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Migratie patronen van wiskundigen in de Lage Landen 1550-
1650. Een voorlopige schets 

Jan van Maanen 
Geert Vanpaemel 

Gedurende de zestiende en de zeventiende eeuw brachten de Lage Landen een 
groot aantal goede wiskundigen voort. Deze opmerkelijke bloei laat zich 
gedeeltelijk verklaren door de bijzonder gunstige economische en inteilectuele 
omstandigheden, maar een omvattende studie van het fenomeen werd nog niet 
ondernomen. In het bijzonder is nog niet onderzocht wat de precieze gevolgen 
waren van de migratie als gevolg van de politieke onrust en de burgeroorlogen 
die tijdens de tweede helft van de zestiende eeuw het cuhurele ieven in de regio 
sterk verstoorden. Heel wat geleerden en ambachtslieden emigreerden uit de 
Zuidelijke Nederlanden om elders hun activiteiten voort te zetten. Velen van 
hen vonden een onderkomen in de Noordelijke provincies. Het bekendste 
voorbeeld is Simon Stevin, die grote invlocd had op de wetenschappelijke 
ontwikkeling in het Noorden. Dit heeft heel wat historici ertoe aangezet om te 
suggereren dat de wetenschappelijke beweging die in het Zuiden was begonnen, 
zich in het Noorden heett voortgezet, en dat het Zuiden als een gevolg van 
diezelfde migratiebeweging haar ontwikkeling gedwarsboomd zag.' 

Een meer nauwkeurig onderzoek van de historische bronnen leidt echter tot 
een meer genuanceerd beeld. De wiskundige ontwikkeling in de Noordelijke 
Nederlanden was wellicht minder afliankelijk van wat daarvoor in het Zuiden 
had plaatsgevonden, dan wat gewoonlijk wordt aangenomen. Zo is het 
bijvoorbeeld duidelijk dat de maatschappelijke structuur van de Republiek heel 
anders was dan die in het Zuiden. Ook staat ondertussen voldoende vast dat de 
emigratie van geleerden uit het Zuiden een nieuwe bloeiperiode in het begin van 
de zeventiende eeuw aldaar niet in de weg stond." 

In deze bijdrage willen we een eerste aanzet geven om de migratiestromen in 
kaart te brengen. We doen dat aan de hand van een dubbele heuristiek. In de 
eerste plaats trachten we een databank van gegevens te verzamelen over 
wiskundigen die in de periode 1500-1700 migreerden van of naar de 
Noordelijke of Zuidelijke Nederlanden. Met deze databank willen we dan 
nagaan of er voldoende stof is om de bovenstaande stellingen aan te houden en 

' Een overzicht van historische bchandelingen van de Noord-Zuid migratie geefl Gustaaf Asaert. 
I5H5. De val van Antwerpen en de iiiltocht van Vlamingen en Biahanders (TieU; Uitgeverij Lannoo. 
2004), 25-28. 
' .•\ngelo De Bruycker en Djoekc Van Nelten, '• 'Zodat niijn verbanning tegclijk jouvv straf is'. De 
invloed van de deling der Nederlanden op de onUvikkeling van de wetenschappen", Bijdragen en 
Mededelingen betreff'ende de Geschiedenis der Nederlanden, te verschijnen. 
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of er daarbij onderscheid kan gemaakt worden tussen verschillende 
beroepsgroepen. tijdsperiodes of regie's. 

Demografische situatie 

Met de Lage Landen worden hier bedoeld het gebied dat door Karcl V in 1555 
aan zijn zoon Filips II werd nagelaten. Het huidige grondgebied van Belgie en 
Nederland is groter voor zover het prinsbisdom Luik en andere onafliankelijke 
gebieden er nu deel van uitmaken. Het is ook kleiner omdat het huidige 
Luxemburg wel behoorde tot het territorium van Filips II, maar niet in deze 
studie zal worden besproken. De huidige grens tussen Noord en Zuid, de 
Belgisch-Nederlandse grens, werd vastgelegd door het verdrag van Londen in 
1839. De grens tussen Noord en Zuid was in 1600 veel minder duidelijk. 
Tenitoriale machtsgebieden veranderden voortdurend als een gevolg van de 
militaire activiteiten. Het Spaanse leger deed verschillende pogingen om de 
opstand in het Noorden te bedwingen, waarbij de grens steeds verlegd werd. In 
deze studie zullen we het Zuiden omschrijvcn als de gebieden die bij de Unie 
van Arras in 1579 trouw bleven aan Filips 11, samen met de gebieden die door 
het Spaanse leger stevig gedomineerd werden. Het Noorden waren de 
voornamelijk protestantse gebieden die zich vanaf 1568 verzetten tegen het 
Spaanse gezag. 

