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Hoofdstuk V De verschillen in invloed van het Hermetisme op Stevins probleemaanpak

Het doel van dit hoofdstuk is het vinden van gradaties in de toepassing van Hermetische beginselen in
zijn methode. Ook de taal - die bij Stevin verbonden is aan de wijzentijd-  maakt deel uit van zijn
methode. Voordat hij in De Beghinselen der Weeghconst (1586) aan zijn evenwichtsleer begint, geeft hij
daarin een uitgebreide verantwoording van de redenen waarom dat werk in het ‘Nederduytsch’ is gesteld. 
Het Nederlands - hij bedoelt de volkstaal hier te lande - heeft de beste eigenschappen voor het vinden en
tot uitdrukking brengen van wetenschap, meer dan in welke andere taal dan ook. Bovendien bestaan er
volgens hem geen wonderen. Wonderen lijken wonderen te zijn omdat we ze nog niet doorzien. In de
wijzentijd, een tijd die een schier oneindig ver verleden heeft en waarin Stevin onvoorwaardelijk gelooft, 
beschikken de wijzen over volmaakte kennis. Daarin komen wonderen niet voor. Een ‘wijse’ is in de
zestiende en zeventiende eeuw een filosoof, en dat impliceert kennis ofwel wetenschap. 333

De waardigheid van de ‘Duytsche Tael’

In de eerste zin van zijn “Uytspraeck vande Weerdicheyt der Duytsche Tael” zegt Stevin: 
   “Het is inderdaad waar dat er in de natuur niets wonderlijks is; niettemin, teneinde tot een onderscheid

te komen van de dingen die wij door hun oorzaken begrijpen en die waarvan de redenen ons onbekend
zijn, geven wij de laatste met recht de naam van wonder, niet omdat zij dat werkelijk zijn, maar omdat
het zich voor ons zo voordoet”. 334

Door de aanvang van de zin lijkt het erop dat dit een vervolg is op iets dat eerder over wonderen is
gezegd. Toch is deze zin de eerste waarmee hij zijn eigenlijke tekst begint, afgezien van de opdracht
ofwel toekenning van de Weeghconst aan keizer Rudolf II (1552-1612).
Terugzoekend komen we uit bij het reeds genoemde aan de tekst voorafgaande Latijnse lofdicht van Jan
Cornets de Groot (1554-1640) - vader van Hugo de Groot (1583-1645) - dat handelt over de aard van
natuurwetten - die hij correct en met een voorbeeld formuleert - en over wonderen die in feite geen
wonderen zijn.
Ik geef daarvan de - in het Nederlands vertaalde - slotzin:
   “Zich over niets verwonderen is een zeer belangrijke zaak, lezer, maar dat was deze zaak, namelijk het

leren kennen van de oorzaken die het wonderbaarlijke bewerkstelligen.”
Voor dit lofdicht van Jan Cornets de Groot zie Bijlage I.
Het afwijzen van wonderen door Stevin in combinatie met de waardigheid van de ‘Duytsche Tael’ roept
een vraag op over het waarom daarvan. 
Een eerste antwoord ligt daarin dat de toenmalig denkende mens zich een Renaissance- ofwel
humanistische instelling van zelfvertrouwen heeft aangemeten. Vrijwel iedereen hecht daarin geloof aan
een oude ‘gouden’ volmaakte tijd die verloren is gegaan. Stevin reserveert bijna twee volle bladzijden van
zijn Wisconstighe Ghedachtenissen voor Hugo de Groot, die daarin wijst op klassieke literatuur waarin op
diverse plaatsen, zelfs door de toenmalige oude Grieken, aan een voorbije gouden ofwel wijzentijd wordt
geloofd, die door hem vóór de ‘groote watervloet’ wordt gedateerd. 335

E.J.Dijksterhuis, Simon Stevin, ’s-Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1943, p.315.333

            “Tis wel waer datter inde Natuer niet wonderlick en is, nochtans tot onderscheyt der dinghen die wy duer de334

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

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

der Weeghconst, Leyden (Plantijn) 1586, p.9. 

            “Ghetuichnissen eens seer ouden Wysentijts, bij een vergaert deur den Hoochgeleerden Heer Doctor Huych335

de Groot.” in Simon Stevin, Wisconstighe Ghedachtenissen, Leyden 1608, Stuk I, pp.16-17.
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De filosofie van de wijzentijd zoals Stevin die neerschrijft heeft twee typisch steviniaanse kenmerken:
zijn argumenten stoelen op ontwikkelingen in de wiskunst èn hij tracht aan te tonen dat de wijzentijd juist
in de Nederlanden zal terugkeren omdat het Nederlands als wetenschappelijke taal het meest geschikt is:
de oude wijzen spraken Nederlands. Gemakshalve vat ik het oud-Hollands ofwel het ‘Nederduytsch’ en
het Laagduits samen als Nederlands. 
Weliswaar zijn er nog anderen dan Stevin die het Nederlands bestempelen tot de oudste taal ter wereld,
maar bij nader inzien zijn hun argumenten irrationeel, omdat ze met een enkel tegenvoorbeeld te
ontkrachten zijn. Bij Stevin zal dat niet zo gemakkelijk gaan.  336

In Dialectike spreekt Stevin over het ‘Neerduytsch’  maar in zijn hierboven genoemde “Uytspraeck”337

spreekt hij over de “Duytsche Tael” zonder meer. Dat laatste herhaalt hij in zijn filosofie van de
wijzentijd, waarin hij in Wisconstighe Ghedachtenissen, twee en twintig jaar na De Beghinselen der
Weeghconst, met lange tabellen een verantwoording geeft van de bruikbaarheid van het Nederlands voor
de wiskunsten. Dit vraagt aandacht voor de overeenkomsten en verschillen die er kunnen zijn tussen het
‘Neerduytsch’ enerzijds en het ‘Duytsch’ anderzijds.
Bij de Amsterdamse rederijkerskamer ‘In Liefd Bloeyende’ komt in 1584 een werk uit in dialoogvorm -
een ‘Nederduitsche Letterkunst’- dat toegeschreven wordt aan Hendrik Laurensz. Spieghel (1549-1612),
waarin deze stelt dat het ‘Duytsch’ een veralgemening is van onze volkstaal, die ondanks kleine
verschillen gesproken en verstaan wordt vanaf Brugge tot aan Riga en Tallinn in Letland en Estland.
Het komt erop neer dat in de noordelijke streken langs het Oostzeegebied tot aan de Finse Golf 
‘laeghduytsch’ wordt gesproken, en dat meer naar het zuiden ‘hooghduytsch’ de boventoon voert. 338

Stevin kent deze ‘Letterkunst’. In een samenspraak die hij in Dialectike heeft opgenomen zegt hij 
   “dat het Duytsch, als seer oude ende aldervolmaeckste spraecke, bestaedt meer dan eenighe ter werelt

uyt eensillibighe grondtnamen (ghelijck de Nederduytsche Letterconst onlancx uytghecommen, dat
seer wel ghetroffen heeft, ghevende voor exempel de deelen des Menschen lichaems, als Hooft, Hayr,
Oogh, Neus, etc.)”. 339

Stevin pakt dat op, want in de nog te ontdekken wetenschappen kunnen nieuwe begrippen die zich daarin
voordoen, mogelijk worden benoemd door die samen te stellen uit de vele “eensillibighe grondtnamen” -
monosyllaben - , net zoals dat toegaat in het Nederlands. Enige van zijn voorbeelden: 
   “Schaepshooft, Schaepslever, Koeting, Ossenhuyt, Peertsteert, Hondtsvel, Kattenhayr, Voghelbeck,

Appelboom, Peerboom, Pruymboom, Kerseboom, Vijgheboom, amanselboom, Coolsaet, Raepsaet,
Mostaertsaet, Kempsaet, Lijnsaet, Spinagiesaet ...”. Voor andere talen ligt dat vaak moeilijker.

Bezien we wat hij hierbij aanvoert in zijn “Uytspraeck vande Weerdicheyt der Duytsche Tael”, dan valt
op dat alle ruim 740 monosyllaben die hij rangschikt onder het hoofd ‘Duytsch’, voor ons gewone oud-
Hollandse ofwel ‘Nederduytsche’ woorden betreft, waarvan vele nog steeds in gebruik zijn. 

Er is in Antwerpen een Johannes Goropius Becanus die in 1569 in zijn Origines Antwerpianae - nota bene336

in het Latijn geschreven - meende te kunnen aantonen dat het Nederlands de oudste taal ter wereld was:

‘Adam’ hangt volgens hem samen met ‘adem’ - ‘Eva’ slaat hij over - ‘Noach’ was degene die ‘acht’ gaf op

de ‘noot’ dus met zijn ark van de nood een deugd maakte, etc.

Simon Stevin, Dialectike, Leyden 1585, derde ongenummerde pagina van het voorwoord.337

            “Ick spreeck int ghemeen vande duytsche taal ... dóch dat de zommighe wat te hóógh, andere wat te laegh338

spreken ... ende dat de Nederzaxense óf Mysense spraeck (vande welcke wy ghekomen zyn) de

middelbarichste en de vriendelyckste is dewelcke van Brug af tot Ry [Riga] ende Revel [thans Tallin] toe

streckt, wel iet wat in de uytspraeck verschelende, maar zó niet óf elck verstaat ander seer wel”, in Twe-

Spraack vande Nederduitsche Letterkunst ofte Vant spellen ende eyghenscap des Nederduitschen taals,

uytghegheven by de Kamer “In Liefd Bloeyende” t’Amsterdam, Leyden (Christoffel Plantyn) 1584, p.110. 

Dialectike, o.c., pp.159-160.339
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Hetzelfde doet zich voor in zijn wijzentijd-filosofie van twee en twintig jaar later, waarin hij dit letterlijk
herhaalt. Stevin neemt het met de verschillen tussen het ‘Neerduytsch’ en het ‘Duytsch’ niet zo nauw.
Vandaar dat ik mij mag veroorloven de wijzen uit de wijzentijd gewoon ‘Nederlands’ te laten spreken.
Stevin acht voor de wiskunsten een goed uitdrukkingsvermogen onontbeerlijk. In zijn tijd worden de
meeste wiskundige afleidingen in een gebruikelijke taal onder woorden gebracht. Voor Stevin gaat dit in
het Nederlands het best. Een wiskundige calculus in louter symbooltaal is in zijn tijd nog onbekend.
De bewijzen verlopen volgens de best mogelijke eenduidige redeneringen in de gebruikelijke taal.
In dit verband verwijs ik mede wat de taal betreft naar Stevins Vita politica Het Burgherlick Leven van
1590.  Daaraan heeftGeert Vanpaemel in 2007 te Brussel in een lezing voor het Centrum voor Europese340

Cultuur aandacht gegeven. 341

 Vita Politica zit - ook volgens Vanpaemel - zeer knap in elkaar: heldere definities, logische indelingen en
duidelijke gevolgtrekkingen. Volgens hem is het een uitermate pragmatisch werk. Ik voeg daar de in
hoofdstuk III genoemde enthymemen - conclusies uit slechts één premisse - nog bij. Daarvan komen er
vele in voor. Een voorbeeld:
   “seer onburgherlick waer als heymelick in zijn huis teghen de Statskeuren onvry aambachtsvolck aks

kleerkmakers of timmerlien en dierghelijcke te wercke te stellen ende dat om den besten coop;
wederom  met listichheden wijn of bier te cryghen sonder excise [accijns], goeden [goederen] te doen
deurlijden onvertolt ende soo voorts; welcke dinghen hoewel sy soo ghemeen sijn dat veel menschen
anders vroom ende eerlick hun van dies altement noch durven roemen als een fijn listisch stick
bedreven te hebben dat afwasschende so sy meynen mettet ghemeene woort ‘Alle boeten en sijn gheen
sonden’. Doch en salt den Burgherlicke persoon niet bestaen noch denken te doen wetende dattet recht
onderhoudt vandien totten welstant der Ghemeensake [in marge: Republicae] hoochnoodich is.” 342

In deze omstandig uitgewerkte zin is het enthymema: wie belasting ontduikt gedraagt zich onburgerlijk.
Het is zo gesteld dat iedereen het kan begrijpen. In die tijd is de mens niet in beginsel goed. Niet voor
niets schrijft Stevin over gebeunhaas. De burgerlijke normen komen van het christendom.
Dat is ook het geval met de Vorst, die in voorkomend geval van buiten het land bestreden mag worden en
mag worden afgezet. De gedachte is afkomstig uit de Institutio Religionis Christianae (1536) van Calvijn.
Indien er tekenen zijn die er op wijzen dat de Vorst niet meer welgevallig is bij God, dan is het bij Calvijn
- niet bij Luther - toegestaan de Vorst af te zetten. Bij Stevin vinden we dat terug. Nu is Stevin
vermoedelijk geen calvinist, al kent hij Calvijns werk. Na de Reformatie zijn er in de 16  eeuw velen die,e

hoewel gelovig, geen lid zijn van een kerkgenootschap. Ook voor Stevin kan dit gelden (zie hoofdstuk II).
Bijeen genomen impliceert dit dat de zogenaamde pragmatische grondslag van Vita Politica een naar het
calvinisme zwemende religieuze basis heeft, waarbij ook Calvijn hier als een vermeend pragmatisch
voorbeeld mag worden beschouwd. Zuiver pragmatisme is het niet, omdat dit in zijn tijd niet bestond.
Alle handelen op sociaal terrein, hetzij van overheid of Kerk, heeft een religieuze basis. 
De indruk van pragmatisme ontstaat door Stevins specifieke Euclidische methode die hij voor alle
wetenschappen, ook voor de staatsinrichting, van toepassing acht. Definities en werking, dat is de kern.
Zijn taalgebruik is uitermate eenduidig en kan niet worden misverstaan. Daarbij mag niet worden
vergeten dat dit dezelfde taal is die ook in zijn wiskundige theorema’s wordt gebruikt. In de tijd van
Stevin wordt in de wiskunde nog niet gewerkt met een calculus die uit niets dan symbolen bestaat.

Simon Stevin, Het Burgherlick Leven & Anhangh, gepresenteerd en toegelicht door Pim den Boer, hertaald340

door Anneke C.G.Fleurkens, Utrecht (Bijleveld) 2001.

De lezing is beschikbaar op 341 www.kvab.be. 

Simon Stevin, Vita Politica Het Burgherlick Leven, Leyden (Franchoys van Ravelenghien) 1590, pp.21-22.342

http://www.kvab.be.
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De wijzentijd in Stevins methode

Zijn definitie van de wijzentijd is als volgt:
   “Wysentyt noemen wy die, waer in by de menschen een seltsaem wetenschap gheweest heeft, t’welck

wy deur seker teyckens ghewisselick mercken, doch sonder te weten by wie, waer, of wanneer.” 343

Stevin is daar zo van overtuigd, dat hij die in zijn definitie ‘ghewisselick’ noemt: het is waar en zeker. 
De gedachte aan een volmaakte tijd in het grijze verleden is algemeen. 
Bij Stevin is het terugvinden van de oude wijsheden zowel een voorwaarde voor kennis als een
voorwaarde voor het welzijn van het volk. Wijzen die alles weten, voeren een hoogst morele status. 
Hij gelooft er onvoorwaardelijk in, combineert het met de monosyllaben als ‘empirisch’ bewijs voor het
Nederlands als de best mogelijke wetenschappelijke taal, en tracht bovendien: 
   “Anghesien het seker is de mensch tot eenighe tijt soo seltsame groote wetenschap ghehadt te hebben

als in de 6 bepaling [dat is het zesde teken, zie hieronder] verclaert is, en dat mijns wetens nerghensan
en blijckt sijn verstant een haer vermindert te wesen” 344

ons te leren hoe wij opnieuw tot een wijzentijd kunnen geraken.
Hij is zozeer van het toekomstig succes van de Nederlanders overtuigd, dat hij uitroept:
    “O Duytschen, dat ick gheen duysent Iaren leven en mach, om duysentmael duysent wonderen te sien

die uyt u lieden verwacht worden”   345

Wel te bedenken dat hij deze ‘wonderen’ niet voor de wijzen uitroept maar voor zijn taalgenoten die nog
in wonderen geloven. Het spreekt vanzelf dat voor de wijzen in de wijzentijd, met hun best mogelijke
wetenschappelijke taal, zich geen duizendmaal duizend wonderen zullen voordoen.
Stevin zegt zijn landslieden ofwel ‘Duytschen’ toe, dat indien zij weten wat bewijzen is en hoe dat
toegaat, hen het volgende hoogstfraaie toekomstbeeld te wachten staat: 
   “worden de Duytschen Bewijsers [mijn cursivering] soo sijn wy Melandtslien [medelandslieden], niet

alleene des Mannelickste [manmoedigste], Ervarenste, Statelickste, Wijtstreckenste, Aldermachtichste
Geslachte, uyt het welcke door sijn eyghen wal [keuze], ’tKeyserlicke hooft over d’ander ghecoren
[gekozen] wort, Maer oock des Aldergeleertsten: Wy sullen met haer deelachtich worden der
Bewijsconstens Onafscheydelicke Anclevende, welcke sijn (met een woort) ons Eertsche Goden te
maecken” 346

Door hun kennis, staat hier, zullen zij niet alleen in alle opzichten een zodanig overwicht hebben op
andere geslachten dat uit hun eigen midden een keizer gekozen wordt, sterker nog, door hun geleerdheid
zullen zij bij wijze van spreken een god op aarde worden. 
Over de aardse god - iemand die qua wetenschappelijke kennis gelijk staat aan God, valt nog wel iets te
zeggen. Door Plato wordt in de Phaedrus de dialectische methode gedefinieerd en meteen al afgebakend
van de retorica. In de dialectica moet een algemeen begrip, een grondbegrip, in natuurlijke geledingen
worden ontleed, waarbij men tevens het geheel moet blijven bezien: 
   “als ik iemand anders [dan ik] in staat acht de natuurlijke eenheid en veelheid te zien, volg ik hem als in

het voetspoor van een god”. 347

In de Oudheid is het gebruikelijk dat mensen met excellente eigenschappen al gauw een ‘god’ worden
genoemd, waarvan Plato hier een voorbeeld geeft.

