten zien. 
Daar Van den Heuvel terecht van mening is dat Stevins ‘Huysbou’ op aangelegenheden rond het water is
gefundeerd, is het mij een raadsel waarom hij dit niet met toelichting in de ‘missings’ heeft opgenomen.
291

Van den Heuvels bezwaar is dat Hendrick Stevin aan het elfde boek teksten heeft toegevoegd die van
origine niet in de “waterschuyring” thuishoren, zodat hij niet kan bepalen wat daartoe feitelijk behoort.
Dat blijken naar mijn bevinding de gedeelten te zijn waarin Stevin oplossingen geeft voor steden als
Dantzig, Elbing etc. Daarin spreekt Simon Stevin bij Dantzig van een situatie waarin een rivier - de
Weichsel (“Wyssel” bij Stevin) - zuiver water voert. In het “Stofroersel” (1608), in zijn onvoltooide
“Waterschuyring” voor zover die aan Dantzig etc. voorafgaat, en in het nog weer latere Nieuwe Maniere
van Sterctenbouwing door Spilsluysen (1617) doet hij dat nergens. Dat kan ook niet, want reeds in het 
“Stofroersel” zegt hij dat er op aarde geen zuiver water is.  Daar ‘zuiver water’ in “Stofroersel” al niet292

mogelijk is, is dat ook zo in het eerste gedeelte van “Waterschuyring” en in Nieuwe Maniere, zodat het
stuk over Dantzig ouder is. 
Het gedeelte ervóór is dus van daarna, waarmee het waarschijnlijk is dat dit door vader Stevin voor
‘Huysbou’ is bedoeld. Afgezien daarvan behoren de toegelichte havens en hoofden zo duidelijk tot

            “to a large extent Stevin’s architectural theory appears to have been founded on water”, in Van den Heuvel,291

o.c., p.96.

            “Sulcx dattet rivierwater vermengt is met verscheyden eertsche stoffen der berghen daert uyt comt”, in Simon292

Stevin, “Vant Stofroersel des Eertcloots”, Wisconstighe Ghedachtenissen, Stuck I, Leyden (Jan

Bouwensz.)1608, p.64.
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‘Huysbou’ dat die in Van den Heuvels reconstructie zonder meer een plaats hadden moeten krijgen.
Tot zover is op deze plaats de ‘Huysbou’ van Stevin voldoende besproken.
Een ander punt uit het werk van Van den Heuvel heeft betrekking op Stevins perspectief. 
Naar zijn mening heeft Stevin vóór 1600 het perspectief niet onderzocht en komt het in De
Sterctenbouwing (1594) - evenals Stevins bemoeienissen met stromend water - niet voor. 
Hieronder geef ik eerst een overzicht van het perspectief van Stevin.

Het perspectief

Bij het wiskundig perspectivisch tekenen is de gang van zaken doorgaans zo, dat er een
plattegrondtekening is van het te stichten bouwwerk, dat er aanzichten en doorsnedetekeningen zijn, maar
dat er daarnaast behoefte is aan een tekening waarbij de beschouwer het gebouw op een afstand
waarneemt, zodat deze zich een indruk kan vormen hoe het geheel er in werkelijkheid komt uit te zien.
Dat gaat als volgt: wie van een gebouw de plattegrond heeft, de verticale afmetingen kent, de hoogte van
het oog boven het maaiveld heeft en de distantie kent - dat is de afstand van de beschouwer tot het
gebouw - kan een perspectieftekening maken. Hieronder wordt - uit Stevins “Verschaeuwing” - een en
ander verduidelijkt.

Nodig voor een perspectieftekening: plattegrond (A),
bijbehorende doorsnede (B), 

distantie (CE) en ooghoogte (CD); 
(D) verticaal boven C gedacht).
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Perspectieftekening van een bolwerk: onderling evenwijdige lijnen snijden
elkaar in één en hetzelfde punt op de gezichtseinder ofwel de horizon. 

De horizon ligt altijd op de hoogte van het oog.

Ook het omgekeerde is mogelijk: wie de plattegrond heeft, de verticale afmetingen kent, de distantie en
de  perspectieftekening heeft, kan de plaats van het oog vinden. Dit laatste geldt voor concrete gevallen,
maar algemeen wiskundig gezien, is het niet sluitend te krijgen.
In de tekening hieronder geeft Stevin van dit laatste een voorbeeld.
De lijn EF is het tafereel  - op de kant gezien - waarin het perspectief wordt afgebeeld. Stevin noemt dat
het ‘glas’. De lijn AB geeft daarin als perspectief de lijn CD indien het oog bij G staat. Echter als het oog
bij het willekeurig gekozen punt H staat, kan dezelfde lijn CD het perspectief zijn van de lijnen NO of
ML. Enzovoorts, enzovoorts. 
Dus als de lijn CD een gegeven perspectief is, kan daaruit niet eenduidig de plaats van het oog worden
bepaald.

Uit: “Vande Verschaeuwing” p.78; 
The Principal Works of Simon Stevin, Vol.IIb, Amsterdam 1958,

p.946.
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Stevin beschikt over een ver reikende wetenschappelijke attitude. De techniek op zichzelf van het
perspectief is voor hem niet voldoende. Hij tracht er de algemene grondslagen van te vinden. 
Toch is hij evenzeer een technicus als een wetenschapsman.
Zijn Sterctenbouwing (1594) bijvoorbeeld, begint meteen al met de ‘daet’, met de technische praktijk van
meten en bouwen - het is bedoeld als leerboek - waarna hij pas halverwege laat zien hoe het er in de
krijgskunde met de werking van de bolwerken aan toe gaat.
De bolwerken maken het mogelijk in verdedigende zin flankerend vuur uit te brengen langs de muren. 
Dit ‘wegblazen’ langs de muren - uitdrukking van Stevin - wordt door hem ‘strijken’ genoemd:

“STRIICKEN, STRIICKEN segh ick, is een wit” [“wit” wil zeggen: het voornaamste oogmerk].  293

Al geeft hij naar zijn zeggen ‘papiere bolwercken’, die naderen de praktijk zeer dicht, want die horen bij
het werk. Zonder tekeningen gaat het niet. Die tekeningen horen tot de ‘daet’. 
Bij de perspectiefleer is prins Maurits van mening dat het zoeken naar de plaats van het oog in de praktijk
geen toepassing vindt. De belangrijkste mogelijkheid voor de prins is de volgende: 
Wie bij een wetenschappelijke perspectieftekening van een vesting de juiste plaats van het oog heeft, kan
in beginsel alle werkelijke afmetingen van die vesting vinden. Men kan dan de plattegrond en de verticale
afmetingen uittekenen. 
De reden waarom de prins deze mogelijkheden wil benutten wordt door
Stevin als volgt weergegeven:
   “Alsoo sijn Vorstelicke Ghenade hem dickwils oeffende in te trecken

grontteyckeninghen, en stantteyckeninghen van sterckten, die hy
veroirdende inde Landen sijnder regiering, heeft oirboir bevonden hem
oock te oeffenen inde derde afcomst der teyckening te weten het
verschaeuwen of schilderen, en dat voornamelick van Lantschappen,
met steden, stroomen, weghen, en bosschen daer ingheleghen, om daer
deur anderen sijn meyning, alst de saeck vereyscht, lichtelicker te
verclaren”. 294

De prins wil zich dus bekwamen in de perspectiefleer teneinde zijn mening
over een bepaalde situatie - dus bijvoorbeeld tegenover zijn
ondercommandanten - ten beste te kunnen geven. Om dat te kunnen doen
heeft hij het hiernaast afgebeelde toestel laten maken.
Aan het perspectieftoestel van de prins kan de plaats van het oog worden
vastgeklemd, dichterbij of iets verder weg, naar gelang het uitkomt. 
Een dag later bijvoorbeeld kan men dan het veld van precies hetzelfde
oogpunt uit, opnieuw waarnemen en zo bezien wat er te velde door de
vijand is gewijzigd. 
Het tafereel waarop getekend wordt kan naar believen een helling worden
gegeven en eveneens worden vastgezet. Op die manier kan men meer van
de te tekenen voorgrond invangen en de horizon nog eens extra hoog in het
tafereel laten vallen. 
Stevin bestudeerde het werk van 1600 van Guidobaldo del Monte - die hij niet noemt - over perspectief.  295

Volgens Kirsti Andersen had Stevin zijn perspectief - “Vande Verschaeuwing” - niet kunnen uitbrengen
zonder zijn reeds aanwezige voorkennis, waardoor hij het onderwerp beter begrijpt dan Del Monte zelf.