In het Zuiden was er tijdens de zestiende eeuw volgens de meeste historici 
een gestage demografische expansie, maar het is moeilijk een precieze schatting 
van de omvang van de bevolking te geven. Paul Klep schatte de bevolking van 
'Belgie' rond 1550 op 1,67 miljoen inwoners. In het bijzonder springt de 
spectaculaire groei van Antwerpen in het oog. dat rond 1560 zowat 100,000 
inwoners telde. Op dat ogenblik was het na Parijs de grootste stad ten noorden 
van de Alpen. Brugge en Gent telden respectievelijk 29.000 en 50.000 inwoners. 
De demografische groei was vooral een gevolg van immigratie. Na 1560 begon 
de groei af te iienien. Als een gevolg van de Spaanse repressie van het 
protestantse geloof nam de emigratie snel toe, in het bijzonder na 1584. Naar 
schatting 150.000 menscn \erlieten de Zuidelijke Nederlanden in de periode 
1580 tot 1630. Op het eindc van dc eeuw werden echter tekenen van herstel 
zichtbaar. De Zuidelijke Nederlanden kenden een relatieve voorspoed in de 
zeventiende eeuw, hoewel bij verschillende gelegenheden vreemde legers het 
land binnenvielen. 

De bevolking van de Noordelijke Nederlanden nam toe van circa 900.000 of 
I miljoen inwoners in 1500, tot 1,2-1,3 miljoen in 1550, 1,4-1,6 miljoen in 1600 
en 1.85-1,9 miljoen in 1650.' In dc daaropvolgende eeuw was er een stagnatie in 

Paul Klep. "Population estimates of Belgium by province {1375-18311," in: Uisloriens cl 
Popniiitions. Liher Amiconim Eticnnc tie/in (Louvain-la-Neu\e. 1991), 485-508, p. 505. 
"• .1. Briels. -Zuid-Ncderlanders in de Republiek I?72-lf,JO (Sinl-Niklaas, 1985), p. 220. Zic ook 
Asaert, o.c. p. 45-47. 

J.A. Faber, "Population changes and economic developments in the Netherlands. A historical 
survey." [nA.A.G. Bijdragen 12 (1965) 47-133. p.l 12 
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bevolkingsaantal, zodat rond 1750 de bevolking nog steeds ongeveer 1,9 tot 
1,95 miljoen mensen bedroeg. Over het algemeen was de groei tussen 1550 en 
1650 bijna exponentieel, gevolgd door stagnatie en in sommige regie's zelfs 
snelle achteruitgang. De groei tussen 1550 en 1650 viel samen met een 
algemene trek naar de steden, in het bijzonder in de provincie Holland.*" Terwijl 
in andere provincies het aantal kleine steden steeg, nam de omvang van steden 
in Holland toe. Rond 1540 leefde 40% van de verstedelijkte bevolking (d.i. in 
steden met tenminste 2500 inwoners) in de provincie Holland. In 1675 was dat 
aantal gestegen tot 65%. Dat niveau bleef constant, en bedroeg rond 1795 nog 
60%, 

Wijzigingen in de omvang en verspreiding van de bevolking in de 
Noordelijke Nederlanden moeten verklaard worden uit een analyse van 
geboorten, sterftes en migratie. Migratie komt verderop nog aan bod. We zullen 
daarom hier in het kort enkel geboorte- en sterfte-evoluties bespreken. Voor 
1650 was er geen systematische registratie van geboortes en sterftes. Toch blijkt 
het geboorte-overschot tussen 1550 en 1650 aanzienlijk geweest te zijn, Een 
schatting van het immigratie overschot in de Noordelijke Nederlanden is 
ongeveer 200.000 mensen, terwijl de bevolking groeide met ongeveer 650.000. 
Mathematisch komt dit neer op een jaarlijks geboorte-overschot van 0,4%, wat 
erg hoog ligt wanneer men weet dat het jaarlijkse sterftecijfer 3,5% bedroeg, 
met verschillende uitschieters als een gevolg van pestepidemies. Het geboorte-
overschot is mogelijk verbonden met de immigratie. Immigranten waren vaak 
jonge en actieve mensen, die relatief meer tot de geboorte- dan tot de 
sterftecijfers bijdroegen. Voor zover migranten ook vaak jonge mannen zijn, 
hebben vrouwen en weduwen een grotere kans om te (her)trouwen en (opnieuw) 
kinderen te krijgen. 