Wisconstighe Ghedachtenissen, o.c., Stuck I, p.9.343

Wisconstighe Ghedachtenissen, o.c., Stuck I, p.17.344

Dialectike, o.c., p.153.345

Dialectike, o.c., p.164. 346

Plato, “Phaedrus”, in Dialogen 2, vertaling M.A.Schwarz, Utrecht (Aula) 1988, p.58.347
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Niettemin mag ik aannemen dat Stevin het sterker bedoelt: zijn ‘Eertsche God’ hoort onafscheidelijk bij
zijn bewijskunst en is daarmee qua alle kennis die mogelijk is, vergelijkbaar met de hoogste God.
Het woord ‘Eertsche God’ duidt erop dat Stevin in het Corpus Hermeticum ook over andere goden
gelezen heeft. Hemelse goden zijn er ook:
   “geen van de hemelse goden kan ooit zijn baan in de hemel verlaten en op aarde nederdalen, maar de

mens klimt zelfs op ten hemel en meet hem en weet welke hoogten en diepten de hemel heeft. Hij
neemt ook alle andere aspecten nauwkeurig waar ...De aardse mens is een sterfelijke God, de hemelse
God is een onsterfelijk mens” 348

Dat de aardse mens een sterfelijke God is, die alles heeft gemeten en alles heeft waargenomen, komt qua
strekking overeen met de ‘Eertsche Goden’ van Stevin.
In Dialectike is hij laaiend enthousiast over dat wat met zijn bewijskunst komen gaat. Twee en twintig
jaar later, in zijn filosofie van de wijzentijd, is de juichende verwachting weg. Kennelijk gaat het minder
snel dan hij aanvankelijk heeft gedacht, al blijft hij dezelfde mening toegedaan. 
De zes tekenen die ‘gewis’ duiden op de verloren gegane wijzentijd, zijn in het kort de volgende.

1. De zon draait niet om de aarde maar de aarde draait om de zon. 
Aristarchus van Patmos en enige anderen wisten daar nog van.

2. De Grieken hadden geen notie van algebra. Resten van de algebra zijn uit veel oudere bron langs
Arabische weg tot ons gekomen.

3. De meetkunde van de Grieken is de enige kunst die hen uit de wijzentijd overgebleven is. 
Gelukkig zit daar Euclides’ hoogst waardevolle bewijsmethode in die de wijzen ons hebben nagelaten.

4. De hoogte van de dampkring was de wijzen bekend, die ons langs Arabische weg opnieuw heeft
bereikt.

5. Hermes Trismegistus had weet van de stofscheiding (chemie). 

6. “Het zesde teken is de magie, waarvan men zegt dat zeer lang geleden enige volkeren die met
kennis van oorzaken naarstig beoefend hebben, want hoewel dat verschrikkelijk is, merkt men er
niettemin aan op, welk een grote wetenschappelijke kennis er volgde uit de wiskunsten, die men van
een zodanige grondige kennis als oorzaak beschouwt, en wat een buitengewone wijsheid er eertijds bij
de mensen is geweest, die wij de wijzentijd noemen. 349

De rond de zon bewegende aarde, inbegrepen eb en vloed.

Laten we beginnen met het eerste, de om de zon draaiende aarde.
Stevin schrijft dat sommigen in de klassieke Oudheid dat nog uit de wijzentijd hadden overgehouden,
hoewel bijvoorbeeld Ptolemeus (eerste helft tweede eeuw) een tegengestelde meer aanvaarde mening was

CH X, 25.348

            “HET SESTE TEYCKEN is de Gheesthandel [in de marge van de tekst staat ‘Magia’], waerin men seght dat349

over seer langhe tijt eenighe volcken met kennis der oirsaken hun vlietelick gheoeffent hebben, want hoewel

sulcx schrickelick is, soo merckt men nochtans wat groote wetenschappen datter uyt de Wisconsten

volghden [in de marge: ‘Mathematicis’], diemen van soodanighe grondelicke kennis voor oirsaeck houdt, en

wat een seltsaem wijsheyt datter voormael by de menschen gheweest heeft, welcken tyt wy den Wijsentijt

noemen.” In Wisconstighe Ghedachtenissen, o.c., Stuck I, p.15.
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toegedaan. De cruciale vraag hier is, hoe Stevin aan de overtuiging komt dat de zon centraal staat.
Het antwoord komt van Copernicus (1473-1543) die in zijn De revolutionibus orbium coelestium (1543)
de zon in het centrum heeft gezet mede omdat volgens het Corpus Hermeticum de zon de grootste onder
de goden aan de hemel is.  Voor Stevin is dat - vermoedelijk geïnspireerd door Bruno - niet voldoende.350

Copernicus vraagt zich af wie deze heldere lamp op een andere plaats zou zetten dan in het midden van
deze mooie kerk, zodat het licht in alle richtingen vrij kan uitstralen. 
Dat is weliswaar een gemoedsbewegende reden, maar die is op geen enkel meetkundig bewijs gegrond,
luidt de reactie van Stevin.  Dat de zon in het centrum van het heelal zou staan is volgens hem niet351

aantoonbaar. Hierbij te bedenken dat voor Stevin de wijzentijd zeer veel ouder is dan Hermes
Trismegistus, die een tijdgenoot is van Mozes. Daardoor is het mogelijk dat de wijzen het beter weten.
Stevin is de eerste die het zonnestelsel heeft nagemeten. Eenmaal volgens de zienswijze van Ptolemeus en
eenmaal volgens die van Copernicus, met als conclusie dat het voor plaatsbepalingen en dergelijke niet
uitmaakt volgens welk systeem men rekent, dat een heliocentrisch stelsel eenvoudiger is en daarom de
voorkeur verdient, maar dat niet aantoonbaar is dat de zon in het midden staat van het heelal. 
Toch is er in het Corpus Hermeticum wel iets te vinden dat breder is dan de zon als grootste god:
   “God is geen dieufainéant [God in ledigheid] zonder werk, anders zou alles niet werken. Want alles is

vol van God. Maar ook in de Kosmos bestaat nergens werkloosheid, en mocht er nog een andere
Kosmos zijn dan daar ook niet. Ledigheid is een leeg woord dat niet bestaat voor de Maker, evenmin
als voor het gemaakte, dat tot aanzijn komt. Want het is zo beschikt, dat er altijd wel het een of het
ander tot aanzijn komt en een bepaalde hem toegewezen plaats vindt, die door de zwaarte van het
voorwerp is bepaald. De Maker is in alle dingen, niet tot één plaats beperkt”, 352

Het lijkt wel alsof Giordano Bruno hierop heeft doorgedacht:
   “Hoe zou dan God zowel in zijn macht van het zijn, als ook in de handeling en werking (wat voor hem

een en hetzelfde is) begrensd en een vorm van grens van de uitdijing van een bol zijn, in plaats van,
zoals men kan zeggen, een onbegrensde grens van het onbegrensde te zijn — Ik zeg:  »grens zonder
begrenzing« [termino senza termine], want de oneindigheid van het ene is verschillend van de
oneindigheid van het andere: God is namelijk het gezamenlijk oneindige, zowel op ingevouwen als op
alomvattende wijze [tutto l’infinito complicatamente e totalmente], het universum daarentegen is alles
in alles (als men überhaupt van alomvattendheid spreken kan, waar noch deel noch einde is) op
uitgevouwen, en niet op alomvattende wijze [explicatamente, e non totalmente] ... omdat het ene
oneindig en het andere eindig is, op grond daarvan dat het alomvattend en op alomvattende wijze in
alles is, wat weliswaar gezamenlijk oneindig, maar niet alomvattend oneindig is; want het laatste staat
de oneindigheid van ruimtelijke uitdijing in de weg.”  353

CH V, 3: “De zon is de grootste van de goden aan de hemel, voor wie alle (andere) hemelgoden350

terugtreden, als voor hun koning en vorst”. 

The Principal Works of Simon Stevin, Vol.III, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1961, p.259.351

CH XI, 5,6.352

            “Wie soll denn Gott sowohl in der Seinsmächtigkeit als auch in der Handlung und der Wirkung (was ihm ein353

und dasselbe ist) begrenzt und eine Art Grenze der Aussenwölbung einer Kugel sein, statt, wie man sagen

kann, unbegrenzte Grenze von Unbegrenztem zu sein. — Ich sage: »Grenze ohne Begrenzung« [termino

senza termine], denn die Unendlichkeit des einen ist verschieden von der Unendlichkeit des anderen: Gott

ist nämlich das gesamte Unendliche, in eingefalteter und alumfassender Weise [tutto l’infinito

complicatamente e totalmente], das Universum hingegen ist alles im allem (wenn man überhaupt von

Alumfassendheit sprechen kann, wo es weder Teil noch Ende gibt) in ausgefalteter und nicht in

allumfassenderweise [explicatamente, e non totalmente] ... weil der eine unendlich und das andere endend

ist, aufgrund dessen, dass das allumfassend und in allumfassender Weise in allem ist, was zwar insgesamt

unendlich, aber nicht allumfassend unendlich ist; denn letzteres steht der Unendlichkeit raümlicher
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Zo heeft dan toch het eindige maar onbegrensde universum een beargumenteerd Hermetische basis.
Stevin komt echter - los van het Hermetische - ook met eigen argumenten. Zie de tekening hierna.
Zijn redenering op dit punt is niet meer dan meetkunstig van aard, en dat in rationeel empiristische zin: 
hij gaat uit van een oneindig heelal waarvan hij vervolgens een empirisch op te vatten verklaring geeft:

 

Op het eerste gezicht lijkt Stevin een heelal-beeld getekend te hebben met de zon en de aardbaan
excentrisch bij F. Dat is niet zo. De getrokken buitencirkel is niet de grens van het heelal. Het is een
denkbeeldige cirkel voor het ondersteunen van zijn redenering. 
Waar men op aarde ook staat, een beschouwer kijkend richting B ziet precies hetzelfde als een
beschouwer kijkend richting D, en is niet in staat een diepte-verschil waar te nemen tussen de links
getekende cirkelboog en die rechts. Derhalve kan niet worden bepaald dat de zon in het midden staat van
het heelal. De grootte van ons zonnestelsel is vergeleken met die van het heelal niet meer dan een punt.
Er zijn echter volgens Stevin louter praktische overwegingen om de plaats van de zon als centraal te
beschouwen: voor alle intersubjectieve plaatsbepaling in en buiten het zonnestelsel is het nu eenmaal
nodig ergens een vast punt aan te nemen. Dat is dan de enige reden. 
Voor het nameten van het zonnestelsel in beide systemen - die van Ptolemeus en die van Copernicus - 
maakt Stevin gebruik van de ervaringsdagtafels - ephemeriden - van Johannes Stadius (1527-1579).
Zijn grondige bespreking, waarbij hij laat zien dat deze op een willekeurig gekozen zelfde moment
precies dezelfde uitkomst geven, geeft hij met een helderheid en duidelijkheid die groter is dan bij
Ptolemeus en Copernicus.  354

Opvallend is dat Stevin de Ptolemeïsche ‘kristallen’ sferen vervangt door louter meetkundige vormen.
Die sferen kunnen er niet zijn omdat zij elkaar bij de diverse planeten in de weg zouden staan. Volgens
Pannekoek komt Stevin op deze gedachte door zijn studie over eb en vloed, waarbij de maan het water
rond de aarde voert zonder dat daarbij een of andere sfeer betrokken is. 355

Dit is niet het enige. Planeten die verder weg staan - dat blijkt uit (zeldzame) conjuncties - lopen

De plaats van de zon is onbepaald.

Ausdehnung entgegen.”, in Über das Unendliche, das Universum und die Welten (1584) - Over het

Oneindige, het Universum en de Werelden - zoals weergegeven in Elisabeth von Samsonow, Giordano

Bruno, München (Diederichs, herausgegeben von Peter Sloterdijk) 1995, p.448. 

Zie A.Pannekoek, “The Heavenly Motions”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol.III, Amsterdam354

(Swets & Zeitlinger) 1961, p.15 en p.18.

Ibid., pp.12-14.355
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langzamer dan die dichterbij. Dan zou het vreemd zijn dat de vaste sterren die nog veel verder weg zijn, in
tegenstelling daarmee met de snelheid van één dag rond de aarde zouden draaien. 
Ook worden tegen Copernicus gerichte argumenten dat bij een draaiende aarde torens en gebouwen
zouden omwaaien, of dat iets dat recht omhoog wordt geworpen niet op dezelfde plaats weer zou
neervallen, door Stevin ontzenuwd.  De steeds aan zichzelf evenwijdig blijvende ofwel vaste stand van356

de aardas - ter verklaring waarvan Copernicus een extra jaarlijkse beweging van de aarde moet invoeren -
wordt door Stevin verduidelijkt door aan te nemen dat de aarde een magneet is met vaste polen, al hoeft
de aardas niet met haar magneet-as samen te vallen. Stevin komt met het voorbeeld dat een schip met een
op een vrij draaiend kompas gestoken strootje evenwijdig aan de aardas, hoe het schip zich ook wendt of
keert, dat strootje steeds evenwijdig aan de aardas zal blijven staan. Dit argument komt van William Gilbert.  357

Stevin voegt daar aan toe dat alle planeten zich in nagenoeg hetzelfde vlak bewegen: de planeten vliegen
niet als duiven rond een toren. Dit laatste is niet afkomstig van Gilbert, maar van Stevin zelf. 358

William Gilbert (1544-1603) - die de aarde beschouwt als bezield - heeft experimenteel bevonden dat de
aarde zich als één grote bolvormige magneet gedraagt. Hij komt tot deze conclusie door de inclinatie van
de magneetnaald op verschillende breedtes op aarde te vergelijken met de stand van een naald op een
bolvormige magneet van magnetiet. Een methode die kennelijk voor Stevin acceptabel is.
Ook Gilbert is van mening dat de genoemde kristallen sferen er niet zijn, omdat Tycho Brahe reeds in
1572 en 1577 kometen had waargenomen die zich ongehinderd door enige sfeer ver boven de maan - in
het ‘bovenmaanse’ bewogen.  359

Robert Westman meldt dat Stevins “Vanden Hemelloop” uitsluitend bestemd is voor prins Maurits en dat
niets erop wijst dat het voor het onderricht aan de universiteiten bestemd zou kunnen zijn. Stevin heeft het 
bedoeld als toelichting bij Copernicus’ De Revolutionibus. 
Verder zegt Westman dat Stevin zich niet uitlaat over de problemen in de astrologie, die een centrale zon
met een bewegende aarde met zich meebrengt. Astrologie wordt door Stevin als wetenschap niet
uitgesloten.  In zijn filosofie van de wijzentijd zegt Stevin dat: 360

             “nadiì mì hier [tegen Copernicus] neemt dat de locht of den hemel die dì Eertcloot vervangt [invangt], niet356

en draayt metten Eertcloot, maar d’een zonder d’ander, soo sal de locht om den vasten Eertcloot vlieghende

even soo stijf teghen de gestichten strijcken, als den loopenden Eertcloot teghen de stilstaande locht, want

genomen dat een stock over einde gesteken sy in een loopende rivier, en een ander stock deur een

stilstaande water over einde voort ghedronghen worde, soo ras als t’water vande rivier loopt, t’is toe te laten

dattet water teghen d’een en d’ander stock evestijf sal drucken: En alsoo soudet oock openbaerlick toegaen

mette locht teghen de ghestichten, of de gestichten teghen de locht. Vyt het ghene voorseyt is soude

volghen, dat yet op een vasten Eertcloot opspringhende, niet ter selver plaets weerom neer en soude vallen,

maer soo verre van daer als hem de locht daerentusschen wech dronghe. Doch sulx niet ghebeurende, soo

ist nootsakelick dat de lochtcloot en den Eertcloot van hem vervangen [door hem ingevangen], t’samen een

cloot maken, die mette stelling eens vasten Eercloots int geheel stil staet, of mette stelling eens draeyenden

Eertcloots int geheel draeyt”, Ibid., pp.252-253.

Stevin kent het werk van William Gilbert (1540-1603), De magnete, magneticisque corporibus, et de357

magno magnete tellure; physiologia nova, plurimus et argumentis et experimentis demonstrata, Londini

(Petrus Short) 1600.

Stephen Pumfrey, Latitude & the Magnetic Earth, New York (MJF Books) 2002, p.216.358

O.c., p.92.359

Robert S.Westman, The Copernican Question, Prognostication, Skepticism and Celestial Order, Berkeley360

and Los Angeles (University of California Press) 2011, p.427.
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   “ons seer veel dadelicke ervaringhen ghebreken, daermen de consten een vaste grondt op gheeft.” 361

Bij gebrek aan onderzoeksfeiten is het niet mogelijk de kunsten uit de wijzentijd snel terug te vinden. 
Hij zegt daar tevens dat er te weinig ervaringsgegevens zijn uit de astrologie - hij doelt daarmee ook op
astronomische gegevenheden - ook waar het voorspellingen uit de stand van sterren en planeten ten
opzichte van de aarde betreft. Stevin neemt de astrologie serieus en wijst - in de marge - met name op de
judiciële astrologie, die voorspellingen poogt te doen over oorlog, natuurrampen en dergelijke, terwijl de
natuurlijke astrologie zich beperkt tot standen van zaken voor weersvoorspelling en van medisch belang.  362

Hij beschouwt de astrologie als een wetenschap in wording. Net als vrijwel iedereen in zijn tijd is hij
ervan overtuigd dat de wereld van de sterren invloed uitoefent op het leven op aarde. Het Corpus
Hermeticum bevestigt dat: 
   “Alle mensen, zonder uitzondering, zijn aan het noodlot onderworpen, dat wil zeggen: hun leven is

bepaald door de constellatie van de sterren bij hun geboorte en bij hun ‘overgang’. Dat is alles van a
tot z door de voorbeschikking bepaald.” 363

Op dezelfde plaats meldt Westman dat Gilbert kritiek heeft op Stevins magneetnaaldaanwijzingen voor de
lengtebepaling op zee. Die zijn handig voor het doel dat Stevin zich gesteld heeft, maar ze berusten niet
op een algemene regel.   364 365

Om zijn argument van eenvoud extra kracht mee te geven gebruikt Stevin een verhelderende allegorie -
zie de tekening hierna - waarin hij de zon vervangt door een admiraalsschip A, de binnenplaneten
Mercurius en Venus door de schepen B en C, de aarde door schip D en de buitenplaneten Mars, Jupiter en
Saturnus door de schepen E, F en G. 
Iemand op schip D - de aarde - die meent dat zijn schip stil ligt, terwijl de andere schepen op
onregelmatige wijze rond hem heen draaien, zou in verwondering kunnen zeggen: 
   “Wat een vreemde saeck ist, dat telckemael als een der drie schepen E,F,G comt in een rechte lini van

hem over ons totten Admirael A [de aarde ligt dan op de rechte tussen A - de zon - en dat schip], soo is
dan elck van dien ons altijt ten naesten [het meest dichtbij]: En ten versten, wesende in de selve rechte
lini over d’andere sijde vanden Admirael, hoe onghereghelt oock hun ghedurighe vaert is ...”

Simon Stevin, “Van syn bepalinghen int ghemeen”, Wisconstighe Ghedachtenissen, Stuck I, Leyden (Jan361

Bouwensz.)1608, p.18 en p.19.

Voor een nader onderscheid tussen judiciële en natuurlijke astrologie zie Eric Jorink, Het Boeck der362

Natuere, Leiden (Primavera) 2006, p.126.

CH XII, 6.363

Voor de lengtebepaling op zee in deze periode zie C.A. Davids, Zeewezen en wetenschap: de wetenschap364

en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland, Amsterdam (De Bataafsche Leeuw) 1986,

pp.69-85.

