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SPIEGHELING EN DAET BIJ BEECKMAN EN STEVIN* 

Een van de theorieen over de oorsprong van de Wetenschappelijke Revolutie 
stelt dat voor de nieuwe ontwikkelingen in de natuurwetenschappen in de 16e 
en 17e eeuw de samenwerking tussen handwerkslieden en geleerden essentieel 
was.' Ik 70U deze stelling hier niet willen bestrijden. Wei wil ik haar 
nadrukkelijk beperken tot de natuurwetenschap in het tijdperk van de 
Renaissance. In de periode van de Wetenschappelijke Revolutie zelf, laten we 
zeggen in de 17e eeuw, trad namelijk weereen zekere verwijdering op tussen 
handwerkslieden en ingenieurs enerzijds en natuurfilosofen en geleerden 
anderzijds, een ontwikkeling die nog minder onderzocht is dan de aan haar 
voorafgaande toenadering tussen beide groepen. Door een vergelijking te 
maken tussen de opvattingen over de verhouding van theorie en praktijk van 
twee Nederlanders, Simon Stevin en Isaac Beeckman, de een een 
vertegenwoordiger van de Renaissance, de ander een vertegenwoordiger van 
de Wetenschappelijke Revolutie, hoop ik een bescheiden bijdrage aan de 
bestudering van die ontwikkeling te kunnen leveren. 

Beeckmans inaugurate rede te Dordrecht 

Isaac Beeckman (1588-1637) kwam voort uit de wereld van handwerkslieden 
en constructeurs.- Zijn vader was kaarsenmaker in Middelburg en legde 
waterleidingen aan voor bierbrouwerijen. Na de Latijnse school in 
Arnemuiden en Veere te hebben bezocht, ging Beeckman in Leiden theologie 
studeren, maar omdat zijn vader met enige gereformeerde predikanten in een 

*Dit artikel is een uitgewerkte \ersie van een voordracht gehouden op de voorjaarsvergadering 
van het Genootschap GeW'iNa op 28 april 1979 te Breda. 

I. R. Hooykaas, Cii'.schiedenis iler iwniiirwe/en.scha/ipen {Vtvechl. 19711. p.96-101: P. Rossi. 
Philosophy, technology and ilw arts in the early modern era (New York, 1970); E. Zilsel. Die 
sozialen Ursi>runj>e der nei/zeitlichen Wissenschaft (Frankfurt. 1976). 
De stelling dat handwerkslieden een belangrijke bijdrage hebben geleverd tot de ontwikkeling 
van de nieuwe natuurwetenschap wordt beslreden door .A.R. Hall. "The scholar and the 
craftsman in the Scientific Revolution", in M.Clagett ed.. Criticalprohlems in the history of 
.v(7>«(p (Madison, 1962), p..'!-2,1. Men dient echter een onderscheid te maken tussen de bijdrage 
van de handwerkslieden tot de theorie, die inderdaad gering was, en de biidragen van 
handwerkslieden tot de bevordering van de natuurwetenschap als een sociaal respectabele 
bezigheid (wat weer een grotere toeloop van inventieve gcesten tot gevolg kan hebben) en tot de 
introdtictie van het mechanistisch wereldbeeld. Zic: K.van Berkel <S W. Bijker, "Disciplinair 
externalisme. Beschouwingen over het e.xternalisme van Boris Hes.sen en Robert Merton in het 
licht van de moderne wetenschapsfilosofie", Kennis en Meihode i (1977), p. 72-92. 
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conflict verwikkeld was en een loopbaan als predikant daardoor zo goed als 
uitgesloten was, vestigde ook Beeckman zich als kaarsenmaker en wel te 
Zierikzee. Toch bleef de lust tot studie hem bij. Hij verdiepte zich in de 
geneeskunde en bracht het door zelfstudie zover dat hij in 1618 in het Franse 
Caen tot doctor in de medicijnen kon promoveren. Na terugkeer in de 
Nederlanden verwierf hij zich in 1619 de positie van conrector in Utrecht, een 
positie die hij het jaar daarop al weer opgaf voor een positie als docent, later 
ook conrector aan de Latijnse school te Rotterdam. Problemen binnen de 
gereformeerde gemeente aldaar brachten hem er evenwel toe uit te zien naar 
een andere betrekking en toen in 1627 de magistraat van Dordrecht hem het 
rectoraat van de Latijnse school in haar stad aanbood, nam Beeckman dat 
aan. Tot zijn dood in 1637 is hij in Dordrecht gebleven. 
Vanaf zijn studiejaren had Beeckman al naast zijn officiele bezigheden 
belangstelling gehad voor natuurfilosofie en wiskunde en zoals zovele 
studenten uit die dagen hield hij een aantekeningenboek of Journaal bij, 
waarin hij invallen en overwegingen noteerde, meestal naar aanleiding van 
gelezen werken.' Al vrij vroeg komen in zijn Journaal opmerkingen voor die 
sterk afwijken van de Aristoteliaanse opvattingen, zonder dat hem dat als 
autodidact problemen lijkt op te leveren. In de loop der jaren hebben zijn 
eigen opvattingen, die soms vooruitliepen op inzichten van kopstukken uit de 
Wetenschappelijke Revolutie, nauwelijks veranderingen ondergaan. Wel 
ging Beeckman meeren meeraandacht besteden aan desamenhang tussen de 
afzonderlijke ideeen. In de rede die hij in 1627 hield bij zijn intrede als rector te 
Dordrecht deed zich een goede gelegenheid voor zo'n eerste samenhang aan te 
brengen. 

