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Hoofdstuk VI Een opmerkelijke methodische  ontwikkeling

De eerder getoonde apparaten - de Brugse kraan en de ‘slootooser’ - geven aan hoe het ‘werk’ uit het
Euclidisch grondpatroon doorwerkt in de technische praktijk. Concentreren wij ons op deze twee zaken -
werking en technische praktijk - dan is het grondpatroon van de ‘theoremata en problemata’ die eraan ten
grondslag liggen daarin verwerkt, en is het niet nodig dat op zichzelf nog te bezien. 
Wij hebben dan van doen met de uit de wiskunst afkomstige werking binnen de praktijk.
Stevin beperkt zich niet tot de wetenschap op zichzelf. Zijn wiskunst is gericht op de techniek.
Gaat hij daarmee aan de slag dan treedt hij op als technicus, en is hij ingenieur.

De ‘spabijlhou’

Een enkele maal komt het voor dat er aan zijn techniek in het geheel geen wiskunst ten grondslag ligt,
zoals bij de ‘spabijlhou’ hieronder. Dat is een kwestie van handig divergent denken:

Bij de belegeringen van Maurits is het graafwerk en het opwerpen van schansen van groot belang. 
Zijn succes is voor een groot deel daar aan te danken. Het vervoeren van het benodigde gereedschap op
aanvoerwagens is echter een bezwaar, te meer als transport over water niet mogelijk is.
Stevin vindt voor dit werk een speciaal werktuig uit, de ‘spabijlhou’ die een gewicht heeft van weinig
meer dan drie pond, die zowel als schop, als houweel of als bijl kan worden gebruikt. 
De ‘spabijlhou’ kan gemakkelijk door soldaten persoonlijk worden gedragen, waarmee het
transportprobleem  aanmerkelijk is vereenvoudigd.
Op 22 juli 1618 schrijft Stevin daarover een brief aan de koning van Zweden, die bij hem naar dit
graafwerk en de belegeringen heeft laten informeren. Stevin schrijft erbij dat zijn zwager, Jehan Carels
Craij - Stevin is in 1616 in het huwelijk getreden - die ingenieur is bij de Zweedse koning, het gebruik
ervan kan demonstreren. De ‘spabijlhou’ is een voorloper van de pionierschop die tot voor kort - niet

De ‘spabijlhou’
Uit: The Principal Works Vol.IV, p.476.
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alleen in Nederland - tot de persoonlijke standaarduitrusting - psu - van de soldaat heeft behoord. 431

De ingenieursschool

Ook de ingenieursschool te Leiden, die in 1600 te Leiden uit een behoefte aan vaklieden voor het
opwerpen van bolwerken is gesticht, is als geen ander instituut gericht op de ‘daet’. 
Op 10 januari 1600 vindt een bijzondere vergadering van curatoren en burgemeesters plaats, waarbij de
stichtingsakte van de ingenieursschool wordt gepasseerd. In die akte wordt de beoogde plaats van
handeling genoemd, is het curriculum opgenomen - overeenkomstig de instructie die Simon Stevin in
opdracht van prins Maurits heeft geconcipieerd - en zijn de benoemingen vermeld. Het curriculum is
daarna door het curatorium, bestaande uit de president van de Hoge Raad en Jan Cornets de Groot nog
verder gespecificeerd. Wat daarin als een merkwaardige zaak opvalt, is dat de docent in zijn taak niet
alleen staat, maar als het ware een mentor heeft. Men kan het weliswaar opvatten alsof er twee leraren
zijn, namelijk Ludolff van Ceulen en Simon Fransz. van der Merwen, maar dat is de halve zaak: Van
Ceulen geeft les in het bijzijn van Van der Merwen - zo stáát het er - zo te zien wordt daarbij geen
verschil in betaling gemaakt. Een vreemd geval, een hogeschooldocent met een toezichthouder. 432

Het is dienstig na te gaan wat in het algemeen de gewoonte is bij het doceren in de toenmalige
universiteit. De hoogleraren hebben geen onderzoekstaak. De universiteit is er uitsluitend voor het
onderwijs, voor de continuïteit van de kennis. De propedeutische fase duurt vier jaar. 
In die propedeutische faculteit vindt in aansluiting op de ‘artes liberales’ het onderwijs in de wiskunde, de
filosofie, de geschiedenis en de letterkunde plaats. De vervolgfase kan besteed worden in een van de
faculteiten theologie, geneeskunde of rechten. Dat duurt nogmaals vier jaar. Er wordt uitsluitend
voorgelezen.  Er is wel wat begrip voor vooruitgang in de wetenschap, maar dan uitsluitend in het433

hoofd van de docent. De boeken liggen in de bibliotheek op een vaste plaats, aan kettingen gebonden. 
Op het Rapenburg staat een begijnekerk, die bij de universiteit in gebruik is. 
De bibliotheek bevindt zich op de bovenverdieping. Beneden in de abscis is het ‘theatrum anatomicum’
voor de anatomische lessen. In het schip van de kerk wordt door Ludolff van Ceulen schermles gegeven,
maar na de instelling van de ingenieursschool wordt dit ‘leesplaets’ voor de toekomstige ingenieurs. 434

In de instructie van Stevin zien we dat de leerlingen rekenen wordt bijgebracht met breuken volgens het
tientallig systeem - welk systeem de voorkeur heeft van Stevin en op deze wijze in Nederland voor het
eerst wordt ingevoerd - dat zij maten en oppervlakken van eenvoudige rechtlijnige figuren moeten kunnen
vinden, dat zij oppervlakten en lengtes van gekromde figuren - cirkels of willekeurige vervormingen
daarvan - met een rechte of rechthoekige maat moeten kunnen benaderen. Over ellipsen, parabolen,
hyperbolen en wat dies meer zij, de kegelsneden dus, wordt niet onderwezen, zo staat dat er bij.
Vervolgens moet dat op plattegronden worden overgebracht, waarbij de berekeningen op schaal naar die

431

             “Ende dat dienvolgende op heur luyder beyder goetvinden de voorsz. Mr. Ludolff deselve lessen sal doen in432

't bywesen van de voorne. van Merwen”, zie D.Bierens de Haan, Bouwstoffen voor de Geschiedenis der

Wis- en Natuurkundige Wetenschappen in de Nederlanden, 1878, p.130.

Zie K.van Berkel, "Universiteit en natuurwetenschap in de 17de eeuw, in het bijzonder in de Republiek", in433

H.A.M.Snelders en K.van Berkel, Natuurwetenschappen van Renaissance tot Darwin, Den Haag 1981,

pp.107-131.

Het woord "leesplaets", de plaats waar voorgelezen wordt, komt voor in de stichtingsakte en in de434

aanwijzingen van het curatorium. In de ingenieursschool echter is het een lawaai en een geschuifel van

belang, vanwege de meetinstructies, het verplaatsen en ineen passen van de modellen etc. 

Zie E.R.M.Taverne, In 't land van belofte: in de nieue stadt, Maarssen 1978, p.425.
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van de werkelijkheid moeten worden omgerekend, inbegrepen het van papier kunnen berekenen van de
hoeveelheden grond van dijken, wallen en andere werken. Daarna gaan de leerlingen naar buiten en doen
daar precies hetzelfde - meten - nu natuurlijk met ander gereedschap, het landmeterswerktuig, dat
dezelfde functie heeft als passer, liniaal en winkelhaak, maar dat er anders uitziet. Vervolgens wordt het
opgemeten werk op schaal in tekening gezet.
Er is dan genoeg ervaring opgedaan om de benamingen van de versterkingskunst te leren aan de hand van
houten of aarden modellen van schansen en bolwerken, waarna zij buiten in de steden plattegronden van
de daar aanwezige versterkingen moeten maken. 
Is dit gebeurd, dan moeten zij op papier een schans of stad met vier of vijf bolwerken tekenen die - na het
verstrekken van de maat - vervolgens in het veld met bakens moet worden uitgezet. Dit is het programma
voor de winter en het voorjaar. In de zomer vindt de stage plaats, op die plaatsen waar bolwerken
aangelegd worden of waar het leger zich bevindt, teneinde behulpzaam te zijn bij het tot stand brengen
van de veldvoorzieningen.  435

Voor diegenen van deze leerlingen die dat willen, bestaat de mogelijkheid tot een vervolgopleiding in de
komende winter, waarbij verdieping en verbreding van de stof mogelijk is. Vergelijken we dit met de
opzet van de Sterctenbouwing dan is Stevins hand duidelijk te herkennen: eerst kennismaken met de
normale zeg ‘ideale’ gang van zaken op papier, op schaal en het uitzetten in het terrein en pas daarna
komen de alternatieve mogelijkheden aan bod in de vorm van een ‘verdieping’.  
Het is een opleiding in twee fasen dus, een ambachtelijke onderbouw die voldoende is voor het directe
werk te velde, en een theoretische bovenbouw, die ruimere mogelijkheden biedt. 
Er zijn in die periode te weinig mensen voor de "daet" te velde. Daarin wordt voorzien door de inge-
nieursschool en wel binnen een opleidingstijd van één jaar. Oppervlaktes berekenen van cirkels, ellipsen
en parabolen is goed voor de algemene ontwikkeling, maar voor de oorlogspraktijk is dat niet nodig. 
Stevin gaf dat in zijn De Sterctenbouwing (1594) reeds aan voor het vinden van de regelmatige vijfhoek. 
De opleiding moet volgens de wens van de prins “zoo haest als mogelyck is” worden afgerond. 
Ludolff van Ceulen is voor zoiets uit het juiste hout gesneden. Hij is niet alleen wiskundedocent van
beroep, maar ook schermleraar. Simon van der Merwen is landmeter van beroep. Een landmeter staat
hoger aangeschreven dan een wiskundige schermleraar. Hij is Schepen van de stad Leiden en is ook
burgemeester van Leiden geweest. In de gespecificeerde instructie moet hij ervoor zorgen dat de zaal is
ingericht als de lessen beginnen. 
Hij moet dat wat van Ceulen uiteenzet aan de hand van het materiaal helpen verduidelijken. Hij  moet
opletten of het wel begrepen wordt. De les duurt een uur, waarvan de eerste helft voor van Ceulen is en de
tweede helft voor de leerlingen. Die komen dan met hun vragen, die beantwoord moeten worden. 
Er kunnen zelfs taalproblemen zijn omdat de les niet in het Latijn wordt gegeven en de juiste woorden
ontbreken. Nog nooit is op een universiteit in de volkstaal aan ongeletterd volk gedoceerd. Vandaar de
twee docenten, Ludolff van Ceulen en zijn helpende toezichthouder. 
Beiden zijn oudere personen met ieder hun eigen ervaring. Beiden overlijden in 1610, kort na elkaar. 
In eerste instantie is de ingenieursschool dus niet anders dan een ambachtelijke school voor bolwerkers.
In huidige termen zouden we niet van een ingenieursopleiding kunnen spreken. Er is immers in de
opleiding geen waterbouwkunde, geen wegenaanleg of bruggenbouw, niets van statica of hydraulica. 
Het is dus niet meer dan een stoomcursus voor de eerste standaard-behoefte. 

Bij het realiseren van de voorgenomen versterking werd behalve van het uitzetten met bakens e.d. ook van435

maquettes gebruik gemaakt, zodat het werkvolk - vaak de soldaten zelf - kon zien hoe het moest worden.

Dit komt overeen met Stevins aanbeveling in de Sterctenbouwing. Volgens Wauwermans is het stichten van

bevestigingen zonder modellen of maquettes zelfs onmogelijk. Zie H.E.Wauwermans - Lt.-gen. der Genie -

“La fortification d'Anvers au XVIe siècle”, Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique (1896).
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Dat verandert langzaam aan omdat de aandacht geleidelijk aan verschuift van de praktische militaire
beginselen naar de meetkundige achtergronden, waarbij de verdieping wint aan gewicht. 
Er is bij het ‘lagere’ volk - er zijn timmerlieden, metselaars, schoolmeesters en soms is er een enkele
student onder de leerlingen - een ongekend potentieel aan technisch intellect beschikbaar. Zij ‘vliegen’ uit
over Europa, zij het alleen naar die landen met wie wij niet in oorlog zijn. Dat is een voorwaarde voor de
opleiding. 436

Rest mij te vermelden dat ook aan de universiteit te Franeker in Friesland een soortgelijke opleiding
wordt gegeven, zij het dat die niet apart van de universiteit staat en voornamelijk binnen het curriculum
van de hoogleraar wiskunde wordt verzorgd. Deze  Friese opleiding heeft, achteraf gezien, beter en langer
standgehouden dan die van Leiden. 437

In De Sterctenbouwing van 1594 is de gang van zaken nagenoeg identiek met die van de
ingenieursschool. Het lijkt wel alsof hij al schrijvende het onderwijs aan de ‘leerlingen’ - de ingenieurs
die het moeten lezen - erbij heeft gedacht. Ook daar begint het met de ‘daet’, waarna de verdieping volgt. 
Tevens ziet hij kans dat zo te doen dat het algemene het eerst komt, door met een voor ‘leerlingen’ ofwel
‘lezers’ eenvoudig uit te zetten zeshoek te beginnen.  
Is dat eenmaal in hoofdlijnen uiteengezet, inclusief de essentie van het uitbrengen van flankerend vuur,
dan volgen de discussiepunten. In een eerder stadium heeft hij die niet willen aansnijden, 
     “op dat leering met gheen stryding verduystert en worde” 438

Zo zien we dat Stevin zowel bij de ingenieursschool als bij de Sterctenbouwing kennis neemt van de
praktijk in zijn geheel, en die overeenkomstig zijn wijze van presentatie afstemt op het onderwijs. 
Methodisch gezien is dit voor de ingenieursschool voldoende. 439

De door Beeckman gekopieerde notities van Stevin

Binnen de praktijk zoals men die aantreft, is de werking een vorm van geobjectiveerde ervaring, dat wil
zeggen dat die werking altijd op een en dezelfde manier plaats vindt, los van de persoon die dat
waarneemt. Dat is wat Stevin bedoelt met:
     “opteyckenende al t’ghene my totte saeck docht te dienen, en vast te gaen.”  440

Bijvoorbeeld in de waterschuring, maar ook in zijn aantekeningen voor ‘Huysbou’.