Gilbert heeft één vooringenomen  regel: de aarde is één grote bolvormige magneet. Hij bevestigt dat door365

de magneetstanden van een bolvormig model  te vergelijken met de magneetstanden op aarde. Dit is een

vorm van rationeel empirisme omdat de plaats van de naaldstanden op aarde vooraf door het model wordt

bepaald. Stevin zit dichter bij empirisch onderzoek als methode omdat hij met aangeleverde feiten werkt

zonder regel vooraf. Op Gilbert’s methode ga ik niet nader in.
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Een ervaren metgezel die weet hoe het met de zaak gesteld is zou hem in Stevins woorden kunnen zeggen: 
   “Ghy breeckt u hoofd met voor wonder te houden daer gheen wonder en is, want ons schip t’welcke ghy

meent stil te legghen, vaert gheduerlick rondtom de drie schepen A,B,C, waer uyt nootsackelick
volght, dat soo dickwils wy sijn tusschen den Admirael A en een der drie E, F, G, soo moet ons dan
elck van dien ten naesten sijn, en ten versten als A tusschen ons en een van hemlien is.” 366

De metafoor van schepen op een ruime zee ligt voor de hand: het wateroppervlak ligt nagenoeg
horizontaal, men kan varen of draaien zo men wil, en de plaats voor de zon ligt niet eenduidig vast.
Hoewel Stevins bevindingen van eb en vloed niet rechtstreeks met de aardbaan van doen hebben, ga ik
daar toch op in, omdat de invloed van de maan bij het probleem van de kristallen sferen reeds is genoemd. 
In zijn “Vande Spiegheling der Ebbenvloet” kent Stevin de oorzaak van de getijden toe aan de maan. 367

Daarin is hij niet de enige, Johannes Kepler (1571-1630) is dezelfde mening toegedaan. 368

Stevin denkt zich in, uit overwegingen van symmetrie en op hoofdpunten analoog aan wat is
waargenomen, dat de aarde omwikkeld is door een ellipsoïde van water, dat storende factoren zoals
bijvoorbeeld de wind afwezig zijn, dat de maan de top van de ellipsoïde naar zich toe trekt en het
tegenpunt daarvan van zich afduwt. 
In die punten is het hoogwater en daar waar de ellipsoïde op haar smalst is vindt men laagwater. 
Zo ontstaat er rond ongeveer een dag - Stevin rekent dat met Maurits precies uit - tweemaal vloed en
tweemaal eb. Zie zijn tekening hierna..

A.Pannekoek, “The Heavenly Motions”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol.III, Amsterdam (Swets366

& Zeitlinger) 1961, p.140.

The Principal works of Simon Stevin, Vol.III, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1961, pp. 331-357.367

             “If the earth should cease tot attract its waters to itself, all the sea water would be lifted up, and would flow368

onto the body of the moon”, Johannes Kepler in William H.Donahue, Selections From Kepler’s Astronomia

Nova, Santa Fe - New Mexico - (Green Lion Press) 2004, p.13.
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In zijn idealisering neemt hij daarin ABCD als de cirkel van de aequator. FGHI is de door de maan
veroorzaakte ellipsoïde van water, die de maan (K) in deze vorm in haar beweging rond de aarde volgt. 
In de buurt van de polen als de maan noordelijk staat ligt dit anders, dan is er daar slechts eenmaal vloed
en eenmaal eb per etmaal (hij geeft getuigenissen weer van schippers die dat hebben waargenomen). 
Ook meldt Stevin dat na een springvloed - dat is niet lang na volle of nieuwe maan - bij eb het laagwater
lager is dan bij gewoon doodtij, waarmee men in Oostende - dus tussen 1601 en 1604 - zijn voordeel heeft
gedaan bij het aanleggen van verdedigingswerken. De oorzaak is dat een grotere hoeveelheid
aangetrokken water minder water overlaat voor de stand bij eb. Stevin heeft echter niet opgemerkt dat de
hogere stand bij springtij samenhangt met de invloed van de zon, die door het in lijn staan met aarde en
maan aan dat hoge hoogwater meewerkt.
Verder rekent hij voor, met behulp van stellingen uit zijn Waterwicht, dat het voor de maan relatief
gemakkelijker is een grote hoeveelheid water - van een oceaan - naar zich toe te trekken dan een kleinere
hoeveelheid die zich bijvoorbeeld in een rivier of in een meertje bevindt. Dat is dan ook de oorzaak ervan
dat aan de westelijke kusten de hoogwaterbeweging zich van de oceaan naar de rivieren - dus van west
naar oost - ontwikkelt. Ook is er een vorm van traagheid: het tweewekelijks springtij doet zich
bijvoorbeeld altijd een paar dagen later voor dan het opkomen van volle of nieuwe maan. 
Tevens vraagt Stevin om aanvullende feiten teneinde te kunnen bepalen of zijn theorie juist is waarbij
naar hij hoopt, tevens de vraag kan worden beantwoord of de maan trekt of duwt.
In dit gedeelte over de wijzentijd blijkt Stevin, onafhankelijk van Hermetische beïnvloeding, met eigen
argumenten te komen. Het Hermetisme is hier een stuk minder dwingend dan het is bij de ‘clootcrans’, bij
de hefboom, bij de symmetrie, bij zijn beschouwing over natuurwetten of bij het ‘principe’ van Giordano
Bruno waarnaar hij verwijst. Stevin zou deze bevindingen ook zonder het Hermetisme gevonden kunnen
hebben. Desalniettemin worden deze door het Hermetisme op zijn minst bevestigd; hij kan er door
geïnspireerd zijn.
Laten wij de volgende van de genoemde punten die Stevin als tekenen van een gewezen wijzentijd ziet, in
beschouwing nemen.

De algebra en de meetkunde

Over het tweede en derde teken - respectievelijk de algebra en de meetkunde - zegt Stevin dat de Grieken 
geen notie hadden van algebra. Resten van de algebra zijn uit veel oudere bron langs Arabische weg tot
ons gekomen. De meetkunde van de Grieken is de enige wiskunst die hen uit de wijzentijd overgebleven
is. Gelukkig zit daar Euclides’ grondpatroon in, die de wijzen ons als waardevolle bewijsmethode hebben
nagelaten.
Over getallen zegt het Corpus Hermeticum:
   “de stoffelijke lichamen waaruit het heelal is opgebouwd zijn allemaal een veelvoud. Hun identiteit

bestaat daarin, dat zij als samengestelde lichamen steeds weer in elkander overgaan. En zo bewaren zij
in zekere zin toch hun identiteit voor altijd. Bovendien wordt ieder samengesteld lichaam door een
bepaald getal gekenmerkt. Zonder een bepaald getal kan geen verbinding of samenstelling of
ontbinding tot stand komen. Het zijn de afzonderlijke énen die het getal baren, groter maken, en weer
in zich opnemen wanneer het wordt ontbonden. En de grondstof van alle getallen is de 1 [één]. 369

Ook voor Stevin is de rekenkunst een wetenschap die moet worden gezien als een principieel fundament
voor het bewaren van het universum.  370

CH XII, 14, 15.369

             “L’Arithmetique ... est science utile ... voire un des forts & principaux fondamens de la conservation de tout370

cest univers ... Certes plusieurs Philosophes anciens & modernes, ne se sont pas exercez sans raison si

diligemment en icelle”, in “L’Arithmetique”, Leiden 1585, The Principal Works of Simon Stevin, Vol.IIb,
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Dat begint met het getal één. Hij pleit ervoor om ‘één’ te beschouwen als een getal. 
Euclides schrijft dat een getal een veelvoud is van eenheden. De eenheid zelf zou dan geen getal zijn
omdat het beginsel van een zaak niet die zaak zelf is. Al is dat zo, voor het getal ‘één’ is Stevin het daar
niet mee eens. Hij acht het getalbegrip van Euclides te smal.
Hij beschouwt het getal in de eerste plaats als ordinaalgetal (een ordinaalgetal geeft de hoeveelheid van
een geordende verzameling aan).  Het begrip kardinaalgetal (de hoeveelheid van een ongeordende371

verzameling) kent hij niet. Dat is van later tijd.
Zo’n ordinaalgetal geeft een zekere uitgestrektheid aan, die Stevin zeer letterlijk neemt. Zo is het
opvallend dat hij in het ‘Grootboeck van ’t jaer 1604' - waarin de uitgaven van prins Maurits zijn
opgetekend - het jaar 1604 laat beginnen met ‘0 januari’. De ‘0’ heeft hier dezelfde functie als de uiterste
punt aan het begin van een lijn. De eenheid van de ‘één’ van 1 januari strekt zich na die ‘0’ over de gehele
dag uit. Zo komt als vanzelf de afstand er bij. Hetzij in tijd, hetzij in ruimte. 
Dit impliceert dat Stevin de meetkunst en de rekenkunst als aanverwante wetenschappen beschouwt, te
meer daar ook in de meetkunst wordt gerekend. 
Giordano Bruno geeft hierin op het Corpus Hermeticum een voor Stevin belangrijke aanvulling:
   “omdat het niet mogelijk is de maat te begrijpen zonder begrip te hebben van de getallen ... zijn de

rekenkundige vergelijking en evenredigheid geschikter dan de meetkundige om ons, door middel van
de veelheid, te leiden naar de beschouwing en het begrip van dat ondeelbare beginsel dat, aangezien
het de enige en oorspronkelijke substantie van alle dingen is, onmogelijk een vaste en welomschreven
naam kan hebben” 372

Bij Stevin zijn het de evenredigheden die ons in de wiskunsten de werking van de dingen laten zien.
De uitdrukking ‘evenredigheid’ is zelfs een meesterwerk van de natuur omdat het woord voor
‘Duytschen’ reeds uit zichzelf begrijpelijk is: ‘even’ van ‘reden’ ofwel ‘gelijk van verhouding’. 373

Stevins uiteenzetting over molens had kennelijk moeten worden ingepast in een groter geheel, waarvan
ons de inhoudsopgave bekend is en dat als volgt luidt: 
   “Cortbegryp. Eerst de gestalt des molens int gemeyn. Daerna vant gaende werck: camrayen ende

schyfloopen. Ten derden vande persingh des waters. Ten vierden van de windt, vant roersel des
waters, ubi nulla proportio” (dat is: waarin geen evenredigheid is). 374

Als er volgens Stevin geen evenredigheden te vinden zijn, dan is het onmogelijk om er in wiskunstige zin
iets over te zeggen. Dan moet men in zijn ervaring zoeken naar datgene wat zich steeds hetzelfde gedraagt
ofwel een ‘vaste gang’ heeft (zie hoofdstuk II, pagina 34). Hetzelfde doet zich voor bij het verschijnsel
wrijving (zie hoofdstuk III, pagina’s 66 en 67). Daarvan zegt hij:
    “Dat de gheroerden met haer beletselen [wrijving] in gheen everedenheyt en bestaen.” 375

Wiskunstig gezien laat hij de wrijving dan ook geheel buiten beschouwing.
Met evenredigheden bedoelt Stevin dat in een wiskunstige vergelijking de verhouding tussen dat wat men
invoert met hetgeen er daarbij uitkomt steeds dezelfde verhouding moet hebben. Daarbij kunnen
meetkundige verhoudingen zonder meer rekenkundig worden geïnterpreteerd.

bezorgd door D.J.Struik, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1958, p.489.

“C’est premierement l’ordre, tel qui est mien”, ibid. p.489.371

“Over de Oorzaak, het Principe en het Ene”,  Italiaanse dialogen, Amsterdam (Ambo) 2000, p.110.372

Dialectike, p.156.373

In Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634, publié avec une introduction et des notes par C. de374

Waard, Tome Deuxième 1619-1627, La Haye (Martinus Nijhoff) 1942, p.294 (fol.201r).

Zie The Principal Works of Simon Stevin, Vol. I, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1955, p.508.375
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In zijn “Anhang” bij de Weeghconst en het Waterwicht maakt hij bezwaar tegen de opvatting dat de
meetkunst strikt gescheiden moet blijven van de rekenkunst. Men ontkomt er binnen de meetkunst niet
aan dat men oppervlakken bijeen neemt - optelt - of hun verhouding bepaalt - op elkaar deelt. Voor de
weegkunst geldt dat evenzeer.
Ook hier is het niet zo waarschijnlijk dat Stevin zijn mening geheel en al op de hierbij genoemde
Hermetische punten gebaseerd heeft. Eerder is het andersom: hij vindt een bevestiging in het Corpus
Hermeticum: “de grondstof van alle getallen is de 1 [één]”. Dan hoort ook de ‘1’ er bij. Althans volgens
Stevin. Hij blijft de Stevin die, overwegende wat hem raakt, dit tot zijn persoonlijke mening verwerkt.
Net als Giordano Bruno, die immers ook over het Hermetisme heeft nagedacht. Dat is hem welbekend.

De hoogte van de dampkring

Het vierde teken van een gewezen wijzentijd heeft betrekking op de hoogte van de dampkring, die bij de
oude wijzen bekend was. Stevin is daar verrukt van, omdat 
   “eertijds by de Wisconstenaers een seltsaem ondersoucking gheweest is vande weerelts ghestalt en

natuerens verborghen eygenschappen.” 376

Er hoort een tekening bij, die ik overneem uit Dijksterhuis’ Simon Stevin omdat die duidelijker is dan die
van Stevin - de saillante hoeken worden benoemd - en omdat een paar overbodige lijnen van Alhazen
(965-ca.1040) - bij wie het is terug gevonden - zijn weggelaten. 377

De oorsprong ligt bij Alhazen (965-ca.1040), alhoewel die volgens Stevin in de wijzentijd ligt.
Hij neemt het over van Petrus Nonius (1502-1578) die het op zijn beurt overnam van de Latijnse vertaling
uit het Arabisch van Gerard van Cremona (1114-1187).
Voor iemand die bij punt B staat  - zie boven -  breekt bij punt H de dageraad aan. Op dat moment
verlicht de uiterste zonnestraal KH daar de dampkring (NH is daarvan de hoogte).
Van Alhazen komt het gegeven dat hoek á gelijk is aan 19 . Zo ver staat de uiterste straal van de zon0

onder de horizon bij het aanbreken van de dageraad (volgens Alhazen komt deze straal van het
middelpunt van de zon, maar dat is volgens Stevin onjuist, het is de uiterste straal.
De damphoogte plus de aardstraal is EH. De verhouding EH : EB - dat is de secans van een half á -
vermenigvuldigd met de lengte van de aardstraal geeft de lengte van EH. 

Wisconstighe Ghedachtenissen, o.c., Stuk I, p.15.376

E.J. Dijksterhuis, Simon Stevin, ’s-Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1943, p.167.377
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Die verminderd met de aardstraal geeft als uitkomst de afstand NH ofwel de hoogte van de dampkring. 
De uitkomst van Stevin komt na omrekenen neer op ongeveer 87 kilometer.
Het Corpus Hermeticum zegt daarover:
   “de mens klimt zelfs op ten hemel en meet hem en weet welke hoogten en diepten de hemel heeft.”  378

Dit kan Stevin ertoe gebracht hebben om de berekening van de hoogte van de dampkring als een teken
van de wijzentijd te beschouwen, want kennelijk is dit reeds bij Hermes Trismegistus bekend. 
Hoe dan ook, ‘hoogten’ en ‘diepten’ staat in meervoud:  na de bepaling van de damphoogte in
Wisconstighe Ghedachtenissen, gaat Stevindirect door met het geven van methoden voor het vinden van
de hoogten en diepten van het wolkendek. 

Hermes Trismegistus en de ‘stofscheyding’

Over het vijfde teken van een gewezen wijzentijd, waarin Hermes Trismegistus wordt genoemd, sprak ik
al eerder waar het onderscheid tussen het technisch hermetisme en het filosofisch Hermetisme aan de
orde is gekomen. Zie hoofdstuk III, pagina 61 en 62. In de wijzentijd was - qua Stevins definitie - alles uit
de scheikunde bekend.
Met die scheikunde - die in het oudste onderzoek ook alchemie wordt genoemd - houdt Stevin zich niet
nader op, behalve de onderzoeksaanwijzingen die hij daar geeft.
Nader bezien kan over de eerste vijf tekenen van Stevins wijzentijd worden gezegd, dat deze zo niet uit
het Corpus Hermeticum afgeleid, dan toch daardoor worden bevestigd. Ook het Corpus Hermeticum
bevat waarheden uit de veel oudere dus meer wetenschap bevattende wijzentijd.

Het zesde teken

Het zesde teken is ontstaan uit een combinatie van het Corpus Hermeticum en de visie van Giordano
Bruno die daar op aansluit. Bij elkaar genomen is dit zesde teken volmaakt Hermetisch. 
Het teken handelt over magiërs die destijds met kennis van oorzaken verschrikkelijke dingen deden. 
In het Corpus Hermeticum vinden we:
   “Gods werken zijn als het ware uitstralingen, van de Kosmos zijn de uitstralingen occulte krachten, de

werkingen van de mens zijn magische kunsten en wetenschappen. Gods werkingen komen door de
Kosmos heen en bereiken de mens door de natuurlijke stralingen, de occulte krachten door de sterren,
en mensen beïnvloeden mensen met magische technieken en geheime wetenschappen.
Dit is de wijze waarop de bestiering van het Al is georganiseerd: zij hang af van het Ene Wezen en
dringt overal door met de Geest [nous]. ... Zalig de ziel die daarvan vervuld is, onzalig de ziel die
daarvan verstoken is”. 379

Dit laatste is wat Stevin als gelovig mens verschrikkelijk acht. Iets anders kan het niet zijn. 
Het zesde teken is het meest belangrijke teken van de zes.
Vooral zijn uitdrukking ‘kennis van oorzaken’ - die Stevin ook in zijn perspectiefleer gebruikt  - is van380

belang. Daarmee zijn de wiskunsten verbonden, waarin deze kennis van oorzaken is verwerkt. In feite
zegt Stevin in dit teken dat de natuur van laag tot hoog geheel en al wiskunstig van aard is.

CH X, 25.378

CH X, 22, 23. In de toelichting: in de Oudheid zijn tal van astrologische, alchemistische en magische379

geschriften op naam van Hermes Trismegistus overgeleverd (besproken in A. Festugière, La Révélation

d’Hermes Trismégiste I, Parijs 1950).