In zijn rede behandelt Beeckman de zgn. isoperimetrische figuren en hun 
gebruik in de fysica. Hij had dit onderwerp gekozen omdat het naar zijn 
oordeel een uitstekend voorbeeld was van wat hij als de ware wijsbegeerte 
beschouwde en die hij ook in Dordrecht hoopte te doceren, namelijk de 
fysisch-mathematische wijsbegeerte. Door uit die filosofie een kenmerkend 
voorbeeld te nemen en toe te lichten, hoopte hij aan te tonen hoe aangenaam 
het was en hoe nuttig om zich met die filosofie bezig te houden.* 
Beeckman begint met zijn toehoorders een eenvoudige wiskundige stelling 
voor te houden, de stelling dat van figuren met een even grote omtrek de meest 
regelmatig gevormde figuur de grootste oppervlakte heeft.' Een rechthoek 

2. Biografische gegevens over Beeckman kan men vinden in; C. de Waard, "Isaac Beeckman 
(1588-16-17)". Archives du Musee Tevler, Ser. .1, Vol. 9 (1947), p. 299-.142; R. Hooykaas, "Science 
and religion in the seventeenth century. Isaac Beeckman (1588-1637)", Free University Quarterly 1 
(1951), p. 169-183. 

3. C. De Waard ed. Journal tenupar Isaac Beeckman de 1604 a I6S4.4 vols. (Den Haag. 1939-
1953). Voor in het eerste deel ook nog een overzicht van het leven \an Beeckman. 

4. Journal, IV, p. 122-126. 
5. Overde juistheid van deze stelling was men het in die tijd niet zonder meereens. Erbestond 
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met de zijden 2 en 6 heeft een kleinere oppervlakte dan een vierkant met de 
zijden 4, terwijl de omtrek in beide gevallen gelijk is. Van alle figuren is de 
cirkel het meest regelmatig en dus heeft de cirkel van alle figuren naar 
verhouding de grootste oppervlakte. Bij ruimtelijke figuren geldt iets 
soortgelijks voor de bol ten opzichte van andere lichamen. Met deze 
eenvoudige regels kan Beeckman nu verklaren waarom God de wereld 
bolvormig geschapen heeft en waarom Dido bij het afpalen van Carthago de 
cirkelvorm heeft gebruikt. In beide gevallen is een economiebeginsel in het 
spel: "male fit per plura. quod potest fieri per pauciora".*" 
Een tweede, verwante stelling die Beeckman aandraagt, luidt dat van twee 
gelijkvormige figuren de figuur met de grootste oppervlakte relatief de 
kleinste omtrek heeft en dat de oppervlakte sneller toeneemt dan de omtrek. 
Als een vierkant een 2 maal zo grote omtrek krijgt, wordt de oppervlakte 4 
maalzogroot. Ook hier geldt het vergelijkbare voor ruimtelijke lichamen. Met 
deze stelling verklaart Beeckman weer een aantal zaken. Het is nu begrijpelijk 
waarom een grote stad gemakkelijker te verdedigen is dan een kleine. In een 
grote stad zijn er immers per deel muur meer inwoners om de stad te ver
dedigen dan in een kleine. Ook ziet men met behulp van de stelling in waarom 
grote lichamen langer in hun eenmaal verkregen beweging volharden dan 
gelijkvormige kleine. De vermindering van beweging wordt namelijk 
veroorzaakt door de weerstand van de lucht (als we een weggeworpen 
voorwerp als voorbeeld nemen) en deze is groter naarmate het oppervlak dat 
tegen de lucht botst groter is. De kracht echter waarmee het voorwerp de lucht 
wegduwt, is evenredig aan de hoeveelheid materie en dus aan de inhoud van 
het voorwerp. Omdat de verhouding tussen oppervlak en inhoud voor een 
groot voorwerp gunstiger is dan voor een klein-voorwerp, is een groot lichaam 
langer in staat de weerstand van de lucht te overwinnen. 
Deze fysische stelling, afgeleid met behulp van de wiskunde, verklaart op haar 
beurt waarom het zogenaamde 'punctum aequalitatis' (het punt waarop de 
toename van de snelheid van een vallend voorwerp wordt opgeheven doorde 
toename van de luchtweerstand) bij grotere en zwaardere lichamen later 
bereikt wordt dan bij kleinere en lichtere. Ook kan men nu verklaren waarom 
grote schepen moeilijker tot stilstand zijn te brengen dan kleine, waarom bij 
het schudden van zandkorrels de grootste bovenop komen te liggen en 
waarom ankers, eens in een diepe haven verloren, later bovenop zandbanken 
kunnen worden teruggevonden. Om zijn gehoor ook nog met een klassiek 

verschil van mening over de vraag hoe men het begrip 'regelmatig' moest definieren. 
P.P. Bockstaele, "Pierre de la Ramee. Adriaan van Roomenand Giovanni Camillo Gloriosi on 
isoperimetrical figures". Proceedings of the XIV ih International Congress of the History of 
Science (Tokyo and Kyoto, 1974), II, p. 103-106. Beeckman laat zich over deze problemen niet 
uit. Het is waarschijniijk dat hij zich geheel gebaseerd heeft op de Geometria van Ramus, een 
boek dat hij in zijn studententijd op aanraden van Rudolf Snellius gelezen had. Journal, 1, p. 4: 
IV, p. 17. 