Uit: “Vande
Verschaeuwing”, 
The Pr.Wks.of Stevin, II,
p.818.

“De Sterctenbouwing”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol.IV, p.125.293

“Vande Verschaeuwing”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol. IIb, Amsterdam 1958, p.818.294

Kirsty Andersen, The Geometry of an Art, The History of the Mathematical Theory of Perspective from295

Alberti to Monge, New York (Springer) 2007, p.269.
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 Duidelijk is dat Stevin reeds in 1594 - naar aanleiding van Cataneo’s werk - met perspectief in de weer296

is (zie hoofdstuk II).
Zoals gezegd meent Van den Heuvel dat Stevin vóór 1600 het perspectief niet heeft onderzocht en dat het
in de Sterctenbouwing (1594) niet voorkomt. 
Ter illustratie geeft hij Stevins modelmatige afbeelding van twee bolwerken uit De Sterctenbouwing
(1594). Zie de tekening hieronder. Het is echter niet zo dat Stevin het perspectief hier niet benut. 
Immers, deze bolwerken staan in perspectief. Stevin heeft de een of andere perspectivische techniek
gebruikt, mogelijk die van Cataneo die door Stevin uitvoerig is bestudeerd. Overigens komt in De
Sterctenbouwing tevens een model voor van stromingsonderzoek van water dat Van den Heuvel niet
noemt. 

Hij meent dat Stevins Huysbou en diens wateronderzoek beide van later datum zijn. 
Een andere tekening uit het werk van Van den Heuvel waarbij hij geen verklaring geeft, is die op de 
volgende pagina. Omdat die niet representatief is voor Stevins perspectief wordt een lezer daarmee op het
verkeerde been gezet. Van den Heuvels onderschrift luidt: “Demonstration of perspective”.
Hij schrijft erbij: “De voornaamste betrokkenheid van Stevin was wiskundige accuratesse, wat hij
uitbeeldde met schematische diagrammen. Deze figuren waren echter zo abstract en complex, dat zij
kunstschilders geen wezenlijk alternatief boden voor de figuren in de werken over perspectief van Serlio
of Vredeman de Vries”. 297

De desbetreffende tekening - de donkere inkleuring is van mij - is echter niet mathematisch accuraat
omdat die volgens Stevin zelf, mede uit schaar- en knipwerk, dus ‘tuychwerckelick’ is ontstaan.
Wat Van den Heuvels opmerking over Serlio en Vredeman de Vries betreft: ‘painters’ die slechts uit zijn
op vuistregels, zijn mathematisch lui. Stevin heeft een beter inzicht in het perspectief dan wie ook. 298

            “In fact, it was through reading Guidobaldo that Stevin came to see the fundamental problems of perspective,296

and he was such a gifted reader that he understood the master’s ideas better than the master himself”, in

Kirsty Andersen, The Geometry of an Art, New York (Springer) 2007, p.237.

             “Stevins main concern was mathematical accuracy, which he illustrated with schematic diagrams. These297

figures were so abstract and complex, however, that they offered painters no real alternative to those in the

works on perspective by Serlio or Vredeman de Vries.” in Van den Heuvel, o.c., p.99.

            “In fact, it was through reading Guidobaldo that Stevin came to see the fundamental problems of perspective,298

and he was such a gifted reader that he understood the master’s ideas better than the master himself”, in

Kirsti Andersen, The Geometry of an Art, The History of the Mathematical Theory of Perspective from

Alberti to Monge, New York (Springer) 2007, p.237.
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De tekening is zeker niet representatief voor Stevins perspectief. De opgave is hier niet dat het perspectief
moet worden gezocht. Daarentegen is juist het perspectief gegeven, en wel in het door mij donker
gekleurde vlak. De vraagstelling is het vinden van de distantie en de plaats van het beschouwende oog.
Het oog bevindt zich verticaal boven W, ter hoogte van het door mij omcirkelde punt Y op de horizon, op
een afstand ter lengte van de door mij aangedikte lijn XW, op het tafereel loodrecht naar voren gedacht.
Voor Stevin vormen bij het perspectief de plattegronden, doorsnedetekeningen, de distantie en de plaats
van het oog op een enkele uitzondering na - voor het perspectief van rechte lijnen - een wiskundig
gesloten systeem. Dan is ook een omgekeerde werkwijze mogelijk zoals hij dat hier doet. 
Stevin heeft hiermee zijn vaardigheid willen tonen, mede - voor het overnemen van richtingen en hoeken -
met gebruikmaking van papier en schaar.
Stevin is de eerste die laat zien hoe men uit de gegevens de distantie en de plaats van het oog kan vinden.
Behalve dat is het in theoretisch opzicht - het vinden van het perspectief - een onbelangrijke tekening. 
In het magnum opus van Kirsti Andersen The Geometry of an Art   komt de prent niet eens  voor.299

Laat ik ter afsluiting bij Van den Heuvels reconstructie nog de volgende opmerking maken. 
Duidelijk is dat hij zijn reconstructie van Huysbou - ondanks zijn jarenlange voorbereiding - toch nog te
vroeg heeft uitgebracht. Immers, de afwijkende resultaten van zowel van De Mare als die van mij, heeft
hij in zijn reconstructie niet kunnen verwerken. Het zou te verwachten zijn dat zijn minutieuze arbeid in
het andere geval een meer met deze laatste werken overeenkomende portee zou hebben meegekregen.
In Stevins perspectiefleer heb ik noch bij Giordano Bruno, noch in het Corpus Hermeticum een verband

Kirsty Andersen, The Geometry of an Art, The History of the Mathematical Theory of Perspective from299

Alberti to Monge, New York (Springer) 2007.
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met het Hermetisme kunnen vinden.
Elders is er wel iets dat er aan doet denken, zoals moge blijken in het volgende.