Simon Stevin, “Vande Deursichtighe” in Wisconstighe Ghedachtnissen, Leiden 1605, Stuk III, p.4.380
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Met de oorzaken erbij komt dit van Giordano Bruno, uit diens De la causa, principio et uno (1584) - Over
de Oorzaak, het Principe en het Ene. 381

Bruno ontwikkelt in dit werk - contra Aristoteles - een gewijzigd oorzakelijkheidsbegrip, al handhaaft hij
diens terminologie. Zie hoofdstuk III, pagina 72-74. 
Overzie ik dit geheel dan ligt het voor de hand dat bij Stevin het begrip ‘werking’ uit het permanente
karakter van Bruno’s ‘Bewirkendes’ ofwel uit diens ‘Prinzip’ te voorschijn gekomen is. Tevens heeft hij
het ontmoet in het grondpatroon van Euclides. Nader bezien komt bij Stevin zijn ‘kennis van oorzaken’
overeen met de werking, zoals die in de wiskunstige evenredigheden tot uiting komt. 
Het ‘hoe’ - de werking - staat voorop. Uiteraard is een notie van ‘werking’ in de ervaringstechniek en in
de ambachten al heel lang bekend. Hier echter wordt er de nadruk op gelegd.
Voor Stevin is ‘werking’ in al zijn werken een basisbegrip. In de beginselen van de Weeghconst en het
Waterwicht komt het voor in de vergelijkingen van zijn ‘voorstellen’ (probleemstellingen).
De nieuwe natuurwetenschap qua werking is afkomstig van Stevin en stoelt op Giordano Bruno.
Overigens komt de term ‘werking’ ook in het Corpus Hermeticum voor (zie bijvoorbeeld CH X, 22).
‘Wisconst’ omvat bij Stevin meer dan de abstracte wiskunde op zichzelf. Bij Stevin is het een ‘concrete
abstractie’. Dat wil zeggen dat iedere wiskunst een volmaakte weerspiegeling van substantiële
wezenstrekken uit de natuur in zich draagt. Het zijn deze wiskunsten waarvan Stevin zegt dat het vrije
wiskunsten zijn (anders dus dan de huidige modelmatige fysica, die niet volledig met
natuurverschijnselen samenvalt - die geen weerspiegeling maar eerder een afspiegeling is van de natuur).
Stevins wijzentijd samenvattend geeft aan dat de eerste vijf tekenen die hij als een zeker bewijs ziet voor
het bestaan van een wijzentijd weliswaar Hermetische aanwijzingen bevatten, maar dat deze minder
dwingend zijn dan die van het zesde teken, waarin hij over kennis van oorzaken spreekt. 
Dat laatste stoelt op Giordano Bruno en het Corpus Hermeticum. Het zesde teken, over de wiskunstige
natuur en wat wetenschap is, heeft hij niet op eigen kracht gevonden. 
Derhalve zit er verschil in gewicht dat bij Stevin aan de Hermetische bevindingen moeten worden
toegekend. Daarnaast gaat het Hermetische ‘werking’ via Euclides’ grondpatroon een eigen leven leiden.
Dat is niet het enige. Ook bij eenzelfde Hermetische bevinding, bijvoorbeeld bij die van de hefboom, zit
er enig verschil in de wijze waarop hij die in zijn methode toepast. 
Zo wordt de verbetering in zijn molens door middel van zijn Hermetische hefboom, nog rationeel
empirisch uit een vrije wiskunst als de Weeghconst verklaard. 
Bij de zeilwagen is dat niet meer het geval.

Bevindingen rond Stevins molens en zijn zeilwagen

Zoals eerder reeds is verduidelijkt, onderneemt Stevin steevast pogingen om ambachtelijke processen of
technische producten voor het gebruik te verbeteren. Bij hem is alle techniek gericht op een zo efficiënt
mogelijke werking voor het gebruiksdoel. 
Een goed voorbeeld is te vinden in zijn molens, in het geheel waarvan hij ter verbetering naar
mogelijkheden zoekt om zijn Hermetisch geïnspireerde hefboom daarin toe te passen: daartoe vergroot hij
voor zover mogelijk het scheprad dat water uitmaalt, hij verwisselt kroonwiel en kamrad waardoor de
molen langzamer draait - bij snel draaien spat er teveel water weg dat niet wordt benut - en brengt hij op
de wiek-as een loos meedraaiende extra verzwaring aan die geen ander doel kan hebben dan het
verminderen van de trilling die in de wiek-as optreedt. Afbeeldingen daarvan komen hierna. 
Het laatstgenoemde kan niet rechtstreeks afkomstig zijn uit de theorie van de ‘weeghconst’. Dat geldt ook

Giordano Bruno, Von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen, hrsg Paul Richard Blum, Hamburg (Felix381

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

Bruno persoonlijk, zijn er in opgenomen. 
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voor het vergroten van het scheprad, al heeft dat er zeker mee te maken.
Dat houdt in dat Stevin naast zijn pogingen tot het theoretisch doorzien van een dergelijk mechaniek, ook
de meest handige ambachtelijke inrichting of inwendige organisatie op het oog heeft.
Het wijst erop dat hij het geheel van het mechaniek theoretisch zou willen doorgronden, dus ook de
interne structuur ervan, vergrotingsmogelijkheden en trillingsdemping inbegrepen. Dat geldt voor alle
technische zaken waarmee hij bemoeienis heeft.  382

Er zijn immers geen wonderen, zegt hij in de “Uytspraeck vande Weerdicheyt der Nederduytsche Tael”.
In beginsel is alles is te verklaren. Zeker geldt dat voor de techniek: op zijn meervoudig bruikbare klok -
octrooi van 1589 - laat hij als merk zijn ‘clootcrans’ stempelen waarmee het ‘wonder en is gheen wonder’
onverbrekelijk is verbonden. Het doet denken aan Traktaat III van het Corpus Hermeticum: 
   “En de goden bewerkten de geboorten der mensen met het doel ... dat de mensen zo de goddelijke macht

zouden leren kennen en in staat zouden zijn de verschillen tussen goed en kwaad te onderkennen en de
kunstige vervaardiging van goede en nuttige dingen uit te vinden”. 383

Stevin werkt niet met de schroef van Archimedes. Met zijn scheprad heeft hij voldoende succes en
bovendien is de schroef van Archimedes in 1589 bij octrooi voorbehouden aan Cornelis Dircksz Muys,
stadstimmerman - zeg stadsarchitect of directeur openbare werken - van Delft, een goede bekende van
Simon Stevin.  Overigens is Muys daarmee niet origineel. De schroef is al beschreven in Vitruvius’ 384

De Architectura (in boek X, hoofdstuk 6), een werk dat in de zestiende eeuw vele malen opnieuw is
uitgegeven na Fra’ Giocondo’s eerste bezorging ervan te Venetië in 1511. Vitruvius denkt zich de
aandrijving via een tredrad, waarvan ik hierna de erbij gevoegde houtsnede van Fra’Giocondo laat zien.
Van Vitruvius’ De Architectura zijn geen tekeningen bewaard. Alle afbeeldingen erbij komen uit de
vijftiende of de zestiende eeuw. Daarbij komt nog dat ook Vitruvius niet origineel is. 
De schroef is in de Oudheid reeds langer bekend, waarbij het zelfs de vraag blijft of de schroef wel van
Archimedes zelf afkomstig is. Dat laat ik verder buiten beschouwing.

In de molentechniek heeft Stevin verscheidene wijzigingen aangebracht, die het best kunnen worden
vergeleken met een molen zoals die in zijn tijd gebruikelijk was.
De tekening hierna geeft een normale wipwatermolen weer, waarin met hoofdletters de elementen zijn

Stevin schrijft: “De eyghenschap en t’eynde der Spiegeling is datse verstreckt tot seker gront vande manier382

der wercking inde daet, alwaermen deur nauwer en moeyelicker toesicht de volcommenheyt der Spiegheling

so na mach commen, als de saecks einde tot Smenschen ghebruyck vereyscht.”, in “Vant Menghen der

Spiegheling en Daet”, Wisconstighe Ghedachtenissen, Leyden 1608, Stuk I, p.46.

CH III, 3.383

             “Cornelis Dircksz Muys invented a drainage mill driving an inclined shaft (1589), on which was an384

Archimedean screw.”, in R.J.Forbes, “Engineering”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol.V,

Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1966, p.313.
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aangeduid die voor de modificaties van Stevin van betekenis zijn.



- 152 - 

Hierboven duidt de letter ‘A’ op de boven-as die door Stevin de ‘wieckas’ wordt genoemd. Om de
‘wieckas’ is het bovenwiel of kroonwiel B aangebracht. Het is een kamrad. Een tandrad kan men het niet
noemen omdat tanden doorgaans voorzien zijn van een puntvormig eind, terwijl hier sprake is van
afgeronde pennen die eerder doen denken aan die van een gewone kam. Komen de wieken in draaiing dan
brengt het bovenwiel de bovenschijfloop C in beweging. Dat is een lantaarnwiel, van staven voorzien, zo
genoemd vanwege de vorm. Ook de hoofdspil D, ofwel de koningsspil, komt in draaiing met de
benedenschijfloop E. Dit lantaarnwiel brengt op zijn beurt het onderwiel F, een kamrad, in beweging
zodat via de horizontale water-as G ook het scheprad H - dat water uitmaalt - in draaiing komt.
Zo brengen de wieken achtereenvolgens en vrijwel gelijktijdig de wieckas A, het bovenwiel B, de
bovenschijfloop C, de koningsspil D en daarmee de benedenschijfloop E, het onderwiel F, de water-as G
en het scheprad H in beweging, om welk laatste rad het allemaal begonnen is, want dat doet - gevoed door
e windenergie van de wieken - het eigenlijke werk, namelijk het uitmalen van water.

Naar R.J.Forbes, “Engineering”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol.V,  p.417



- 153 - 

De aanverwante molen van Stevin - zijn molen te Cralingen van 1589 - ziet er uit als volgt:  

Een opvallend verschil met de normale molen is dat het bovenwiel geen kammen heeft en dat rond het
lage gedeelte van de ‘wieckas’ een lantaarnwiel is aangebracht. Van de bovenschijfloop is het
lantaarnwiel vervangen door een kamrad. De benedenschijfloop heeft een konisch verloop. Rond het
bovenwiel zonder kammen ligt een riem waarmee men de molen kan afremmen en die tevens voorkomt
dat de ‘wieckas’ door de wind naar boven zou kunnen worden opgedrukt.
Stevin noemt dit het “vangrat sonder cammen” soms met de toevoeging “mette vang daertoe”.
De - weinige - schoepen van het scheprad zijn afgezet met leer zodat geen water terugvalt in de bak.
Stevin heeft deze veranderingen aangebracht om het rendement van de molen te op te voeren, de slijtage
aan het gaande werk te verminderen - slijten en breken van kammen en staven - en de trilling die het
gevolg is van het voortdurend horten en stoten van de overbrenging te minimaliseren.
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Men moet dan weten dat qua rendement de techniek van deze molens, hoe vernuftig die ook in elkaar
zitten, zeer gebrekkig is. Afgezien van het voortdurend noodzakelijke onderhoud, gaat van de opgenomen
windenergie ten gevolge van wrijving en trilling ongeveer twee derde verloren. 385

Op Stevins verzoek van 1586 aan de Staten-Generaal voor een molenoctrooi wordt beschikt dat dit hem
zou worden verleend mits hij zou werken met andere instrumenten dan waarop eerder aan anderen octrooi
was verleend en mits hij de ‘pourtraicters’ - het technisch traktaat met tekeningen en beschrijving van de
werking - zou overleggen, die in het octrooi zouden worden ‘getransfixeerd’.
Het octrooi is hem gegund, helaas zijn de desbetreffende tekeningen verloren gegaan. De tekst van het
octrooi vermeldt niet veel meer dan “eenen watermolen door den welcken twater in meerder menichte
ende op corter tijt vuytet landt gemalen zal mogen worden dan door de gheene diemen alsnu gebruyct”.
Het gaat bij dit molenoctrooi dus om een groter vermogen. 386

In 1588 wordt dit octrooi opnieuw geregistreerd, nu door de Staten van Holland, en aangevuld met een
ander octrooi verleend door graaf Leicester, dat bedoeld is als een uitbreiding van het vorige. Daarin staat
dat Stevins molen vijfmaal zoveel water uitmaalt als normaal en dat hij kammen benut “die met haer
gantsche breede tseffens de staven geraecken wyens schijffloops d’een schijff grooter es als d’ander” (die
in hun volle breedte daarbij de staven raken waarbij van de schijfloop de ene schijf groter is dan de
andere). De schijfloop bij Stevin is dus konisch van vorm. Voorts is het een ieder verboden schepraderen
te maken waarvan de afmetingen de gebruikelijke met meer dan de helft overschrijden. Stevins scheprad
telt zes grote schoepen van zes voet lang en drie voet breed. 387

Van de vertragende proportie in het gaande werk wordt niets gezegd. Dat moet dus zijn opgenomen in de
‘pourtraicters’ die één geheel vormen met het octrooi. 
De vertraging valt echter eenvoudig op te maken uit het bovendeel van zijn molen. Het lantaarnwiel om
Stevins bovenas is kleiner dan het bovenwiel met kammen van de normale molen. 
Bij gelijke wieksnelheid van de twee molentypen impliceert dat een langzamer rondwentelen van zijn 
bovenschijfloop dan bij de gewone molen het geval is. Immers, als Stevins lantaarnwiel eenmaal heeft
rondgewenteld, is zijn bovenschijfloop - die met de kammen dus - nog niet zo ver. Bij de normale molen
ligt dat anders: bij eenmaal rondwentelen van het bovenwiel heeft de bovenschijfloop daar al nagenoeg
een volle slag gemaakt, zodat de koningsspil er sneller draait dan in de molen van Stevin. 

Zowel Dijksterhuis - in Simon Stevin (1942) - als Forbes - in The Principal Works Vol.V (1966)
denken, blijkens een uitdrukking als ‘moment’, teveel aan Stevins molens als aan een draaiend
instrument, als een werkende machine. In theoretische zin is dat bij Stevin niet het geval. 
Net als bij zijn ‘Almachtich’ neemt hij niet meer dan de evenwichtstoestand in beschouwing die constant
is binnen de werking van het geheel. Hij bekijkt het statisch, zoals alles in zijn Weeghdaet wordt bekeken
overeenkomstig de statica van De Beghinselen der Weeghconst. Andere middelen heeft Stevin niet. 
Bij wijze van spreken rolt hij de kammen en staven van zijn molen uit tot er precies zoals bij zijn
‘Almachtich’ een gewone hefboom ontstaat. De ‘macht’ van de draaiende wieken - op te vatten als de
lange machtarm - maakt zo evenwicht met de ‘last’ van het langzamer draaiende scheprad - aan de korte
lastarm - waarbij de ‘last’ (het op te heffen water) groter is dan bij molens van de gebruikelijke vorm.
Ook het ‘Almachtich’ brengt Stevin tot de Archimedische hefboom terug, waarbij hij Aristoteles’ visie
nadrukkelijk afwijst op grond van Hermetische overwegingen. Stevins molen is Hermetisch van aard.
Alvorens hier nader op in te gaan lijkt het gewenst te zoeken naar het antwoord op de vraag hoe Stevin bij
de molens op deze gedachten is gekomen. Molens zijn er overal en vormen een belangrijke bron van

R.J.Forbes, “Engineering”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol.V, Amsterdam (Swets & Zeitlinger)385

1966, p.44.

G.Doorman, Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16  - 18  eeuw, “s-Gravenhage386 e e

(Martinus Nijhoff) 1940, p.277 en Eerste Reeks Aanvullingen, 1942, p.17.

o.c., Eerste Reeks Aanvullingen, p.19.387
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energie. Het is echter in Delft, hoewel hij in Leiden woont, dat hij al in 1584 bezig is met het lozen en
aanvoeren van water. Dat houdt verband met zijn vriendschap met Jan Cornets de Groot, maar ook met de
situatie in Delft. 

De ‘duyvelsgatmolen’ te Delft

De ‘duyvelsgatmolen’ te Delft omstreeks 1573; Gemeentearchief Delft.
Tekst midden boven: “binne Delf bij Eynde Gheer Wegh”

Detail uit ‘Stadts Kaert’ van Delft (1675) met ‘Duyvelsgat’ en molentoren
Uit: De Kaart Figuratief van Delft, Rijswijk (Elmar) 1997
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In de stad bevinden zich vele bierbrouwerijen die vers water nodig hebben dat in onvoldoende mate
aanwezig is. Stevin en De Groot hebben in 1588 de voornoemde wijzigingen uitgeprobeerd aan het
‘duyvelsgat’ te Delft, waarvan de afbeeldingen hierboven een nadere verklaring geven.
Op beide afbeeldingen is de wal met weermuur en de brug te herkennen - op de bovenste prent loopt
iemand op die brug - waaraan de ‘duyvelsgatmolen’ staat. De molen is een torenmolen uit de vijftiende
eeuw die daar geplaatst is, aan de noordoost zijde van de stad, om de stad van vers water te voorzien. 
Hij staat aan het einde van de ‘Geerwech’, noord van de gracht ‘Geerwech Noord Zijde’ genoemd - de
linkerzijde van de onderste prent - en zuid van de gracht ‘Geerwech Zuid Zijde. 
Het water wordt aangezogen van de overzijde, over de stadsgracht heen, uit de Twee Molentjes Vaart.
Dwars in de stadsgracht zijn schotten geplaatst om het water beter van de Twee Molentjes Vaart naar de
Geerwech te kunnen geleiden.  In de gracht van de Geerwech ontstaat een zuiging omdat de molen het388

water voornamelijk aan één zijde van de gracht naar binnen maalt en het water aan de andere zijde dit
moet volgen. Een schuit daar ter plaatste krijgt derhalve van het water aan een zijde meer statische druk
dan aan de zijde waar het sneller beweegt, zodat de schuit onvermijdelijk tegen de kant wordt geduwd.
Dat is duivelswerk, want in die tijd wordt alles dat niet of niet goed begrepen wordt al gauw 
toegeschreven aan de duivel. Vandaar de namen ‘duyvelsgat’- zie de kaart - en ‘duyvelsgatmolen’.
Kennelijk was een nog snellere stroming van het water een vereiste. Stevin en De Groot hebben de
‘duyvelsgatmolen’ overeenkomstig de boven beschreven beginselen verbouwd. Zij doen dat met zoveel
succes dat zij in 1590 het verzoek krijgen iets verderop naar het zuiden aan dezelfde gracht er nog een op
dezelfde wijze in te richten.  389

Hiermee wil gezegd zijn dat deze technische verbeteringen niet rechtstreeks voortkomen uit Stevins
wiskunst en daarmee in het algemeen, dat techniek niet hetzelfde is als toegepaste wetenschap. 
De wetenschap komt er langs een omweg in. Eerst is er de maatschappelijke praktische vraag of behoefte,
op grond waarvan zich een uitdaging voordoet die leidt tot het invoeren van wetenschap in de technische
praktijk. Die kan daarmee worden verbeterd, en bijvoorbeeld resulteren in een groter rendement. 
Vaak begint het met het meten van het rendement zonder meer, zonder wetenschap. 390

Dat Stevin zijn theoretische mechanica invoert in zijn molens - en er daarmee toegepaste mechanica van
maakt -  is in zijn tijd een uitzondering.  Hij heeft er diep over nagedacht. Dat neemt niet weg dat wij391

zijn essay over molens te danken hebben aan het bier in Delft.
Op de stadskaart van Delft uit 1675 is de ‘duyvelsgatmolen’ afgebeeld zonder wieken. De reden moet
daarin worden gezocht dat er in later tijd in Delft nauwelijks of geen bierbrouwerijen meer waren, zodat

A. Bicker Caarten, Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland, Wormerveer (uitgever Noord-388

Holland) 1990, pp.118-119.