6. Ihid.. IV, p. 122. 
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voorbeeld een plezier te doen legt Beeckman tenslotte nog uit waarom de 
Kolos in de haven van Rhodos minder eenvoudig door storm bewogen kon 
worden dan een mensenlichaam door gewone wind. 
Met deze en soortgelij ke voorbeelden irachtte Beeckman zijn gehoor er van te 
overtuigen hoe achtenswaardig, aangenaam en nuttig de door hem 
uitgedragen mathematisch-fysische wijsbegeerte was. Indien ondersteund 
door de magistraat van Dordrecht /ou men met deze wijsbegeerte in 
Dordrecht de gouden tijd der Ouden kunnen doen herleven. 

Beeckman en de techniek 

Het is de vraag of Beeckman zijn toehoorders ervan heeft kunnen overtuigen 
dat zijn mathematisch-fysische wijsbegeerte niet alleen achtenswaardig en 
aangenaam, maar ook nuttig zou kunnen zijn, als we er even van uitgaan dat 
hij onder dat laatste alleen praktisch, technisch nut heeft verstaan. De 
wiskundige stellingen waar hij mee was begonnen waren niet ontleend aan de 
wereld van de praktijk en zij waren ook niet door hem voor het eerst daarop 
toegepast. Zij waren wel in staat ervaringen uit de praktijk te verklaren en 
inzicht te geven in de redenen waarom men handelt zoals men handelt, maar 
werkelijk nuttige toepassingen waren niet genoemd. Als de heren regenten de 
indruk hebben gekregen dat de stellingen van Beeckman het inzicht in de 
natuur kunnen vergroten, maar geen direkt economisch nuttige resultaten 
hebben afgeworpen, kan men hen geen ongelijk geven. 
Dit heeft de magistraat er evenwel niet van weerhouden Beeckman in zijn 
verdere natuuronderzoek te steunen. Men heeft deze steun echter alleen 
verleend voor zover Beeckmans onderzoek ook het onderwijsaan de Latijnse 
school ten goede kwam. Zo liet men op kosten van de stad op de toren van de 
Latijnse school een eenvoudig observatorium aanbrengen,' maar men heeft 
geen medewerking verleend aan de pogingen van Beeckman om in Dordrecht 
een gezelschap van geinteresseerde burgers op te richten dat door hem in de 
natuurlijke wetenschappen en mathematische kunsten onderwezen zou 
worden.** 

Deze houding van de Dordtse regenten was een geheel andere dan die van de 
regenten uit Rotterdam, Beeckmans vorige woonplaats. Toen hij daar 
woonde, en ook nog wel in de tijd dat hij in Dordrecht werkte, werd hij 
regelmatig door Rotterdamse bestuurders geraadpleegd over allerlei 
technische zaken en men hechtte een niet geringe waardeaan zijn oordeel. De 
Rotterdamse burgemeester Puyck zag bv. na Beeckmans advies te hebben 
ingewonnen af van zijn aandeel in een zogenaamd sterk verbeterde volmolen 
die enkele Rotterdamse burgers in praktijk wilden brengen en die zo 

7. //)/</.. Ill, p. 85, 1 12. Ook leerlingen van de Latijnse school werden bij de waarnemingen 
betrokken: Ihid., Ill, p. 15.3-157. 

8. Ibid.. II, p. 455-456; III. p. 61-62. 
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veelbelovend was dat enige molenaars al minder weiland hadden gereserveerd 
omdat ze met minder paarden dachten toe te kunnen."* Ook inzake een plan 
om een meertje bij Rotterdam droog te leggen met een verbeterde watermolen 
werd Beeckman om advies gevraagd en weer was zijn mening over de 
molenconstructie negatief. Als het al profijtelijk was het meertje droog te 
leggen, dan moest men bij de kostenberekening uitgaan van bestaande 
molentypes.'" 
Ook in andere gevallen blijkt dat Beeckman weinig verwacht van voorstellen 
tot verbetering van de bestaande techniek. Werkelijke technische vooruitgang 
acht hij niet of nauwelijks mogelijk, alleen door de wTijving in de bestaande 
machines te verminderen zou het nuttig effect nog vergroot kunnen worden.'' 
Ook de waarde van het Collegium Mechanicum dat hij in 1626 in Rotterdam 
had opgericht en waarin hij met verschillende handwerkslieden en een arts 
allerlei technische problemen had besproken, wordt door hem al weer vrij snel 
in twijfel getrokken. Hij beseft dat de techniek niet noemenswaard vooruit zal 
worden geholpen door onderzoekers die het ambacht zelf niet beoefenen.'-
Blijkbaar verwachten niet alleen de Dordtse regenten, maar ook Beeckman 
zelf weinig van verbetering van technieken door toepassing van 
natuurwetenschappelijke kennis. Wellicht moeten we daarom het nut dat 
Beeckman van zijn natuurfilosofie verwachtte niet primair in technisch-
economische zin opvatten. Als hij later in een brief aan Mersenne schrijft over 
de nuttige toepassingen van zijn ideeen over de slingerbeweging, gaan zijn 
gedachten in eerste instantie uit naar een betere tijdsaanduiding voor 
wetenschappelijke doeleinden." 