In de instructie van Stevin voor de opleiding, gedateerd 9 januari 1600 en ondertekend door ‘Maurice de436

Nassau’, luidt de laatste zin: “Men verstaet oock, dat alle diegeene die tottet leeren deser const van

Ingenieurs schap toe gelaeten worde, eerst sullen belooven ende sweeren aen den Viant deeser Landen daer

mede geenen dienst te doen.”

F.A.Hoefer, “Mededeelingen omtrent het onderwijs in de versterkingskunst aan onze Hooge en Illustre437

Scholen”, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, dl VI, 7 (1928), p.230.

“De Sterctenbouwing”, The Principal Works of Simon Stevin, Vol.IV, p.66.438

Verdere culturele en mathematische implicaties rond de vestingbouw (ook van de ingenieursschool, pp.108-439

117) worden goed weergegeven door Charles van den Heuvel in “De vesting als mathematisch en cultureel

kennissysteem”, Scientiarium Historia, 32 (2006) pp.99-117. Dit met inbegrip van verwijzingen naar J.A.

van Maanen, Facets of seventeenth century mathematics in the Netherlands, Utrecht 1987 en P.J. van

Winter, Hoger beroepsonderwijs avant-la-lettre. Bemoeiingen met de vorming van landmeters en

ingenieurs bij de Nederlandse universiteiten van de 17  en 18  eeuw, Amsterdam (N-Holl. Uitg. Mij) 1988. e e

             “ick begaf my tottet  ondersoucken der oirsaken, allenx alsnu alsdan opteyckenende al t’ghene my totte440

saeck docht te dienen, en vast te gaen”, in Simon Stevin, “Vant Stofroersel des Eertcloots”, Wisconstighe

Ghedachtenissen, Stuck I, Leyden (Jan Bouwensz.)1608, p.51.
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In zijn “waterschuyring” - zie pagina 129 van hoofdstuk IV - zegt Stevin letterlijk dat dezelfde oorzaken
bij dezelfde omstandigheden steeds dezelfde gevolgen moeten hebben, zodat bij een ander verloop die
omstandigheden anders moeten liggen. Zo steunt het ingenieurswerk via de werking het zicht van Stevin
op de technische praktijk.
Op dat gebied - het evalueren van de ‘tuychwerckelicke consten’ (zoals Stevin de praktijk benoemt) - is
hij in die geobjectiveerde waarneming zeer actief, zoals blijkt uit het journaal van Isaac Beeckman (1588-
1637) die in 1624 - Simon Stevin overlijdt in 1620 - bij de weduwe Stevin sommige van diens nagelaten
geschriften heeft gekopieerd. Beeckman treft bij haar 28 mappen aan, waaronder een met het opschrift
‘Huysbouw’.   Ook zijn er enige mappen met aan ‘Huysbouw’ verwante onderwerpen, zoals441

‘Ordeningh der steden’, ‘Solders ende overwelfsels’, ‘Metselerye, timmerinck, smedingh, roock’ en ‘Van
Steygers’ [trappen]. De mappen hebben voor het merendeel betrekking op stukken die Stevin nog verder
heeft willen uitwerken. Zijn zoon Hendrick heeft in 1649 uit Stevins nagelaten papieren het werk
Materiae Politicae, Burgherlicke Stoffen uitgebracht, waarin de ‘Ordeningh der steden’ is opgenomen,
gevolgd door een ‘Byvoug’ die handelt over de ‘Huysoirdening’. 
Jaren later - in 1667 - komt hij met Wisconstich Filosofisch Bedryf . Het elfde ‘boec’ daarvan bevat de
“waterschuyring”, waarvan de eerste zin - van vader Simon Stevin - als volgt luidt: 
   “Angesien veel Huysen, Schansen ende Steden gebout worden op bedijckte landen, alwaer kennis vande

gemene eygenschap der schuyring vorderlick is, soo sal ic nu daer af als totten huysbou gehoorende
wat seggen”. 442

Kennelijk heeft Stevin een ruime opvatting over wat ‘Huysbou’ - nu zonder ‘w’ - inhoudt. 
Zowel de schansen - dat is vestingbouwkunde - als de eigenschappen van water horen er bij.
Hiermee is ons al met al - inclusief de door Beeckman gekopieerde werknotities - van Stevins ‘Huysbou’
heel wat overgeleverd, waardoor wij van zijn denken op dit gebied redelijk goed zijn geïnformeerd. 
Bij Stevin begint het met het onderkennen van symmetrie - bilaterale symmetrie - zoals men die in de
natuur bij dieren en mensen aantreft, weshalve die symmetrie ook in huizen en gebouwen moet worden
aangehouden.  Net als bij de dieren hoeven voor- en achterzijde van gebouwen niet symmetrisch te zijn.443

Op de laatste pagina van Wisconstighe Ghedachtenissen (1605 en 1608) meldt Stevin welke onderwerpen
hij niet voor Wisconstighe Ghedachtenissen heeft kunnen uitwerken, hoewel die in de inhoudsopgaven
zijn opgenomen. Ook het ‘Lochtwicht’ en de ‘Singconst’ worden daarin genoemd. Verder zijn het, naast
nog enige andere onderwerpen, de ‘Huysbou’ en de ‘Crijchshandel’ die hij heeft laten liggen.
De reden - zegt Stevin - ligt daarin: 
   “datse niet volcommelick genouch gereet en waren, doen den Drucker niet langer by hem en begheerde

te bewaren datter een tijt lanck tot sijn achterdeel [nadeel] ghedruckt hadde gheleghen”  444

Alleen al in de map ‘Huysbouw’ tref ik - buiten de door Stevin geplande hoofdstukkenindeling - meer dan
honderd geobjectiveerde ervaringen of waarnemingen aan, die daarin zijn genoteerd. 
Bij vrijwel alle gaat het over de werking. Sommige, waarin zijn vader reeds redelijk goed gevorderd was, 

Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634, publié avec une introduction et des notes par C.de441

Waard, Tome Deuxième 1619-1627, La Haye (Martinus Nijhoff) 1942, p.291.

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

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

Wetenschappen, Amsterdam 2005, p.503 (Appendix F).

Hendrick Stevin, Wisconstich Filosofisch Bedrijf, Leyden (de Croy) 1667.442

            “T’gesticht moet wesen als een dier, en wanneer mentwil maken na behooren, men moet daer in de natuer443

volghen”, in Materiae Politicae, “I Onderscheyt vande Oirdeningh der Steden, 3 Hooftstic, Vande

bepalingh en beschrijvingh der Lycksydigheydt”, p.13.

Wisconstighe Ghedachtenissen, Stuk V, Leyden 1608, p.107.444
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zijn opgenomen in de genoemde werken van Hendrick. Het is dan niet merkwaardig dat enkele ervan
zowel in de map ‘Huysbouw’ voorkomen als in Hendricks uitgaven, waarin voornamelijk het
organisatorisch aspect van het bouwen is opgenomen, zoals de indeling en Stevins visie op de symmetrie.
Eén van de aantekeningen doet merkwaardig aan: 
   “Alle verkouwende wateren vercleynen, ende daerom is het vervrosen water cleynder dan doent vlietich

was, waerdoor glasen &c. met water omstucken breken in de vorst” 445

Glazen met water breken in de vorst in stukken - aldus Stevin - door het krimpen van water als het
overgaat in ijs (!). Stevin is niet bekend met de anomalie van water - water heeft bij 4  Celsius zijno

grootste dichtheid - zodat hij ook niet weet dat water bij verder afkoelen uitzet. Hoe water ijs wordt is
hem totaal onbekend.
In zijn journaal weerspreekt Beeckman deze notitie op een geheel andere plaats, onder andere wijzende
op het Waterwicht (1586) van Stevin, waarmee deze had kunnen inzien - wetende dat ijs op water drijft -
dat de genoteerde opvatting onjuist is.  Daaruit blijkt tevens dat de ijs-opmerking van Stevin van446

origine uitgebreider is dan Beeckman heeft gekopieerd. Kennelijk betreffen die kopieën hier en daar
slechts de kern van de kwestie die in het geding is.
Duidelijk is dat Stevin heeft doorgeredeneerd op de wetmatigheid van krimpen en uitzetten bij afkoelen
en verwarmen, met een conclusie die ook voor hem problematisch moet zijn geweest. Elders zegt hij daar
niets over, al is de notitie blijven staan. Bedacht moet worden dat het niet zijn bedoeling is die notities te
publiceren, want - schrijft hij in 1608 - ze zijn niet ‘volcommelick genouch gereet’.
Wij kunnen echter via die notities Stevins methodisch denken over ‘werking’ in de ‘daet’ - dat is de
technische praktijk - vrij goed achterhalen. 
De manier waarop hij zich inleeft in de technische praktijk maken het onvermijdelijk dat hij daarin soms
een geobjectiveerde ervaring neerlegt, die bij hem een behoefte aan nieuwe theoretisering oproept. 
Een duidelijk voorbeeld ligt in zijn voornoemde ‘waterschuyring’, waarin hij met behulp van het
Euclidische grondpatroon een bewijs geeft voor verschillende stroomsnelheden bij eenzelfde verval (zie
hoofdstuk IV, pagina 116). Dat bewijs acht hij van toepassing voor alles dat met schuring te maken heeft. 447

Dit kan niet langer een vorm van rationeel empirisme - eerst de theorie dan de feiten - worden genoemd.
Immers, het bewijs op zichzelf is geheel en al uit de empirie afkomstig, al streeft hij er nog steeds naar
zijn geobjectiveerde ervaring op dit ene bewijs te laten stoelen.
Het voert te ver inhoudelijk op al Stevins aantekeningen in Beeckmans kopieën in te gaan. 
Die hebben betrekking op soorten mortel, soorten baksteen, soorten hout, het ophogen van land, op het
voorkomen van brand, afmetingen van kamers, symmetrie, putten, bruggen, kelders enzovoorts.
Het zijn alle technische wetenswaardigheden uit de praktijk, behalve één: die handelt over de muziek.

C. de Waard, II, o.c., p.401. In Van den Heuvels reconstructie: p.447 en p.487.445

C. de Waard, II, o.c., pp.292-293.446

            “Tis te weten datmen somwylen meynt met yet deur te steken, diepe schuyringe te maken om bequame447

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

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

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

de selve canmen dicwils bemerken, de sake wel genoech overdocht sijnde; En van dese verscheydenheden

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

gebruycken [mijn cursivering].”, in R.J.Forbes, “Engineering”, The Principal Works of Simon Stevin,

Vol.V, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1966, pp.204-206.
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Over de kwint in de muziek maakt Stevin in Beeckmans kopieën de volgende aantekening:
   “Dat de reden der vyfde van 3 tot 2 valsch is, soude blycken, indien men songe ut sol re fa ut

geduerlyck, men sal allancx hooger commen; ende soo men songe ut fa re sol ut hoe leeger” 448

Stevin bedoelt daarmee, dat de opvolgende ut’s steeds hoger uitkomen dan zij zouden moeten zijn.
Bij een zuiver octaaf is bij de hoge toon het trillingsgetal verdubbeld vergeleken met de lage. Bij een voor
ons - niet voor Stevin - zuivere kwint ligt het trillingsgetal van de tweede toon anderhalf maal hoger dan
de eerste. Gaat men via deze zuivere kwinten omhoog, dan vindt men op dezelfde plaats waarbij men ook
via het langs octaven omhoog gaan moet uitkomen, een trillingsgetal dat te hoog is. 
Twaalf kwinten zouden in onze westerse harmonie evenveel toons-afstand moeten hebben als zeven
octaven, dus zou (3/2)  op hetzelfde moeten uitkomen als 2 .  Dat is niet zo: 12 7

  geeft 1,0136...  (3/2)  12

   27

De kwinten komen te hoog uit en moeten worden ‘geknepen’ om ze te doen stroken met de desbetreffende
reeks octaven. De wijzen uit Stevins wijzentijd vinden die geknepen kwinten echter normaal. 
Tegen enige irrationaliteit in de getallen zien zij niet op. 
Volgens Stevin zijn wij na de wijzentijd het juiste begrip van de desbetreffende ‘constwoorden’ vergeten. 
In zijn Quantifying music (1984) bevestigt Cohen in dit verband wat ik eerder in het algemeen over
Stevins wiskunsten heb gezegd - in hoofdstuk III op pagina 72 en in hoofdstuk V op pagina 147 - namelijk
dat bij Stevin een wiskunst een volmaakte weerspiegeling is van substantiële wezenstrekken uit de natuur. 449

Dat dit Stevins terug te vinden vrije wiskunsten zijn - waartoe ook de ‘weeghconst’ behoort - vermeldt hij
niet. Stevins muziek laat ik verder buiten beschouwing. Nu terug naar Beeckmans kopieën. 

Het gevierendeelde hout

Er is er een bij die ons in methodische zin wel zeer aan het denken zet:
   “Houdt aeneen can meer dragen als gescheyden, als blyckt doen ick aen twee stocken gewicht hinck

totdat se braken. Daer sagh ick hoeveel meer als dobbel gewicht datter hangen konde aent heel houdt
dan aent geclooven” 450

Dat is technisch onderzoek zonder meer. Het gaat in de richting van sterkteleer, een wetenschap die in de
tijd van Stevin niet bestaat. Op een andere plaats in Beeckmans kopieën noteert hij zelfs:  
    “Houdt is meer dan viermael stercker dan syn gekloven vierendeel.” 451

Hij heeft er dus op doorgedacht.
In Hendrick Stevins Wisconstich Filosofisch Bedryf (1667), bevindt zich die uitspraak nogmaals. 
In boek II, waar Hendrick beschrijft hoe hij de kopieën van Stevin uit het journaal van Isaac Beeckman in
handen heeft gekregen, komt het volgende voor:

Uit: Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634, publié avec une introduction et des notes par448

C.deWaard, Tome Deuxième 1619-1627, La Haye (Martinus Nijhoff) 1942, p.404 (fol.229r).