Het globale migratie patroon 

Bij de motieven om te emigreren uit de Zuidelijke Nederlanden speelden 
religieuze en economische argumenten een belangrijke rol. Deze argumenten 
waren mogelijk ook niet onafliankelijk van elkaar, aangezien protestanten meer 
invloed verwierven in stedelijke gebieden dan op het platteland. Maar voor vele 
migranten was godsdienst niet het belangrijkste motief In 1573 stelden 2.511 
van de meer dan zevenduizend Zuidnederlandse migranten in Londen dat werk 
de enige reden was voor hun emigratie.' 

Er was overigens tijdens een groot deel van de zestiende eeuw een 
belangrijke migratie naar de Zuidelijke Nederlanden toe. De bevolking van 
Antwerpen, die in 1480 nog maar 33.000 inwoners telde, overschreed in 1560 al 
de kaap van 100.000. Dit was het gevolg van een grote industriele en 
commerciele expansie, o.a. het werk van Italiaanse immigranten zoals de 

'' Jan Lucassen, Immigranren in Holland I600-I,S00. Een kwantiralieve henadering. CGM Working 
Paper 3. (Amsterdam. 2002). 
' Asaert, o.c, p. 52. Ongeveer de helft van de migranten gaf religie als motief. 
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Venetiaanse spiegelmaker J.M. Comachini, of de glazenier Giacomo Pasquetti 
uit Breschia. In 1549 vestigde de Franse drukker Christophe Plantin zich in 
Antwerpen waar hij in 1555 zijn befaamde drukkerij 'De Gulden Passer' 
opende. Uit Duitsland kwam de familie van de cartograaf Abraham Ortelius. 
Toen de Spaanse legers zich keerden tegen de opstandige steden in het Zuiden, 
vluchtten vele mensen naar Antwerpen dat als veilig werd beschouwd. Onder 
hen ook Carolus Clusius uit Artois. 

De emigratie vond vooral plaats na 1560 en verliep in verschillende golven. 
In het decennium rond 1570, toen de Spaanse repressie op gang kwam, veiiieten 
ongeveer 60.000 mensen de Zuidelijke Nederlanden, waarvan de helft naar 
Engeland trok, en de andere helft naar Duitsland. De belangrijkste 
emigratiegolf zowel in omvang als in belangrijkheid, volgde op de Spaanse 
verovering van de belangrijkste steden in het Zuiden tussen 1579 en 1585, het 
jaar waarin Antwerpen werd veroverd. In 1583 telde Antwerpen nog 84.000 
inwoners, maar na de val van de stad bleven er nog 55.000 over. Maar ook uit 
andere steden vertrokken aanzienlijke bevolkingsgroepen. In 1576 werd bericht 
dat de meeste inwoners in Brugge het calvinisme genegen waren. In 1584 
meldde de stadsmagistraat dat 3500 huizen in de stad verlaten waren. Brugge 
verloor ongeveer de helft van zijn bevolking. Het aantal inwoners van Mechelen 
daalde van ongeveer dertigduizend in 1550 tot elfduizend in 1590. Gent telde in 
1578 ongeveer 50.000 inwoners, waarvan een derde als protestant werd 
aangeduid. In een document van 1586 heette het echter dat de inwoners in zo 
grote aantallen waren uitgeweken naar Holland en Zeeland dat de stad nog 
nauwelijks de helft van haar vroegere bevolking telde. 

Hoewel schattingen moeilijk te maken zijn, wordt algemeen aangenomen dat 
tussen 1540 en 1630 ongeveer 175.000 mensen de Zuidelijke Nederlanden 
verlaten hebben. Daarvan gingen ongeveer 30.000 mensen naar Engeland, 
30.000 naar Duitsland. Vijfendertigduizend migranten belandden via deze 
landen uiteindelijk naar de Noordelijke Nederlanden. Tellingen uit 1622 in de 
belangrijkste steden van Holland en Zeeland (Alkmaar, Amsterdam, Delft, 
Dordrecht, Gouda, Haarlem, Leiden. Middelburg en Rotterdam) komen uit op 
317.000 inwoners, waarvan ca. 135.000 inwoners waren ingeweken. Leiden trok 
in het bijzonder heel wat textielarbeiders aan en telde zelfs 67% immigranten. 
Deze massale immigratie veroorzaakte in de Noordelijke Nederlanden nogal wat 
problemen, o.a. door het gebrek aan huisvesting en een stijging in misdaad en 
landloperij. Daarentegen trachtten vele HoUandse steden zoals Leiden, 
Amsterdam, Haarlem, Amsterdam en Delft Vlaamse wevers aan te trekken door 
uitzonderlijke vestigingsvoorwaarden aan te bieden. Of wiskundigen 
gelijkaardige voordelen genoten valt te betwijfelen, maar het is duidelijk dat de 
Noordelijke steden de economisch actieve migranten graag binnen de muren 
haalden, en zich tegelijk verzetten tegen de aankomst van ongeschoolde of 
onproductieve bevolkingsgroepen. 