De betekenis van Frances Yates (1899-1981)

Frances Yates is ervan overtuigd dat het Hermetisme ten grondslag ligt aan de moderne wetenschap. 300

In haar artikel van 1967 noemt zij verscheidene prominenten - waaraan ik hier voorbij ga - die zich zowel
aan de wiskunde als aan Hermetische teksten een en ander gelegen hebben liggen, maar niettemin is zij
bij geen van hen in staat een direct verband te leggen tussen het Hermetisme en de wetenschap.
Zij stelt dat de invloed van Casaubon, die in 1614 het Corpus Hermeticum - overigens niet geheel correct  - 301

‘ontmaskerd’ heeft - zich pas doet gelden na 1660.
Hoe juist dat is blijkt uit de volgende prent, ook al is die van 1677:

Daarop zien we perspectivisch een aantal evenwijdige lijnen uitkomen in het verdwijnpunt aan de
horizon, welk punt bovenaan als het ‘AB UNO’ wordt aangeduid. Aangezien het wordt gezien als een
Christelijk symbool, ligt meer dan het Neoplatonisme de invloed van het Hermetisme voor de hand.
Het artikel van Yates heeft veel ophef gemaakt. Dat is dan ook de reden dat het door Snelders en Van

Uit Philotheus, Symbola Christiana, Frankfurt 1677 

Frances A.Yates, “The Hermetic tradition in Renaissance science”, in Ch. Singleton, ed., Art, science and300

history in the Renaissance (Baltimore 1967) pp.255-274.

In 1614 toonde Isaac Casaubon aan dat het taalgebruik in het Corpus Hermeticum  laat-antiek Grieks is.301

Modern onderzoek heeft aangetoond dat het niettemin invloeden bevat die van oud-Egyptische oorsprong

zijn. Zie Tekstgeschiedenis van het Corpus Hermeticum, Amsterdam (Bibliotheca Philosophica
Hermetica) 1990, p.xvii.
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Berkel in hun bundel is opgenomen.  Helaas is het zo dat haar beweringen bij nader onderzoek geen302

van alle blijken te kloppen. Dat de moderne wetenschap op het Hermetisme stoelt, heeft zij dan ook niet
kunnen waar maken.
Bij de wetenschap van Stevin ligt het anders dan Yates het heeft bedoeld. In de wetenschap van Stevin is
het Hermetisme geen traditionele achtergrond. Integendeel, het doet volledig mee. Dat geldt vooral voor
het Corpus Hermeticum.
‘Meedoen met’ is niet hetzelfde als ‘stoelen op’. Bovendien zit daar bij Stevin de Hermetische filosoof
Giordano Bruno - met diens herziene vorm van causaliteit in de richting van het Ene - nog tussen. 
De dialogen van Bruno uit 1584 en 1585 zijn zo sterk gericht op het Ene - waarin alles is - dat Bruno
zonder meer een Hermetisch filosoof is. In die dialogen noemt hij zichzelf Theophilo of ook wel
Philotheo. Dat is duidelijk genoeg. In Venetië heeft een zekere Hieronymus Besler een manuscript voor
hem gekopieerd waarvan de titel luidt De sigillis Hermetis. Dat is toegevoegd aan de verzameling mede
op grond waarvan hij tenslotte  beschuldigd is en naar de brandstapel werd verwezen.  Ook de filosoof303

Peter Sloterdijk noemt Bruno een Hermetisch filosoof.
Hoewel niemand eerder het zo heeft gezien, is het zo dat Stevins conclusie uit zijn ‘clootcrans’- waaruit
de krachtendriehoek volgt - en zijn op grond van het Ene waarin alles is, afwijzen van virtuele
verplaatsing, niet zou mogelijk zijn zonder Giordano Bruno en zonder het Corpus Hermeticum. 
Daarmee zijn Giordano Bruno en mede het Corpus Hermeticum voor Stevin van cruciale betekenis.
Weliswaar geven geen van beiden verwijzingen naar Hermetisch teksten, ook al maken zij daarvan
gebruik. Hoewel aanwijsbaar, verwerken zij die op hun eigen wijze en dan komen verwijzingen minder
goed te pas.
Wat Frances Yates betreft zijn nog de volgende opmerkingen van belang.
In een werk van 1977 van Westman en McGuire stelt Westman - in een reactie op het voornoemde artikel
- dat Yates een stelling naar voren heeft gebracht over de wijze waarop magische interpretaties van de
Copernicaanse kosmos de weg hebben voorbereid voor mathematisering en mechanisering van die
kosmos gedurende de zeventiende eeuw.  Hij heeft echter vijf vertegenwoordigers van Yates’304

Hermetische wereld gevonden:  François Foix de Candale (c.1541-1594), John Dee (1527-c.1608),
Francesco Patrizi (1527-1597), Tommaso Campanella (1568-1639) en Robert Fludd (1574-1637) - op hen
ga ik niet nader in - die het heliocentrische stelsel van Copernicus slechts gedeeltelijk of helemaal niet
aanvaarden. Volgens hem heeft zij het Hermetisme te breed heeft bekeken door ook de kaballah en de
magie er in te betrekken.
In het genoemde werk houdt McGuire zich in dit verband bezig met Isaac Newton (1643-1727).
Volgens McGuire spelen magie - bij Yates op te vatten als het wonderbaarlijke - en alchemie in het
natuurbegrip bij Newton geen significante rol.  Hij acht de uitdrukking ‘Hermetisme’ te vaag om er in305

wetenschappelijke zin grip op te kunnen krijgen. De stelling van Yates - de moderne wetenschap stoelt op
een Hermetische traditie - is dan ook niet juist.
Bij Hanegraaff vinden we dat haar boek Giordano Bruno and the Hermetic Tradition de ‘Zeitgeist’ van

Frances A.Yates, “The Hermetic tradition in Renaissance science”, in H.A.M. Snelders, K. van Berkel,302

Natuurwetenschappen van Renaissance tot Darwin, De Haag (Martinus Nijhoff) 1981, pp.55-74.

Zie Elisabeth von Samsonow, Giordano Bruno, München (Diederichs, heruitgave Peter Sloterdijk)1995,303

p.53. Op de omslag noemt Sloterdijk Bruno een Hermetisch filosoof.

Robert S. Westman, J. McGuire,  Hermeticism and the Scientific Revolution, Los Angeles (William304

Andrews Memorial Library) 1977, pp.41-68.

Ibid., p.102 en pp.132-133.305
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de jaren 60 uit de 20  eeuw precies trof op het goede moment. e 306

Het dreef de golf van contraculturele geschillen binnen en buiten de academische wereld aanzienlijk op.
De reden waarom haar werk zoveel invloed had ligt daarin dat het onderzoeksproces genoodzaakt werd de
standaardverklaringen van de oorsprong van de vroeg moderne wetenschapsgeschiedenis te herzien. 
Het merendeel van het kritische debat over het werk van Frances Yates vond plaats in het domein van de
geschiedenis en filosofie van de wetenschap, en had betrekking op de relatie tussen het Hermetisme en de
wetenschappelijke revolutie zoals zij die tot uitdrukking bracht in haar artikel van 1967.
Alleen al vanwege Hermetische stromingen en alchemie in het werk van Isaac Newton kon het niet
worden genegeerd.
Het gunstige effect was dat wetenschapshistorici aandacht gingen besteden aan de rol van natuurlijke
magie - het nog niet verklaarde wonderbaarlijke - astrologie, alchemie en kabbalah in relatie tot de vroeg
moderne wetenschap.
Het was opzienbarend dat aan de oorsprong van de moderne wereld een grote en veelzijdige intellectuele
traditie had gedijd, waarbij zelfs het bestaan ervan geheel over het hoofd was gezien. 
Yates stelt haar lezers het Hermetisme voor als een op zichzelf staand cultureel en intellectueel
universum, parallel aan, maar verschillend van, de welbekende werelden van Christenheid, rationaliteit en
wetenschap: een universum met eigen wetten, wortels en tradities, kortom met een geheel eigen
geschiedenis. Het bevorderde een holistische vorm van wetenschap die de natuur bekijkt als een levend
organisch geheel.
Sommigen hebben haar beschouwd als een academische outsider met ideologische ideeën die geen andere
bedoeling hebben dan het ondermijnen van de gevestigde wetenschap. 
Niettemin waren velen van mening, dat er mogelijk eigentijdse erfgenamen van die traditie zouden
kunnen zijn, die daardoor op het juiste spoor waren gekomen, al kon dat niet worden aangetoond.
Tot zover Wouter Hanegraaff over Frances Yates.
Al met al moet de conclusie hier zijn dat Frances Yates voor de beschouwing van de wetenschap van
Stevin overbodig is en buiten beschouwing kan worden gelaten, omdat het Hermetisme bij Stevin volledig
meedoet. Het Hermetisme moet bij Stevin en bij Bruno los van Yates en zelfstandig worden bekeken.
Hoewel Frances Yates voor mij mede de aanleiding was om dit zo te doen, is zij bij nadere analyse van
het werk van Stevin voor deze van geen betekenis.