            “The mathematization of nature that started around 1600 should not, or not exclusively, be understood in the449

sens of working with quantifiable concepts, or with geometric models. Rather it consists of treating a set of

natural phenomena as if it were part of mathematics”, in H. Floris Cohen, Quantifying music, the science of

music at the first stage of the scientific revolution 1580-1650, Dordrecht (Reidel) 1984, p.72. 

C. de Waard II, o.c., p.401; in Van den Heuvels reconstructie, p.282 en p.448.450

C. de Waard II, o.c., p.412. In Van den Heuvels reconstructie komen molens niet voor.451
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   “Van welke aenteykeningen Beecmans, ons afschrift toegesonden wesende, vonden daer onder dit
verhael van hem Beecman: ‘Hout is meer dan viermael sterker dan syn geclooft vierendeel’
Stevin heeft een voorstel [probleemstelling] geschreven aen den Dycgraef en Heemraden van
Schielant, ter occasie vande Meule te Cralingen: te weten, wesende twe stylen evelanc en van een
selven stof: Gelijc de grootheyt vande meeste totte grootheyt vande minste, also de sterc-heyt vande
meeste totte sterc-heyt van de minste, en bovendien het meeste noch so veel sterker als veroirsaect
wort uyt de vereniging van syn stof. Dit laatste heeft hy onderzocht met een paer vierkante stylkens
van seer droog wagenschot elc lang acht duym, ‘t een van duym cants, het ander van ¼ duym cants; en
stelde die op twe schabellen [voetbankjes]; seven duym vaneen en hincker gewicht aen tot dese beyde
braken; ende daer me bevont hy hoe veel sterker dan viermael het grootste sterker was. Doch en
schrijft dat niet uyt. Meyne ooc dat daer in geen everedenheyt te vinden en is.” 452

Uit deze mededeling van Isaac Beeckman aan Hendrick Stevin blijkt dat de door hem aangetroffen
aantekeningen van Simon Stevin omvangrijker zijn dan hij in zijn journaal heeft opgenomen. 
De proefopstelling is nauwkeurig beschreven. De vierkante latjes - ‘stylkens’ - die Stevin gebruikt zijn
even lang. De ene heeft een viermaal zo grote zijde als de andere. Voor het overige zijn ze gelijk, en van
hetzelfde materiaal gemaakt. Bij het breken blijkt de grootste meer dan viermaal zo sterk te zijn als de
kleinere. Als het dunnere latje vierkant is en het inderdaad een zijde heeft van ‘¼ duym’, dan gaan er
echter geen vier, maar acht van die latjes in de grotere. Mogelijk is per vergissing ‘¼ duym’ geschreven in
plaats van ‘½ duym’ en had bij het overschrijven de associatie met de ‘vier’ van vierendelen de overhand.
Het doet er niet zo toe.
Belangrijk is dat we zien dat Stevin van mening is dat er geen evenredigheden in te vinden zijn. 
Dan heeft hij er weliswaar naar gezocht, maar net als bij de wrijving heeft hij de juiste aanpak niet
kunnen vinden. 
Ook al vindt hij er geen evenredigheden in, het gedraagt zich toch wetmatig. Daar heeft Stevin iets mee
gedaan. Dat blijkt uit de volgende door Beeckman gekopieerde werknotitie van Stevin. Die luidt als volgt:

        “Men sal eenen solder maken stercker met balcken dan met plancken alleen. Dan al heeft d’een sooveel
hout als d’ander als te sien is in twee camers, elck van 24 voet lanck ende breet, d’eene hebbende 5
balcken elc een voet dick ende de plancken een duym dick, op d’ander camer een solder overal 3 duym
dick” 453

Dit gaat over twee vierkante kamers die elk precies evenveel hout hebben in hun vloer, maar waarbij de
ene vloer uit balken en planken bestaat, en de andere uit louter planken. De eerste zou sterker zijn. 
Dat vereist enig rekenwerk, want op het oog valt Stevins bewering niet te controleren. 
De qua vorm en vloerafmetingen gelijke kamers zijn lang 24 voet, dat is 24 x 12 = 288 duim.
Voor beide kamers wordt precies evenveel hout benut, want “dan al heeft d’een sooveel hout als d’ander”
wil zeggen “zelfs al heeft de ene evenveel hout als de andere”. Ondanks die gelijke hoeveelheid hout, is
volgens Stevin de kamer met de balken de sterkste.
Het enige dat we qua berekening met deze gegevens kunnen doen, is het zoeken naar de afmetingen van
zo’n balk. Dat maakt de voortzetting eenvoudiger.
De ene kamer heeft vloerplanken ter dikte van een duim, de andere ter dikte van drie duim. 
Dan mogen wij in gedachten de planken van drie duim ‘verdunnen’ tot planken van één duim, waarbij uit
de hoeveelheid ‘weggenomen’ hout precies de balken gevormd kunnen worden waarop van de andere
kamer de planken van één duim dikte komen te rusten.
Wij nemen dus weg 288 x 2 = 576 vierkante duim aan houtdikte.
Dat moet worden omgevormd tot de doorsnede van vijf balken die ieder één voet (12 duim) hoog zijn.
Dat geeft 576 : 5 = 115,20 vierkante duim per balk. 
Eén zo’n balk is 12 duim hoog, dan is de breedte: 115,20 : 12 = 9,60 duim. 

Hendrick Stevin, Wisconstich Filosofisch Bedrijf, Leyden (de Croy) 1667, II.Boec, pp.3-4.452

C. de Waard, II, o.c., p.401; in Van den Heuvels reconstructie p.228 en p.448.453
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De doorsnede per balk is dus in de breedte 9,60 duim en in de hoogte 12 duim. 
Voor de duidelijkheid reken ik dit om naar centimeters (voor één duim neem ik 2,5 cm) en dan worden
het balken van elk 24 cm breed en 30 cm hoog. Bij een overspanning van 24 voet (7,20 m) gaat dat wel.
De verdere gedachtegang van Stevin kan niet letterlijk worden gevolgd, want die staat er niet bij.
Als van de vijf balken er twee dienst doen als strijkbalk vlak langs de muur - om de overige op te laten
rusten - dan zijn er vier tussen-afstanden en is de afstand tussen twee balken hart op hart, 24 : 4 = 6 voet
(1,80 m). Dat is teveel om over de vervolgens dwars daarop te leggen planken te kunnen lopen. 
Zijn er naast de vijf nog twee aparte dus extra strijkbalken - die langs de muur de helft dunner mogen zijn
- dan zijn er zes tussen-afstanden en wordt de afstand tussen twee balken 24: 6 = 4 voet (1,20 m). 
Dit laatste is het meest aannemelijk, mede omdat in de andere kamer de overspanning louter wordt
gevormd door planken van elk drie duim dik en ook die moeten ergens op rusten. Op strijkbalken.
Zo bezien is dan een tussen-afstand van vier voet de beste aanname, al is die in de praktijk nog aan de
ruime kant. De planken van één duim dikte die daar op rusten, zullen onder het lopen nogal doorbuigen.
Om dat te voorkomen rekent men thans met stijfheid in plaats van met sterkte, maar van stijfheid - in de
bouwkunde is stijfheid een derdemachtsfunctie - heeft Stevin uiteraard geen notie.
Zijn werknotities wijzen alleen op sterkte - dat verloopt kwadratisch - want hij belast het tot brekens toe.
In de tijd van Stevin is er slechts ambachtelijke ervaring, waarbij intuïtief wel op stijfheid wordt gelet,
maar waarbij de gegevens louter en alleen uit de praktijk afkomstig zijn.
In dit opzicht zijn ook de balken te slap. Voor een goede stijfheid bij een overspanning van 7,20 m
hadden die breder en dikker - hoger - moeten zijn. Dit gezegd zijnde, gaan we met de balken verder. 
Delen we de balken van de desbetreffende kamer - die twaalf duim hoog zijn - in vieren, dan geeft dat per
balk vier planken van ieder drie duim dik en die kunnen zo naar de andere kamer.
Even doorrekenen: hout is meer dan vier maal sterker dan zijn gekloofde vierendeel. De vier ontstane
planken van 3 duim dik naast elkaar gelegd, ook al zijn het er vier, zijn dus samen minder sterk dan het
oorspronkelijke hout als balk. Ongetwijfeld heeft Stevin op die manier gedacht en is hij op deze wijze tot
een vergelijking gekomen van de twee genoemde kamers: uit het dragende deel van de kamer met de
balken, heeft hij gevierendeeld de vrijdragende vloer laten ontstaan van de andere kamer (de duimdikke
vloerplanken van de ‘balkenkamer’ moeten er ook nog naar toe, maar die kunnen in gedachten worden
omgevormd tot planken van drie duim dikte en dan komt het precies uit). 
De is dat beide kamers precies evenveel hout bevatten, maar dat dit in de ene anders is verdeeld dan in de
andere en wel zo dat de kamer met de balken de sterkste is.
Zo moet Stevin met zijn uitspraak ‘Hout is meer dan viermaal sterker dan zijn gekloofde vierendeel’ tot
deze kamerindeling zijn gekomen. 

Een beschrijvend wetenschapstechnisch methodenschema

De voornoemde opmerkelijke ontwikkeling in Stevins methode kan als volgt in een wetenschapstechnisch
methodenschema worden ondergebracht.
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Het schema is beschrijvend bedoeld. Determinisme zit er niet in. 454

Het rechterblok doelt op de praktijk van de technische wetenschappen, kortweg weergegeven door
‘techniek’. Dat impliceert kennis van methoden, iets dat geldt voor alle ambachten, maar ook voor de
ingenieurswetenschap uit welke periode dan ook. Kennis van methoden is het ‘hart’ van de ingenieur.
Kennis van methoden duidt op het ‘weten hoe’, toepasbare wiskunstige kennis inbegrepen. 
Kennis van methoden impliceert het kennen van de werking.
Nemen we hiervoor de Brugse kraan, dan zit daar veel ervaringskennis in, in de vorm van kennis van
methoden. Stevin verbetert dat, door aan die kennis van methoden zijn kennis van de hefboom toe te
voegen. Op dat moment is er voor zo’n kraan een grotere kennis van methoden ontstaan.
Die hefboomkennis komt uit de wetenschap, dus uit het linkerblok van het schema.
Daar zien we dat ook wetenschap zijn methoden heeft, iets dat geen toelichting behoeft.
In het rechterblok kan de kennis van technische methoden tevens toenemen door technische vondsten op
zichzelf, zoals bijvoorbeeld de zwaluwstaartverbinding in de houtbewerking, die Stevin hier en daar
aanbeveelt of zijn getoonde vinding van de ‘spabijlhou’.
Blijkens dit wetenschap-techniek-schema komt het ook voor - via de onderste lijn - dat techniek nieuwe
wetenschap oplevert die er eerst niet was. Tot nu toe heb ik dat bij Stevin niet kunnen laten zien. 
Immers, bij hem moet - naar zijn zeggen - de in de werking toepasbare kennis voortkomen uit de vrije
wiskunsten, die rond een eigenschap van de natuur louter theoretisch worden bezien (zie hoofdstuk III,
pagina 80). 
De manier waarop hij zich inleeft in de technische praktijk maken het echter onvermijdelijk dat hij daarin
soms een geobjectiveerde ervaring neerlegt, die bij hem een behoefte aan nieuwe theoretisering oproept.
Een duidelijk voorbeeld ligt in zijn voornoemde ‘waterschuyring’, waarin hij met behulp van het
Euclidisch grondpatroon een bewijs geeft voor verschillende stroomsnelheden bij eenzelfde verval (zie
hoofdstuk IV, pagina 116), welk bewijs hij van toepassing acht voor alles dat met schuring te maken heeft. 455

Dit kan niet langer een vorm van rationeel empirisme - eerst de theorie dan de feiten - worden genoemd.
Immers, het bewijs op zichzelf is geheel en al uit de empirie afkomstig, al streeft hij er nog steeds naar
zijn geobjectiveerde ervaring op dit ene bewijs te laten stoelen.
Het is niet zo dat Stevin bij zijn twee even grote kamers een wiskunstige werking uit het linkerblok van de
wetenschap invoert in het rechterblok van de techniek, zoals met de Brugse kraan of met zijn ‘slootooser’. 
Daarentegen heeft hij zich al doende zodanig verdiept in de vraag naar de sterkte van vloeren in zolders
en kamers, dat hij er toe is gekomen zonder wiskunst rechtstreeks vergelijkend onderzoek te doen naar de
sterkte van hout. In feite heeft hij het ‘rationeel empirisme’ hiermee verlaten.
Anders gezegd: in het getoonde schema doet Stevin technisch-wetenschappelijk onderzoek in het
rechterblok, waaruit het technisch-wetenschappelijk resultaat volgt: ‘meer dan viermaal sterker’. 
Dat is nieuwe wetenschap, ook al is die niet Euclidisch afgeleid. Het is niets anders dan een begin.
Niettemin hoort het thuis in het linkerblok als een proefondervindelijk bewezen werking - voor ons een
begin van sterkteleer in de bouwkunde - waarna Stevin die vervolgens langs de bovenste lijn toepast in
het rechterblok bij het construeren van een relatief sterke kamervloer. 

             “Een technisch artefact is onderdeel van een technisch-maatschappelijk systeem”, in H.W. Lintsen, Wat is454

techniek?, Eindhoven,  intreerede, 1992, p.12.