Simon Stevin 

De scepsis van Beeckman ten aanzien van de betekenis van de wetenschap 
voor de techniek wordt nog opmerkelijker als we de vergelijking trekken met 
de optimistische houding van de belangrijkste natuuronderzoeker in de 
Republiek v66r Beeckman, Simon Stevin.''' 

9. Ihid.. II, p. 350. 354. 357; III. p. 13-14. 
10. Ihid. HI, p. 89. 
11. Ihid.. Ill, p. 15, -306. 
12. Ihid, II, p. 455. 
13. Ihid., IV. p. 182. Als Beeckman nuttigetoepassingen van wetenschappelijke inzichten ziet, 

en die ziet hij. dan is dat toch altijd via de omweg van de constructie van nieuwe instrunienten, 
instrumenten die zowel voor verder wetenschappelijk onderzoek als voor economische 
doeleinden aangewend kunnen worden. Zie bv.: Ihid., II, p. 298; III, p. 104. Instrumenten 
brengen tussen theorie en praktijk en tussen rede en ervaring een filter aan dat de relaties tussen 
beide polen indirekter maakt. 

14. E.J. Dijksterhuis, Simon Stevin (Den Haag, 1943): A. Romein-Verschoor. "Simon Stevin, 
1548-1620: Wonder en is gheen wonder", in: J. Romein en A. Romein-Verschoor, Erflaters van 
(^/jze/x'.u/iavmj? (Amsterdam. 197.3'), p. 18.3-208. 
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Stevin wordt geroemd om het feit dat in zijn werk theorie en praktijk, 
"spiegheling" en "daet" zoals hij het zelf noemde, op zo harmonische wijze 
samengaan.'^ Dit neemt niet weg dat zijn feitelijke werkzaamheden en 
literaire produktie zich vooral bewogen op praktisch terrein. Hij was 
molenbouwer, kwartier-meester in het Staatse leger en enige malen lid van een 
commissie die patentaanvragen moest beoordelen. Een belangrijk gedeelte 
van zijn geschriften behandelt de molenbouw, krijgs-en vestingbouwkunde, 
boekhouden, domeinadministratie en zeevaartkunde. Ook zijn wiskundige 
werk is in de eerste plaats praktisch georienteerd. Het werkje De Thiende uit 
1585, waarin hij pleit voor in\ oering \an het decimale stelsel, betreft vooral de 
techniek van het rekenen en gaat minder over de vernieuwing van de 
wiskundige theorie. 
Zelfs de met enig recht zuiver-wetenschappelijk te noemen werken over de 
mechanica en de hydrostatica uit 1586, de Beghinselen der iVeeghcon.'it en 
Beghinselen des Waterwichts, vertonen nog een duidelijke gerichtheid op de 
toepassing van de kennis in de praktijk, Dit blijkt al uit het feit dat aan de 
Beghinselen der Weeghconst een boekje getiteld De Weeghdaet is 
toegevoegd, waarin de praktische toepassing van de in de Weeghconst 
ontvouwde inzichten wordt behandeld. De Weeghconst is met zoveel 
woorden geschreven om de Weeghdaet te kunnen begrijpen. 

"Geliict onnutte cost waer. een groote stercke grondt te leghen. die een swaer ghesticht 
draghen can, sondereintlick eenichghebaudaeropte willen brenghen; .Alsoo is de spiegheling 
inde beghinselen der conslen \crloren arbevdt daer t'einde totte daet niet en street. Ghelijck 
oock na de natuerlicke oirden. dien grondt voor t'opperghebau gaedt. alsoo dese spiegheling 
voor huer daet"."' 

Is hierdezuivere wetenschap al gericht opde praktijk, na 1590verdwijnende 
zuiver-wetenschappelijke activiteiten van Stevin helemaal naar de 
achtergrond.'' Vooral door zijn werkzaamheden als kwartier-meester en 
door de instructie die hij aan Maurits was gaan geven werden de keuze van de 
onderwerpen en de wijze van behandeling steeds meer door praktische en 
minder door intern-wetenschappelijke overwegingen ingegeven. Dit geldt 
ook voor de Wisconstighe Ghedachtenissen uit 1605-1608. In dit werk heeft 
Stevin niet in de eerste plaats de bedoeling de wetenschap vooruit te helpen. 
maar het belangrijkste is Maurits een systematisch en up-to-date overzicht te 

15, Dijksterhuis. Stevin, p. 333-334. 
16, E. Crone, E.I. Dijksterhuis, R.i. Forbes, M.G..I. Minnacrt. .A. Pannekoek eds.. The 

principal works of Simon Stevin 5 Vols.. (.Amsterdam. 1955-1966) I. 292. "Spiegheling" is Stevins 
vertaling van "theoria", "daet" is de vertaling van "efieclum". 
Hoe/eer 66k de theoretische werken van Ste\inopdc praktijk afgesteld zijn. bliikt nog uit het feit 
dat hij bij voorbeeld inde Beghinselen des H'aterwichts de definitie van begrippen geheel afstemt 
op de praktijk, "naer welcke de Spiegheling altijt opsicht behoort te nemen". Diiksterhuis, 
Stevin, p. 138. 