W.J. Hanegraaff, Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture, Cambridge etc.306

(Cambr.Univ.Press) 2012, pp.324-328.
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De wetten der natuur volgens Jan Cornets de Groot (1554-1640)

Het begrip natuurwet komt voor in de lofdichten van Jan Cornets de Groot bij Stevins De Beghinselen der
Weeghconst van 1586. Er is er een in het Grieks en een in het Latijn. Voor de vertaling, zie bijlage I.
Wat natuurwetten precies inhouden omschrijft De Groot mede naar aanleiding van Stevins ‘Almachtich’
uit de bijbehorende De Weegdaet (1586).
Het ‘Almachtich’ is van origine een instrument uit de Oudheid dat Stevin gereconstrueerd en verbeterd
heeft aan de hand van een bron die hij - of De Groot - in een werk van Jacques Besson heeft gevonden. 307

Met die bron voert hij echter een misverstand in over de naam van het oorspronkelijke apparaat. 
Hij noemt het een ‘Charistion’, een benaming die Simplicius (c.490-c.560) invoerde voor een
weegtoestel, een benaming die Besson hier overneemt. Dat wat Stevin beschrijft echter is niets anders dan
de ‘Baroulkos’ van Hero van Alexandrië, een toestel waarin een reeks van tandwielen het mogelijk maakt
met weinig inspanning grote gewichten te heffen door het ronddraaien van een hendel met wormwiel. 308

Stevin noemt het door hem verbeterde toestel ‘Almachtich’, vanwege de schier oneindige vergroting van
krachten die daarmee mogelijk is, zij het dat dit gepaard gaat aan een daaraan evenredig toenemende - dus
eveneens schier oneindige vergroting - van het aantal omwentelingen van de hendel ofwel van de af te
leggen weg. Het fysische begrip arbeid in de vorm van kracht maal weg, is Stevin geheel onbekend. 
Daarin kan eenzelfde hoeveelheid arbeid worden georganiseerd als ‘veel kracht maal weinig weg’ of als
‘veel weg maal weinig kracht’ met alle tussen mogelijkheden van dien. Wel kent hij de regel: 
   “ghelijck wegh des doenders, tot wech des lijders, alsoo ghewelt des lijders, tot ghewelt des doenders”. 
ofwel: ‘wat men wint aan kracht verliest men aan weg’, een regel die hij zonder afleiding uit de praktijk
haalt en die hij noemt in Vant Catrolwicht. Dat laatste is een van de bijvoegsels die hij in 1605 in
Wisconstighe Ghedachtenissen aan de daarin opnieuw opgenomen Beghinselen der Weeghconst heeft
toegevoegd.  Wiskunstig gesproken echter weigert Stevin in te gaan op verplaatsingen waar beweging309

aan te pas komt.  Dat is strijdig met zijn strikte afwijzing van het beginsel van virtuele verplaatsing, dat in
hoofdstuk III, pagina 87 aan de orde is gekomen. Bij Stevin moeten oorzaak en gevolg - dus de werking -
in één concrete momentane voorstelling worden getoond, net zoals dat bij zijn ‘clootcrans’ het geval is.
Hij beveelt het ‘Almachtich’ onder andere aan bij het slepen van schepen over een dam, een activiteit aan
de hand waarvan een en ander kan worden verduidelijkt. 
Zie de bijbehorende tekening op de volgende pagina.
Links zien we het “Almachtich’ in functie bij het slepen van een schip op een dam. Wanneer we de
verticale balk B en de horizontale as S wegdenken, ziet het aandrijfmechaniek er uit als in Stevins
tekening rechts. De hendel ofwel kruk LMN heeft een vierkante opening bij D waarmee hij op de as bij C
kan worden geschoven, maar dat kan indien gewenst ook bij F, H en K. 

Jacques Besson, Theatrum instrumentorum et machinarum, Lyon 1582.307

Zie het literatuuronderzoek van E.J.Dijksterhuis in Hermeneus, jaargang 4, aflevering 6 van 15 febr.1932;308

ook beschikbaar op http://images.tresoar.nl/bibl-collectie/Hermeneus/Jaargang%204/406.pdf

Over Hero: M. Lahanas, Heron of Alexandria, op http://www.mlahanas.de/Greeks/HeronAlexandria.htm

Simon Stevin, Wisconstighe Ghedachtenissen, Leyden 1605, Stuk IV, pp.191-198.309
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De kleine tandwielen hebben zes tanden, de grotere achttien, behalve het grote tandwiel T in de
linkertekening, dat heeft er 36. Bij het draaien van de kruk - rechtsom - drijft het tandwiel C het tandwiel
E aan. Daardoor komt het tandwiel F in draaiing die op zijn beurt het tandwiel H aandrijft. 
Daarmee komt ook G in draaiing, zodat ook I en daarmee K in draaiing komen (zekerheidshalve zij
gezegd dat E vrij ligt van G en F vrij ligt van H, en H van K, anders zou het geheel vastlopen). 
Het tandwiel K drijft het grote tandwiel T aan, waarmee tenslotte ook de as S in beweging komt.
Bij eenmaal ronddraaien van het tandwiel C draait ook de kruk eenmaal rond.
Bij eenmaal ronddraaien van het tandwiel E - dus ook eenmaal van F - draait de kruk driemaal rond, want
E heeft driemaal zoveel tanden als C. Bij eenmaal ronddraaien van H - dus ook van G - moet de kruk dan
om dezelfde reden negen omwentelingen hebben gemaakt. Zo komen we bij eenmaal ronddraaien van I -
dus ook van K - op 27 rondwentelingen van de kruk. Aangezien het grote tandwiel T zesmaal zoveel
tanden heeft als K zijn er 6 x 27, dat is 162 ronddraaiingen van de kruk nodig om de as S eenmaal
volledig te doen te wentelen, dus om het schip eenmaal over een afstand die overeenkomt met de omtrek
van S, omhoog te slepen. Daarmee weten we nog niet hoe groot de macht op de kruk moet zijn om
voldoende kracht op te leveren voor het optrekken van de last, in casu van het schip. 
Stevin legt dat als volgt uit. Nemen we de afstand LM van de kruk voor één voet lengte, en de diameter
van S voor 1½ voet, dan legt de kruk een weg af van 162 x 2ð x 1 voet, tegen S een weg van 1 x 2ð x ¾
voet. Die verhouden zich dan als 162 : ¾ = 216 : 1. Met andere woorden, de mankracht die op de kruk
wordt uitgeoefend is ter plaatse van de last 216 maal zo groot. Stevin definieert het begrip ‘macht’ als
‘evestaltwichtighe swaerheyt’ en verwijst voor het bewijs van de juistheid van het voorgaande naar de
eerste stelling van zijn De Beghinselen der Weeghconst. Die stelling betreft het bewijs van de
hefboomwet die al eerder - bij het afwijzen door Stevin van virtuele verplaatsing - is besproken.
De door een of meer mannen uit te oefenen macht op de kruk wordt door ‘de gestalte’ van het
‘Almachtich’ met 216 vermenigvuldigd voor één omwenteling van de as S waaraan het schip hangt,
precies zoals het er ook met een gewone hefboom aan toegaat. 
Daarmee heeft het “Almachtich” - net als Stevins hefboom - een Hermetische signatuur. 
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Als het scheepje niet te zwaar is kan het wellicht met één man worden opgetrokken. Gaat dat erg
gemakkelijk dan kan de kruk op een hoger tandwiel worden gezet, waardoor het sneller gaat,
vooropgesteld dat de man dat aankan.
Mede daarom ziet Stevin zijn ‘Almachtich’ als een verbetering van de Baroulkos van Hero.
Stevin rekent zelfs voor hoe men met het ‘Almachtich’ de aarde zou kunnen verplaatsen, indien er een
extra aarde is waar vandaan men dit zou kunnen doen (de grondgedachte is afkomstig van Archimedes).