            “Tis te weten datmen somwylen meynt met yet deur te steken, diepe schuyringe te maken om bequame455

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

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

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

de selve canmen dicwils bemerken, de sake wel genoech overdocht sijnde; En van dese verscheydenheden

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

gebruycken [mijn cursivering].”, in R.J.Forbes, “Engineering”, The Principal Works of Simon Stevin,

Vol.V, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1966, pp.204-206.
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Dat wil zeggen relatief ten opzichte van een vlakke planken vloer met evenveel hout.
Het is dus niet alleen en uitsluitend zo dat Stevin van de theorie naar de praktijk gaat, waarbij hij zich in
die praktijk met de theorie ‘behelpt’. Hier doet zich iets geheel nieuws voor: hij doet rechtstreeks
onderzoek in het rechterblok, waarvan hij het resultaat als een geobjectiveerde werking via het linkerblok
van de wetenschap, overbrengt naar de techniek van het rechterblok: hij ontwerpt een sterkere kamer
zonder toevoeging van materiaal (dus alleen door de wijze van constructie).
Hiermee is getoond hoe Stevin al doende evolueert van rationeel empirist naar technisch-
wetenschappelijk onderzoeker. Is dit hiermee reeds voldoende aangetoond - in methodologische zin - toch
is hierover nog niet alles gezegd.

Stalen veren

In de reproductie van Beeckmans aantekeningen door de Waard - niet in die van Van den Heuvel - komt
onder ‘Notes Diverses’ de volgende werknotitie van Stevin voor met in de marge “Stale veren”:
   “Alser syn twee stalen veren, even lanck ende even dick, maer d’een breede dobbel aen d’ander, vraghe

of de breetste niet meer dan dobbel gewelt doen en sal? Ende ofse niet soseer buyghen en sal?” 456

Deze onderzoeksvraag houdt verband met Stevins notities over het gekloofde hout, dat voordien
aaneengesloten meer dan tweemaal of meer dan viermaal zo sterk was. Hij vraagt zich af of de breedste
veer niet méér dan tweemaal zoveel kracht in zich heeft als de andere, die half zo breed is.
Zijn “meer dan dobbel” wijst op de houtnotitie met de tweedeling, dat kan niet anders.
Bij dat hout speelt ook de hoogte mee (bij balken werkt de hoogte kwadratisch, zoals ik heb gemeld).
Beschouwen we goed wat Stevin hier doet: hij houdt bij beide veren de dikte - de hoogte - constant.
Ook de lengte. Dat wil zeggen dat hij zich in dit geval wil concentreren op het effect van de breedte en
niet meer dan dat. Dat is zuiver technisch-wetenschappelijk onderzoek: zijn er bij een verschijnsel
meerdere variabele factoren in het spel, dan moet men om de werking van een oorzaak nader te kunnen
bepalen, alle variabelen constant houden op één na, welke laatste men dan laat variëren. Ligt de gezochte
werking daarin niet, dan varieert men een andere onder constant houden van de rest. Enzovoorts. 
Dat is wat Stevin hier doet. Hij houdt de dikte en de lengte constant en varieert de breedte. 
Qua technische mechanica is er wat dit betreft geen verschil tussen hout en staal.
Zou hij de proef op de som nemen, dan zou hij ontdekken dat de brede veer tweemaal zo sterk is als de
smalle, zodat het “meer dan dobbel” niet aan de breedte kan worden toegeschreven. Dat moet dan liggen
aan de hoogte, vooropgesteld dat hij na meting er verder naar wil zoeken. Daarover zwijgt hij.
Het is echter niet onmogelijk dat Stevin dit onderzoek daadwerkelijk heeft uitgevoerd. 
In de lijst van Stevins documenten die Beeckman bij diens weduwe heeft opgemaakt en die De Waard
gemakshalve van nummers heeft voorzien, staat bij nummer 19: “Metaelproef”.
Helaas is dat document zoek. Niemand heeft dit document waardevol genoeg geacht om het te bewaren.
Niettemin, het was er. Wat zou er anders in zo’n metaalproef kunnen staan dan een antwoord op de door
hem gestelde vraag? Wij weten het niet. Voor mij is dit het belangrijkste ontbrekende document.
Desalniettemin - nogmaals - wij weten erdoor hoe Stevin heeft gedacht: technisch-wetenschappelijk en
systematisch. Op een manier die in beginsel tot op heden in het technisch onderwijs wordt onderwezen. 
Stevins culturele achtergrond is echter niet van onze tijd. Die wordt echter in sterke mate bepaald door het
Hermetisme. Daaruit is hem bekend dat de wereld van de natuur op getallen stoelt.  457

Ook hier treft hij die aan: ‘meer als dobbel gewicht’ en ‘meer dan viermael stercker’.
Tegelijkertijd wordt Stevin met deze getalsmatige verschijnselen in de ‘Huysbou’, geconfronteerd met het
feit hoe weinig hij weet van de beginselen ervan en hoe “onvolcommelick” zijn ‘Huysbou’ is. Hij is niet

De Waard II, p.406.456

CH XII, 14, 15.457
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in staat het in wiskunstige zin te voltooien.
Dit ondanks de zeer grote verwachtingen die hij in 1585 in Dialectike - meer dan twintig jaar terug - nog
koesterde, zoals het kunnen worden van een ‘Eertsche God’, of het kunnen kiezen van een keizer uit zijn
eigen dialectisch onderlegde, ‘Nederduytsch’ sprekende alwetende oppermachtige volk. 
Al zijn stedenbouwkundige bevindingen, al zijn bouwkundige planwetenschap valt in het niet bij de
getalsverschijnselen die op deze wijze voor hem opdoemen uit de hem grotendeels onbekende
wonderwereld van de schepping, terwijl in zijn overtuiging wonderen niet bestaan.
Daarmee wordt ons duidelijk dat hij zich tenslotte concentreert op andere toepasbare zij het kwalitatieve
resultaten, op datgene waarvan hij de werking doorziet - de waterschuring al dan niet met spilsluizen -
onder ten leste het afzien van het publiceren van zijn Huysbou.
In de combinatie van “Van den Handel der Waterschuyring onses Vaders Simon Stevin” met Nieuwe
Maniere van Sterctebou door Spilsluysen (1617) vinden we wat de werking betreft een vorm die vrij goed
in het voornoemde schema kan worden ingepast, ondanks de langere periode waarop dit betrekking heeft. 
Cursief gesteld heb ik hieronder in het rechterblok van het schema een technisch probleem genoteerd dat
door Stevin in het ‘Stofroersel des Eertcloots’ wordt gepresenteerd: bij rivieren die in zee uitkomen
ontstaan drempels bij de monding door het meegevoerde zand e.d. dat zich daar ophoopt. 
Links onderaan - bij de wetenschap - heb ik in verkorte vorm in mijn woorden Stevins conclusie uit het
bewijs in de “Waterschuyring” weergegeven - zie hoofdstuk IV, pagina 116 - : een groter verhang gaat
met meer snelheid dus met meer schuring gepaard. Met de bijbehorende werking geeft hij tenminste twee
oplossingen, die ik er bovenaan - langs de adsorptielijn naar de techniek - in heb neergezet: de havens
moeten lange in zee doorlopende hoofden hebben waardoor het water langer op snelheid blijft, zodat het
meegevoerde zand e.d. langer wordt vastgehouden en zich pas ophoopt waar voldoende diepte is. Zie
hoofdstuk IV, pagina 117 en 118. De tweede oplossing geeft hij in Nieuwe Maniere van Sterctebou door
Spilsluysen (1617) waarin sluizen die zowel met de stroom mee als tegen de stroom in kunnen worden
geopend, het inlaten en uitschuren vergemakkelijken, een oplossing die hij voor diverse aan water gelegen
steden aanbeveelt.

Op de
volgende pagina geef ik uit Nieuwe Maniere Stevins oplossing voor het schuurprobleem bij Vlissingen.
Links zien we de vestingwerken van Vlissingen uit 1609, bij de aanleg waarvan Stevin betrokken is
geweest. De regelmatigheid en gelijkzijdigheid van de bastions draagt duidelijk zijn stempel, al had hij
niet het opzicht over de uitvoering. 458

Het werk Nieuwe Maniere van Sterctebou door Spilsluysen heeft eerder een hydraulisch dan een
vestingbouwkundig doel : het geven van een methode voor het half-automatisch uitschuren van de459

Van Grol, archivaris van Vlissingen, meldt dat de enceinte is uitgevoerd door Maurits’ ingenieur458

Valkenburgh. Zie: G.H.van Grol, De Geschiedenis der Oude Havens van Vlissingen, alsmede de invloed

van Oranje op hare verdere ontwikkeling, Vlissingen 1931, p.54.

Dat blijkt mede uit Stevins aanwijzingen in dit werk voor het op diepte houden van veenvaarten: “Nieuwe459

Maniere van Sterctebou” The Principal Works, Vol.V, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1966, pp.168-170.
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vestinggrachten bij steden die aan zee of aan een rivier liggen. Een molenvijver zoals die in de linker
tekening van Vlissingen hierna, is daarbij niet meer nodig of wordt in vernauwde vorm binnen de vesting
gebracht. De molens zijn dan aangesloten op al het water in de stad zodat er bij Stevins nieuwe systeem
voor de molens steeds voldoende water is.
In de rechtertekening is de links voorgestane versmalling van de molenvijver bovenaan, duidelijk te zien.
Stevin plaatst dan twee ravelijnen met sluis - één ravelijn aan iedere zijde waar de hoofdgracht van de
vesting op de rivier of de zee aansluit - louter en alleen met het oog op die schuring. In dit geval kan het
ravelijn beschouwd worden als een bastion waarvan in de keelzijde de spilsluis ligt. Die spilsluizen zijn in
de rechtertekening bij ‘M’ en bij ‘L’ aangegeven. De saillant van dit ‘bastion’ - het ravelijn in kwestie -
wordt voorts met een beer - een gemetselde dam in een vestinggracht - op de overzijde aangesloten. 
Is het buiten de stad laag water dan kunnen de grachten via de spilsluis uitstromen en daarmee worden
uitgeschuurd. Hoe sneller het water stroomt hoe beter. 460

De tekening van de spilsluis die daarbij nodig is, geef ik hierna.
Van de afgebeelde twee puntdeuren wijst de punt - waar zij op elkaar aansluiten - van de lezer af, dus
naar achteren. Als het aan deze achterzijde hoogwater is, kunnen deze grote deuren niet worden geopend.
Bij de rechterdeur duwt het water ook tegen de kleinere draaibare deur EFGH die om de spil IK kan
draaien. Het gedeelte IEKH wordt tegen sponningen in de grote deur gedrukt, zodat dit gedeelte niet naar
voren kan (op de lezer toe). Het gedeelte IFGK, dat wat breder is dan het linkergedeelte IEKH van deze
draaideur, wordt op zijn plaats gehouden door de draaibare boom OM, welke boom bij N stevig aan de
grote deur bevestigd is, echter zo dat de stang bij N eenvoudig kan worden los gemaakt.
Wordt dat met aan de achterzijde hoogwater gedaan, dan komt door de achterliggende druk van het water

Ibid., p.134.460



- 192 -

het gedeelte IFGK naar voren en draait het ietwat smallere gedeelte IEKH naar achteren, zodanig dat dit
draaibare gedeelte in de stroomrichting komt te staan. 
Bij de grote linkerdeur gaat het er op identieke wijze aan toe.
Op deze wijze kunnen de deuren toch tegen de stroomrichting in worden geopend, waarna het water in de
sluiskolk stroomt en daar zijn schurende werking kan doen. Even later kunnen ook de grote deuren
worden geopend. 

Een lange tijdlijn in Stevins waterschuring

Het is in dit verband passend de gepresenteerde methodische lijn nog uit te breiden, namelijk van  
De Sterctenbouwing (1594) via “Vant Stofroersel des Eertcloots” (1608) en “Van den Handel der
Waterschuyring onses Vaders Simon Stevin” naar Nieuwe Maniere van Sterctebou door Spilsluysen
(1617), omdat hij reeds in de Sterctenbouwing zijn aanpak voor het onderzoeken van de waterschuring
heeft neergelegd. Hij doet dat in de vorm van een beschrijvend onderzoeksmodel, waarin hij de
werkelijkheid vergelijkt met verschijnselen die zich voordoen in zijn geïmproviseerd ‘laboratorium’. 461

De spilsluisdeur uit Nieuwe Maniere van Stercebou door
Spilsluysen, 

Rotterdam (Ian vanWaesberghe) 1617, p.8.