17, A. Romein-Verschoor. "Stevin". 201: E..I. Dijksterhuis. "Simon Stevin". \n.Jaarhoek van 
lie Maalsehappij der Nederlandse Leiterkunde te Leiden, (1950-1951), p. 56. 
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geven van wetenschappelijke kennis op voor hem nuttige terreinen. Stevin 
schuwt daarbij de verdediging van nieuwere opvattingen, zoals het 
Copernicanisme, niet, maar het didaktisch oogmerk staat toch voorop en 
bepaalt karakter, inhoud en indeling van het werk. 
Aan de praktische inslag van Stevins werk ligt een duidelijk 'sociaal motief 
ten grondslag (men moet dit begrip met enige voorzichtigheid gebruiken 
omdat het de indruk zou kunnen wekken dat Stevin ook sociaal bewogen was, 
wat hij naar mijn mening zeer beslist niet was).'** Niet alleen zijn werk als 
kwartier-meester, ook zijn opvattingen over taak en karakter van de 
wetenschap hebben hem in een praktische richting gedreven. Op verschillende 
plaatsen in zijn werk maakt Stevin duidelijk te willen werken "ten ghemeene 
oirboire", om de "Ghemeensaeck" te dienen.''* De Thiende droeg hij 
bijvoorbeeld op aan alle ambachten die van het decimale stelsel voordeel 
zouden kunnen trekken. Met dit 'sociale motief voor zijn wetenschapsbe-
oefening hangt ook zijn pleidooi voor het Nederlands als wetenschapstaal 
samen. De taal van de wetenschap moet geen beletsel zijn om een bijdrage aan 
de vooruitgang van de wetenschap te kunnen leveren. Wat de wetenschap 
volgens Stevin op tal van terreinen nog parten speelde, was het gering aantal 
waarnemingen waarop een theorie moest worden gebaseerd. Om in dit gebrek 
te kunnen voorzien moesten zeer vele waarnemers/'gaslaghers" gerecruteerd 
kunnen worden, die zonder door een taalbarriere gehinderd te worden hun 
waarnemingen zouden kunnen uitwisselen.^o Stevin hoopte bijvoorbeeld dat 
de zeelieden op de Nederlandse handelsschepen in de behoefte aan 
waarnemingen voor een betere getijdentheorie zouden kunnen voorzien. Om 
deze 'ongeletterden' van dienst te zijn, schreef Stevin vanaf 1585 consequent 
in het Nederlands en waar nodig verving hij vreemde woorden door 
Nederlandse, al dan niet van eigen makelij. 

Stevins opvattingen over wetenschapsbeoefening plaatsen hem in een 
internationale context. Elders was al in de 15e eeuw een uitgebreidekring van 
geleerden, kunstenaars en technici ontstaan waarin soortgelijke opvattingen 
werden aangehangen. In Italic behoorden mensen als Alberti en Brunelleschi 
er toe, in Duitsland Diirer, in Portugal Nunez en in Engeland Edward Wright, 
Zij waren niet meer uitsluitend of soms helemaal niet meer denkers, zoals de 
geleerden uit de Scholastiek, maardaarnaast of alleen 'doenders'. "Het waren 
mensen die, midden in de praktijk van het leven staande, er naar streefden 
problemen waarvoor zij zich gesteld zagen, de baas te worden niet op grond 
van overgeleverde routine of uit kracht van intuitieve begaafdheid, maar door 
bewust gebruik te maken van de methoden van de weer tot bloei komende 

18. Dijksterhuis. Stevin, p. 302. Zie ook noot 23. 
19. Ihid., p. 337-340. 
20. Principal works, p. 608-610. 
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wiskunde en een ontluikende nieuwe natuurwetenschap, die zij weer 
verrijkten met wat de praktijk hen leerde".-' 
Stevin, die in de Nederlanden de meest veelzijdige natuuronderzoeker uit de 
Renaissance was, was evenals die andere onderzoekers in de eerste plaats een 
wetenschappelijk aangelegd ingenieur, die de problemen uit de praktijk op 
wetenschappelijke wijze bestudeert en de verkregen resultaten weer aan de 
praktijk dienstbaar maakt. De theorie iser dan omwille vande praktijk, inde 
"daet" vindt de "spiegheling" haar bestaansrecht. Zuivere theorie heeft voor 
Stevin geen zelfstandige waarde, hoewel hij bepaald niet zo benepen is om 
geen verder onderzoek te doen dan voor zijn praktische problemen strikt 
nodig is. Ook wijst hij het uitsluitend beoefenen van de theorie niet geheel af. 
"Eens Spieghelaers Spieghelingen, die ander Doenders te sta commen, en sijn 
niet onnut al en is hij self gheen Doender".-- Van het werk van de 
"Spieghelaers" Euclides en Ptolemaeus maakt hij zelf bijvoorbeeld dankbaar 
gebruik. Bij zijn eigen werk houdt Stevin echter steeds het nut dat er aan 
ontleend moet kunnen worden, zeer duidelijk in het oog. Voor speculatie is in 
zijn wetenschapsopvatting geen plaats. 