 Wrijving of traagheid doet weer niet mee. Het moet worden overwonnen, dat is alles.310

De enige reden waarom Stevin het verplaatsen van de aarde onuitvoerbaar acht, zijn de kosten ervan. 311

In de beide lofdichten van De Groot bij De Beghinselen der Weeghconst komen Hermetische indicaties
voor. In het Latijnse lofdicht dat vooraf gaat aan het Griekse, zegt De Groot dat de werking van de
krachten bepaald is door moeder Natuur en door de Geest die er eerder was dan de Natuur en dat die
werking door moeder Natuur in stand wordt gehouden. Het eerste komt overeen met Traktaat I van het
Corpus Hermeticum, Daarin wordt gesproken van de Geest en zijn voortbrengsel van de natuur:
    “‘Waaraan danken de elementen der natuur hun bestaan?’, vroeg ik [de naam van deze wordt niet

genoemd]. Hij [Poimandres] antwoordde daar weer op: ‘Aan de wilsdaad van God, die het Woord in
haar schoot ontvangen heeft en ziende op de schone Geestelijke Kosmos deze heeft nagebootst: zij
maakte een Kosmos met gebruikmaking van haar eigen elementen en haar eigen kroost, de zielen’.” 312

Verderop spreekt De Groot van een tweede aarde - ‘als ik dat zo mag zeggen’, schrijft hij er bij - die hij
nodig heeft om van daaruit onze eigen aarde met het ‘Almachtich’ te verplaatsen. De Groot herhaalt hier
Archimedes niet, want deze vroeg voor hetzelfde doel slechts om een vast punt, niet om een tweede aarde. 
De gedachte aan een tweede aarde moet hem zijn aangereikt door Bruno’s De l’infinito universo et mondi
(1584) ofwel “Over het Oneindige, het Universum en de Werelden” (1584). Bruno ziet naast de aarde nog
vele andere werelden. 
Over Stevin schrijft De Groot aan het slot: 
     “hij ziet en dringt door tot de diep verborgen krommingen van de Natuur, opdat wij bevrijd worden van

de angstig makende door godsdienst veroorzaakte schroom voor die dingen, die wonderbaarlijk
schijnen.” 

Dat stelt een ernstig liggend tijdssymptoom aan de orde. Wie alle verborgen krommingen van de natuur
doorziet wordt in de godsdienst al snel beschouwd als een tovenaar of een magiër en kan zich licht aan
duivelswerk bezondigen, waarop in het bijbelboek Mattheus wordt gedoeld.  Zo iemand doorziet die313

krommingen en is daarmee in staat voor anderen wonderen op te wekken, anderen die immers bij gebrek
aan ‘duivelskennis’ die krommingen niet kunnen doorzien. Christenen is dit ‘toveren’ verboden.
Voorts noemt Jan Cornets de Groot het bij de Weeghconst als wonderbaarlijk dat bij Stevin de zwaarste
gewichten door geringe drang voortgesleept kunnen worden (met behulp van het ‘Almachtich’).  
Dat lijkt een wonder, maar dat is het niet. Godsdienstige schroom is hierbij niet ter zake. Integendeel,
door kennis wordt de mens zelfs tot de broer van God, aldus Traktaat I van het Corpus Hermeticum:

“De Weeghdaet”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol. I Amsterdam (Zwets & Zeitl.) 1955, p.370.310

Ook de ingenieur Salomon de Caus (1576-1626) bespreekt - later dan Stevin - een soortgelijk ‘Almachtich’311

op grond van het werk van Besson. Bij hem zal het niet werken omdat de dragende delen te zwak zullen

zijn, aldus C.S. Maks, Salomon de Caus, Paris (Jouve & Cie) 1935, pp.56-60.

CH I, 8. 312

            “Het zij den discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij313

den heer des huizes Beëlzebub hebben geheeten, hoeveel te meer zijne huisgenooten! Vreest dan hen niet;

want daar is niets bedekt hetwelk niet zal ontdekt worden, en verborgen hetwelk niet zal geweten worden.”,

in Mattheüs 10 : 25 en 26 (vertaling NBG 1931). Beëlzebub is de overste der duivelen.
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   “Toen deze [de mens] nu opmerkte wat de Maker [zoon van God] gemaakt had binnen (de kring van)
het vuur, wilde hij ook zelf iets maken, en hij kreeg daartoe toestemming van de Vader. Toen de Mens
in de sfeer van de Maker gekomen was, waarover hij alle macht zou hebben, merkte hij ook de
produkten van zijn broer op.” 314

Blijkens Dialectike kan bij Stevin de mens qua kennis worden tot een ‘Eertsche God’. 315

Dat wijkt niet veel af van de mens als broer van God in het Corpus Hermeticum. 
In het tweede, het Griekse lofdicht, vraagt De Groot aan de Muze wie ooit in het verleden een groter werk
tot stand heeft gebracht dan het onderhavige werk van Stevin. Hij vraagt de Muze of die iemand soms bij
de Chaldeeën, bij de Hebreeën, of bij de Romeinen te vinden is. Hij vraagt door of het soms Pythagoras,
Plato of Aristoteles kan zijn. Of degene die zinloos het getal aan het zand heeft gegeven - achteraf gezien
blijkt dat Archimedes te zijn -  wiens naam hij niet wil noemen maar slechts door deze woorden - het
zinloze getal van het zand - wil aanduiden. 316

Hij eindigt ermee dat Euclides de allergrootste is en vraagt dan de Muze of het niet zo is dat Stevin het
denkvermogen van Euclides gekregen heeft.
Dit is een aanwijzing dat de Groot Stevin beschouwt als het wedergeboren denken - in Hermetische zin -
van Euclides:
   “Vuur gaat naar boven, aarde naar beneden, vocht wordt water, lucht verbreidt zich: hoe zou je dan met

de zintuigen waarnemen, wat niet hard is, niet vochtig, zich niet verdicht of verbreidt? Alleen
bevinding kan de kracht en de werking ervan ervaren, maar daar is een wedergeboren denken voor
nodig.” 317