            “Uyt sulcke fonteinkens is in dese sake veel te leeren, want [...] comtmen deur cleine fonteinkens (diens461

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

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

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

Sterctenbouwing, 1594, p.84.
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Wel te bedenken dat het hier geen normatief model betreft, omdat Stevin geen zicht heeft op het
omrekenen van resultaten naar de werkelijkheid. In de werkelijkheid ligt de verhouding tussen de veel
grotere massa’s en de daarbij optredende krachten anders dan in zijn kleinschalig onderzoek. 
Omrekenen is dan een vereiste, maar dat is hem onmogelijk. Hij ziet niet eens het probleem, hoewel hij
zich met Maurits in “De Meetdaet” heeft bezig gehouden met derde machten bij het lineair vergroten van
ruimtelijke figuren.
De waterschuring is een probleem waarmee Stevin zich van meet af aan tot het laatst toe heeft bezig
gehouden. Ook zijn zoon Hendrick is dat opgevallen. In diens Wisconstich Filosofisch Bedryf (1667) laat
hij de “Waterschuyring” van zijn vader ongewijzigd - afgezien van wat hij er aan toevoegt -  hoewel hij in
zijn Filosofisch Bedryf met eigen ideeën komt (onder andere in boec XII met een voorstel voor het
afsluiten van de Zuiderzee: de Stevinsluizen bij Den Oever zijn vernoemd naar Hendrick Stevin). 
Hendrick Stevin richt zich bij het begin van de ‘Waterschuyring’ tot de lezer met het volgende:
   “Want wij zouden, uit de vele omstaande mogelijkheden om op andere wijze ons voornemen te

volbrengen, tot dit uitbrengen van de ‘Waterschuyring’ van onze vader (die hij in zijn Huysbou te pas
had gebracht) gevoegd bij zijn ‘Eertclootstofroersel’ en ‘Nieuwe manier van Sterctebou deur
Spilsluysen’ door hemzelf voor zijn overlijden uitgegeven, wel hebben moeten besluiten; Dus hebben
wij het juist geacht daarvan dit 11  hoofdstuk te maken, dat zoals ook het voorgaande 10  hoofdstuk, ine e

zo verre onze verrichting is, dat wij ons daarin bekwaamd hebben”.   462

Dit voor Simon Stevin belangrijke onderwerp kan, zoals getoond, in het wetenschapstechnische
methodenschema worden ondergebracht, waarbij de kring in feite rond is: technisch onderzoek in het
probleemveld, een gevonden wetmatigheid als resultaat, invoering ervan ter oplossing van het probleem. 
Hij heeft daarvoor veel waardering gekregen, echter niet van Constantijn Huygens (1596-1687). 
Deze geeft een volgens Forbes niet gefundeerd negatief beeld van Stevins methode tot het uitschuren van
havens met behulp van sluizen. Aan een hydraulisch ingenieur schrijft Huygens: 
   “Stevin nous a mis ceste heresie en teste par son traicté Van de Spilsluysen, mais soyez bien asseuré que

nous en avons tousjours esprouvé un effect tout contraire” 463

Het punt is hier dat anderen, in tegenstelling tot dit negatieve beeld, er enthousiast over zijn en dat dit
Huygens bekend was. Indien een bepaalde fysisch-technische werkwijze op de ene plaats goed uitwerkt
en op de andere niet, dan ligt dit aan omstandigheden die aan de vereiste randvoorwaarden niet voldoen.
Iemand met een fysische attitude wijst daar op. Zeker in zo’n brief. Dat ontbreekt hier. 464

Het ‘hérésie’, waarmee hij bedoelt dat Stevin het buskruit niet heeft uitgevonden, is geheel misplaatst.
Stevin zelf immers zegt reeds (zie hoofdstuk IV, pagina 133):
   “gelijke oorzaken hebben gelijke gevolgen, tenzij zich hierin iets voordoet dat niet gelijk is, iets dat men

vaak kan opmerken als de zaak goed is overdacht”.
Met dit al heeft Stevin het rationeel empirisme - dat hij in zijn “Anhang” bij De Beghinselen der
Weeghconst en de Beghinselen des Waterwichts nog aanbeveelt - verlaten, en zit hij dicht bij hedendaagse
vormen van technisch-wetenschappelijk of zuiver wetenschappelijk onderzoek. 

            “Want wy ons, met dese overleggingen der Waterschuyring onses Vaders (die hy in sijn huysbou te pas had462

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

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

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

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

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

De Cro-y) 1667, Fol.36.

R.J.Forbes, The Principal Works of Simon Stevin, V, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1966, p.74.463

Stevin wijst zelf op dit probleem, meteen aan het begin van Boek XI van Hendrick Stevin, Wisconstich464

Filosofisch Bedrijf, Leyden (de Croy) 1667.
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Van de vrije wiskunsten waar hij naar zoekt, komt hij echter niet af. Hij ziet niet in dat de techniek zijn
eigen wiskunsten heeft die - anders dan de vrije - niet rechtstreeks maar modelmatig in de natuur zijn
ingepast. Het modelmatig mathematiseren op grond van een fysisch model is hem niet gegeven. 
Hij komt niet los van de vrije wiskunsten - zoals de ‘weeghconst’ - waarmee hij zich ‘behelpt’ in de
‘daet’. Hoewel hij van zijn evenwichtsleer via de hefboom - zoals in de molens - een vorm van toegepaste
mechanica maakt. Hij is echter niet in staat deze ‘toegepaste mechanica’ door te trekken naar het
doorbuigen en breken van een balk. Het blijft bij een kwalitatieve, zij het toepasbare, bevinding.
Met zijn praktijkonderzoek en de resultaten van dien - zijn hefboom, zijn krachtendriehoek, de toepassing
ervan in pompen, bij de overtoom, in de molens, in de zeilwagen, bij het ‘Almachtich’ - staat Stevin aan
de voorwereld van de toegepaste en hydrotechnische mechanica. Dat hierin het Hermetisme meespeelt
doet achteraf gezien merkwaardig aan. 
Daarmee kom ik op een verwant aspect: de mathematisering en mechanisering in de zeventiende eeuw.

Mechanisering binnen het ‘boek der natuur’

Eric Jorink ziet in zijn Het Boeck der Natuere (2006) mathematisering en mechanisering als
sleutelwoorden voor een verouderd begrip als ‘wetenschappelijke revolutie’, dat een verhaal zou zijn over
praktisch ingestelde probleemoplossers, weinig diepzinnige vestingbouwers, en over even geniale als
utilitair denkende wiskundigen, welk verhaal hij laat beginnen bij Simon Stevin.  465

Deze geringe diepgang acht hij te eenzijdig, weshalve hij in cultureel verband naar een bredere
natuurbeschouwing zoekt. Die vindt hij in de uitdrukking ‘boek der natuur’, een uitdrukking die van
Augustinus (354-430) afkomstig zou zijn en via Calvijn doorloopt naar artikel 2 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis, waarvan de invloed zich zou doen kennen bij een ieder die in de Republiek een
openbaar ambt bekleedt, omdat dezen de Gereformeerde leerstellingen dienen te onderschrijven. 466

Uit die geloofsbelijdenis laat ik het voor ons doel relevante artikel 2 in zijn geheel volgen:

   “Wy kennen Hem door twee middelen. Ten eersten door de scheppinge, onderhoudinge ende  regeringhe

der gheheele werelt: overmits de selve voor onsen ooghen is als een schoon boec, in welcke alle

schepselen, groote ende kleyne, ghelijck als letteren zijn, Die ons de onsienlicke dinghen Gods gheven te

aenschouwen, namelijck sijn eeuwighe Moghentheyt, ende Godtheyt, als d’Apostel Paulus seght, Rom. 1,

20, welcke dinghen alle ghenoechsaem zijn om de menschen te overtuyghen ende haer alle onschult te

benemen. Ten tweeden geeft hij Hem-selven ons noch claerder ende volcomelijcker te kennen door sijn

heylich ende  Goddelic woort: te weten soo vele als ons van noode is in desen leven, tot sijnder eeren

ende de salichheyt der sijner” [mijn cursivering].  467 468

Dat openbare ambtbekleders dit dienen te onderschrijven is niet juist. 
De overheid dient weliswaar de Gereformeerde religie te bevorderen, maar niet de Gereformeerde Kerk

Eric Jorink, Het Boeck der Natuere, Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods Schepping, 1571-465

1715, Leiden (Primavera) 2006, p.24.

            “Een ieder die een openbaar ambt ambieerde diende de gereformeerde leerstellingen te onderschrijven. Via466

kerk, school en universiteit werd de calvinistische leer uitgedragen”, in Ibid., p.58.

Aangehaald zoals weergegeven in: Als een schoon boec. Achtergrond receptie en relevantie van artikel 2467

van de Nederlandse geloofsbelijdenis, oratie van G. van den Brink, bijzonder hoogleraar Leidse leerstoel

voor de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme, 14 december 2007.

Romeinen 1:20: “Want sijne onsienelijcke dingen worden van de scheppinge der werelt aen, uyt de468

schepselen verstaen ende doorsien, beyde sijne eeuwige kracht ende Goddelickheyt, op dat sy niet te

verontschuldigen en souden zijn.” Statenvertaling, Leyden (Paulus Aertsz van Ravensteyn) 1637.
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als instituut.  Van een Gereformeerde Kerk als staatskerk is geen sprake. 469

Er komt in de Nederlandse geloofsbelijdenis een artikel voor - artikel 36 - waarin de overheid verplicht
wordt desnoods met het zwaard alle “valschen Godtsdienst” uit te roeien. Dit artikel is zo gesteld, dat het
erop neerkomt dat de overheid ondergeschikt zou zijn aan de Gereformeerde Kerk als instituut en alle
bepalingen van deze Kerk zou moeten handhaven en uitvoeren. Voor vrijwel alle Nederlandse overheden
is dat een stap te ver. Die overheid is uit op een gewetensvrije rust.
Niettemin is de geloofsbelijdenis ongewijzigd gebleven en heeft de Gereformeerde Kerk haar gezag, ook
wat het ondertekenen betreft, uitgeoefend in die domeinen waarover zij zeggenschap had.
Overheidsdienaren horen daar niet bij. Het zijn scholen met godsdienstonderwijs, leerkrachten,
concierges, kosters, alle dienaren der Kerk zoals predikanten en ouderlingen. In het streven van de Kerk
zijn het eveneens de theologische faculteiten aan de universiteiten, maar daaraan wordt niet voldaan. 
De universiteitsbesturen zijn van mening dat aan de theologische faculteiten theologie zou moeten
worden gedoceerd met behoud van academische rechten, dus op een wijze die niet rechtstreeks aan
belijdenisgeschriften is gebonden (tot op heden is dat zo gebleven). 470

Daarmee legt artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis minder gewicht in de schaal dan door Jorink
wordt gesuggereerd. 
Ook handelt artikel 2 niet over het ‘boek der natuur’, maar over het ‘boek der wereld’: dat boek der
wereld is een mooi boek, waarin de schepselen de letters zijn. Die schepselen tonen ons datgene van God
wat wij niet kunnen zien: zijn eeuwige macht en goddelijkheid. 
Het lezen van dit boek der wereld komt dan neer op het bezien in schoonheid van dit ‘schoon boec’. 
Het schoonheidsbegrip in de zeventiende eeuw is nog volkomen klassiek. Het is een bij artikel 2
belangrijk begrip dat Jorink geheel buiten beschouwing laat.
Het Schone houdt nog steeds verband met het Goede en het Ware, waarbij het niet volledig door de rede
kan worden omvat. Dat laatste is een essentieel punt en juist een reden voor het bestaan van dit begrip.
Laat ik volstaan met het aanhalen van Pascal (1623-1662):
   “Er bestaat een zeker model van innemendheid en schoonheid dat een verband geeft tussen onze natuur,

Zie hierover A.Th. van Deursen, De Hartslag van het Leven, Amsterdam (Bakker) 1996, p.273.469

In een werk dat nog steeds als een standaardwerk voor de geschiedenis van de Hervorming en de470

Hervormde Kerk der Nederlanden mag worden beschouwd, lees ik: 

            “Hoe weinig de kerk vermocht, wanneer haar bedoelingen en eischen indruischen tegen de beginselen der

politieken, werd zij ook gewaar bij haar pogingen om invloed uit te oefenen op de akademies en het hooger

onderwijs. In de nazittingen der nationale synode werd dat reeds dikwijls geuite verlangen in den vorm van

een ontwerp tot reformatie der hoogescholen gegoten : de kerk begeerde mede te spreken in de colleges der

curatoren, vroeg onderteekening der formulieren van eenigheid door alle hoogleeraren en strikt gebod aan

de professoren in de philosophie en de talen om zich met geen theologische vraagstukken in te laten. 

De regeering was toen wel bereid de hoogeschool zuiver te houden van onrechtzinnige elementen, maar zij

verzette zich tegen elk streven, dat inbreuk maakte op de akademische rechten: de verplichte

onderteekening der formulieren door alle faculteiten kon in de statuten van geen hoogeschool opname

vinden.

Met de theologie was het uit den aard der zaak iets anders. Toch heeft de kerk nooit eenigen invloed kunnen

krijgen op de benoeming en het onderwijs dezer hoogleeraren, die daarentegen dikwijls door den staat

gebruikt werden om bij kerkelijke geschillen beslissend op te treden. Ook moest het voornemen tot visitatie

der universiteit worden opgegeven. De Staten gedoogden nergens, dat predikanten en kerkvergaderingen

zich met de akademie bemoeiden, noch dat de godgeleerde faculteit in eenig opzicht aan het toezicht of

oordeel van de kerk werd onderworpen: de akademie was staatsaangelegenheid. De theologische

professoren te Groningen en Harderwijk en misschien te Franeker onderteekenden het Dordtse formulier

[de Dordtse Leerregels], maar te Leiden deden zij dit onder een door hen zelf opgestelde

geloofsverklaring.”, in: Dr. J. Reitsma, in leven Kerkelijk Hoogleeraar te Groningen, Geschiedenis van de

Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden, vierde herziene druk, bezorgd door dr. J. Lindeboom,

Hoogleeraar te Groningen, Utrecht (Kemink & Zoon N.V. - Over Den Dom) 1933, pp.326-327.
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zo zwak of sterk zoals het zich voordoet, met het ding dat ons behaagt. Alles dat op grond van dat
model is gevormd, bevalt ons: hetzij huis, gesprek, gedicht, proza, vrouw, vogels, rivieren, bomen,
kleedij, etc. Alles dat niet stoelt op dit model mishaagt hen die beschikken over de goede smaak.”    471

Steeds is er een of ander ideaal model dat niet nader omschreven kan worden, waarmee op het punt van

schoonheid een vergelijking wordt gemaakt. 

In dit verband is het goed de eigenlijke bedoeling van Augustinus eens na te gaan.
Naast het belang van de twee boeken die Augustinus noemt - dat der wereld en dat der Heilige Schrift -

heeft deze in zijn De doctrina christiana laten zien, dat de seculiere wetenschappen - alle ‘artes liberales’

alsmede dierkunde, plantkunde en geologie inclusief de informatie die de geschiedenis over ons verleden

verschaft - nodig zijn om de Heilige Schrift te kunnen begrijpen.