G.Doorman, Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16  - 18  eeuw, “s-Gravenhage389 e e

(Martinus Nijhoff) 1940, Eerste Reeks Aanvullingen, 1942, p.19.

John Smeaton (1724-1792) ontving van de Royal Society the Copley-medaille voor zijn An Experimental390

Enquiry Concerning the Natural Powers of Water and Wind to Turn Mills (1759). Daarin toont hij aan dat

het bovenslagwaterrad een veel groter rendement levert dan het onderslagrad. Eerder in de achttiende eeuw

waren hiernaar reeds eenvoudige effect-metingen verricht door Jacob Leupold (1674-1727) en Christopher

Polhem (1661-1750). Zie: Gisela Buchheim, Rolf Sonnemann (eds.) Geschichte der Technikwissenschaften,

Basel/Boston/Berlin (Birkhaüser Verlag) 1990, p.187.

             “for the first time in the history of technology machinery calculations are made with the aid of applied391

mechanics ... 150 years before Smeaton’s well-known experiments and measurements.” in R.J. Forbes,

Simon Stevin, engineer, Reprint from « Actes du VIII Congrès International d’Histoire des Sciences »e 

(Florence 3-9 September 1956) Pages 935-939, p.5. 



- 157 - 

de molen zijn functie had verloren. Achtergronden daarvan laat ik hier buiten beschouwing. 392

Van het succes van De Groot en Stevin te Delft is een getuigenis bewaard. 
Op 29 augustus 1590 verklaren “Schout, Burgemeesters, Schepenen en Regeerders” van de stad Delft dat
Stevin in 1588 op hun verzoek de molen op de veste bij het Duyvelsgat aan het einde van de Geerwech
her-ingericht heeft, dat de molen nu twee jaar gemalen heeft voor het verversen van het water, dat deze
molen driemaal zo veel werk gedaan heeft als de molen voorheen [bedoeld is : in dezelfde tijd] en dat nog
steeds doet, zodat zij in dit jaar 1590 om de stad voor het verversen van water nog meer van dienst te zijn
door dezelfde Stevin eveneens de molen op de veste aan het eind van de nieuwe lange Dijc
overeenkomstig zijn uitvinding hebben doen modificeren, waardoor het water binnen deze stad door de
bestendige werking van deze twee molens zo druk in beweging wordt gebracht en zo’n sterke stroming
heeft als ware het een gedurig lopende rivier”.  393

Hieruit spreekt een eclatant succes, zonder meer. Stadsgrachten ‘omtoveren’ tot rivieren is een grote
prestatie, dat is duidelijk genoeg.
Toch heeft Stevin dit succes niet onbeperkt kunnen handhaven. Elders geven sommige van zijn molens
problemen. Vooral die te IJsselstein - een molen van 1589 - is een langdurige bron van conflict, dat pas na
herhaaldelijk ingrijpen van prinses Maria van Nassau, beheerder van de baronie van IJsselstein en
echtgenote van Philip van Hohenlohe, op verzoek van De Groot in januari 1595 wordt beslecht. 394

De technische oorzaak van dit disfunctioneren is niet moeilijk te vinden al vereist het enige toelichting.
Forbes schrijft dat ingenieurs uit de tijd van Stevin de notie hebben dat “speed and power were inversely
proportional”.  Het door Forbes - of de vertaalster - gebezigde “power”, dat in het Engels een395

meerduidige betekenis heeft - variërend van vermogen, via macht en kracht tot hefcapaciteit - kan hier
aanleiding geven tot misverstand. Blijkens de aangehaalde tekst bedoelt Forbes ‘power’ in de zin van
‘force’, dus van ‘kracht’ en dat is hier het juiste woord. 
Het fysische begrip vermogen duidt op de snelheid waarmee een hoeveelheid arbeid kan worden verricht.
Een molen van groot vermogen verzet in dezelfde tijdsduur meer werk - arbeid - dan een van geringer
vermogen. Die met geringer vermogen kan in beginsel dezelfde arbeid verrichten, maar dat duurt langer.
Arbeid wordt gedefinieerd als kracht maal weg. Vermogen - kracht maal snelheid - staat voor de snelheid
waarmee de arbeid wordt verricht, dus waarmee de af te leggen weg doorlopen wordt.
Het vermogen dat door de draaiende wieken via de koningsspil op een lepel van het scheprad wordt

Zie W.F.Weve e.a., De Kaart Figuratief van Delft, Rijswijk (Elmar) 1997, p.19.392

            “dat de selve Stevin tot onsen versoecke inden Iare 1588 voorleden, volgende sijne const en inventie,393

vermaket heeft de oude Watermolen staende aent Duyvelsgat opte vesten teijnde de Geerwech binnen deser

Stadt, ende dat de selve Molen nu twe jaren gemalen hebbende int roeren vande wateren en tochten te

maken tot ververschinge van dien, seer omtrent driemael so veel wercx gedaen heeft en alsnoch doende is,

als de oude Molen van te vooren plach te doen, sulx dat Wy omme de Stadt met verversinge van water noch

meerder te gerieven, in dese jegenwoordige Iare 1590 de Watermolen staende op de Vesten teynde de

nieuwe lange Dijc, by den selve Stevin, mede volgende sijne const ende inventie, hebben doen vermaken,

waer deur de wateren binnen deser Stadt deur de gestage werckinge der selver twe Molens so beroert

worden ende sulken stroom maken als of het een stadige loopende revier ware”, in R.J.Forbes,

“Engineering”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol.V, A’dam (Swets & Zeitlinger)1966, p.487.

R.J.Forbes, “Engineering”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol.V, Amsterdam (Swets & Zeitlinger)394

1966, 

            “Though terms such as force and energy were as yet imperfectly understood, the engineers of this period395

knew that speed and power were inversely proportional. They geared large wheels with small ones to reduce

the number of revolutions of the operating shaft, as compared with the driving shaft, obtaining greater

power if they reversed the arrangement and sought high speed”, in R.J.Forbes, “Engineering”, The

Principal Works of Simon Stevin, Vol.V, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1966, p.43.
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Schema van de werking van het staande scheprad
uit: A.Sipman, Hellend Scheprad, Zutphen 1977.

afgegeven, is dan gelijk aan de hefkracht van de lepel maal de draaisnelheid van het rad (verliezen laat ik
buiten beschouwing). Dat vermogen is bij een gegeven windsnelheid constant. Benut men dit vermogen
op een manier waarbij de draaisnelheid van het rad groot is, dan is de hefkracht van de lepel gering want
het product - het geheel van kracht maal snelheid - blijft gelijk aan het constante vermogen van de
wieken. Wil men zo’n lepel meer water laten ophalen, dan moet het scheprad bij diezelfde wieksnelheid
langzamer draaien, want dan spat of valt er minder water weg. De ingenieurs in de tijd van Stevin zullen
dit, zoals Forbes zegt, zo hebben ervaren. Niettemin is het toch zo dat zij de genoemde wetmatigheid van
vermogen als hefgewicht maal draaisnelheid niet doorzien. Hun molens moeten lekker lopen, dus wat
vaart hebben. Snelheid is het eerste dat men waarneemt. De hefkracht van de lepel is een afgeleide die
men - in tegenstelling tot de draaisnelheid - niet rechtstreeks opmerkt. Het gevolg is dat een ambachtelijk
aanvaarde draaisnelheid wordt aangehouden waarbij de molen en het scheprad ervaringstechnisch
gesproken redelijk hun werk doen. Dat er verliesgevende turbulentie in de bak van het scheprad optreedt,
dat vrij veel water in een verkeerde richting wegspat - als bij een centrifuge - wordt voor lief genomen. 
De enige in die tijd die dit heeft begrepen is Simon Stevin. Echter niet op grond van de hierboven
besproken begrippen. Fysische begrippen als vermogen en arbeid zijn Stevin onbekend.
Vergeet niet dat Stevin volledig aan het begin staat van een langzame en stapsgewijze ontwikkeling in de
richting van onze huidige fysica. Fysisch gesproken kent hij alleen zijn ‘weeghconst’ en zijn
‘waterwicht’. Net als bij zijn ‘Almachtich’ verklaart en berekent hij de werking van zijn molens door deze
terug te brengen tot de eerste stelling van de Weeghconst, namelijk die van de Hermetische hefboom. 
Daarbij is, zoals gezegd, macht maal machtarm gelijk aan last maal lastarm. Weliswaar schrijft Stevin in
zijn molentraktaat dat niet ter verantwoording er bij - zoals hij dat bij het ‘Almachtich’ doet - maar het
blijkt al uit een van de losse werknotities die Beeckman voor ons heeft bewaard: 
     “Swaerheyt der parsingh des waters teghen de lepels te vinden.” 396

Het vinden van de last op de lepels, daarmee begint het ‘hefboomwerk’ van de molen van Stevin. 
Ook zijn tekst toont ons de hefboom, zij het impliciet.

Stevins probleemaanpak bij de molens

Teneinde Stevins probleemaanpak te kunnen volgen, geef ik eerst een geschematiseerde tekening van een
normaal scheprad:  

Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634, publié avec une introduction et des notes par C.de396

Waard, Tome Deuxième 1619-1627, La Haye (Martinus Nijhoff) 1942, p.413 (fol.201r).
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In de tekening draait het rad rechtsom. Het water dat wordt uitgemalen, wordt van rechts naar links door
de lepels meegenomen, waarbij het van de polder langs de opleider naar het buitenwater omhoog wordt
gebracht en uitgeworpen. Elke lepel pakt het water ter hoogte van het polderpeil op, heeft in verticale
stand de grootste tasting in het water, maar moet desalniettemin gedurende de hele wenteling inwerken
tegen de druk die er op uitwerphoogte is - de druk van het buitenwater - omdat het water bij het scheprad
niet op zichzelf staat, maar van rechts naar links met al het water één geheel vormt.
Is dit al niet zo eenvoudig te doorzien, Stevin is in staat deze werking terug te brengen tot een descriptief
model, waaraan zonder meer overeenkomstig de werkelijkheid kan worden gerekend. 
Het is een kwestie van concreet abstraheren. Daarmee wordt bedoeld dat men het geheel terugbrengt 
tot datgene waarom het gaat en geen stap verder. Descartes (1596-1650) bijvoorbeeld, die van later tijd is,
stelt materie gelijk aan ruimte en trekt daarmee het abstraheren te ver door. Hij had bij de materie moeten
blijven, maar die denkt hij juist weg. Datgene wegdenken waarom het gaat, is niet minder dan een
categorische fout. Stevin doet dat niet. Het concreet abstraheren - niet verder reduceren dan waarom  het
gaat - vindt men bij Stevin in zijn ‘clootcrans’, maar ook hier, bij zijn molens. Een schrandere activiteit.
Niettemin, ook Stevin maakt in dit opzicht soms een fout. Dat hij overal, ook bij zijn molens,
wrijvingsverliezen buiten beschouwing laat, louter en alleen omdat hij met Jan Cornets de Groot bij zijn
valproeven van de toren van de Nieuwe Kerk te Delft, meent te moeten constateren dat in het zich
voordoen van weerstand - beletsel - geen evenredigheden ofwel regelmatigheden te vinden zijn, is een te
snel getrokken conclusie. Daarmee zit hij er naast, al heeft hij in zoverre gelijk dat weerstand de werking
van de activerende krachten niet beïnvloedt.

De schets hiervoor heb ik zo uitgevoerd - een lepel in zijaanzicht - dat die kan worden vergeleken met het
scheprad. In zijn molentraktaat tekent Stevin de lepels in vooraanzicht, compleet met het aangrijpingspunt
van de resulterende kracht van het buitenwater links en van het polderwater rechts, punten die hij op
grond van zijn bevindingen in De Beghinselen des Waterwichts kan vinden. 
Die tekeningen van Stevin heb ik voor het methodische aspect in mijn betoog echter niet nodig.  397

Met behulp van deze twee vindt hij het aangrijpingspunt van de resulterende kracht op een lepel en
berekent daarvan de grootte, waarbij hij begint met een molen in Nootdorp, de ‘Zuyt Nootdorpsche
molen’, een molen oude stijl, die zijn verbeteringen niet bevat. Eerst doorzoekt hij de bestaande toestand,
teneinde een vuistregel te vinden voor het bepalen van de windkracht, aan de hand waarvan hij vervolgens
het scheprad en het gaande werk van zijn eigen te modificeren molens kan aanpassen.
Voor de waterkracht van het buitenwater vindt hij bij de Nootdorpse molen in het resulterende
aangrijpingspunt op de lepel, op 263/36ste (dat is 7,31) voet van de as van het scheprad, een kracht van
913 pond. Voor het polderwater vindt hij in hetzelfde punt een kracht van 69 pond. Derhalve moet door
de windkracht op de wieken minstens 913 - 69 = 844 pond naar het genoemde punt worden overgebracht
teneinde het scheprad in beweging te brengen. Dat is de evenwichtssituatie.

Voor de volledige tekst van Stevin zie: “VAN DE MOLENS, GEREVICEERT DOOR DEN PROFESSOR GOLIUS 1634"  in397

R.J.FORBES, “Engineering”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol.V, Amsterdam (Swets &

Zeitlinger) 1966, pp.335-379. 
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Met deze berekening beoogt Stevin dus te voldoen aan zijn eerder genoemde werknotitie in het journaal
van Beeckman: 
      “swaerheyt der parsingh des waters teghen de lepels te vinden”. 
Dat is inderdaad de eerste opgave die hij zichzelf in “Van de molens” opdraagt.
Om nu de windkracht op de wieken te kunnen vinden, bepaalt hij eerst de verhouding tussen de
draaisnelheid van de wieken ten opzichte van die van het scheprad, want die zijn niet gelijk.
Nog steeds bij de ‘Nootdorpsche’ molen telt hij de kammen van het bovenwiel - het is een molen oude
stijl - deelt die door het aantal staven van de bovenschijfloop, en gaat zo door naar beneden. Stevin zou
Stevin niet zijn als hij geen bekorting in dit rekenwerk zou vinden: hij vermenigvuldigt van boven naar
beneden “doenders met doenders”, vervolgens “lijders met lijders”, deelt die op elkaar - dat komt op
hetzelfde neer als dit met tussenuitkomsten achtereenvolgens rad voor rad te doen - en komt uit op een
wieksnelheid van 676/440 ofwel 1 + 59/110, dat is tennaastebij 1,54 maal de snelheid van het scheprad. 
Het zwaartepunt van een wiek ligt bij deze molen op 20¼ voet van het midden van de bovenas (‘wieckas). 
De desbetreffende windkracht van 844 pond - die gelijk is aan de resulterende waterkracht op de lepels
van het scheprad (op een afstand van 263/36ste voet van de wateras) - moet dus omgerekend worden naar
een afstand van de wiekas van 20¼ voet, teneinde de kracht op de wieken te vinden zoals die in het -
aangrijpingspunt - ‘swaerheijtsmiddelpunt des geprangs’ van de wind kan worden gedacht. Hij komt uit
op 304 pond. 
Daarna komt het volgende:
   “Als de zeilen nu even vaak zouden draaien als het scheprad, zou de macht van de wieken 304 pond

zijn, maar zij draaien 676/440 maal zo snel ... derhalve geeft 304 gedeeld door 676/440 [de
snelheidsverhouding van wieken tot scheprad] voor de macht van de wieken 197 pond voor het
evenwicht - “evestaltwichtich” - met de last van het scheprad.” 398

Het belangrijkste gedeelte in de oorspronkelijke tekst van dit citaat is 
    “de macht der wiecken evestaltwichtich teghen de last des scheprats” (in de voetnoot cursief gesteld). 
Dit is louter hefboomtaal - ‘macht’ en ‘last’ - overeenkomstig de eerste stelling uit De Beghinselen der
Weeghconst, waarmee het onomstotelijke bewijs is geleverd dat Stevin zijn molens niet anders beschouwt
dan als een variant op de hefboom.
Dit moet worden gezegd omdat zowel Dijksterhuis als Forbes - zoals reeds aangeduid - in hun teksten de
probleemaanpak van Stevin moderniseren in de richting van het huidige technisch-fysische
momentbegrip. Dat is handig voor een technisch onderlegde lezer, die op deze wijze in de termen die hem
eigen zijn de werkwijze van Stevin gemakkelijker kan volgen dan in de oorspronkelijke tekst. 
Cultuurhistorisch gezien echter is deze handelwijze niet juist, omdat Stevin het begrip moment niet kent.
Integendeel, hij zou het met stelligheid afwijzen. Het begrip moment impliceert een hoeveelheid draaiing.
Dat komt in de richting van de Aristotelische verklaring van de hefboom die Stevin uitdrukkelijk met een
sterk syllogisme - afwijst. Zie hoofdstuk III, pagina 89. Voor hem druist dat in tegen het Hermetisch
principe van het Ene, waarin oorzaak en gevolg één geheel vormen en waarin men niet mag rekenen met
datgene wat niet plaatsvindt. Stevin volgt hierin Giordano Bruno’s Over de Oorzaak, het Principe en het
Ene - van 1584, waarin het Al in het Ene is en andersom. De molen van Stevin is een Hermetische molen. 
Gaan wij nu verder met de boven genoemde windkracht van 197 pond op de wieken van de Nootdorpse
molen, dan zien wij dat Stevin deze windkracht ziet als te zijn ontstaan uit een gelijkmatig verdeelde
belasting op de zeilen. De totale oppervlakte van de wieken is 1336½ vierkante voet. Gedeeld op 197
pond - van 16 ons per pond - geeft dat een windkracht van 2 + 480/1336 ofwel tennaastebij 2,36 ons per
vierkante voet zeiloppervlak.

            “Nu soo de wiecken even soo dickwils draeijden als tscheprad, soo soude de macht der wiecken sijn van 398

304 £, maer sij draeijen 676/440 mael soo rasch ... daerom gedeelt 304 £ deur die reden der keeren als

676/440, comt voor de macht der wiecken evestaltwichtich teghen de last des scheprats 197 £”, 

in: Ibid. p.338 [mijn cursivering].