Overziende de werken van Stevin mag men concluderen dat Stevin zich inderdaad met Euclides
vereenzelvigt. Qua methode prijst Stevin Euclides aan in Dialectike, tevens aan het slot van zijn filosofie
van de wijzentijd, waarin hij Euclides’ methode ziet als het grondpatroon voor het terug vinden van de
wijzentijd. 
In al zijn wiskunstige werken houdt Stevin zich letterlijk aan Euclides’ werkwijze. (al laat hij het ‘werck’
- als een tekening als zodanig dienst doet - hier en daar schijnbaar weg). 
In het lofdicht bevindt zich nog iets meer. Zoals gezegd schrijft Jan Cornets de Groot dat iemand het getal
aan het zand heeft gegeven - en dat zonder zin - van wie hij de naam slechts in deze woorden wil
aanduiden. Dat doet denken aan Traktaat V van het Corpus Hermeticum, waarin wordt gezegd dat God te
groot is voor een naam en dat zijn naam in alle dingen is. Er staat zelfs dat het zinloos is Gods naam te
noemen omdat hij in de dingen alle namen heeft:
   “Er is niets wat hij niet is, want alles wat er is, dat is hij ook. En daarom heeft hij alle namen, want alles

is uit één Vader afkomstig, en daarom heeft hij zelf ook geen naam, want hij is de Vader van alles.” 318

De Groot doelt op Archimedes die in de marge van de tekst wordt aangeduid. Voor Stevin en voor De
Groot is Archimedes buitengewoon groot. Het werk in De Beghinselen der Weeghconst is niets anders
dan een voortzetting van dat van Archimedes. Ondanks Euclides zou zonder Archimedes onze Stevin er
niet zijn. De genoemde zinloosheid heeft bij Jan Cornets de Groot dan ook een tweevoudige betekenis.
Niet alleen dat Archimedes’ naam niet van de Weeghconst weg te denken is - zodat het zinloos is daar zijn
naam te noemen net als die van God in Traktaat V - ook is het zo dat Archimedes om zich te oefenen in
het rekenen met machten van tien, zich denkbeeldig het heelal vanaf de aarde tot en met de baan van

CH I, 13.314

Dialectike, Leyden 1585, p.164.315

Archimedes’ “bouck des santtals” wordt ook door Stevin in zijn filosofie van de wijzentijd genoemd.316

CH XIII, 6.317

CH V, 10.318
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Jupiter met zand gevuld heeft gedacht, teneinde met machten van tien het aantal zandkorrels te kunnen
inschatten en te kunnen benoemen. Hij kwam uit op ongeveer 10 .64.

Natuurlijk is dat qua werkelijkheid een zinloze hoeveelheid zand. Niettemin: in deze dubbele zinloosheid
is Archimedes buitengewoon groot. Slechts Euclides overtreft hem: diens denkvermogen zit in het hoofd
van Stevin, waarmee Stevin immers het werk van Archimedes heeft voortgezet. 
Daarbij komt nog dat het toekennen van een getal aan de dingen een goddelijke activiteit is die in
Traktaat XII beschreven wordt. Alle dingen hebben hun getal: 
   “Bovendien wordt ieder samengesteld lichaam door een bepaald getal gekenmerkt. Zonder een bepaald

getal kan geen verbinding of samenstelling tot stand komen” 319

Zo bezien komt Archimedes er zeer groot uit, al wordt slechts zijn naam in woorden aangeduid.
Het hele gedicht is in feite één vraag aan de Muze, uit wie van de Oudheid Stevin is wedergeboren,
waarbij aan de Muze Euclides wordt aangereikt als de grootste waarschijnlijkheid. Welnu, Traktaat XIII
van het Corpus Hermeticum handelt over niets anders dan over de wedergeboorte naar de Geest:
   “(Hermes:) ‘Stil, wees stil jongen, dan hoor je de lofprijzing van de harmonie der sferen, het lied van de

wedergeboorte, dat ik, vond ik, niet zo maar zonder terughouding uit mocht spreken, maar je alleen bij
de voleinding van de inwijding kan openbaren.”  320

Er is niets dat zinloos is in dit lofdicht van de Groot. Het is een en al Hermetisme. Een groots gedicht. 
De Groot is een zeer goede vriend van Stevin, die door hem in de filosofie - dus ook in het Corpus
Hermeticum - is onderricht, waarvoor Stevin hem - in zijn opdracht aan De Groot bij L’Arithmetique  -
bijzonder erkentelijk is (zie hoofdstuk II, pagina 28). 
De eerste die - voor zover ik kon nagaan - in de Republiek het begrip natuurwet correct beschrijft is
dezelfde Jan Cornets de Groot. De uitdrukking - ‘naturae legibus’ - komt voor in zijn Latijnse lofdicht.
Hij doet dit naar aanleiding van de wetmatigheden in het besproken ‘Almachtich’, waarmee men bij wijze
van spreken als een Archimedes de aarde zou kunnen bewegen.
Hij schrijft er bij dat men juist vanwege die natuurwetten niet bang hoeft te zijn voor de natuur, ook al
gebeuren er - zoals met het ‘Almachtich’ - schijnbaar wonderlijke zaken. Als je gelooft dat dit plaatsvindt
volgen de ‘toegestane’ - De Groot bedoelt volgens de door ‘moeder natuur’ bepaalde - natuurwetten, dan
is daar geen angst bij nodig, omdat de natuur slechts - ‘op de juiste wijze’ zegt De Groot - naar zijn eigen
wetten handelt.  Dat komt overeen met de opmerking uit later tijd van Johannes Graevius (1632-1703),321

dat de wetten der natuur manifestaties zijn van Gods goedheid.  322

Bij de wetten der natuur weet men waar men aan toe is. 

CH XII, 15. 319

CH XIII, 16.320

            “Komaan, zeg eens, laat het ‘Almachtich’ opgesloten zijn in een duistere kerker, laten buiten de huizen en de321

tempels beginnen te bewegen, laten de bossen en bergen beginnen te verhuizen, welke geestesgesteldheid

heb je wanneer je dit ziet, en wat voor gemoedsrust?

Wanneer op de juiste wijze met de Natuur wordt gehandeld, handelt de Natuur op de juiste wijze met jou,

als je gelooft dat dit verlopen is volgens de toegestane wetten van de Natuur. ... 

[Stevin] ziet en dringt door tot de diep verborgen krommingen van de Natuur, opdat wij bevrijd worden van

de angstig makende door godsdienst veroorzaakte schroom voor die dingen, die wonderbaarlijk schijnen.”

Uit: lofdicht van Jan Cornets de Groot bij De Weeghconst. Vertaling: F.K.P. Lub te Rozendaal. 