Naast de twee reeds genoemde boeken is bij Augustinus de aldus wetenschappelijk ontwikkelde mens te

beschouwen als een derde boek, dat met behulp van de retorica een gehoor voor zich kan winnen. 472

Ook Augustinus, die het Schone noemt als een verwijzing naar God  wijst een weg naar een kennen van473

God: de vrije kunsten dienen te worden benut voor een beter begrip van het boek der wereld en dat van de
Heilige Schrift, iets dat dient te worden uitgedragen in de derde fase van  ontwikkeling van de mens (de
ars retorica).  Het klassieke begrip schoonheid - waarin naast het evidente schone tevens sprake is van474

niet te omschrijven harmonie - een schoonheidsbegrip dat in artikel 2 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis duidelijk aanwezig is, wordt door Jorink niet besproken.
Evenwel kent alle filosofie in de zeventiende eeuw - van Stevin via Beeckman en Descartes tot en met
Newton - een theologisch apriori: God vervult een essentiële rol. Zelfs bij een Christiaan Huygens.  475

Dan is er nog de tuinkunst. Tuinen waren in de Nederlanden de belangrijkste bezienswaardigheden.  476

In die tuinen is niet alleen de direct waarneembare schoonheid aanwezig, ook de achterliggende
schoonheid van Gods geometrische opbouw van de natuur wordt waar mogelijk naar voren gehaald. 

            “Il y a un certain modèle d’agrément et de beauté qui consiste en un certain rapport entre notre nature, faible471

ou forte, telle qu’elle est, et la chose qui nous plaît. Tout ce qui est formé sur ce modèle nous agrée: soit

maison, chanson, discours, vers, prose, femme, oiseaux, rivières, arbres, chambres, habits, etc. Tout ce qui

n’est point fait sur ce modèle déplaît à ceux qui ont le goût bon”, in Pascal Pensées, présenté par Jean

Guitton, Paris (Le Livre de Poche Classique) 1962, pp.31-32. 

A.P. Orbán, “Onderwijs in theorie en praktijk bij Augustinus en Cassiodorus”, Madoc, tijdschrift voor472

mediëvistiek, jrg 6, nr 2, juli 1992, pp.85-95.

            “Schone, wisselende vormen en mooie, stralende kleuren zijn de ogen lief. Mijn geest moet echter niet in de473

macht van deze dingen zijn; mijn geest moet in de hand zijn van God, die deze dingen heeft gemaakt, maar

Hijzelf is mijn goed, niet deze dingen.” in De Belijdenissen van Aurelius Augustinus, vertaling Gerard

Wijdeveld, Utrecht (De Fontein) 1970, X 34, p.326. 

            “De christelijke prediker die het geloof verkondigt en verdedigt tegen de heidense leugens en leugenaars,474

moet zich namelijk met de ars retorica wapenen. ... Bovendien is de retorica als een soort derde,

natuurlijke ontwikkelingsfase van de mens te beschouwen.” in: A.P. Orbán, “Een keerpunt in het Latijnse

onderwijs? Onderwijs in theorie en praktijk bij Augustinus en Cassiodorus”, Madoc, jaargang 6, nummer 2,

juli 1992, p.89.

            “Alles in de wereld is ontstaan en is zoals het is ‘door de hoogste Wijsheid, door de wil en voorzienigheid475

van God’, Christiaan Huygens in R.Hooykaas, Experienta ac Ratione: Huygens tussen Descartes en

Newton, Voordracht gehouden bij de opening van de tentoonstelling “Christiaan Huygens, een questie van

tijd” in het Museum Boerhaave op 19 april 1979, p.25.

Erik de Jong, Natuur en Kunst, Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur 1650 - 1740, Bussum (Thoth)476

1995, p.31.
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Die tuinen zijn een zoektocht naar de eerste beginselen van het paradijs. 477

In zijn werk noemt De Jong zowel het ‘Boek der Natuur’ als de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Ook naar de invloed van Augustinus wordt verwezen. De Schoonheid, het Goede, de vrije kunsten, dit
alles komt samen in de Nederlandse tuintechniek van die tijd, met zijn zichtassen, geometrische
broderieën, vormgesnoeide ornamenten, waterpartijen, die nog door fonteinen, cascades, en door water in
beweging gebrachte tuinmachines en -beelden worden geaccentueerd. Het is een en al schoonheid in
combinatie met een hydraulica die de bezoeker naar het paradijs voert.
De tuinkunst kan worden beschouwd als de verbinding tussen het ‘Boek der Natuur’ en het wijd
verspreide mechanistisch denken - dat de verklaring van de natuur zoekt in vorm en beweging zoals in een
machine - in het Europa van de zeventiende eeuw. Zelfs de mechanisering van Descartes heeft in de
tuinkunst zijn aanleiding gevonden. 478

Zoals Stevin heeft laten zien, hoort de ‘weeghconst’ tot de vrije kunsten, waarmee die als wiskunst tot
mathematisering en als ‘weegdaet’ tot mechanische krachtoverbrenging komt.
Dit voert mij terug naar het werk Natuur en Kunst van Erik de Jong, waarin deze naar de Nederlandse
Geloofsbelijdenis verwijst:
   “Ook in de Belydenisse des Geloofs der Gereformeerde Kerken was, volgens de redactie van de Dordtse

Synode, de natuur een openbaring Gods, een ‘schoon boek’ waarin al het geschapene ‘de onsienlicke
dingen Godts’ te aanschouwen geeft.” 479

Heel dit werk van De Jong, dit Natuur en Kunst, is één grote invulling van begin tot eind van het
schoonheidsbegrip zoals dat in deze Belydenisse des Geloofs wordt aangedragen.
   “Als een erfenis van zowel de klassieke, stoïsche als de christelijke traditie lag de nadruk op de

wiskundige orde, de regelmaat en de symmetrie die in de schepping heersten.” 480

Wiskunde, regelmaat en symmetrie in deze tuinkunst wijzen op een op God gericht mechanistisch denken.
Ook Christiaan Huygens heeft zich ermee bemoeid. In diens correspondentie treft men nogal eens de
nieuwste Fransefonteinmechanieken. 481

Het is Johann Amos Comenius (1592-1670) die ons naast het Boek der Natuur en naast de Heilige Schrift
nog een derde boek geeft: het boek van de naar God geschapen mens die leest tussen de regels door. 
Comenius’ heeft een ‘textbook’ ontwikkeld, een leerboek voor Latijnse scholen, het allerwegen bekende
Orbis sensualium pictus dat in 1658 zijn vaste vorm kreeg, maar waartoe reeds eerder proefuitgaven

            “Natuur en kunst waren in de 17  en de 18  eeuw ten nauwste verbonden met voorstellingen omtrent de477 de de

opbouw van de wereld en de kosmos. Als een erfenis van zowel de klassieke, stoïsche als de christelijke

traditie lag de nadruk op de wiskundige orde, de regelmaat en de symmetrie die in de schepping heersten. ...

[Daar] werkten natuur en kunst samen tot het verkrijgen van een zo perfect mogelijk resultaat: samen

konden zij het paradijs herscheppen”, Erik de Jong, o.c. p.38.

            “Or, à ce mesure que ces esprits entrent ainsi dans les concavitez du cerveau, ils passent de là dans les pores478

de sa substance, & de ces pores dans les nerfs; où selon qu'ils entrent, ou mesme seulement qu'ils tendent à

entrer, plus ou moins dans les uns que dans les autres, ils ont la force de changer la figure des muscles en

qui ces nerfs sont inserez, & par ce moyen de faire mouvoir tous les membres. Ainsi que vous pouvez avoir

veu, dans les grottes & les fontaines qui sont aux jardins de nos Roys, que la seule force dont l'eau se meut

en sortant de sa source, est suffisante pour y mouvoir diverses machines, & mesme pour les y faire joüer de

quelques instrumens, ou prononcer quelques paroles, selon la diverse disposition des tuyaux qui la

conduisent”, in: "Traité de l'Homme", Œuvres de Descartes, A.T. XI, p.130.

Erik de Jong, Natuur en Kunst, Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur 1650 - 1740, Bussum (Thoth)479

1995, p.38.

Erik de Jong, ibid.480

Erik de Jong, o.c., p.49.481
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waren uitgebracht. Ook Johann Wolfgang Von Goethe heeft eruit geleerd, die in zijn kritiek op Basedow
verklaart dat de juiste vorm van correct totaalonderwijs moet worden toegeschreven aan Comenius.  482

Van dit Orbis sensualium pictus - De waarneembare wereld aanschouwelijk voorgesteld - hebben alleen
al in de zeventiende eeuw in Europa meer dan vijftig edities het licht gezien. Ruim tweehonderd jaar blijft
Comenius’ totaalonderwijs in zwang. 483

In de vroege zeventiende eeuw stoelt alle filosofie op God. Niet alleen bij Comenius, ook bij Stevin en
Descartes. Weliswaar is het zo dat men bij Descartes, lezende diens Principia, de metafysische basis
dreigt te vergeten omdat er niet naar verwezen wordt. Toch is dat onjuist. Al was het maar omdat bij
Descartes de hoeveelheid beweging in de wereld door God in stand moet worden gehouden. Men mag die
metafysica niet vergeten. Bij wijze van spreken: zonder God staat alles stil. 
In een brief van 1647 aan de vertaler van zijn Principia die als voorwoord bij de Franse uitgave
verschenen is, schrijft ook Descartes wat hij onder filosofie verstaat: ‘volmaakte kennis van alles wat een
mens kan weten ... en het doen van technische vindingen.’ 484

Dat laatste, die technische vindingen, de door de mens voortgezette schepping via natuurwetten die door
God gegeven zijn, is voor Comenius een uiterst belangrijke zaak.
Uit Orbis sensualium pictus laat ik hieronder drie technische afbeeldingen zien.
Bij de machines ofwel werktuigen wijs ik op de kruiwagen linksboven in de bovenste afbeelding. De bak
van de kruiwagen bevindt zich onder de draagbomen. Het is nog niet duidelijk dat de bak beter boven de
bomen kan worden gezet, wat het uitwerpen van de lading vergemakkelijkt. Techniek is mede een kwestie
van praktische ervaring. 
Naast de klok met het inwendige raderwerk bevindt zich een zonnewijzer. Daarmee kan men de klok
gelijk zetten. Kerkklokken worden als regel met behulp van een zonnewijzer gelijk gezet. Tevens wijst
het op het besef dat het universum als een uurwerk kan worden beschouwd.
Bij de ‘specularia’, waar de lenzen worden getoond, valt op dat men ermee bekend is dat de  doorvallende
lichtstralen elkaar in één punt - het brandpunt - moeten snijden. Er komen veel van dit soort afbeeldingen
in Orbis sensualium pictus voor. Alle ambachten komen gedetailleerd aan bod.

Goethe kritiseert Johann Bernard Basedow (1724-1790), wiens opzet voor totaalonderwijs minder van482

kwaliteit zou zijn dan dat van Comenius: “Jenes Elementarwerk hingegen zersplittert sie ganz und gar [die

wirkliche Welt], indem das was in der Weltanschauung keineswegs zusammentrifft, um der Verwandschaft

der Begriffe willen neben einander steht; weswegen es auch jener sinnlich-methodischen Vorzüge

ermangelt, die wir ähnlichen Arbeiten des Amos Comenius zuerkennen müssen”, in: Johann Wolfgang Von

Goethe, Aus meinem Leben. Wahrheit und Dichtung, Dritter und vierter Teil, New York (Elibron Classics)

2006, p.201.

Zie Johann Amos Comenius, Die Ausgaben des Orbis Sensualium Pictus, Eine Bibliographie, Bearbeitet483

von Dr. Kurt Pilz, Nürnberg (Selbstverlag der Stadtbibliothek) 1967.

Zie Over De Methode, René Descartes, vertaling en inleiding van Th. Verbeek, Amsterdam/Meppel (Boom)484

1987, pp. 12-13.
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Het perpetuum mobile komt er niet in voor. Toch heeft Comenius - met een zeer speciaal doel - daar lang
naar gezocht. Hij zegt het gevonden te hebben.  Zijn hoofddoelstelling ermee ligt niet in het vlak van de485

technische praktijk. Die ligt daarin dat hij het wil benutten als een op het bijbelse Boek der Wijsheid
stoelend bewijs dat hij - Comenius - de van Godswege aangewezene is de mensen voor te houden dat
slechts vrede op aarde mogelijk is als christelijke groeperingen elkaar niet langer bestrijden en zij zich
blijvend richten op Gods wil. Immers hij - Comenius - kent aantoonbaar de wil van God. Anderen niet.
Niemand heeft het perpetuum mobile. Hij is de enige met Gods beweging in zijn hand. 486

Comenius zou niet op dergelijke gedachten zijn gekomen zonder de Dertigjarige Oorlog (1618 - 1648) en
zonder het feit dat in zijn tijd allerwegen naar een perpetuum mobile wordt gezocht.
Het is het tijdperk van het uurwerk, van de zonnewijzer en van de astronomische waarneming.
In de tijd van Comenius kan niet worden ingezien waarom een eeuwigdurende beweging - zoals die van
het firmament of van de aarde zelf - op aarde niet mogelijk is.
Het begrip wrijving is weliswaar praktisch bekend, maar in theoretische zin kent men het niet. 
Alleen al in de Nederlanden is in de zeventiende eeuw - van 1596 tot 1691 - zeven en dertig maal octrooi
verleend op een perpetuum mobile. De verlenende Staten zijn onwetend en wachten het af. 487

Het wijst op de overtuiging dat de wereld een altijd draaiend mechaniek is ofwel een ‘machina mundi’.
Velen zijn er op uit net zo handig te zijn als de Schepper. Hoevelen zullen het al doende hebben
opgegeven? Als ik de technisch-chemische octrooien buiten beschouwing laat - voeding, verven etc. - zijn
naast die van het perpetuum mobile, de tientallen overige octrooien alle mechanistisch van aard.
De zeventiende eeuw is één groot reservoir van mechanistisch denken. De aanloop naar de mechanica
doet zich voor in die eeuw. Stevin kan men als een begin daarvan interpreteren.
Zelfs de kunst van het opvoeden van Comenius is mechanistisch van aard. Hij schrijft: 
   “Het is gewenst dat de methode van de menselijke vorming mechanisch is, dat datgene wat zo

onderwezen, geleerd, en uitgevoerd wordt, onmogelijk zonder gevolg kan blijven, net zoals een goed
geconstrueerde klok, een wagen, een molen of een andere voor de beweging kunstig gebouwde
machine. Zoals al hetgeen de messensmid, de hoedenmaker, de wever, de kleermaker, de schoenmaker
of de spiegelmaker in zijn werkplaats ter hand neemt tot mes, hoed, doek, kleed, schoen of spiegel
wordt, zo zal iedere jongeman, die in die school, werkplaats tot het menszijn, opgenomen wordt, als
mens daaruit te voorschijn komen. Ik zeg als een mens, als een ware heer der dingen, een waarachtige
beheerser van zich zelf en de hem betreffende zaken. 488

De beginselen voor dit uitgangspunt liggen in Comemius’ opvatting dat God tussen zichzelf en de

            “Das von Comenius konstruierte “Maschinchen” ... basierte auf der kosmologischen Bedeutung der Zahlen,485

Maße und Gewichte (Buch der Weisheit 11, 20) und war technisch so gut durchkonstruiert, daß es sich

tatsächlich sehr lange Zeit bewegte - so daß es ihr Erfinder 1639 für das echte MP [motus perpetuus]

gehalten hat.” in: Klaus Schaller, Die Maschine als Demonstration des lebendigen Gottes. Johann Amos

Comenius im Umgang mit der Technik, Hohengehren (Schneider Verlag) 1997, p.42.