De nuttigheidsgedachte is in het werk van Stevin zo overheersend dat het soms 
ook wel eens te ver gaat. In combinatie met de alles doordringende 
geometrische betoogwijze verwordt het utiliteitsstreven tot een kil berekende 
houding op terreinen waar nut en wiskunde een beperkte gelding hebben. 
.\rchitectonische schoonheid blijft voor Stevin beperkt tot een technische 
waardering voor symmetric: muziek is voor hem een verborgen rekenkundig 
vraagstuk voor de ziel; zijn politieke en sociale opvattingen zijn gevoelloos en 
berekend: zijn godsdienstige overtuiging komt niet verder dan een 
rationalistisch en cynisch moralisme.-' De uitspraak dat als God niet bestond, 
hij uitgevonden zou moeten worden, zou van Stevin kunnen zijn geweest. 
Maar dit terzijde. Zoveel is duidelijk dat Stevin inzake de vraag hoe theorie en 
praktijk zich onderling dienen te verhouden het standpunt van de ingenieur 
inneemt, voor wie het leveren van technische toepassingen de belangrijkste 
betekenis is die wetenschap kan hebben. Andere wijzen waarop inzicht in de 
samenhang van de natuur van betekenis kan zijn voor cultuur en samenleving 
komen bij hem niet of nauwelijks in het gezichtsveld. De houding van de 
geleerde en de natuurfilosoof, voor wie inzicht in de verbanden in de ons 
omringende werkelijkheid op zichzelf al een positieve waarde vertegenwoor-
digt, ontbreekt bij Stevin ten enen male. 

21. Dijksterhuis. "Stevin", 51-53. 
22. Principal works. I I I , 620. 
23. God wordt door Stevin vooral gebruikt om de mensen ontzag in te boezemen en om 

gehoorzaamheid af te dwingen. Dijksterhuis, Stevin, p. 278-279. De betrekkeliikheid van zijn 
sociale bewogenheid blijkt onder andere uit het feit dat de maatregelen die hij in nieuwe steden 
zou willen treffen ten behoeve van armen en zieken door hem eigenlijk voorgesteld w orden om er 
voor te zorgen dat de rijken geen last hebben van hun minder gelukkige medemensen. Ihid., p. 
340. 
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Stevin en Beeckman vergeleken 

Wie nu de opvattingen van Stevin op een aantal punten met die van 
Beeckman vergelijkt, zal een aantal duidelijke verschillen constateren. 
Een belangrijk verschil tussen beide onderzoekers is gelegen in het 
verschillend gebruik van en waardering voor praktische kennis. Bij Stevin is 
de theorie er om de praktijk. Theoretische kennis ondergaat een dubbele 
toetsing; niet alleen wordt gekeken of die kennis overeenstemt met de 
ervaring, maar ook of er een mogelijkheid van praktische toepassing inzit. 
Zonder dat laatste is de kennis de moeite eigenlijk niet waard. Bij Beeckman 
daarentegen is praktische kennis meer toetssteen, oefenmateriaal of 
voorbeeld voor zijn natuurfilosofischetheorieecn, die zelf niet aan de praktijk 
ontleend of omwille van de praktijk ontwikkeld zijn. Zelfs bij een primair op 
de praktijk gerichte tak van wetenschap als de geneeskunde staat het 
theoretisch oogmerk voorop. Beeckman heeft nooit als praktiserend arts 
werkzaam willen zijn.--* Hij hield zich bezig met de geneeskunde als een vorm 
van natuurfilosofie, als een mogelijkheid om zijn atomistische en 
mechanistische denkbeelden als verklaring van de werkelijkheid te 
gebruiken.-^ 

Een tweede verschil tussen Beeckman en Stevin sluit aan bij het vorige. Stevin 
is niet in de eerste plaats geinteresseerd in de oorzaken van de verschijnselen, 
maar in de verschijnselen zelf Deze probeert hij zoveel mogelijk wiskundig, 
d.w.z. geometrisch, te beschrijven. Beeckman is daarentegen juist wel in de 
oorzaken geinteresseerd en in de verborgen werking van het mechanisme dat 
tot het verschijnsel leidt. Hij neemt geen genoegen met een beschrijving van 
een verschijnsel, maar hij wil met behulp van zijn atomismeen mechanicisme 
verklaren waarom de verschijnselen zijn zoals ze zijn.-'' Een terrein waarop 
het verschil in benadering tussen Stevin en Beeckman duidelijk aan het licht 
treedt is de getijdenleer, een terrein waarop Beeckman over niet veel meer 
gegevens beschikte dan Stevin. Stevin poneert als gegeven dat vioed ontstaat 
onder invloed van de maan en vervolgens werkt hij uit hoe die niet nader 
toegelichte invloed leidt tot het bekende verloop van de getijden. Beeckman 
heeft hier minder belangstelling voor; hij ontwerpt een hypothese overde aard 
van de invloed van de maan. Naar zijn idee straalt de maan koude-deeltjes uit, 
die de zee binnendringen en doen opzwellen. Terwijl Stevin zich dus 
concentreert op de wiskundige beschrijving van het effect van de invloed van 

24. Journal, II. p. 188. 
25. Ihid., II. p. 84. 131. 
26. Voor Stevins aanpak \an het getijdenprobleem; Principal Works, III. p. 329-357; 