Deze opmerking komt voor in Eric Jorink, “Johannes Graevius en het ‘Collegie der Scavanten’”, Het Boeck322

der Natuere, Leiden (Primavera) 2006, p.164.  
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Bedacht moet worden dat Descartes niet de eerste is die met het concept natuurwet is gekomen.  323 324

Reeds vóór Descartes is het begrip natuurwet bekend, in de zin dat men weet hoe de natuur zich gedraagt, 
ook al spreekt men het niet als zodanig uit. 
Dat geldt voor Beeckmans opmerking in diens journaal “dat eens roert, roert altyt, soo’t niet belet en
wort”, of voor de aan Willebrord Snellius toegeschreven brekingswet van het licht. Eveneens voor de
valwetten zoals afgeleid door Beeckman/Descartes of Galileï. 
Er is inzicht genoeg in datgene wat het begrip natuurwet impliceert. 
Ook bij Stevin is dat het geval, bijvoorbeeld in diens erkenning, samen met Jan Cornets de Groot op
grond van een proef van Alhazen - in de opdracht aan De Groot bij L’Arithmetique - dat het licht altijd de
kortste weg volgt.
Het concept ‘natuurwet’ - althans het ermee strokende begrip - wordt in de hier genoemde voorbeelden
steeds gegeneraliseerd uit één specifieke afleiding. In de wiskunde is zo’n generalisatie uit één
gevolgtrekking een toonbeeld van een juiste wiskundige attitude. Bij het begrip ‘natuurwet’ in de fysica -
zoals in de voorbeelden - evenzo, al blijft het een apriori aanname, omdat in de fysica - in tegenstelling tot
in de tijdloze wiskunde - het toekomstig gebeuren niet kan worden ingesloten. Niet voor niets schrijft Jan
Cornets de Groot dat men in natuurwetten moet geloven. Alle natuurwetten zijn apriori. Hij heeft het in
zijn dichterstaal correct geformuleerd. Ook als men ze nog niet alle kent, ze zijn er.
Tot op heden is dat het geval - verfijningen daargelaten - net zo als in de zestiende en zeventiende eeuw.
Stevin doet hetzelfde op een andere manier: hij voegt er een voorwaarde voor de werking aan toe.
Zo geeft hij in de inleiding van de door zijn zoon Hendrick aan ons nagelaten “Van den Handel der
Waterschuyring onses Vaders Simon Stevin” een  verantwoording van zijn probleemaanpak.
Methodologisch een belangrijk tekstgedeelte.
Hij zegt daar dat men wel eens iets doorsteekt om door schuring geschikte havens of waterwegen te
verkrijgen, waarbij dat tegen de verwachting in soms niet gebeurt, hoewel men met dezelfde werkwijze
op andere plaatsen - van vrijwel soortgelijke hoedanigheid en ligging - een goed succes boekt.
Dan volgt de bedoelde voorwaarde: 
   “gelijke oorzaken hebben gelijke gevolgen, tenzij zich hierin iets voordoet dat niet gelijk is, iets dat men

vaak kan opmerken als de zaak goed is overdacht”. 
Moderner gezegd: gelijke oorzaken hebben gelijke gevolgen ceteris paribus.   Stevin vervolgt met: 325

   “Het is mijn voornemen om op deze ongelijkheden - de verschillen in omstandigheden - nader in te
gaan, waartoe ik eerst in een vertoog de grondslagen zal ontvouwen, die ik daarna zal gebruiken als
algemeen geldend bewijs”.  326

Zo aangeduid in R.Vermij, “Een nieuw concept: de wetten der natuur”, in Egmond, Jorink, Vermij (ed.),323

Kometen, monsters en muilezels, Haarlem (Arcadia) 1999, pp.105-109.

Descartes geeft expliciet drie natuurwetten voor de materie: de eerste is dat alles blijft zoals het is als het324

niet veranderd wordt, de tweede handelt over de traagheid die hij correct afleidt met voorbeelden erbij, de

derde verwijst naar zijn botsingswetten, waarvan er zes fout zijn en één toevallig goed. Zie René Descartes,

Les Principes de la Philosophie, Paris (Le Gras et Pépingué) 1651, pp.95-99.

De uitdrukking ‘ceteris paribus’ wordt ook door Stevin gebruikt. Zie “Anhang”, Principal Works I, p.512.325

            “Tis te weten datmen somwylen meynt met yet deur te steken, diepe schuyringe te maken om bequame326

havens, vaerden, grachten van Steden en diergelijke te crygen, maer datter eyntlic sulke schuyring niet uyt

volgen en wil, die nochtans tot ander plaetsen van dergelijke gestalt schynt te gebeuren; maer wanttet een

gemene regel is, dat gelijke oirsaken gelijke daden wercken, soo moet er in sulke eenige ongelijcheyt zijn:

de selve canmen dicwils bemerken, de sake wel genoech overdocht sijnde [mijn cursivering]; En van dese

verscheydenheden is myn voornemen hier nu te seggen, eerst beschryvende een vertooch om daer na als

gemeen bewys te gebruycken.”, in R.J.Forbes, “Engineering”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol.V,

Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1966, pp.204-206.
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De werking van de “Waterschuyring” berust dus op het bewijs dat een groter verhang meer
stroomsnelheid geeft, zoals ik dat hiervoor op de pagina’s 20 en 21 besproken heb.
Naar huidige termen gesproken is het bewijs van Stevin niet zonder meer geldig. Stevin werkt niet met
snelheid als basisgrootheid, maar met verval per lengte-eenheid - het verhang - en dat is onvoldoende.
Van snelheid geeft Stevin nergens een definitie. Aan stromingsleer is hij niet toe. Stevin beschikt nu
eenmaal over te weinig fysische middelen om daaraan iets te kunnen doen. 327

Hoe dan ook, in zijn bewijs laat hij zien dat bij eenzelfde verval, maar met een verschillende lengte, het
resultaat een verschillende stroomsnelheid is. Hoe meer verhang, des te meer stroomsnelheid er ontstaat.
Een grotere stroomsnelheid gaat weer gepaard met een betere schuring. 
Als wij nu terugkeren naar het begrip natuurwet van Jan Cornets de Groot, dan rest de vraag hoe De
Groot op deze gedachte kan zijn gekomen. Een belangrijke vraag, want natuurwetten - het ‘ceteris
paribus’ inbegrepen - zijn verschijnselen die universeel zijn, ook al weten Stevin en De Groot door gebrek
aan fysische kennis niet dat een perpetuum mobile alleen wrijvingsloos mogelijk is.
De uitdrukking natuurwet vinden we bij Giordano Bruno, wederom in de dialoog over de jager Actaeon:
   “Als het niet juist is dat het gevoelsvermogen de wet van de rede met voeten treedt, is het evenzeer

laakbaar dat de rede dwang uitoefent in de miskenning van de wet van het gevoel, vooral omdat het
intellect er meer los van staat, er geen deel aan heeft ... Zo is de wet van de natuur, en dientengevolge
is dat de wet van de degene die schepper is en het principe is van de natuur” 328

Dit komt uit de dialoog op het punt van de ‘overgang’ van de jager Actaeon naar het goddelijk intellect.
Daarmee is het begrip natuurwet verzekerd van een Hermetische basis, zowel bij De Groot als bij Stevin.
Ons huidige begrip natuurwet is zo ver van het Hermetisme verwijderd, dat de band ermee is losgeraakt.
Dat geldt echter ook voor de ‘clootcrans’ en de krachtendriehoek. Die doet nog steeds mee.
Evenals de hydrostatische paradox.
Methodisch gezien is het nuttig Stevins hydrostatische paradox met de “Waterschuyring” te vergelijken.

De hydrostatische paradox

In de tekening rechts is BC een vat gevuld met water.
De letter D geeft daarin een hoeveelheid water aan, die qua buitenafmetingen
precies even groot is en dezelfde vorm heeft als A.
Het water bij D beweegt zich niet. Het blijft in rust. Zou D zich verplaatsen
dan wordt de verlaten ruimte ingenomen door ander water, dat zich om
dezelfde reden ook zal verplaatsen, enzovoorts, enzovoorts.
Er zal dan een perpetuum mobile ontstaan en dat is volgens Stevin
‘ongeschickt’. Dat wil zeggen ‘door de natuur niet zo bepaald’:
In Stevins kolommen van eenlettergrepige woorden zie ik bij ‘(Ick) schick’dat zijn vertaling in het Frans
uitkomt op het niet eenlettergrepige ‘(J’) ordonne’.  Dat wil zeggen ‘ik regel’ of ‘ik bepaal’. 329

De wiskundig-fysische verbanden tussen veranderingen in stroomsnelheid en druk - waarbij zelfs zuiging327

kan ontstaan - zijn voor het eerst vastgelegd door Daniel Bernoulli (1700-1780).