Klaus Schaller, o.c., pp.42-45.486

Zie “Perpetuum mobile” en zaakregister in G.Doorman, Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit487

de 16  - 18  eeuw, s-Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1940, pp.51-52.e e

            “Es ist zu wünschen, dass die Methode der menschlichen Bildung mechanisch sei, daß das, was so gelehrt,488

gelernt, getrieben wird, unmöglich ohne Ergebnis bleiben könne, ähnlich wie einer gut konstruierten Uhr,

einem Wagen, einer Mühle oder sonst einer für die Bewegung kunstvoll angefertigten Maschine. Wie alles,

was der Messerschmied, der Hutmacher, der Tuchweber, der Schneider, der Schuster oder der

Spiegelmacher in seine Werkstatt nimmt, zum Messer, Hut, Tuch, Kleid, Schuh oder Spiegel wird, so wird

jeder Knabe, der in die Schule, diese Werkstätte der Menschlichkeit aufgenommen wird, als Mensch daraus

hervorgehen. Ich sage als ein Mensch, als ein wahrer Herr der Dinge, ein wahrhafter Beherrscher seiner selbst

und seiner Angelegenheiten.”, zoals geciteerd door Klaus Schaller, o.c., p.36.
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schepping de menselijke ziel gesteld heeft, opdat deze tussen God en de schepping kan bemiddelen. 
Bij wijze van spreken is de mens - de naar diens beeld geschapen plaatsvervanger van God - de
middelterm tussen de andere schepselen en God.  489

Dit komt vrijwel overeen met de Asclepius, de Hermetische tekst die Comenius echter niet noemt:
   “Schepper van de Kosmos en van alle dingen die in hem zijn, is God, en hij bestuurt alles samen met de

mens, die van zijn kant datgene wat daarin zo welgeschapen is, bestuurt. Dit alles neemt de mens op
zich, dat wil zeggen, hij aanvaardt de aan hem overgedragen taak van nauwgezette zorg, en hij bewerkt
dat zij beide, hij zelf en de wereld, zich wederzijds tot sieraad strekken.” 490

Toch zijn die Hermetische teksten in de zeventiende eeuw algemeen bekend. De overeenkomst is
frappant. Bekend is dat de filosofie van Comenius Neoplatonisch van aard is. 491

Misschien heeft Comenius over de Asclepius gezwegen in samenhang met de zogenaamde - want
incorrecte - ‘ontmaskering’ van het Corpus Hermeticum in 1614 door Isaac Casaubon.
Hoe dan ook, het bewaren van de aarde, het de mens opgedragen rentmeesterschap is een algemeen
christelijke en bijbelse notie die hier bij Comenius te vinden is (hij is chiliast, gelooft in de nabije komst
van het duizendjarig rijk en ter voorbereiding daarvan moet de wereld goed worden bewaard).
De mens is het evenbeeld van de Schepper en dus ook evenbeeld van zichzelf. Net zo als God alles naar
getal, maat en gewicht gemaakt heeft - Boek der Wijsheid 11:20 - in zoverre volgt een ieder die telt, meet
en weegt, hem na. Deze technische praktijk - ‘diesem Tun’ - komt voort uit zowel de wereld van de
menselijke kunstvaardigheid als uit de spirituele wereld en die van moraal. 492

Zo ontstaat een verbetering in kennis, deugd en moraal, en dat is een bij uitstek menselijke zaak.
Daarbij dient voorop te staan dat alles gericht moet zijn op de ere Gods, het welzijn van de mensen en het
bewaren van de schepping. In dit opzicht verschilt Comenius niet van Stevin.
In de werken van de techniek ziet de mens als medewerker van God zich als ‘artifex’, als meester van zijn
technische produkten, tegelijkertijd erkent hij God als de Schepper aller dingen, dus ook als ‘artifex’ van
zijn zelf. 493

Zo wordt in de machine het voortgaande werk van God vastgelegd. In de machine presenteert God zich
als de nimmer aflatende God. Dit is technotheologie (de term is van Klaus Schaller). 
Comenius brengt dit tot uitdrukking op een wijze die strookt met Augustinus’ derde weg naast het Boek
der Wereld en de Heilige Schrift. Hij voegt er een derde boek - uitdrukking van Comenius - aan toe: 
   “er is nog een derde boek waarin God zich aan ons openbaart, namelijk het beeld van God dat ons is

ingestempeld, het inwendige licht van de ziel. Dat brengt de Schepper niet in verlegenheid bij wat hem
invalt, veeleer zal het [derde boek] diens verrichtingen voortzetten, zolang het [de Schepping] door nog

Klaus Schaller, o.c., p.39.489

            “Schöpfer des Kosmos und aller Dinge die in ihm sind, ist Gott, und er lenkt alles zusammen mit dem490

Menschen, der seinerseits lenkt, was da wohlgefügt ist. Dies alles übernimmt der Mensch, d.h. er übernimmt

die ihm übertragene Aufgabe der gewissenhaften Fürsorge, und er bewirkt, dass sie beide, er selbst und die

Welt, sich gegenseitig zur Zierde gereichen” in: 

Jens Holzhausen, “Der lateinische Asklepius”, in Das Corpus Hermeticum Deutsch, Im Auftrag der

Heidelberger Akademie der Wissenschaften bearbeitet, Stuttgart (Bad Cannstatt) 1997, p.266. 

Klaus Schaller, o.c., p.8 en p.38. 491

Klaus Schaller, o.c. , pp.38-39.492

             “In den Werken derTechnik erkennt der Mensch als Mitarbeiter Gottes sich selbst als technites (ôå÷íßôçò)493

seiner technischen Produkte, und zugleich erkennt er Gott als den Schöpfer aller Dinge, also auch den

ôå÷íßôçò seiner selbst” [in de tekst verving ik ôå÷íßôçò door het Latijnse ‘artifex’; in de toelichting doet

Schaller dat eveneens]. Zie Klaus Schaller, o.c., p.41 en p.62 nt.102.  
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volmaakter beginselen naar een grotere volmaaktheid toegaat.” 494

Ware wijsheid is weten en mee-weten. Wie over die wijsheid beschikt, is in staat Gods schepping voort te
zetten. De kunsten geven ons de middelen om dat tot uitvoering te brengen. Dit voert mij terug naar het
werk Natuur en Kunst van Erik de Jong, waarin deze naar de Nederlandse Geloofsbelijdenis verwijst:
   “Ook in de Belydenisse des Geloofs der Gereformeerde Kerken was, volgens de redactie van de Dordtse

Synode, de natuur een openbaring Gods, een ‘schoon boek’ waarin al het geschapene ‘de onsienlicke
dingen Godts’ te aanschouwen geeft.” 495

Zoals gezegd, die tuinen behoren tot de meest bezochte bezienswaardigheden van de zeventiende eeuw.
Heel dit werk van De Jong, dit Natuur en Kunst, is één grote invulling van begin tot eind van het
schoonheidsbegrip zoals dat in deze Belydenisse des Geloofs wordt aangedragen.
    “Als een erfenis van zowel de klassieke, stoïsche als de christelijke traditie lag de nadruk op de

wiskundige orde, de regelmaat en de symmetrie die in de schepping heersten.” 496

Wiskunde, regelmaat en symmetrie in deze tuinkunst wijzen op een op God gericht mechanistisch denken.
Het wijd verbreide mechanicisme - met God - zowel in technische als in wetenschappelijke zin is via het
derde boek der natuur verbonden met de twee overige eraan verwante boeken waarvan het eerste het Boek
der Natuur is en het tweede de Heilige Schrift. Het zeventiende eeuwse begrip schoonheid - schoonheid in
die tijd is meer dan schoonheid - speelt hierin een cruciale rol. 
Dit brede mechanicisme - met God - is via deze drie boeken verbonden met de alom zichtbare schoonheid
van de natuur, een schoonheid in klassieke zin, dat wil zeggen een schoonheid die de overweldigende en
onbegrepen waarheid van de natuur aan ons toont.
Hiermee heb ik Jorinks Het boeck der Natuere de uitbreiding gegeven die het verdient. Van de mogelijke
verbanden met het Hermetisme heb ik er een uit de Asclepius gegeven (zie pagina 201). Dat is voldoende.

Stevins methodologie in overzicht

¯ Over het geheel genomen bestaat de methodologie van Stevin uit zijn methode van kennisverwerving, van
kennisverantwoording, en uit zijn cultureel ingegeven natuurbeeld, dat de blikrichting bepaalt waarop hij
de te onderzoeken gegevenheden beziet.
Zijn kennisverwerving berust mede op de traditionele dialectica, waarin een onderzoeksprobleem in een
dialoog via vraag en antwoord steeds nader wordt bepaald. Tevens geeft hij een tiental onderzoeksregels
waarvan een belangrijke de regel is volgens dewelke uit het ‘ongeschickte’ - dat is uit het door de natuur
niet zo bepaalde - de waarheid kan worden gevonden. Moet een gevonden probleem nader worden
onderzocht, dan verloopt dat volgens zijn stereotiepe indeling van ‘definities’ en ‘werking’, waarmee hij
de traditionele dialectica vervangt, omdat ook de zekerheid gevende Euclides dat zo doet.
Zijn kennisverantwoording stoelt op het Euclidisch grondpatroon - ‘Gegeven’, ‘Gevraagd’, het ‘Werk’ en
het ‘Bewijs’ - dat hij voor alle wetenschappen, ook buiten de wiskunde, geldig acht. 
Dit patroon komt zowel voor in ‘vertogen’ - theoretische stukken van langere aard - als in ‘voorstellen’ -
afzonderlijke in postulaatvorm gestelde problemen. Het ‘Bewijs’ dient er alleen toe om aan te tonen dat
het ‘Werk’ ofwel de ‘Werking’ juist is. De toepassing in de technische praktijk  komt uit de ‘Werking’.

            “Es gibt aber noch ein drittes [Buch], in dem Gott sich uns offenbart, nämlich das uns eingeprägte Bild494

Gottes, das innere Licht des Geistes. Es stiftet dem Autor [God] keine Verwirrung in seinen Gedanken [sua

lineas], es soll vielmehr seine Darlegungen fortsetzen, wenngleich es volkommener vorgeht durch

Beanspruchung vollkommenerer Prinzipien”. Klaus Schaller, o.c., p.20.

Erik de Jong, Natuur en Kunst, Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur 1650 - 1740, Bussum (Thoth)495

1995, p.38.

Erik de Jong, ibid.496
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¯ Zijn natuurbeeld wordt bepaald door het Hermetisme en de door de wijzentijd, in welke laatste de
mensheid in een onvoorstelbaar ver verleden over een alomvattende wijsheid - wetenschap en kennis - 
beschikt. Het Hermetisme is in het oude Egypte ontstaan uit een vereenzelviging van de Egyptische god
Thoth en de Griekse god Hermes. De Hermetische god is Hermes Trismegistus - ‘Trismegistus’ is ‘de
driewerf Grootste’ waarbij ‘Trismegistus’ als de overtreffende trap van ‘groot’ moet worden gezien. 
Hij zou een tijdgenoot zijn van Mozes, zodat hij rond 1200 voor Chr. moet worden gedateerd.
Het Hermetisme geeft ons zonder enige dogmatiek de essentie van de band tussen God, de Kosmos en de
mens. God wordt daarbij onder meer genoemd als de Ene. De Kosmos - ook wel de Maker genoemd - is
daarin de zoon van God. Met de juiste geesteshouding wordt de mens in staat geacht God te kennen, dat
wil zeggen: deel te hebben aan Gods kennis. In het Hermetisme is nog wijsheid uit de wijzentijd 
achtergebleven. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen het filosofisch Hermetisme zoals dit, en
het technisch hermetisme waartoe de alchemie behoort.

¯ De Asclepius - ook wel de volkomen openbaring genoemd - is een Hermetische tekst die in de Oudheid
reeds bekend is en die in zijn geheel bewaard is gebleven. Het Hermetisme komt tot een opleving doordat
in de vijftiende eeuw te Florence een bundel Hermetische teksten te voorschijn is gekomen - het Corpus
Hermeticum - die voordien niet bekend was. Men schrijft die toe aan Hermes Trismegistus hoewel ze in
werkelijkheid in de tweede of derde eeuw na Chr. te Alexandrië ontstaan zijn. In 1614 is dat zo bevonden
door Isaac Casaubon (1559-1614) omdat er zich laat-antieke Griekse woorden in deze teksten bevinden.
Niettemin is deze conclusie niet geheel juist omdat er in die tijd aanwijsbaar oud-Griekse teksten in laat-
antiek Grieks hertaald zijn. Hermetische tekstfragmenten bestaan al heel lang.