Dijksterhuis. iVci'//;, p. 162-165. Het is niet juist om. zoals A. Romein-Verschoor. "Stevin", 193 
doet, te stellen dat Stevin een aantrekkingskrachi als oorzaak van de getijdenbeweging 
aanneemt, Stevins getijdenleer is zuiver kinematisch en ontbeert een dynamische grondslag. 
Voor Beeckmans opvattingen: Journal. II. p. 317-318. .163-.364. 387-388; III. 38--39. 86-87. 
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de maan, richt Beeckman zijn aandacht op de verklaring van die invloed.-' 
Een derde verschil tussen de ingenieur Stevin en de natuurfilosoof Beeckman 
is nog gelegen in het feit dat Beeckman weer het Nederlands en het Latijn 
door elkaar gebruikt, terwijl Stevin juist consequent in het Nederlands was 
gaan schrijven. Beeckman gebruikt in zijn Journaal het Latijn met name daar 
waar problemen aan de orde komen die al lange tijd door de geleerden 
bediscussieerd waren. Eigen alledaagse ervaringen of ervaringen opgetekend 
uit de mond van gewone mensen worden wel in het Nederlands weergegeven, 
hoewel hij vaak, als de bespreking weer technisch wordt, op het Latijn 
overspringt. Beeckman heeft blijkbaar niet meer de overtuiging dat hij ook 
voor niet-latinisten begrijpelijk moet zijn en zich daarom moet aanwennen in 
het Nederlands te schrijven. Blijkbaar verwacht hij van de inbreng van 
eenvoudige handwerkslieden niet meer datgene wat Stevin ervan verwachtte. 

Verwijdering tu.ssen geleerden en praktici 

Weike betekenis moet er nu aan de tussen Stevin en Beeckman geconstateerde 
verschillen gehecht worden? Zijn ze representatief voor een bepaalde 
ontwikkeling in de geschiedenis van de natuurwetenschap of zijn de 
verschillen geheel te verklaren uit de zo verschillende karakters van beide 
onderzoekers? 
Men zou kunnen stellen dat Beeckmans wetenschappelijke houding 
voortkomt uit zijn ietwat merkwaardige persoonlijkheid en dat zijn 
opvattingen dus voor geen enkele ontwikkeling representatief kunnen zijn. 
Uit sommige opmerkingen in het Journaal krijgt men inderdaad de indruk 
dat hij een minderwaardigheidscomplex had. Hij was van nature timide en 
naar binnen gekeerd. Hij verschool zich graag achter zijn jongerebroer Jacob 
en hij was zeer huiverig om zijn werk aan anderen voor te leggen, bang dat 
deze er misschien fouten in zouden ontdekken.-"* Hij had een afkeer van 
beroepen die verplichtingen met zich mee brachten en hem in zijn 
studievrijheid zouden kunnen beperken.-'^ 
Stevin daarentegen was, voor zover we iets van zijn persoonlijkheid weten, 
een man van de wereld. Hij had gemakkelijk omgang met iedereen en genoot 
alom erkenning. Het ligt dan voor de hand dat bij zo iemand de aandacht veel 
meer uitgaat naar het praktische en dat er voor speculatie geen belang-

27. Beeckman is zich dit verschil duidelijk bewust. Hij kritiseert Stevin vanwege diens 
verwaarlozing van fysische beschouwingswijzen: "Simon Stevin vero meojuditio nimisaddictus 
fuit mathematicae ac rarius physicam ei adjun.xil". Ihid.. Ill, p. 51. 

28. Beeckman schrijft over zich zelf: "Nalura ego sum timidus. Soleo enim optare sub fratre 
meo .lacobo militare, si militandum esset, nam ille, etiam in rebus adversis. animuni non solebat 
amitlere. Facile etiam aliis credo, ideoquesolebamsaepiusfalli.acsententiam mutare". Ihid. III. 
p. 220. Voor de schroom om zijn aantekeningen anderen te laten lezen: Ihid.. II, p. 377 

29. Ihid, II, p. 188. 



99 

stelling bestaat, terwijl het bespiegelende en het zoeken naardiepere oorzaken 
veel beterstroken met het karakter van iemand als Beeckman. 
Maar gesteld dat de karaktertegenstelling tussen de introverte Beeckman en 
de extroverte Stevin juist is en gesteld dat er tussen hun karakter en de aard 
van hun werk een causaal verband bestaat, dan nog is de vraag naar de 
betekenis van de verschillen in wetenschappelijke houding niet beantwoord. 
Om de historische betekenis van een handeling te bepalen is kennis van oorza
ken of motieven van die handeling zo niet irrelevant, dan toch op zijn minst 
onvoldoende. Zinvoller is het om in de geschiedenis van de natuurwetenschap 
naar andere voorbeelden te zoeken die in een zelfde richting wijzen. De 
geschiedenis van de I.eidse ingenieursschool is zo'n voorbeeld.'" 
De ingenieursschool, die verbonden was aan de I.eidse universiteit, was in 
1600 door Maurits opgericht om te voorzien in de behoefte aan ingenieurs en 
landmeters van vooral het Staatse leger. De instruktie van de school, die 
opgesteld was door Stevin, bepaalde dat het onderwijs beperkt moest blijven 
tot het voor de praktijk noodzakelijke en dat veel aandacht moest worden 
besteed aan praktische ervaring en oefening in krijgsdienst. Verder schreef de 
instruktie voor dat het onderwijs door de twee te benoemen hoogleraren in 
het Nederlands moest worden gegeven, hetgeen o.a. tot gevolg had dat de 
hoogleraren van de school door de Leidse universitaire gemeenschap met de 
nek werden aangekeken. 