            “s’il n’est pas juste que le sens outrage la loi de la raison, il est également blâmable que la raison exerce sa328

tyrannie au mépris de la loi du sens, d’autant que l’intellect est plus vagabond, plus étranger ... Telle est la

loi de nature, et en conséquence telle est la loi de celui est auteur et principe de la nature.” In Giordano

Bruno, Des Fureurs Héroïques, Paris (Société d’édition ‘Les Belles Lettres’) 1954, p.224.

Ik doel hier op de lijst van ruim 740 ‘Neerduytsche’ éénlettergrepige werkwoorden in de eerste persoon,329

waarmee Stevin aantoont dat onze landstaal de meest geschikte wetenschappelijke taal is: De Beghinselen

der Weeghconst, Leyden (Plantijn) 1586, p.9 e.v. of Wisconstighe Ghedachtenissen, Leyden 1608, Stuk I,

p.21 e.v.
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Dan is ‘ongeschickt’ hetzelfde als ‘niet geregeld’ of ‘niet bepaald’. Vandaar mijn hertaling in ‘niet zo
bepaald’ (door de natuur). Waarmee gezegd wil zijn dat bij Stevin de natuur op aarde een perpetuum
mobile heeft uitgesloten. Alleen op aarde - zoals gezegd - is het perpetuum mobile ‘ongeschickt’. 
Bij de ‘clootcrans’ was het ‘falsch’. Dat laatste slaat echter niet op het perpetuum mobile maar op de
bollen die het zouden moeten maken. Vandaar Stevins zegswijze. Nu verder met het water. 
Denken we nu bij D het water weg, dan zal het gewicht van het overige water dat van D minder zijn.

Plaatsen we nu het lichaam A op de waterloze plek van D, dan is het gewicht
van A in water gelijk aan zijn gewicht in de lucht verminderd met het gewicht
van het water van D dat daar was. Conclusie:
   “Yder styflichaems swaerheyt dan, is soo veel lichter in t’water dan in de

locht, als de swaerheyt des waters met hem evegroot”.   330

Wij kennen dit als de wet van Archimedes, hier in één voorstelling
gepresenteerd.
Bij de bovenste tekening links zegt Stevin dat het water in deze bak met een
gewicht op de bodem rust dat gelijk is aan het gewicht van het water dat er in
zit. Zou op het deelvlak EF meer gewicht rusten dan het water in de kolom
verticaal erboven, dan moet dat komen van het water opzij. Hetzelfde geldt
dan voor de deelvlakken DE en FC, waarmee het gewicht op de bodem groter
zou zijn dan al het water dat in de bak zit. Dat is ‘ongeschickt’. Volgens
Dijksterhuis is deze redenering niet correct omdat Stevin juist wil laten zien
dat de vorm van een vat er niet toe doet. 
Stevin laat echter bij zijn afleidingen steeds het gewicht op het grondvlak EF
ontstaan uit het water in de verticale kolom erboven, net als in de hele bak,
zodat dit wat voorbarig is. 

In de middelste tekening laat hij zien dat een lichaam in een bak water met een soortelijk gewicht gelijk
aan dat van water of minder - dan drijft het - geen invloed uitoefent op het
gewicht op de bodem. Het deelvlak EF is belast alsof de kolom er boven -
EGHF - met water gevuld zou zijn. Immers het gewicht van het drijvende
lichaam IKML is even groot als het water dat er voordien bij MNOL was.
Daaruit leidt Stevin een opmerkelijke gevolgtrekking af.
Hij neemt twee stijve lichamen links en rechts van de gearceerde buis - zie de
tekening eronder - met elk een gewicht is alsof ze van water zouden zijn. Ook
nu wordt het gewicht op het bodemgedeelte door deze lichamen niet beïnvloed
- net als in de middelste tekening - zodat het gewicht op EF nog steeds gelijk is

aan het gewicht alsof de verticale kolom boven EF geheel met water is gevuld. 
Derhalve is het mogelijk een buis te construeren van de vorm EFLKMI en deze vol te gieten met water,
waarbij het gewicht op de bodem dan gelijk is aan het gewicht van het water boven EF met hoogte EG. 
Het fysische begrip druk - last per oppervlakte-eenheid - wordt door Stevin niet gebruikt. 
Niettemin: de waterdruk op de bodem is alleen afhankelijk van de waterhoogte, zo is zijn conclusie. 
Dat is de hydrostatische paradox.
Beschouwen we zijn werkwijze dan is dit een goed voorbeeld van het rationeel empirisme dat hij bij zijn
opvatting over vrije wiskunsten onder woorden heeft gebracht: de zekerheid wordt wiskunstig verkregen -
dat wil zeggen door de rationeel eenduidige redenering - waarna de bevestiging experimenteel volgt.
Bij zijn door mij eerder besproken werkwijze over het meerdere verhang dat een grotere stroomsnelheid
geeft - bij de “waterschuyring” - geeft hij voor dat het er evenzo aan toegaat. Immers, Stevin zegt dat het
bewijs dat hij daar keurig in het Euclidisch grondpatroon heeft weergegeven, dienst doet voor de rest van

“De Beghinselen des Waterwichts”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol. I, Amsterdam (Swets &330

Zeitlinger) 1955, p.410.
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de waterschuring.  Bezien we dat nader, dan valt op dat dit niet klopt. Dat een grotere stroomsnelheid331

meer schuring geeft, volgt niet uit dat bewijs. Waterschuring komt er niet eens in voor. Hij heeft dat
effect  opgemerkt in onderzoek dat hij elders heeft uitgevoerd, bijvoorbeeld in zijn onderzoeksmodel voor
stromingsonderzoek van water, dat ik hieronder in de voetnoot weergeef. 332

Uit het genoemde bewijs zien we dat Stevin tracht te voldoen aan de wiskunstige eisen die hij - vanwege
de grote zekerheid - aan zijn bevindingen stelt: die bevindingen dienen uit de desbetreffende wiskunst
voort te vloeien. Tevens zien we dat Stevin zich wat dit betreft in een overgangsfase bevindt:
onuitgesproken staat het empirisch onderzoek immers voorop. 
In de vele molens die Stevin en De Groot tot omstreeks 1590 hebben gebouwd of verbeterd, klopt het nog
wel. Die verbeteringen stoelen alle op de hefboom die hij in de eerste stelling van zijn Weeghconst heeft
afgeleid. Dat is de stelling waarbij hij expliciet de nadruk legt op de directe werking van oorzaak en
gevolg overeenkomstig het ‘principe’ van het Ene volgens Giordano Bruno: het is een hefboom met een
Hermetische signatuur. 
In het volgende hoofdstuk zal worden bekeken in hoeverre er zich verschillen voordoen in de invloed van
het Hermetisme op Stevins probleemaanpak.

Hij zegt: “eerst beschryvende een vertooch om daer na als gemeen bewys te gebruycken.”, in R.J.Forbes,331

“Engineering”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol.V, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1966,

pp.204-206. 

            “ghelijckmen deur cleyne gheschilderde clooten, diemen draeyt en keert daermense hebben wil, bequamelick332

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

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

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

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

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

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


