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Hoofdstuk VII Slotbeschouwing en conclusie

Binnen de methodologie van Stevin doet zich in de loop van de tijd in zijn probleemaanpak een
opmerkelijke verandering voor. Tot in 1608 kan deze aanpak in de werken die hij tot dan toe gepubliceerd
heeft, gekenschetst worden als een rationeel empirisme. In zijn Nieuwe Maniere van Sterctebou door
Spilsluysen van 1617 is dat geheel afwezig. Dat berust op experimenteel onderzoek onderzoek ofwel op
louter empirische methoden.
Bij rationeel empirisme is de ondervinding van de werkelijkheid niet uitgesloten, maar de ratio - de rede -
heeft de voorrang. Dat berust op de opvatting dat de wiskunde - of de als wiskundig op te vatten
eenduidig neergeschreven woordelijke taal - de grootste betrouwbaarheid ofwel zekerheid geeft, meer dan
de empirie dat doet. Niet voor niets schrijft Stevin nog in 1608, in zijn filosofie van de wijzentijd, dat de
methode die in die tijd voor alle wetenschappen opgeld doet, het Euclidisch grondpatroon is, dat
achtereenvolgens bestaat uit  ‘Gegeven’, ‘Gevraagd’, het ‘Werk’ en het ‘Bewijs’. 
Daarmee dient alle uit de wijzentijd  ‘teruggevonden’ wetenschap - naast de definities - te beginnen.
Hoewel hij in zijn klacht dat er voor het terugvinden van de wijzentijdse wetenschappen te weinig feiten
bekend zijn, aangeeft dat de kunsten op ingebrachte feiten stoelen, behoudt het rationele aspect toch de
voorrang. Dat is zelfs zichtbaar in de door zijn zoon Hendrick gepubliceerde “Van den Handel der
Waterschuyring onses Vaders Simon Stevin” (1667). Stevin zegt daarin letterlijk dat het bewijs dat hij
geeft over stroomsnelheden in een zich splijtende rivier, moet dienen als bewijs voor alles wat hij daarna
over waterschuring zal zeggen, terwijl in dat bewijs een notie van schuring niet voorkomt. 
Kennelijk zit hij dan in een overgangsperiode naar experimenteel onderzoek waarvan hij de resultaten 
die hij daarbij vindt, op den duur in kwalitatieve zin - dus zonder wiskunstige verantwoording -
onderbrengt in zijn Nieuwe Maniere van 1617.
De niet door Simon Stevin gepubliceerde aantekeningen die Isaac Beeckman bij Stevins weduwe
gekopieerd heeft, berusten alle op geobjectiveerde waarneming of experiment. Stevin noteert daar wat in
zijn waarneming een vaste gang van zaken heeft, ofwel datgene wat zich steeds op dezelfde wijze
voordoet. Er zit een verschil in wat men bij dit laatste als ‘feit’ zou kunnen aanduiden met datgene wat hij
in de genoemde klacht als feiten aanduidt. In de genoemde klacht doelt hij op burgers die waarnemingen
aandragen of op vlootpersoneel dat magneetnaaldstanden meldt of metingen verricht bij eb en vloed. In de
kopieën van Beeckman echter ligt het dieper: daarin gaat het bij de waarnemingen om een tijdloze vaste
gang van zaken, zoals Stevin dat meldt in “Oirsaeck der beschrijving deses 2 boucks”, bij zijn
‘Stofroersel.’ Daarin heeft hij een en ander gevonden dat inderdaad opmerkelijk is: gekloofd hout is vele
malen minder sterk dan het oorspronkelijke geheel. Een tijdloze waarheid. Zelfs een nuttige toepassing
blijft niet uit.
In het Hermetisme is de invloed van Giordano Bruno (1548-1600) opvallend. In vrijwel alle Hermetische
aangelegenheden die voor Stevin van belang zijn, doet Bruno direct of indirect mee. 
Stevin geeft hem alle eer die hem toekomt door Actaeon en Diana in zijn titelvignet op te nemen.
Van het Hermetisme is het begrip ‘werking’ - dat voortkomt uit Bruno’s ‘principe’ - het belangrijkst. 
Men kan het zelfs op de achtergrond waarnemen in zijn beschrijving bij de ‘clootcrans’ waarin de
getoonde bollen niet in staat blijken te zijn uit zichzelf in werking te komen en een perpetuum mobile tot
stand te brengen.
Afgezien van de symmetrie en de bevindingen bij de natuurwetten - het ceteris paribus - doet ‘werking’
zich voor in alles wat hij onderzoekt, van rationeel empirisme tot en met empirisch experiment. 
Daarbij is het hem duidelijk dat wiskunde, hoewel logisch van aard, met de logica niet samenvalt.
Zijn resultaten zijn er naar: krachtendriehoek, perspectief, hydrostatische paradox, ook zijn molens -
waarvan hij er met De Groot vele heeft gebouwd of vernieuwd - doen hierin mee, tot zij tenslotte rond
1595 bij IJsselstein daarin door gebrek aan technische kennis zijn vastgelopen.
Er is een artikel van Frances Yates waarin zij het als haar overtuiging uitspreekt dat het Hermetisme ten
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grondslag ligt aan de moderne wetenschap.  Helaas komt zij niet verder dan die overtuiging.1