¯ Te Alexandrië heeft Plotinus (c.204-270) parallel aan het Hermetisme het Neoplatonisme ontwikkeld als
een sluitende filosofie - die niet religieus is - vanwege een voor hem te grote toename van goddelijke
ofwel Hermetische krachten in de geestelijke wereld.
Later ontwerpt Giordano Bruno (1548-1600) in diverse dialogen een eigen filosofie waarvan het
Hermetisme de basis blijft. Hij laat daarin uit de wereldziel de natuur ontstaan, waarin het ‘principe’ een
samengaan is van oorzaak en gevolg, omdat in de natuur de oorzaak niet weg is als het gevolg er is. 
Qua Hermetisme maak ik in dit overzicht geen onderscheid tussen het Corpus Hermeticum en Bruno.

¯ Een van Bruno’s dialogen is Van de heroïsche hartstochten (1585), waarin Actaeon - de Actaeon uit
Ovidius’ Metamorfosen - wordt voorgesteld als de niet aflatende jager naar goddelijke wijsheid. 
In Stevins titelvignet bij diens hoofdwerken, herkent men Actaeon aan de hertenkop.
In deze dialoog schrijft Bruno dat de kunsten zonder einde zijn, dat we bij Stevin terugvinden    a  l s : 
“nademael der Vrijer consten climminghe sonder eynde sy”. Derhalve kent hij deze dialoog. 
In dezelfde dialoog wordt ook de hoedanigheid van het begrip symmetrie aangereikt, dat Stevin op eigen
gezag onderbrengt in Bruno’s ‘principe’, dat afkomstig is uit Bruno’s Over de Oorzaak, het Principe en
het Ene van 1584.
Symmetrie is voor hem een basiskwaliteit van de natuur, waarop de mens zich dient in te stellen.
Hij toont dat in zijn onvoltooide ‘Huysbou’, voor zover die door zijn zoon Hendrick is gepubliceerd.
Ook het begrip natuurwet komt voor in deze dialoog, waarvan Jan Cornets de Groot (1554-1640) in een
lofdicht op Stevin een correcte formulering alsmede een correcte toepassing geeft.

¯ In het genoemde titelvignet komt ook de ‘clootcrans’ voor, een bollenketting opgehangen rond een
verticaal op zijn basis staande driehoek met schuine zijden 2: 1. 
Die ketting heeft tweemaal een Hermetische betekenis: ten eerste is volgens Giordano Bruno, in Over de
Oorzaak, het Principe en het Ene (1584), de beste wiskundige diegene die overeenkomstig het Ene zijn
stellingen in één voorstelling zichtbaar kan maken. Dat is wat Stevin doet: er is evenwicht en men kan zo
zien dat de bollen aan de korte zijde een tweemaal zo grote kracht langs de zijde uitoefenen als de bollen
aan de lange zijde. Op eenvoudige wijze leidt hij de krachtendriehoek eruit af.
Ten tweede zegt het Corpus Hermeticum dat onbezielde dingen uit zichzelf geen andere dingen in
beweging kunnen brengen. Bij de ketting betekent dit dat op aarde een ‘eeuwich roersel’ ofwel perpetuum
mobile ‘ongeschickt’ is. In een brief van 1618 wordt dat door Stevin bevestigd: het is bij de mensen niet
makkelijk om een perpetuum mobile te doen ontstaan. Dat impliceert dat Stevin een perpetuum mobile -
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buiten de mensen om - in beginsel niet uitsluit (met de aard van de wrijving is hij onbekend; theoretisch
ontbreekt bij hem op dat punt alle begrip).
Dit rechtvaardigt de conclusie dat Stevin zonder het Corpus Hermeticum zijn hoofdwerken 
- De Beghinselen der Weeghconst en De Beghinselen des Waterwichts - niet had kunnen uitbrengen.

¯ De invloed van het Hermetisme in de teksten van Stevin is niet overal in gelijke mate aanwijsbaar. 
In zijn titelvignet is het duidelijk aanwezig. Dat vignet kan niet ontstaan zijn zonder Bruno’s Van de
heroïsche hartstochten (1585), zonder diens Over de Oorzaak, het Principe en het Ene (1584) of zonder
het Corpus Hermeticum. Bij de ‘clootcrans’ past Stevin het Hermetisme toe in de grafische
krachtendriehoek, zoals in de overtoom. Bij de symmetrie die hij invoegt in Bruno’s ‘principe’ dat hij ons
in zijn ‘Huybou’ dwingend oplegt, bij zijn beschouwing in de waterschuring over het ‘ceteris paribus’ in
de natuurwetten, en bij zijn hefboom die hij toepast in al zijn bevindingen bij De Beghinselen der
Weeghconst, zoals in zijn ‘slootooser’, in de Brugse Kraan, in zijn molens en in zijn zeilwagen.
Ook het “Stofroersel des Eertcloots” stoelt in zijn geheel op het Ene waarin alles is en waarin verandering
niet een ander zijn is, maar slechts een andere zijnswijze. Dit is volledig Hermetisch geïnspireerd.
Dat geldt ook voor de De Thiende (1585), waarin overeenkomstig het Corpus Hermeticum het tiental het
twaalftal overschrijft.
Het begrip werking voert de boventoon. Het komt zowel uit Bruno’s Over de Oorzaak, het Principe en
het Ene (1584) als uit het Corpus Hermeticum. Stevin herkent het in het grondpatroon van Euclides, voegt
het in in Dialectike (1585) - dat op definities en werking stoelt - en hervormt het tot de basis van zijn voor
alle wetenschappen geldende methode.

¯ Minder invloed op Stevin van het Hermetisme, of mogelijk geen invloed al blijft een Hermetische
bevestiging staan, vinden we in de eerste vijf tekenen die Stevin toeschrijft aan een verloren wijzentijd.
Stevin kan daar, onafhankelijk van Hermetische beïnvloeding, met eigen argumenten zijn gekomen. Niet
te vergeten dat Hermes Trismegistus nog beschikt over wijsheden die uit de wijzentijd tot hem zijn
gekomen.
Over de ‘Nederduytsche’ taal die volgens Stevin de taal van de wijzen is, wordt in het Hermetisme niets
gezegd, al zijn zijn bevindingen frappant omdat die taal - zij het met enige variatie - van Vlaanderen af
langs de kustgebieden van de Noord- en Oostzee tot aan Tallin in Estland wordt verstaan. Door de vele 
monosyllaben is het ‘Nederduytsch’ voor het verklaren van ‘werking’ en ‘bewijs’ het meest geschikt.
Voor het eerste teken van de wijzentijd, de om de zon bewegende aarde, kan in het Corpus Hermeticum
een bevestiging worden gevonden omdat reeds Copernicus (1473-1543) dat reeds gezien heeft. 
Stevin voegt er echter eigen argumenten aan toe - zoals het niet aantoonbaar zijn van de centrale plaats in
het heelal van de zon - dat hij dit ook op eigen kracht kan hebben gevonden. Overigens spreekt ook
Giordano Bruno over een oneindig heelal met vele werelden, in Over het Oneindige, het Universum en de
Werelden (1584). Waarschijnlijk heeft dit Stevins overtuiging - die meetkunstig van aard is - bevestigd.
Wat het tweede en derde teken betreft: de wereld van de getallen wordt door het Corpus Hermeticum
aangereikt, maar hier komt Stevin met historische argumenten: de Grieken hadden geen notie van algebra.
Die is volgens hem uit veel oudere bron langs Arabische weg tot ons gekomen. Alleen de meetkunde
hielden zij uit de wijzentijd over. Voor rekenkunde en meetkunde heeft Stevin geen Hermetische
argumenten nodig. Men vindt in het Corpus Hermeticum, weliswaar een bevestiging, maar de betekenis
van het getal ‘1’ is onduidelijk en is niet direct herkenbaar als het getal ‘1’ van Stevin.
Ook voor het vierde teken - de hoogte van de dampkring - heeft Stevin een historisch argument. 
In het Corpus Hermeticum kan niet meer dan een bevestiging worden gevonden. De hoogte van de
dampkring was de wijzen bekend. Langs Arabische weg heeft ons dat opnieuw bereikt.
Daarentegen is het vijfde teken volledig Hermetisch aard, al doet Stevin er niets mee: Hermes
Trismegistus had weet van de stofscheiding (chemie). Dat wijst op de tabula smaragdina, een lijst van
dertien min of meer versluierde aanwijzingen tot het vinden van de steen der wijzen. Stevin houdt zich
daar buiten omdat hij - naar hij zegt - er geen verstand van heeft. Het is technisch hermetisme.

¯ Het zesde teken van de wijzentijd echter is afkomstig uit het filosofisch Hermetisme. Stevin wijst op de
magie, die een grondige kennis van oorzaken in de wiskunsten impliceert. Daarmee geeft hij aan dat de
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natuur in zijn geheel wiskunstig van aard is. Het zicht op de oorzaken wordt gegeven door Giordano
Bruno in Over de Oorzaak, het Principe en het Ene (1584). Dezelfde Hermetische beginselen als bij de
werking gelden ook voor dit zesde teken.
Over magie wordt gesproken in het Corpus Hermeticum, waarop ook door Jan Cornets de Groot - als het
wonderbaarlijke - in zijn Latijnse lofdicht wordt gedoeld: 
   “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”. 497

Het staat er in zowel positieve als in negatieve zin. In de Oudheid zijn vele astrologische, alchemistische
en magische Hermetische geschriften overgeleverd. Het negatief-magische acht Stevin verschrikkelijk. 
Niettemin, het zesde teken moet als volledig Hermetisch worden geïnterpreteerd. Het is hoogst
onwaarschijnlijk dat Stevin dit op eigen kracht kan hebben bedacht.

¯ Onafhankelijk van de Hermetische beïnvloeding doet zich in Stevins methodologie een merkwaardige
ontwikkeling voor.
In zijn beschrijving van wat het begrip vrije wiskunst inhoudt, zegt Stevin dat de desbetreffende
bevindingen met het oog op de zekerheid volledig wiskunstig moeten worden verantwoord. 
De bijbehorende feiten stroken dus achteraf gezien met de desbetreffende wiskunst. Dit is wat door
Hooykaas rationeel empirisme wordt genoemd.  Zelfs als sommige feiten vooraf worden gevonden,498

aldus Stevin, moet toch het geheel op deze wijze wiskunstig worden ingericht, omdat slechts de
wiskunsten volledige zekerheid geven.
Stevin heeft zich in de Weeghconst, in de Weeghdaet en in het Waterwicht - waarin hij zijn hefboom en de
krachtendriehoek vindt alsmede de hydrostatische paradox - en de toepassingen daarvan in de werking
bijvoorbeeld in de overtoom, het ‘Almachtich’ en in de molens - redelijk daaraan gehouden. 
Dat is echter niet het geval met zijn onderzoek voor prins Maurits van “al t’ghene my totte saeck docht te
dienen , en vast te gaen”, zoals wij dat terugvinden in de gekopieerde aantekeningen van Isaac Beeckman.
Onderzoek naar datgene wat een vaste gang van zaken heeft of zich altijd op dezelfde wijze gedraagt, is
niets anders dan experimenteel onderzoek. Al deze aantekeningen wijken af van zijn rationeel empirisme.
Hij komt er zelfs toe een resultaat daarvan met succes toe te passen in zijn ontwerp van twee precies
gelijke kamers, waarvan de vloeren ieder een gelijke hoeveelheid hout bevatten, maar waarvan de ene
- door het hout gedeeltelijk in balken onder te brengen - sterker is dan de andere.
Weliswaar kan hij er geen wiskunstige verantwoording van geven - hij vindt er geen evenredigheden in
zoals hij zegt - maar niettemin is dit een correct toepasbaar resultaat dat ontstaan is uit zijn experiment 
met het ongedeelde hout dat meer dan viermaal sterker is dan zijn gekloofde vierendeel.

¯ Het is zelfs mogelijk de hier geponeerde methode - onderzoek en toepassing - over te brengen naar de
lange termijn van Stevins onderzoek op het gebied van waterschuring:
Reeds in De sterctenbouwing (1594) geeft hij een onderzoeksmodel voor waterschuring. Mede dit geeft
hem zicht op zijn wiskunstig bewijs dat meer verhang met grotere stroomsnelheid gepaard gaat, en
constateert hij het ontstaan van drempels bij in zee uitmondende rivieren. 
In combinatie geven dit bewijs en deze constatering hem in dat lang doorlopende havenhoofden een
oplossing bieden voor het verzanden van havens, alsmede in Nieuwe Maniere van Sterctebou door
Spilsluysen (1617) dat tweezijdig werkende sluisduren het uitschuren van het binnenwater in aan zee

CH X, 22, 23. In de toelichting: in de Oudheid zijn tal van astrologische, alchemistische en magische497

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

d’Hermes Trismégiste I, Parijs 1950).
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liggende steden bevorderen. De tweezijdige sluisdeuren heeft hij in samenwerking met anderen gevonden.
Ook dit zijn toepassingen uit experimenteel onderzoek, zij het dat het gegeven bewijs gebrekkig is.
Deze vorm van onderzoek - zeker wat de samenwerking betreft - komt in de zeventiende eeuw niet voor.

¯ Overzien we dit, dan is duidelijk dat Stevin het rationeel empirisme - waarbij de wiskunst vooraf gaat aan
de feiten - verlaten heeft, en al doende is overgestapt naar experimenteel onderzoek. Dat wil niet zeggen
dat het Euclidisch grondpatroon voor hem heeft afgedaan. Integendeel. Hij zoekt naar evenredigheden in
de kwalitatief bevonden toepasbare resultaten. Blijkens de specificaties in zijn aantekening over “Stale
veren” gaat hij daar zo lang mogelijk mee door.
Onafhankelijk daarvan blijft voor hem het Hermetisme - en in het verlengde daarvan de wijzentijd -
zonder meer zoals hij dat van meet af aan heeft onderkend. Immers, ook in zijn experimentele onderzoek
blijft het Hermetisch bevonden begrip werking zonder meer staan.