- 161 - 

In feite is deze redenering niet geheel correct, omdat de wieken in de technische praktijk van die tijd al
van een zeeg waren voorzien. Zij staan dus niet loodrecht op de windrichting waar Stevin van uitgaat. 
Voor een correcte berekening moet men thuis zijn in de experimentele stromingsleer. Daartoe ontbreken
hem de fysische begrippen. 
Niettemin geeft zijn berekening een ‘tuychwerckelicke’ benadering, die ter vergelijking van de molens
onderling aanvaardbaar is.
Stevin wil vervolgens weten hoe groot de kracht is waarmee de staven van de onderschijfloop de kammen
van het onderwiel belasten. Het midden van de kammen op het onderwiel ligt bij deze molen op 31/6 voet
- tennaastebij 5,2 voet - van de as van dit wiel. De bevindingen bij het scheprad  bedragen 844 pond op
een afstand van 263/36 - tennaastebij 7,31 voet - zodat hij wederom op hefboomwijze 7,31 maal 844 pond
gelijk stelt aan 5,2 maal de te vinden kracht, waarbij hij uitkomt op 1193 pond. Dat is de kracht -
gerekend uit het midden van de kammen - die de staven van de onderschijfloop overbrengen op de
kammen van het onderwiel.
Hoe het gesteld is met de kracht van de staven van de bovenschijfloop op de kammen van het bovenwiel,
kan hij op soortgelijke wijze vinden door de middellijn van de benedenschijfloop maal 1194 pond, gelijk
te stellen aan de middellijn van de bovenschijfloop maal de te vinden kracht. 
Tenslotte zoekt hij naar de hoeveelheid water die bij elke volledige omwenteling van de wieken bij deze
molen omhoog wordt gebracht als het binnenwater op het zomerpeil staat. De straal van het scheprad bij
deze molen is 31/4 voet, de breedte van de lepels 29/24 voet. Dat geeft voor de inhoud bij een volledige
omwenteling van een lepel ð (31/4)  x 29/24 = 228 kubieke voet. Dat moet worden verminderd met het2

middengedeelte van het scheprad dat niet in het water komt. Dat is van de as uit gerekend 77/12 voet, met
een inhoud van  ð (77/12)  x 29/24 = 156 kubieke voet. Blijft over 228 - 156 = 72 kubieke voet per2

volledige omwenteling van het scheprad. Daarbij hebben de wieken 1,54 omwentelingen gemaakt.
Gedeeld door 1,54 - Stevin schrijft 676/440, dat is hetzelfde - komt dit uit op 46 kubieke voet water per
omwenteling van de wieken.
Dit alles bij een molen oude stijl, waarbij het scheprad naar de opvatting van Stevin te snel loopt, te veel
water door verlies gevende krachten verloren gaat, alsmede een molen waarin het loopwerk, als in alle
andere, forse krachten te verduren krijgt.

De mislukking te IJsselstein

Bekijken we nu de gegevens voor de molen nieuwe stijl te IJsselstein, de molen die de Groot en Stevin
zoveel problemen heeft gegeven, dan vallen diverse zaken op: 399

Om te beginnen rekent Stevin met een grotere windkracht dan die hij in Zuyt Nootdorp gevonden heeft.
Daar vindt hij een windkracht van 2,36 ons per vierkante voet - ik druk mij nu in decimale getallen uit,
iets dat Stevin in zijn molentraktaat nog niet doet - terwijl hij voor IJsselstein een windkracht van 3,75
ons per vierkante voet in rekening brengt. Deze laatste windkracht leidt hij niet af, nee, hij voert die in en
stemt al het overige daar op af. Blijkbaar is het zijn ervaring dat de evenwichtstoestand van de
gebruikelijke wieken met zijn waterrad nieuwe stijl met een kennelijk beschikbare grotere windkracht
gepaard gaat.
Uit deze iets grotere windkracht - hij doet er ongeveer de helft bij - en de afmetingen van de wieken - die
te IJsselstein ietwat groter zijn dan te Zuyt Nootdorp (de wieken zijn iets korter maar breder) - vindt hij
een belasting op een lepel van het scheprad van 2266 pond. Die lepel is aanzienlijk groter dan die van
Zuyt Nootdorp. De breedte ervan heeft hij verdrievoudigd en de lengte met een derde vermeerderd. Zijn

De basisgegevens voor de “Broucksche molen bij Yselsteyn na de nieu manier” komen uit “VAN DE399

MOLENS, GEREVICEERT DOOR DEN PROFESSOR GOLIUS 1634" in R.J.FORBES, “Engineering”, The Principal

Works of Simon Stevin, Vol.V, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1966, pp.360-362. 
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eis is dan dat de draaisnelheid van de wieken 2266/365 maal zo groot moet zijn als die van het scheprad.
Ook dat voert hij in. De wieken draaien dan 6,2 maal zo snel. Bij de Zuyt Nootdorpse molen was deze
verhouding 1,54. Een groot verschil met de bestaande ambachtelijke praktijk. 
Hoewel ik hier over draaisnelheden spreek - indruisende tegen Stevins afkeer van virtuele verplaatsing,
moet worden bedacht dat Stevin een andere wijze van denken heeft. Dat blijkt uit zijn verdere berekening
op grond van de opgave die hij daar stelt: 
   “Te veroirdenen de menichte van cammen en staven om te crijghen ten naesten bij de boveschreven

reden van 2266 tot 365”.
Hij denkt hier in hefboom termen, net als bij het “Almachtich”. De berekening laat ik weg.
Stevin geeft hier niet de waterverplaatsing per wiek-omwenteling. Die kan echter met behulp van zijn
gegevens als volgt worden berekend:
De inhoud van het scheprad verminderd met het gedeelte ervan dat boven het polderpeil blijft is
ð (10,45)  x 3,75 = 1288 kubieke voet minus ð (7,46)  x 3,75 = 655 met als uitkomst 633 kub.voet.2 2

Die moet gedeeld worden door de verhouding van 2266: 365= 6,2. Dat geeft per eenmalige omwenteling
van de wieken een waterverplaatsing van 102 kubieke voet.
Bij de Zuyt Nootdorpsche molen was dit 46 kubieke voet, zodat de waterverplaatsing bij IJsselstein per
omwenteling van de wieken 2,2 maal zo groot is als die bij Nootdorp. 
Rekenen we ermee dat bij de Zuyt Nootdorpsche molen aanzienlijke verliezen optreden door terugvallend
water, door turbulentie in de bak en door wegspattend water vanwege centrifugale krachten, dan mag de
uitkomst van 2,2 zonder meer worden opgehoogd naar 3. De lepels van Stevin sluiten via een lederen
randafdekking nauw aan op de bak waarin het scheprad draait. In Nootdorp is dat niet het geval.
Bovendien zijn door de vertraging die Stevin in de overbrenging aanbrengt, centrifugale spatkrachten te
verwaarlozen. Bij Stevin wordt al het opgeschepte water via de opleider meegenomen naar boven.
Dat zal ook de reden zijn waarom hij voor deze verplaatsing de volledige inhoud van het scheprad - voor
zover dit niet boven het polderwater staat - in rekening brengt. Het is een idealisering die hem kan worden
vergeven omdat hij er zich ongetwijfeld van bewust is dat de technische praktijk - via het ‘beletsel’- 
weerbarstig is en het hem bekend is dat hij moet rekenen met de voor hem heldere en duidelijke
activerende krachten die er zijn.
Intussen zien wij dat de koningsspil van de molen te IJsselstein bij een windkracht zoals die doorgaans
plaatsvindt 6,2: 1,54 = 4 maal zo langzaam draait als dezelfde spil te Nootdorp. Dat is een vertraging die
moeilijkheden kan geven, want reeds te Nootdorp vinden er al grote krachten plaats in het gaande werk.
Ik veroorloof het mij een vergelijking te maken met technische eerstejaars studenten die ik eens bij een
technische universiteit in een studentenhuis aantrof. Zij waren in de weer met een elektrische
boormachine, in een poging een gat te boren in een betonnen muur, terwijl de machine op het hoogste
toerental was afgesteld. Dat werd niets. Bij mijn aanwijzing dat zij de machine op het laagste toerental
zouden moeten instellen, werd ik met ongeloof bejegend. Hoe sneller hoe beter, dat was hun devies - mij
valt in dat zij in dit opzicht niet zoveel verschillen van zestiende eeuwse ingenieurs - niettemin, nadat zij
de machine op minder toeren hadden ingesteld, deed de boor zijn werk. 
Het afgegeven vermogen immers blijft wat het is, maar in arbeidstermen gesproken geeft een kortere weg
- minder afstand per tijdseenheid - een grotere schraapkracht van de boor. Begrijpen deden zij het - toen -
niet. Zij keken me glazig aan. Voor hen bleef het duivelswerk en boorden zij een duivelsgat.
Bij de molen van De Groot en Stevin te IJsselstein doet zich precies hetzelfde verschijnsel voor.
Viermaal langzamer draaien van de koningsspil bij hetzelfde afgegeven vermogen levert onderin bij het
scheprad schraap- en wrikkrachten op die viermaal zo groot zijn als in de gebruikelijke oude stijl.
Geen wonder dat het dan niet lang duurt eer de molen het begeeft.
Dat dit niet bij alle molens nieuwe stijl is gebeurd, moet worden verklaard door een betere uitvoering in
een houtsoort die sterk genoeg is om de grotere krachten op te nemen. Over de te gebruiken soorten hout
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heeft Stevin wel nagedacht. Voor kammen en staven beveelt hij onder andere kornoeljehout aan. 400

Stevin komt er niet uit. Hij doorziet de ‘hefboom’ van de molen van macht tot en met last, maar inzicht in
de status van de hefboom zelf, die de krachten van macht en last moet doorgeven, ontbreekt. De sterkte
van het hout kan hij niet berekenen, hij houdt zich aan wat gebruikelijk is. 

Het aanpassen van kammen en staven

Wat de kammen betreft, nadat Stevin heeft bekeken hoe bij de kammen de meest geschikte afstand tussen
de staven onderling kan worden gevonden, zoekt hij eerst naar de stand die de kammen ten opzichte van
de staven zouden moeten hebben teneinde de beste aansluiting en daarmee de minste slijtage te bereiken.
Heeft hij dat gevonden dan doet hij het andersom: welke stand zouden de staven moeten hebben om die
aansluiting te behouden. Immers, net als de kammen zijn ook de staven bij die aansluiting in beweging.
Het gaat erom dat een staaf op een en hetzelfde moment door de volle breedte van een kam wordt geraakt.
Is dat niet het geval dan heeft dat inkervingen en versnelde slijtage met breuk tot gevolg. Het is het
handigst om te beginnen met het onderste gedeelte van een gewone windwatermolen, waar de as van de
benedenschijfloop - een lantaarnwiel - loodrecht op de wateras staat. In de horizontale doorsnedetekening
van dit lantaarnwiel verschijnen de staven dan als gewone cirkels. In de tekening hieronder stellen ‘A’,
‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, en ‘F’ de staven van zo ‘n schijfloop voor. De schijf draait linksom, tegen de klok in. 

De band aan de onderzijde geeft de verticale projectie weer van de kammen - pennen - voor zover zij
buiten het cirkelvormige kamrad steken. Het kamrad beweegt van links naar rechts. De afstand tussen de
kammen is zodanig dat die strookt met de afstand tussen de staven.
De voorkant van de kam L raakt nog net niet de staaf F. Aangezien ‘F’ bij het draaien van de schijfloop in
de tekening nog iets naar beneden gaat, mag worden aangenomen dat ‘L’ de staaf F in voldoende mate
met haar rechterzijde raakt. Dat ziet men gebeuren als ‘L ‘ bij punt O is aangekomen.
Op datzelfde moment echter is de kam M - die daar de staaf A ten volle raakt - aangekomen bij punt P

            “Esschenhoudt clieft wel ende is goet tot spiessen ende diergelycken. Elssen is bequam tot hooffden ende400

dyckdammen, maer niet tot timmeringe. Tot kammen ende staven gebruyckt met hardt hout, als bosboom,

mispelboom, doornen, quernoellen. Huypenhout is goet tot valgen van wielen; ten clieft niet”, in 

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

Waard, Tome Deuxième 1619-1627, La Haye (Martinus Nijhoff) 1942, p.398 (fol.227).
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(LO is dus gelijk genomen aan MP, zodat ook LM gelijk is aan OP).
De staaf F is dan ter plaatse gekomen van Q en de staaf A ter plaatse van R. Tot zover gaat dit goed.
Niettemin, als de staaf F bij punt S gekomen zal zijn, en de kam M zich bij punt T bevindt, dan raakt de
kam S - eerder ‘L’ geheten - zijn staaf niet. Verder raakt de kam T - eerder ‘M’ geheten - de staaf A die
zich nu bij punt X bevindt, met zijn uiterste rand zodat deze staaf wordt afgeschraapt waarbij ook de kam
zelf beschadigd wordt. Dit is onvermijdelijk als de steek - afstand - tussen kammen en staven gelijk is.
Hoe men dit ook door het wijzigen van de steek probeert aan te passen, altijd doet zich dat probleem
opnieuw voor, is zijn conclusie. Hij zoekt een verbetering door de kammen een achterwaartse helling te
geven. In dat geval raakt de kam die hierboven bij punt T is aangekomen - mits hij de juiste lengte heeft -
de staaf in ieder geval niet met zijn uiterste rand. 
Tot het vinden van een definitieve oplossing is Stevin niet in staat. Daarvoor zou hij bekend moeten zijn
met de meetkundige kromme van de epicycloïde. Hij zit echter zo vast aan de technische praktijk zelf -
zijn ‘weeghconst’ geeft hierin geen oplossing -  dat hij niet op de gedachte komt er naar te zoeken. 
De werknotities die Beeckman heeft gekopieerd, geven hier geen aanwijzingen. 401

Behalve de stand van de kammen vormt ook de stand van de staven een probleem. Bij een normale
benedenschijfloop is de horizontale doorsnede van zo’n lantaarnwiel van hoog tot laag steeds hetzelfde.
De kammen van het onderwiel dat zo’n schijfloop raakt, bewegen zich uiteraard niet in horizontale
richting, maar gaan met de omtrek van het wiel mee naar beneden. Voor het houden van een goed contact
zou daar dan de horizontale doorsnede van het lantaarnwiel iets kleiner moeten zijn.
Zo komt Stevin tot het inzicht dat de benedenschijfloop een konisch verloop moet hebben zoals te zien is
op zijn molen van pagina 150 hiervoor.
Hierbij past Stevin een grafische methode toe - ook de krachtendriehoek is een grafische methode - maar
evenals bij de helling van de kammen moet de praktijk uitwijzen welke de beste helling is. 402

Rest nog te melden dat Stevin de beoogde vertraging in zijn molens ook op een andere wijze te 
bewerkstelligen heeft gedacht. Hij doet dat bij een molen in Soeterwoude naar het ontwerp op de pagina
hierna.. Opvallend is dat de bovenschijfloop met bovenwiel en de benedenschijfloop met onderwiel de
gedaante hebben van een molen oude stijl. Alleen de koningsspil is bij wijze van spreken in tweeën
gedeeld - ‘lay shaft’ wil niets anders zeggen dan ‘tweede drijfas’ - met in het midden een extra
overbrenging met een kamwiel en een lantaarnwiel. Het lijkt erop dat Stevin hier zoveel mogelijk van het
oude mechaniek heeft willen handhaven, bij het aanpassen van een bestaande molen aan zijn nieuwe
manier. Het is niet bekend of dit type ooit is gebouwd. 403

Zo passen ook de molens via zijn Hermetisch geïnspireerde hefboom rationeel empirisch in Stevins
methodologie, waarnaast het zeker bij de molens van belang is, dat zich daarin een flink stuk
‘weeghconstich’ op te vatten werking bevindt.

Een epicycloïde is een kromme die ontstaat als men de weg volgt die één bepaald punt van een cirkelomtrek401

aflegt als men die cirkelomtrek over - en in het vlak van - een andere cirkelomtrek afrolt.  Albrecht Dürer is

de eerste die dat doet, echter - net zo min als Stevin - beschikt hij niet over de analytisch-meetkundige

middelen om eraan te kunnen rekenen en tot toepassingen te komen. 

Zie C.Boyer, A History of Mathematics, New York a.e. (Wiley) 1989, p.332.

            “Men mach ooc hier deur den stant der cammen totte rechtheyt so naer brengen en so weynich laten hellen ,402

als tot bequameme aencomming en losing behouft: Want meer te laten hellen dant nodich is, brengt

achterdeel by. Men can ooc sien dat een schyfloop met veel staven, ondieper mach commen, dan met

weinich staven, ende hoeveel ondieper”, in “Van Aldervolmaecste Cammen en Staven”, R.J.Forbes,

“Engineering”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol.V, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1966, pp.56-

58. 

Ibid, p.369.403
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Uit: R.J.Forbes, “SIMON STEVIN, ENGINEER”, Florence 1956.
Zie R.J. Forbes, “Simon Stevin, Engineer”, Actes du VIII Congrès International d’Histoire des Sciences,e 

Florence 3-9 September 1956, pages 935-939. 
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De zeilwagen

Van de wagen inclusief het prototype is door Jacques de Gheyn (1565-1629) naar rechtstreekse
waarneming een tekening gemaakt, die in 1603 in drie aanliggende kopergravures door Willem van
Swanenburg (1581-1612) is weergegeven. Op de cartouches staat Stevin vermeld als uitvinder.  404

Ook de zeilwagen houdt verband met de techniek van Stevin. Het staat vast dat de zeilwagen er is geweest
en dat hij bijna twee eeuwen is benut. Dat blijkt uit getuigenissen van tijdgenoten -
hoogwaardigheidsbekleders en geleerden - die erin hebben gezeild. 405

De afbeelding uit 1603 - aangevuld met in houtsnede het onderstel van het prototype en teksten in
boekdruk (links en beneden van Hugo de Groot (Grotius), rechts van Hans Christoffels van Sichem en
Hendrick Haestens) - geef ik hieronder.

Van de gelijkluidende teksten op de cartouches - links in het Latijn, rechts in het Frans - luidt de Franse als
volgt:
    “Le Chariot vollant du Tresillustre Prince Maurice Prince natif d’Orange, Conte de Nassau,

Catzenellebogen, Vianen, Meurs, Marquis de Vere, Vlissingen, Gouverneur & Capitaine General. &c.
duquel Chariot il se sert aulcunefois pour aller le long du bord & plage de la Mer, & estant charge de
28.personnes a faict en lespace de 2.heures 14.lieues, de Hollande de chemin, a scavoir de Scheveringe
jusques a Pettem, de telle vistesse, qu’il estoit impossible que ceulx qui estoient dessus fussent
recognues par ceux qu’ils rencontrerent, comme pourront tesmoigner les Ambassadeurs de l’Empereur,
& grands Seigneurs de France, Angleterre, Dennemarck & autres qui ont esté assis dessus & mesme
L’Admirante Don Francisco de Mendoso prisonnier, de sorte que nul Cheval pour Viste qu’il courust,
ne l’eut sceu longuement suivre, chose digne de veoir ainsi que demonstre la figure. Le S . Simon Stevinr

en a esté l’inventeur.”

Rijksprentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam, inv.nrs. RP-P-OB-80.561 (A-C).404

Zie E.J. Dijksterhuis, Simon Stevin, ‘s-Gravenhage (Nijhoff) 1943, pp.208-210, of R.J.Forbes,405

“Engineering”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol.V, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1966, pp.4-

8,en Prudens van Duyse, De Zeilwagen van Simon Stevin, Gent 1846, pp.V-XVI.
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In hertaling:
    “De zeilwagen van de Hoogdoorluchtige Prins Maurits, geboren Prins van Oranje, Graaf van Nassau,

Catzenellebogen, Vianen, Meurs, Markies van Vere, Vlissingen, Gouverneur & Kaptiein Generaal, etc.  
van welke wagen hij zich eens bedient om langs de oever en het strand van de zee te gaan, en dat
beladen met 28 personen in een tijd van 2 uren 14 Hollandse wegenmijlen heeft afgelegd, te weten van
Scheveningen tot aan Petten, met een zodanige snelheid, dat het onmogelijk was dat degenen die er op
waren worden herkend door degenen die zij zouden ontmoeten, zoals de ambassadeurs van de keizer, en
grote Heren van Frankrijk, Engeland, Denemarken en anderen die er op gezeten hebben en zelfs de
gevangen admirant Don Francisco de Mendoso zouden kunnen getuigen, en wel zo dat geen paard hoe
snel het ook loopt, hem lang had kunnen volgen, een zaak die waardig is om aldus te zien wat de figuur
aantoont. De Heer Simon Stevin is er de uitvinder van geweest.”

Over het algemeen wordt aangenomen dat de tocht heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 1602, waarbij
de winderige maand mei het meest in aanmerking komt.  Dat wordt bevestigd door het IXe gedicht van406

Grotius - Hugo de Groot - bij de prent: 
   “Doen hier de Walvisch lag, soo groot schier als het strandt”..., 
Het was een potvis - volgens Hugo de Groot minder verbazingwekkend dan de zeilwagen - die ergens
onder Haarlem aan land is gekomen. Dat moet gebeurd zijn in december 1601.  407

In de cartouches op de prent wordt de ‘admirant’ - krijgsoverste - Franciscus van Mendoza met bijzondere
nadruk genoemd. Het is niet onmogelijk dat het deze Mendoza is, die door zijn eigengereide attitude
Maurits tot de zeilwagen en de tocht ermee, heeft geïnspireerd. Mendoza verblijft in de slag bij
Nieuwpoort - 2 juli 1600 - gevangen en ontnomen van zijn witte paard, meer dan een uur in Maurits’ tent
waar hij meteen te eten vroeg en dat ook kreeg, eer Maurits de gelegenheid had hem daar persoonlijk te
‘ontvangen’. 
Er ontwikkelt zich een twistgesprek over wederzijdse krijgskwaliteiten, waarbij Mendoza nauwelijks
erkent dat hij heeft verloren in een door Maurits afgedwongen gevecht. 
In het kasteel van Woerden waar hij als gevangene verder verblijf houdt, ontvangt Mendoza - soms gekleed
in harnas - bezoek van opponenten of weduwen van door hem gestraften en gedraagt hij zich hooghartig.
De voorwaarden tot zijn vrijlating - die uit in vrijheid stellen van Staatse krijgsgevangenen en betaling van
een aanzienlijk geldbedrag bestaan - wijst hij af, in stede waarvan hij langdurig onder uitzending van
koeriers uit is op een wapenstilstand. Herhaaldelijk wordt dat door de Staten afgewezen. Tenslotte gaat hij
na bijna twee jaar akkoord met betaling van 23.000 gulden en 75.000 gulden aan borg voor het in vrijheid
stellen van de Staatse krijgsgevangenen voor zover die dan nog in leven zijn. Op 29 mei 1602 wordt hij in
vrijheid afgevoerd naar Antwerpen. 408

Enige dagen later bevinden Maurits en Mendoza zich weer bij hun legers, waarbij Mendoza veldslagen met
Maurits ontwijkt, tot deze hem in het beleg van Grave - van 18 juli tot 19 september - tot overgave dwingt.
Voor Mendoza is dat het einde: ontheven van zijn functie reist hij naar Spanje. 
Het is zeer wel denkbaar dat Maurits ten afscheid de hooghartige Mendoza met deze zeiltocht over land het
in alle opzichten Nederduitse overwicht heeft willen tonen.
Is Mendoza inderdaad de aanleiding, dan blijft nog de vraag hoe Maurits op het idee van een zeilwagen is
gekomen. Zo tegen 1600 kunnen daarvoor diverse bronnen worden aangewezen.
In 1596 verschijnt een boek onder de titel Itinerario van de hand van Jan Huyghen van Linschoten, dat
aanwezig is in Maurits’ bibliotheek, een boek dus dat hij kent. Het behelst een verslag van een reis naar het

Zie J. Buisman, Duizend jaar Weer, Wind en Water in de Lage Landen, dl 4, 1575-1675, Franeker (Van406

Wijnen) 2000, p.213.

Ibid., p.208.407

Zie Emanuel van Meteren, Historie der Nederlandscher ende haerder Naburen Oorlogen ende408

geschiedenissen, tot den jare 1612, Amsterdam 1636, folio 455a, 463d en 464ab.
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verre oosten. Op pagina 65 van dat boek staat het volgende:
   “Die Chinen zyn groote konstenaren, ende seer vernuftigh, alsmen sien mach aen alle die wercken die

daer van daen comen; Zy maken ende ghebruijcken karren met seylen, in maniere van Schuyten, met
wielen met sulcken subtijlheyt, datse met de wint op een vlack velt voort gaen en ghedreven worden al
oftse in 't water waren.”

Dit is een zin die qua technisch concept en uitvoering letterlijk overeenkomt met Stevins wagen en komt
daarmee als bron het meest in aanmerking. Er is echter meer. In een uitgave van 1593 van de atlas van
Gerard de Jode (1509-1591) - Speculum Orbis Terrarum - komt als versiering bij de kaart van China een
zeilwagen voor, die doet denken aan het prototype op de prent van De Gheyn:

Aangetoond is  dat Linschoten zijn gegevens heeft overgenomen uit een werk van Juan Gonzàlez de409

Mendoza, dat in 1587 in een eerste editie te Venetië, in 1588 in een tweede te Londen en in 1595 in
Nederlandse vertaling verschijnt.  De prent van De Jode mag hierin wel worden meegenomen.410

Tenslotte is er nog een merkwaardig traktaat uit 1597 over een reis van een zekere Mathias Sofridius, die
aan de uitrusting van zijn schip twee grote en een kleinere met spijkers beslagen raderen toevoegt en die
bovendien een methode voor de lengtebepaling op zee zou hebben gevonden. 
In december 1595 zou Sofridius benoorden van de Noordkaap de grote raderen ter weerszijden van de kiel
en het kleinere bij het roer hebben aangebracht, zijn schip op het ijs hebben getrokken, de zeilen hebben
uitgezet, waarna ze op het poolijs met zo’n vaart vooruit gingen dat het leek alsof ze op een zandweg door

De zeilwagen van De Jode Het prototype van De Gheyn

Zie R.J.Forbes, “Engineering”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol.V, Amsterdam (Swets &409

Zeitlinger) 1966, p.5 en noten 5 en 6.

Juan Gonzàlez de Mendoza, Historia de las cosas mas notables de la China, Vinega 1587. In de digitale410

bibl. te Leiden is van de editie van 1588 een Engelse vertaling beschikbaar van R.Parke.
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twee paarden werden voortgetrokken.  De auteur van dit traktaat - Mathijs Syvertsz Lakeman - is mede411

naar aanleiding van dit werk in 1598 met Petrus Plancius (1552-1622) betrokken bij een tenslotte
afgewezen octrooiaanvraag voor de lengtebepaling op zee, waaruit op instigatie van Maurits nog in
hetzelfde jaar Stevins Havenvinding is voortgekomen. Zo liggen de lengtebepaling en het ijs- en landzeilen
dicht bij elkaar, zowel bij Maurits als bij Stevin. Daarmee kan aan de bronnen voor de zeilwagen
nauwelijks nog iets worden toegevoegd. 412

Niettemin meldt Arthur Eyffinger dat Hugo de Groot (1583-1645) in zijn jeugdwerk Parallelon Rerum
Publicarum - geschreven tussen 1600 en 1604 - Maurits en Stevin verdedigt tegen eigentijdse aantijgingen
dat dezen het idee van de Chinezen hadden overgenomen, een verdediging die ondersteund zou worden
door octrooi-aanvragen voor dergelijke wagens uit de vroege jaren 1590.  413

In deze bedoelde vroege jaren echter zijn geen aanvragen, afwijzingen of octrooiverleningen voor
zeilwagens te vinden. Het oudste zeilwagen-octrooi is van 1626, dus van na de dood van Maurits en Stevin. 414

Overigens kan ook Stevin niet als de eigenlijke uitvinder worden bestempeld omdat zo’n zeilwagen ons
reeds uit de Klassieke Oudheid bekend is (iets dat men rond 1600 niet kan weten).
De verdediging van Hugo de Groot verdient extra aandacht. 
Eyffinger schrijft zelf bij de jonge jaren van Hugo de Groot, dat het Parallelon Rerum Publicarum te
beschouwen is als “een onevenwichtig produkt van jeugdige overmoed in een exuberante, retorisch
gezwollen stijl vol gewilde antithese en effectzucht”.  Combineer ik dat met hetgeen Dijksterhuis over415

dit Parallelon Rerum Publicarum zegt: 
   “Grotius stelt in alle opzichten de Nederduitsen en hun Vorst boven de klassieke Grieken en Romeinen;

alleen de Chinezen mogen zich enigermate meten met de Nederlandsen, daar zij mogelijk op
overeenkomstige ideeën komen - doelend op de zeilwagen - vanwege de geografische breedte waar zij
wonen; een retorische lofprijzing waarin Grotius zo ver gaat dat hij hetgeen Stevin toekomt zonder
meer toeschrijft aan Maurits.  416

Dan mag ik concluderen dat met de door Eyffinger genoemde ‘verdediging’ door Grotius ofwel het ‘Delfts
orakel’, niet hoeft te worden gerekend.
Blijft staan dat de zeilwagen van Chinese origine is, waarvan ik hierna  een en ander laat zien.

Marijke Spies, ”Epiloog”, in Bij noorden om: Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de411

zestiende eeuw, Amsterdam (Univ.Press) 1994, pp.140-144.

Voor de lengtebepaling op zee in deze periode zie C.A. Davids, Zeewezen en wetenschap: de wetenschap412

en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland, Amsterdam (De Bataafsche Leeuw) 1986,

pp.69-85.

Arthur Eyffinger, “De Zeilwagen”, in Kees Zandvliet (samensteller), Maurits Prins van Oranje,413

tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Amsterdam, Zwolle (Waanders) 2000, pp.274-275.

Zie G.Doorman, Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16  - 18  eeuw, s-Gravenhage414 e e

(Martinus Nijhoff) 1940, p.167: “9-4-1626 fol. 160 , G 262: Johan Goultier (Fransman) ¯  Zeilwagen env

windwatermolen”.

Arthur Eyffinger, in “Hugo Grotius’ Parallelon rerumpublicarum”, H.J.M.Nellen en J.Trapman (red.), De415

Hollandse jaren van Hugo de Groot (1583-1621), Hilversum (Verloren) 1996, p.89.

E.J.Dijksterhuis, Simon Stevin,’s-Gravenhage (Nijhoff) 1943, p.208 en pp.329-330.416
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Een Chinese zeilwagen 
Uit: De Aarde en haar Volken, Haarlem (Kruseman) 1866.

Zhang Zeduan, Het voorjaarsfeest op de rivier, 1125, detail.
Uit: John Merson, Strassen nach Xanadu, Hamburg (Hoffmann & Campe) 1989.
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Beide prenten tonen ons een ‘buitenmodel’ kruiwagen - één wiel in het midden - waarbij de voortstuwing,
afgezien van het zeil, op identieke wijze is geregeld: een trekdier aan de voorzijde, een tillende,
bijsturende, het evenwicht bewarende man aan de achterzijde. De man voorop heeft slechts tot taak het
trekdier in de juiste richting en op gang te houden. Indien mogelijk helpt de zeilwind mee.
Ongetwijfeld is dit het type wagen dat de bron voor de westelijke verhalen is geweest.
De onderste afbeelding is uit de twaalfde eeuw, de bovenste uit de negentiende, maar dat doet er niet toe.
De technische praktijk in China is na de 15  tot in de 19  eeuw nauwelijks zo geëvolueerd zoals dat in hete e

westen het geval is (de diverse verklaringen daarvoor laat ik hier buiten beschouwing). 417

Die uit de twaalfde eeuw is nog in ander opzicht interessant, omdat de Chinese wagen met dat ene
middenwiel de voorloper is van onze kruiwagen, die in het westen aanvankelijk van twee wielen was
voorzien (het Frans voor kruiwagen is ‘brouette’, van ‘bi-rouette’ ofwel van ‘twee wielen’).
Zo ging deze Chinese wagen tweemaal naar het westen, eerst als kruiwagen, later met een zeil erbij.
Nu wij de herkomst van de zeilwagen hebben bekeken, kunnen wij enige vragen stellen bij de prent van De
Gheyn en de teksten daaromheen.
Een eerste vraag doet zich voor naar de snelheid die deze met 28 man beladen wagen - er zijn er slechts 21
afgebeeld - zou hebben bereikt. De wagen zou in twee uur van Scheveningen naar Petten zijn gereden -
circa 80 kilometer - waarbij de gemiddelde snelheid 40 kilometer per uur en de pieksnelheid zelfs 50
kilometer per uur moet zijn geweest. Bij een voordracht hierover te Wassenaar in april 2008 voor een
gezelschap van mij bijzonder bevriende oud-Genieofficieren - die de krachten van wind en water kennen -
ontmoette ik twijfel en ongeloof.
Het zeilplan is duidelijk afkomstig van de tweemast visserspink, waarvan de lengte zo’n 9 meter kon
bedragen (te Egmond is er onlangs een gerestaureerd). Gerekend naar de wielen van het onderstel -
waarvan op schaal tien Rijnlandse voeten onder de prent van De Gheyn zijn weergegeven - kom ik voor de
grote zeilwagen inderdaad op die afmeting uit. 
Laten wij bedenken dat de verdere bij de prent genoemde gegevens niet exact met de werkelijkheid hoeven
overeen te komen. Bij latere uitgaven worden die zelfs hoogst twijfelachtig. 
Zo lees ik bij een uitgave van 1652 (!):
   “Eenmael, tot kortswijl, en om de Heeren een pots te doen, stierde Sijn Excellentie de wagen in Zee,

waer over vele sich dapper ontsetteden; maer subijt het roer gewent zijnde, quam de Wagen weer op
strandt, en vloot sijn oude kours.” 418

Afgezien van het kantelgevaar maken de sterk remmende weerstand van het zeewater en de toenemende
wrijving door de lossere structuur van het zand beneden de waterspiegel dit onmogelijk. Verder wordt in
dezelfde tekst gezegd dat er zuidoostenwind is - in 1603 spreken zowel Grotius als Van Sichem en
Haestens over een zuidwestenwind - volgens Muller is een zuidoostenwind ingegeven door de gedachte dat
de wagens alleen bij die windrichting naar het noorden zouden kunnen rijden.  419

Ook las ik dat de besturing - zoals de zeilwagenprent in een atlas van Blaeu (1649) die lijkt te suggereren -
plaatsvindt met een touw en dat de prins persoonlijk aan de helmstok zit. 
Het eerste is onjuist en het tweede is zeer onwaarschijnlijk.

            “China en Europa waren in de vijftiende eeuw technologisch elkaars gelijken, waarbij moet worden417

toegegeven dat oosterse uitvindingen vaker hun weg van het oosten naar het westen vonden dan omgekeerd.

Toen kwamen de moderne wetenschappen in de zestiende en de zeventiende eeuw op en ontstonden de

industriële samenlevingen in de 18  en 19  eeuw. Dit waren strikt westerse verschijnselen; in het oostene e

gebeurde niets vergelijkbaars”, in George Basalla, Geschiedenis van de technologie, Utrecht (het Spectrum)

1993, p.221.

Frederik Muller, Beredeneerde Beschrijving van Nederlandse Historieplaten Zinneprenten en Historische418

Kaarten, Vierde Deel (supplement etc.), Amsterdam (N.Israël) 1970, p.119.

ibid.419
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Er is hier fantasie in het spel die in eerdere jaren uit het doorgeven van verhalen moet zijn ontstaan. 
Dus beperk ik mij tot de prent van 1603 en de daarbij weergegeven oudste teksten. 
Van Sichem en Haestens zeggen, dat de snelheid van het wiel nauwelijks een spoor achterlaat, dat zij
slechts daar waar het zand wat hoger en wat losser lag werden afgeremd, dat men dan stofwolken zag, het
zeeschuim hen om de oren sprong, en er een zoutwaterregen van stof en schelpen op hen neerviel. 
Dat is zeer wel mogelijk. De tocht moet voor de inzittenden een waar avontuur zijn geweest, ook zonder de
genoemde manoeuvre van de prins. Kortswijl - scherts - is dan gevaarlijk en overbodig. 
Dat de wielen nauwelijks sporen achterlaten kan niet aan de snelheid worden toegeschreven. 
Drie oorzaken komen in aanmerking: ten eerste zijn het geen aangedreven wielen die zich in het zand
werken, ten tweede het grote aanrakingsoppervlak door de grootte van de wielen - diameter circa 1,75m -
en de breedte ervan, en ten derde is de bovenlaag van het zand in de ebstrook tamelijk hard. 
Dezelfden laten ons weten dat de wagen niet tot Petten is gekomen maar tot het ‘Honsbosch’. 
“Hier werden wy geschut”, aldus deze auteurs. Wat daaronder ook moge worden verstaan, het gaat niet met
veertig kilometer per uur. Zij gingen vertraagd door naar Petten, waar zij zich volgens hen te goed deden
aan de destijds bekende Pettense mosselen. Van dat gebied een kaartdetail uit 1575:

‘Landt-Caerte ende Water-Caerte van Noort-Hollandt ende West-
Vrieslandt’ (detail), door Joost Jansz. Beeldsnijder 1575
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THONSBOS’ toont een ontoegankelijke vernauwing van hout en stenen, bedoeld om de zee op afstand te
houden. Herhaaldelijk deed zich en doet zich daar ernstige schade voor, het laatst nog in februari 1602 -
het zeilwagenjaar - waarin een noodweer deze streek ernstig heeft getroffen.   420