De combinatie van het klassieke Neoplatonisme met Hermetische teksten zoals Marsilio Ficino (1433-
1499) die te Florence heeft vertaald, duidt zij aan als het Renaissance-Neoplatonisme. Daarin ga ik niet
mee. Het Neoplatonisme blijft klassiek en filosofisch, terwijl het Hermetisme ondogmatisch religieus is. 
Frances Yates schrijft: 
   “zoals ik geloof, was de magiër [de wijze] van de Renaissance [zij doelt vooral op Ficino en Giovanni

Pico della Mirandola (1463-1494)] de directe voorloper van de zeventiende eeuwse wetenschapper,
want het is waar dat het Neoplatonisme zoals dit geïnterpreteerd is door Ficino en Pico inderdaad de
belichaming is van een denken dat tussen de Middeleeuwen ligt en de zeventiende eeuw, de weg heeft
voorbereid naar het te voorschijn komen van de wetenschap” 2

In haar artikel noemt zij verscheidene prominenten - waaraan ik hier voorbij ga - die zich zowel aan de
wiskunde als aan Hermetische teksten een en ander gelegen hebben laten liggen, maar bij geen van hen
geeft zij een eenduidig op te vatten rechtstreekse relatie tussen hun wetenschap en het Hermetisme. 
Zij komt niet veel verder dan een uitspraak uit de Hebdomades (1589) van Paolini (1535-1605), waarin
deze stelt dat een mechanische klok slechts kan lopen dankzij de wereldziel. De wetenschap schiet daar
niet veel mee op. Zij schrijft verder dat Bruno van het heliocentrische stelsel gebruik maakte samen met
de extreme vorm van religieus en magisch Hermetisme dat hij in Engeland heeft gepreekt.
Zij stelt dat de invloed van Casaubon - die het Corpus Hermeticum ‘ontmaskerd’ heeft - zich pas doet
gelden na 1660. Daarmee kan zij eindigen met een vraag:
   “Was het magisch bezielde universum van Bruno, dat zo dichtbij het magnetisch universum van Gilbert

ligt, een betere gissing over de aard van de werkelijkheid dan de gissingen van die schijnbaar zo veel
meer rationele universa van de mechanistische filosofen?” 3