Aanvankelijk hield men de oorspronkelijke doelstelling van de school 
nauwgezet in het oog, maar op den duur verstarde het onderwijs, waar 
wiskunde altijd al de hoofdmoot van was geweest, tot een zuiver 
mathematisch-theoretisch bedrijf zonder enige binding met de praktijk van 
de vestingbouwkunde." De interesse van de hoogleraren, van wie Frans van 
Schooten jr. (1615-1660) de bekendste was, kwam duidelijk elders te liggen. 
Sluitstuk was in 1669 het verzoek van de toenmalige hoogleraar Petrus van 
Schooten om voortaan zijn colleges in het Latijn temogen geven. Hij zou zijn 
waardigheid als geleerde te kort doen als hij in het Nederlands zou blijven 
doceren. De curatoren willigden zijn verzoek in en daarmee hield de 
ingenieursschool in feite op te bestaan. 
Deze lotgevallen van de Leidsche ingenieursschool wijzen in de zelfde richting 
als het werk van Beeckman. In beide gevallen zijn er aanwijzingen voor een 
zekere hernieuwde zelfstandigheid van de natuurwetenschap en de 
natuurfilosofie ten opzichte van het werk van handwerkslieden en ingenieurs. 
In de 16e eeuw waren in sommige landen van Europa, zelfs binnen sommige 
universiteiten, nauwe samenwerkingsverbanden tussen geleerden en praktici 
tot stand gekomen, maar het heeft er alle schijn van dat in de 17e eeuw beide 
groepen weer enigszins uit elkaar groeiden en dat de geleerden zich weer 

30. Zie voor deze geschiedenis: E. Taverne, In 't land van helofle: in de nieuwe siadi. Ideaalen 
werkehjkheid van de stadsuitleg in de Repuhliek 1580-1680 (Maarssen. 1978). p. 61-81. 

31. Ihid, p. 64. 
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duidelijk gingen onderscheiden als een groep met eigen doelstellingen en 
methoden. In hoeverre deze ontwikkeling voor alle takken van 
natuurwetenschappen in gelijke mate opgeld deed, is een open vraag. Hier ligt 
een taak voor nader onderzoek. Mijn bedoeling was het slechts ineengevalde 
hypothese (want meer is het nog niet) van de verwijdering tussen geleerden en 
praktici in concrete uit te werken.•*-

Conclusie 

Samenvattend kunnen we dan stellen dat Beeckman evenals Stevin vanuit de 
praktijk tot de wetenschap is gekomen, maar anders dan Stevin heeft 
Beeckman na verloop van tijd wel de praktijk losgelaten om de 
natuurfilosofie ook om zichzelfs wil te beoefenen. Het technisch, handelend 
kennisideaal dat zo duidelijk door Stevin werd aangehangen is bij Beeckman 
al veel minder duidelijk terug te vinden en er schuilt in zijn opvattingen zelfs 
een zekere herwaardering van het aristocratische, bespiegelende kennisideaal, 
aan Aristoteles ontleend, dat inde 16e eeuw aan zoveel kritiekonderhevigwas 
geweest en buiten de universiteiten grotendeels het veld had moeten ruimen.'' 
In de rede die Beeckman in 1627 in Dordrecht hield, kreeg deze ontwikkeling, 
die meer in het algemeen wellicht opgaat voor bepaalde, centrale onderdelen 
van de natuurwetenschap van de I7e eeuw, voor het eerst duidelijk gestalte. 

32. De verwijdering tussen geleerden en practici was betrekkelijk. De minachting voor de 
prestaties en de kunde van handwerkslieden en ingenieurs die voor de 16e eeuw geheerst had. 
keerde niet terug. Het besef dat handwerkslieden nuttig werk verrichtten waar ook geleerden 
profijt van zouden kunnen trekken. bleef bestaan, al was het wel zo datde geleerden weer steeds 
meer de docerende rol naar zich toe trokken. Beeckman wilde bijvoorbeeld in Dordrecht een 
gezelschap oprichten waar hij elke week de nuttige kanten van een stelling van Euclides zou 
behandelen voor een gehoor van "timmerlieden. metsers. schippers ende andere borgers, ende 
voornemelijck heeren ende studenten". Journal, II. p. 455. I^e voet van gelijkheid waarop men in 
het Rotlerdams Collegium mechanicum met elkaar sprak is hier verdwenen. Dat deoude sociale 
en cognitieve scheiding tussen geleerden en practici niet terugkeerde in de oude vorm. blijkt 
echter het duidelijkst uit de triomf van het mechanistisch wereldbeeld. dat in terminologie en 
onderzoekpraktijk veel aan de wereld van de handwerkslieden en ingenieurs ontleende. 

33. Rossi, Philosophy, p. 63-136. Het is natuurlijk vooral Bacon die gezien wordt alsdeheraut 
van het technisch weten.schapsideaal. waarin de wijze waarop in de techniek kennis wordt 
verkregen en overgedragen aan de theoretische wetenschapals navolgenswaardig voorbeeld voor 
wordt gehouden. 