Net onder de aanduiding ‘DE  SYP’ ligt Petten, alwaar men zich met de mosselen heeft verpoosd. 
Aangenomen mag worden dat, hoewel de snelle vaart reeds bij Camperduin eruit is, in de stukken ‘Petten’
wordt genoemd omdat voor het gezelschap als zodanig daar de reis beëindigd is.
Wat de tijdsduur betreft, die is rond 1600 zeker bij dit soort gelegenheden niet eenvoudig te meten. 
Er wordt een tijd gesteld van twee uur. Die zou wel tot een half uur langer kunnen zijn. Dan hebben we
nog steeds een tijdsbestek waarin bij eb het lage strand voor een wagen berijdbaar is. 
Van Sichem en Haestens schrijven 
   “Van hier tot Petten toe of aen der Zypen dijck men veertien mylen telt waer van elck op een uyre een

ganger clouck en radt pas soude gaen”. 
De genoemde mijlen zijn dus uurmijlen ofwel uren gaans. Volgens mijn gegevens is een uurmijl - ‘lieue’-
gelijk aan 1327 Rijnlandsche roeden, dat is 1327 x 3,77 m ofwel 4999,29 m. Afgerond komt dat neer op 
5 km, zodat de reis in totaal 70 kilometer ver zou zijn.  421

Verder ligt rond 1600 de laagwaterlijn ongeveer 175 meter verder naar het westen an thans, zodat de
kustlijn van Scheveningen naar Petten een gestrekter verloop kan hebben dan thans het geval is.  422

Mede door allerlei latere civiele en militaire werken en natuurlijke wijzigingen in het stromingsbeeld, is
het verloop van de kustlijn veranderd.
Hoewel enigermate speculatief, kom ik bij 70 km en 2½ uur op een gemiddelde van 28, zeg 30 kilometer
per uur. Dat is geloofwaardiger dan de genoemde veertig.
Het strookt ook beter met het gegeven dat de rijpaarden - genoemd in de cartouches - de zeilwagen niet
lang konden bijhouden. De snelheid van een  paard in galop ligt hooguit rond 20 km/u.
Ook klopt het wel met de zin van Grotius in zijn vijfde gedicht ter linkerzijde: 
   “Dat hem op t’derdendeel de schepen niet en volgen”. 
Een pink ter zee doet er dus driemaal langer over om die afstand af te leggen. Vijf knopen - een kleine 
10 km/u - is een goede snelheid voor zo’n pink. 
Overigens moet de prent van De Gheyn zeker niet gezien worden als een foto. Tussen de grote en de kleine
zeilwagen ziet men het omhoogtrekken van een pink. Dat is gebruikelijk, want langs de Hollandse
Noordzeekust bevinden zich nergens havens. Ook Scheveningen heeft geen haven. 
De vissers trekken hun pinken met lading en al op het strand. Dat doen zij bij voorkeur bij vloed, tot
voorbij de vloedlijn, om wegspoelen van hun scheepjes te voorkomen. Derhalve zou de opgetrokken pink
moeten zijn afgebeeld op de voorgrond, en de grote zeilwagen - die op het lage ebstrand rijdt - op de
achtergrond. De prent is een geheel van bijeengebrachte onderling verschillende situaties. Bij wijze van
spreken kunnen in het prototype dezelfde personen zijn afgebeeld als in de grote zeilwagen. 
Er zijn twee kwesties met de zeilwagen die ik hierna onder de aandacht wil brengen: de besturing en de
ophanging van de wielen, mede omdat daarover enige bijzonderheden te melden zijn.  
Voor het overzicht geef ik eerst het middenblad van de prent van De Gheyn - waarop de grote wagen
vrijwel in zijn geheel voorkomt - zoals ik dat in het rijksprentenkabinet te Amsterdam tot in detail van het
origineel heb mogen fotograferen:

J.Buisman, Duizend jaar Weer, Wind en Water in de Lage Landen, dl 4, 1575-1675, Franeker (Van420

Wijnen) 2000, p.211.

Zie “Vroegere Nederlandse maten” in Terminologie Verdedigingswerken, Utrecht (St. Menno van421

Coehoorn) 1999, p.50.

J.Buisman, Duizend jaar Weer, Wind en Water in de Lage Landen, dl 4, 1575-1675, Franeker (Van422

Wijnen) 2000, p.16.
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Op het eerste gezicht lijkt de ‘roerganger’aan een helmstok te zitten - prins Maurits herken ik niet aan de
afgebeelde man - met welke helmstok ik doel op de balk die zich achter de man naar links uitstrekt. 
Door een meer gedetailleerde afbeelding echter - die ik aanvul met het rechterachterwiel uit het linkerblad
van De Gheyn/Van Swanenburg - wordt dat niet bevestigd, zoals uit die afbeelding blijkt.

De zeilwagen van Stevin naar De Gheyn (Rijksmuseum A’dam, inventarisnr.RP-P-OB-80.561B)
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Dat wat ik met ‘helmstok’ heb aangeduid, blijkt op symmetrische wijze een tegenhanger te hebben bij het
tegenoverliggende achterwiel. Aan die tegenhanger is een dubbele lijn bevestigd die van links naar rechts
doorloopt naar het grootzeil (de vorige meer volledige afbeelding wijst dat uit).
De door mij zo genaamde roerganger zit niet vóór de helmstok, maar er boven op! Zijn benen heeft hij ter
weerszijden van die helm. De rechterhand heeft hij in de zij en de linker in de schoot. Achter hem bevindt
zich een boogvormige staaf die ook voorbij het midden boogvormig naar beneden loopt en waarvan het
schroefvormig middendeel in de helmstok onder hem is ingewerkt. De dwarsbalk aan dit achtereind loopt
kennelijk niet door tot de wanden van de wagen, maar is verbonden aan de wagenas eronder en wel zo dat
die met een draaiing van de helmstok kan meebewegen. De gebogen metalen staaf en wat daar voor ons
onzichtbaar nog meer aan vast zit, kan geen andere functie hebben dan die van vergroting van de stijfheid
van dit beweegbare geheel.
Opgemerkt moet worden dat deze helmstok - helmbalk zou men beter kunnen zeggen - een flink eind naar
rechts doorloopt en een naar boven gekromd uiteinde heeft. Verder ziet men touwwerk daaromheen, en een
man op de voorgrond die bij dit uiteinde met dat touwwerk en een scheepskatrol in de weer is. Ik voeg hier
toe dat De Gheyn - zoals dat mede uit zijn overige werken blijkt - als waarnemer en tekenaar bekwaam en
betrouwbaar is (met hem vergeleken lijkt de tekenaar van het onderstel, waarmee ik naast de maatvoering
weinig kan beginnen, een amateur). Het heeft een reden. 
De onderlinge wrijvingsverschillen die de wielen op het ebstrand ondervinden, hebben tot direct gevolg dat
ze ongelijk worden geremd en daardoor onvermijdelijk uit de richting gaan. 
Er is dan een stevige hefboom nodig die zodanig lang is dat de desbetreffende roerganger macht genoeg
heeft om de achterwielen op richting te houden. De hele tocht heeft de roerganger- als er geen wisseling
heeft plaatsgevonden - geconcentreerd op de richting moeten letten en heeft hij bij voortduring kracht
moeten uitoefenen. Kennelijk is daar op gerekend omdat het vooreind van de ‘helmbalk’ met het touwwerk
binnen zekere grenzen op zijn plaats kan worden gehouden.
Dat de prins persoonlijk aan de helm zou hebben gezeten wordt hiermee wel zeer onwaarschijnlijk.
Het mag worden uitgesloten. 
Stevin heeft er niet aan gedacht - niet aan kunnen denken - dat de stabiliteit van de achterwielbesturing
wordt vergroot door het draaipunt van het achterstel niet in het massamiddelpunt van de as te leggen - zoals
hij dat kennelijk doet - maar bijvoorbeeld een meter daarvóór. Bij het rijden richt het achterstel zich dan als
vanzelf in de lengterichting achter het draaipunt, zodat ook de wielen de voortgangsrichting aanhouden.
Daarmee komen we echter in de buurt van de virtuele verplaatsing - het zich richten op dat wat zou kunnen
gebeuren - dat volgens Stevin in tegenspraak is met het Ene, waarin alles is. Ook de aanverwante dynamica
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is een wetenschap die Stevin onbekend is.
Het blijft dus bij zijn Hermetisch geïnspireerde statica - zonder in te calculeren virtuele verplaatsing - ook
in de zeilwagen, waarin een lange hefboomarm, in de vorm van een met touwen ‘geknevelde’ helmstok,
voor de juiste richting zorgt. Rationeel empirisme is dit niet. Het volgt uit ervaring en onderzoek.
Er is nog iets opmerkelijks, dat weer een ander zicht werpt op het ambachtelijk vernuft van Stevin. 
Ter rechterzijde van de prent schrijven Van Sichem en Haestens :
   “de raders ons snel voerden, stil en sacht”  423

De zeilwagenwielen piepen of knarsen dus niet, en dat terwijl zij niet geveerd zijn en niet van lagers zijn
voorzien. De wielnaven zijn rechtstreeks, ingevet en wel, op de vaste as geschoven die als glijlager
fungeert, en tegen afglijden met een stootplaat en een luns - een soort spie - is bevestigd. 
Andere wiellagers komen in de toenmalige technische praktijk niet voor (van de niet gerealiseerde
prototechnische schetsen van Di Giorgio Martini, Da Vinci of Cardanus zie ik af). 
Weliswaar lees ik in de literatuur dat de Kelten hun wielen reeds van naald- ofwel rollagers hadden
voorzien, maar dat wordt weersproken met het overtuigende argument dat de binnenzijde van de naven zo
was uitgesleten dat zij die hebben opgevuld - niet met ronde - maar met vlakke houten staafjes die op het
eerste gezicht aan rollagers doen denken. 424

In de tijd van Stevin zijn wiellagers, in welke vorm dan ook, in de technische praktijk onbekend.
Het blijkt echter dat Robert Hooke (1635-1703) - de Hooke van de wet op de elasticiteit - zich met de
zeilwagen heeft bemoeid, waarmee de assen van Stevins wagen in een bijzonder licht komen te staan. 
In 1685 wijst hij de Royal Society in Londen op de wiellagering van de zeilwagen van Stevin, waarvan de
assen met extra geharde tappen zijn uitgerust. Later zou dit materiaal bij het gieten van klokken voor
lagering zijn toegepast. Ook zouden de assen van de wagen bestaan uit één van wiel tot wiel doorlopend
metalen geheel. 425

De tekening van De Gheyn maakt dit zeer aannemelijk - zie hierna - omdat zo’n metalen as in verband met
de verbinding van het onderstel aan het bovenstel, in een houten aslijf moet worden ingelaten. 
Het beslag op het aslijf wijst uit dat dit het geval is.
Doorlopende metalen assen komen pas in de 18  eeuw in algemeen gebruik. Voordien worden de as-armene

in een houten as-lichaam ingeboord en ingeslagen.  Van geharde assen is geen sprake.426

Stevin is ermee bekend dat de wielen van iepenhout worden gemaakt.  De naaf wordt in één stuk427

gedraaid uit een iepenhouten stam. Het is slijt- en stootvast en - zoals Stevin zegt - het klieft niet. 
Nu is er een octrooi uit 1598, van Nicolaes Romero, voor een zodanige verbetering aan wagenwielen dat
wagens met die wielen uitgerust, voor het in beweging houden slechts tweederde van de trekkracht nodig 

De aanhalingen uit de teksten bij de prent van De Gheyn uit 1603 komen alle uit423

www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Latijn/GrotiusNed.html

Horst Hoof, “Zur Entwicklung des Fahrwerks im Zeitalter der Technik”, in Wilhelm Treue, Wolfgang424

Decker, e.a. Achse, Rad und Wagen: fünftausend Jahre Kultur- und Technikgeschichte, Göttingen

(Vandenhoeck & Ruprecht) 1986, p.130. 

D.Dowson, History of Tribology, London (Professional Engineering Publishing) 1998, p.145.425

De Stichting De Boerenwagen te Buren ben ik erkentelijk voor het in mijn bijzijn uiteennemen en426

demonstreren van de wielophanging van een 18  eeuwse wagen voor personenvervoer.e

             “Huypenhout is goet tot valgen van wielen; ten clieft niet”, in Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à427

1634, publié avec une introduction et des notes par C.de Waard, Tome Deuxième 1619-1627, La Haye

(Martinus Nijhoff) 1942, p.398 (fol.227).  Voor de naaf geldt dat evenzeer.
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hebben vergeleken met  wagens zoals die normaal in gebruik zijn. 428

Over de aard van de verbetering wordt niets gezegd. De zoveelste versluiering in het octrooiwezen om
namaak te voorkomen, een versluiering die tot op heden - zij het in andere vorm - in gebruik is.
Niettemin is de essentie duidelijk. Het gaat om een vermindering van de wrijvingsweerstand in de as.
Dat is ook de functie van de geharde tappen van Stevins zeilwagen. 
Het is mogelijk dat het hier om één en dezelfde verbetering gaat die Stevin in zijn wagen heeft toegepast,
onmogelijk is het echter om dat met zekerheid te achterhalen.
Het doet er weinig toe.
Duidelijk is dat Stevin er blijk van geeft precies te weten hoe wrijvingsweerstand zich in de technische
praktijk gedraagt. Met zijn ervaring bij de molens, waarbij de oplegging van de wiekas in zijn tijd met
reuzel wordt gesmeerd, is dat ook niet anders te verwachten. 
Hier, bij de zeilwagen, zien we er echter een duidelijk en niet mis te verstaan voorbeeld van.
De reden waarom ik dit naar voren haal ligt daarin, dat Stevin in wiskunstig opzicht met wrijving grote
moeite heeft en zich daarin zonder meer vergist.
In de Weeghdaet schrijft hij in zijn woord aan de lezer, dat de weegkunst ons alleen leert hoe men op
diverse wijzen met behulp van beweging dat wat moet worden bewogen, in evenwicht kan brengen. 
Voorts dat de grootte van het gewicht of de macht die daarbij de wrijving - het beletsel - moet overwinnen
niet wiskunstig kan worden gevonden, omdat de weerstand van het ene te bewegen einde niet evenredig is

            “Maniere waerdeur allerhande wielen ende raeyers van wagens verbetert, ende soo gefatsonneert worden, dat428

alle die ghene, die nu ter tyt ter aenspanninge van haer luyder wagens dry peerden gewoonlycken zyn te

gebruicken, het derdde deel te weeten een peert, ende soo voorts naer advenant sparen, oft Indien zy niet

van alsulcke aenspanninge verminderen en wilden boven hare gewoonlycke charge een derdden deel meer

lasts voeren, ende veel beter, ende lichter sullen spoeden connen,”in: G.Doorman, Octrooien voor

uitvindingen in de Nederlanden uit de 16  - 18  eeuw, s-Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1940, pp.98-99.e e
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met de weerstand van het andere te bewegen einde. 429

Van het tweede hoofdstuk in de “Anhang” die Stevin in Wisconstighe Ghedachtenissen achter De
Beginselen des Waterwichts heeft opgenomen, luidt de titel (met in de marge ‘proportione’): 

 “Dat de gheroerden met haer beletselen [wrijving] in gheen everedenheyt en bestaen.” 430

In dit tweede hoofdstuk bespreekt Stevin de valproeven die hij met Jan de Groot te Delft gedaan heeft.
Deze proeven worden doorgaans in kinematische zin geïnterpreteerd, maar dat is onjuist. Men vergeet dan
de titel van dit hoofdstuk die er op neerkomt dat er in wrijvingsweerstanden geen evenredigheden te vinden
zijn. Nog duidelijker wordt het indien men de discussie in Dialectike tussen Ian en Piet erbij 
haalt, waarin zij concluderen dat de theorie van Aristoteles bij het afzinken van voorwerpen in diverse
media - water, dik bier, kwik - hier en daar onjuist, dus ‘onrecht’ is.
De valproeven te Delft kunnen als een voortzetting worden beschouwd van die discussie.
Bovendien is er geen enkele aanwijzing dat Stevin of De Groot geïnteresseerd zijn in de voor alle
voorwerpen identieke versnelling van de zwaartekracht, of er op uit zijn die te vinden.
Integendeel. Het enige dat hen interesseert is de wrijvingsweerstand, die blijkens de titel van het hen
onderhavige hoofdstuk geen evenredigheden kent, of regelmatigheden anderszins bevat. 
De zeilwagen wijst echter uit hoe Stevin in de technische praktijk met wrijving omgaat: in ambachtelijke
zin kent hij de regel dat minder wrijving meer nuttig rendement oplevert. In zijn hoofdwerken komt dit als
zodanig niet tot uiting en kan hij er niet mee overweg. 
Door te smeren vermindert men de wrijving zelfs, iets dat voor hem een extra argument is voor de
onmogelijkheid om met wrijving te kunnen rekenen. 431

Zo levert de zeilwagen tweemaal een verband op met Stevins hoofdwerk: enerzijds geeft deze wagen een
meer volledig zicht op het begrip ‘beletsel’, anderzijds is er het verband met de hefboom.
Overigens geldt dat laatste in kwalitatief opzicht ook voor de breedte van de wagen. Die is moeilijk in te
schatten, maar duidelijk is dat de wielen vrij ver uit elkaar staan. Daardoor heeft een wiel dat door rukwind
enigermate zou worden opgetild, ten opzichte van het tegenover liggende wiel een flinke macht in
omgekeerde ofwel stabiliserende richting.
Dit is een andere vorm van toepassing van zijn Hermetische hefboom dan het geval is bij de molens.
Bij de molens werkt de wiskunstig afgeleide hefboom door in de toepassing die er op volgt: hij verbetert er
de verhoudingen mee van wiek tot scheprad. In de zeilwagen betreft het de besturing en de stabiliteit
achteraf, waaraan de hefboom wordt aangepast. Ook het gebruik vn een prototype wijst daar op.
Het geeft een lijn aan in Stevins ontwikkeling die nader dient te worden bekeken.
Volledigheidshalve geef ik hieronder het technische gedeelte van het onderstel dat onder de prent van De
Gheyn is afgebeeld. In dat onderstel vindt men weinig terug in de prent van De Gheyn zelf, zodat het - als
het correct getekend is - het onderstel van de kleine wagen moet zijn.
Als afsluiting geef ik de prent van de zeilwagen zoals die in een atlas van Blaeu is opgenomen.
Anders dan bij De Gheyn rijdt die wagen al zeilend naar het zuiden. Op de achtergrond rechts is een
vuurtoren te zien. Dat zou de vuurtoren van Egmond kunnen zijn. Voor de gehele Noordzeekust van
Holland geldt: de vuurtorens zijn er het eerst, de havens komen later.

            “Te weten dat de Weeghconst ons alleenlick leert, het roerende ter evestaltwichticheyt brenghen mettet429

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

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

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

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

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

Zie The Principal Works of Simon Stevin, Vol. I, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1955, p.508.430

The Principal Works of Simon Stevin, Vol. I, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1955, p.512.431
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Hiermee sluit ik dit gedeelte van de Hermetische invloeden op Stevins natuurbeeld af, een gedeelte waarin
tevens reeds een ontwikkeling in zijn methodologie - van rationeel empirisme in de richting van
experimenteel onderzoek - aan de orde treedt.

Uit Joan Blaeu Toonneel der Steden, 1649