Bij wijze van spreken ziet zij het Hermetisme als de basis van de filosofieën van Galileï, Huygens en
Newton. Van mij mag dat, want ik heb een antwoord:
De doorgaans mechanistisch geïnterpreteerde filosofie van Simon Stevin - De Weeghconst, het
Waterwicht - zou zonder de inbreng van het Corpus Hermeticum niet kunnen zijn uitgebracht. 
Zonder de invloed van Giordano Bruno (1548-1600) en Jan Cornets de Groot, en zonder hun
verwantschap met het filosofisch Hermetisme had Simon Stevin zijn hoofdwerken niet kunnen schrijven. 
Hiermee is in de wetenschapsgeschiedenis een nieuwe lijn ontstaan: er is een aantoonbaar rechtstreeks
verband tussen het Hermetisme en het werk van Stevin.
Voor ons heeft - redelijkerwijze gesproken - de niet aflatende Actaeon, de jager naar goddelijke wijsheid
uit het titelvignet van Stevin, zijn taak hiermee volbracht. 
Wouter Hanegraaff meldt over Yates dat sommigen haar hebben beschouwd als een academische outsider
met ideologische ideeën die geen andere bedoeling hebben dan het ondermijnen van de gevestigde
wetenschap, maar dat niettemin velen van mening waren, dat er mogelijk eigentijdse erfgenamen van die

Frances A.Yates, “The Hermetic tradition in Renaissance science”, in H.A.M. Snelders, K. van Berkel,1

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

Eerder opgenomen in Ch. Singleton, ed., Art, science and history in the Renaissance (Baltimore 1967)

pp.255-274.

             “as I believe, the Renaissance magus [zij doelt vooral op Ficino en Giovanni Pico della Mirandola (1463-2

1494)] was the immediate ancestor of the seventeenth-century scientist, then it is true that Neoplatonism as

interpreted by Ficino and Pico was indeed the body of thought which, intervening between the Middle Ages

and the seventeenth century, prepared the way for the emergence of science”, Ibid., p.58.

            “Was the magically animated universe of Bruno, so close tot the magnetic universe of Gilbert, a better guess3

about the nature of reality than those seemingly so much more rational universes of the mechanistic

philosophers?”, Ibid., p.74.



- 209 -

traditie zouden kunnen zijn, die daardoor op het juiste spoor waren gekomen. 4

Hoe juist die laatste opmerking is, wordt bevestigd door het onderhavige werk.
In mijn afsluiting kom ik terug op het eerder aangehaalde werk van Stevin: Vita Politica Het Burgherlick
Leven (1590), waarbij ik heb gemeld - in hoofdstuk V pagina 135 - hoe Stevin zijn wiskunstige taal benut
om de burger op zijn plicht te wijzen in het streven naar welstand voor het geheel.
In tegenstelling tot wat in de hele breedte van de sociale filosofie beschikbaar is - van Macchiavelli tot en
met Hobbes - richt Stevin zich als enige tot de vrije burger die als zodanig tot zelfstandig handelen
gerechtigd en tevens daartoe binnen algemeen aanvaarde regelen in staat is. 
In Het Burgherlick Leven legt Stevin hem uit op welke wijze dit - ook in twijfelgevallen - dient te
geschieden en op welke wijze hij nieuwe wetten kan inbrengen teneinde voor allen een optimale
samenleving in welstand te bereiken. Stevin heeft er een groot succes mee, want het werk is nog in de
zeventiende eeuw tienmaal herdrukt. Opvallend is dat hij de algemeen geldende Christelijke moraal
aanbeveelt als norm en dat nieuwkomers zich net als de bewoners in een kosthuis, zich naar de gegeven
regelen van hun overheid dienen te gedragen. 
Dit strookt met het feit dat de Republiek weliswaar de ‘Gereformeerde Religie’ bevordert, maar niet de
‘Gereformeerde Kerk’ als instituut. Dat is een subtiel maar essentieel verschil.  Er is geen staatskerk.5

Dat Stevin een werk als dit uitbrengt is niet zo vreemd als we letten op de tekst die in het Corpus
Hermeticum de sleutel wordt genoemd:
     “De aardse mens is een sterfelijke God, de hemelse God is een onsterfelijk mens” 6

Niet voor niets schrijft Stevin in Dialectike (1585) dat er een tijd komt waarin het oppermachtige volk van
de ‘Nederduytschen’ uit hun eigen midden een keizer zal kiezen en dat zij eens zullen worden tot een
‘Eertsche God’. Mede onder invloed van het Corpus Hermeticum is Stevin er in deze jaren er heilig van
overtuigd dat de wijzentijd in de Nederlanden zal terugkeren. Een moreel hoogstaande vrije burger is
daartoe een eerste vereiste. Het moet de ‘Nederduytschen’ alleen even worden gezegd. Dan gebeurt het.
Derhalve valt Vita Politica Het Burgherlick Leven niet zomaar uit de lucht, zoals zo vaak is gedacht.
Desgevraagd schrijft Stevin in de bijbehorende “Anhangh” dat hij daarin deskundig is als onderdaan, net
zo als de bouwkundige Vitruvius deskundig is in bouwzaken die hij niet persoonlijk heeft uitgevoerd.
Dat Stevins politieke filosofie van groot belang is, is inmiddels door Den Boer - alsmede door Catherine
Secrétan - wel aangetoond. Er is niet alleen een Franse editie, ook een Engelse is in voorbereiding 7

Het is dan ook verbazend dat zijn werk zelfs op de programma’s van Nederlandse Universiteiten niet
wordt aangetroffen ondanks het feit dat alle grote problemen van de politieke filosofie bij hem minstens
even helder en duidelijk aan de orde komen als in de reductionistische filosofie van Hobbes.
In een lezing die Geert Vanpaemel in 2007 gehouden heeft voor het Centrum voor Europese Cultuur te
Brussel, heeft deze inzake Vita Politica afgesloten met een opmerking die ik in de volgende alinea
volledig weergeef:
   “Stevin toonde aan hoe zijn wiskundig opgevatte cultuur aanleiding kon zijn tot een doordachte

ordening van de samenleving. Zijn hele wetenschappelijke werk, inclusief zijn oproep tot een
‘democratische’ wetenschap en zijn visie op maatschappelijke vooruitgang door wetenschappelijk
onderzoek, past in deze politieke visie. Zo beschouwd is Stevins boek een moedige stap in de richting
van de moderne Europese samenleving, waarin vele culturen op een pragmatische, maar daarom niet

Zie W.J. Hanegraaff, Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture, Cambridge4

etc. (Cambr.Univ.Press) 2012, pp.324-328.

Zie hierover A.Th. van Deursen, De Hartslag van het Leven, Amsterdam (Bakker) 1996, p.273.5

CH X, 25.6

Simon Stevin De la vie civile 1590, C. Secrétan et P. Den Boer (ed.) Lyon (ENS) 2005. Op de website van7

prof. Dr. P. Den Boer lees ik dat bij Brill te Leiden een Engelse vertaling in voorbereiding is. 
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minder oordeelkundige en verantwoordelijke wijze met elkaar moeten leren omgaan.” 
Dat is volkomen juist. Stevin is van Europese betekenis. Nog steeds. Zelfs langs de politieke weg.
Bezien we Stevins methodologie in het algemeen, dan kunnen daaruit drie conclusies worden getrokken.
Een eerste conclusie is dat Stevins De Beghinselen der Weeghconst and De Beghinselen des Waterwichts
zonder het Corpus Hermeticum niet tot stand zouden zijn gekomen. Dat geeft een rechtstreekse lijn van
het Hermetisme naar de geschiedenis van de wetenschap.
De tweede is dat Stevins wiskunstige methodologie zich onder invloed van het Hermetisme via het begrip
‘werking’ ontwikkeld heeft van rationeel empirisme naar rechtstreeks empirisch onderzoek. Met zijn
houtproef is Stevin meer dan honderd jaar zijn tijd vooruit: breek- en knikproeven zoals van Stevin zien
we voor het eerst in 1729 bij Pieter van Musschenbroek (1692-1761). 
De derde conclusie is dat voor Simon Stevin de vrije weldenkende burger het hart is van de samenleving,
een conclusie die in een zich ontwikkelende maatschappij nog steeds opgeld doet.  

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