Hoewel de migranten in het Noorden voor een belangrijk deel afkomstig 
waren uit het Zuiden, kwamen ook andere migranten naar de Republiek, in het 
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bijzonder uit Scandinavie en Duitsland, Engeland, Schotland en Frankrijk. Maar 
er was ook emigratie. Handelsactiviteiten, ontdekkingsreizen en technologische 
projecten brachten Nederlanders naar heel Europa, in het bijzonder naar de 
Baltische staten, Rusland en het Middellandse Zeegebied. Er waren 
verschillende migratiegolven naar Zweden. In 1611 vond onder impuls van de 
ingenieur Monnickhoven zelfs een heuse wervingscampagne plaats om 
Nederlandse ingenieurs in Zweedse dienst aan te werven." Ook moet rekening 
gehouden worden met de grote verliezen bij de koloniale expansie in Azie. Men 
schat dat in de periode 1602-1795 niet minder dan 1 miljoen zeelui werden 
uitgestuurd, waarvan slechts een derde terugkeerde. Deze verliezen waren 
vooral belangrijk na 1650 en vormen een verklaring voor de stagnatie in de 
bevolkingsgroei op het einde van de zeventiende eeuw. 

Een databank van wiskundigen 

De in de bijlage bijeengebrachte lijst van honderd wiskundigen is niet gebaseerd 
op een exhaustieve zoektocht in alle beschikbare biografische naslagwerken. 
Het is een voorlopige oefening die het resultaat is van 'toevallige' notifies. Dat 
kan een zekere vertekening veroorzaken in zover de opgenomen wiskundigen in 
hoofdzaak beantwoorden aan de leescultuur van de auteurs. Domeinen als 
architectuur, astrologie, schilderkunst, landmeetkunde, zeevaartkunde en 
tuinaanleg zijn niet systematisch onderzocht en blijven ongetwijfeld 
onderbelicht. 

In het bijzonder mag de lijst dan ook niet beschouwd worden als een 
kwantitatieve weergave van de migratie van wiskundigen. Er is ook niet 
gestreefd naar een gelijke aandacht voor de verschillende tijdsperiodes. Het was 
enkel de bedoeling om met deze lijst initieel een aantal hypothesen te toetsen 
over migratie en mobiliteit, en om op die manier de diversiteit van het probleem 
nader te bekijken. De informatie die we hebben opgenomen is ook bewust 
beperkt tot die elementen die een licht kunnen werpen op de achtergronden van 
de migratie. 

Bij het opmaken van de lijst moesten verschillende keuzes gemaakt worden. 
Op de eerste plaats moest beslist worden wie als wiskundige in aanmerking kon 
genomen worden. Behoort een schoolmeester die ook wiskunde onderwijst tot 
de wiskundige cultuur? Maken vestingbouwers gebruik van wiskundige 
modellen of houden zij zich in hoofdzaak bezig met de keuze van materialen en 
de aanpassing aan militaire vereisten? Hoe wiskundig zijn schilders met een 
elementaire of praktische kennis van het perspectief.' Een concreet voorbeeld is 
de Luikse graveur Theodor de Bry (1528-1598) die om religieuze redenen naar 
Straatsburg en later Frankfurt verhuisde, waar hij een carriere uitbouwde als 
graveur van kaarten en gelegenheidsprenten. Na een verblijf in Londen waagt 

Ed Taveme, In 7 land van belofte: in de nieue stadt. Ideaal en werkelijkheid van de stadsnitleg in 
de Republiek. 1580-1680 (Maarssen, 1978) p. 94. 
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hij zich aan het uitgeven van een reeks geografische werken die zeer succesvol 
werden. Als 'geograaf zou men hem tot de 'wiskundige' cultuur in ruime zin 
kunnen rekenen, maar een meer gedetailleerde studie van zijn werk lijkt zijn 
bijdrage vooral te omschrijven als de vervaardiging van prenten wat op zich 
weinig wiskundige kennis vereiste. Om die reden werd De Bry niet opgenomen, 
hoewel in andere gevallen de term 'geograaf zonder bijkomende informatie wel 
als een wiskundige aanduiding wordt aanvaard. 

Een tweede moeilijkheid was het onderscheid tussen migratie en reizen? Is 
een tijdelijk verblijf van enkele jaren voldoende om van migratie te spreken, of 
moet er ook de duidelijke intentie bestaan om permanent op de nieuwe locatie te 
blijven? Dat laatste is erg moeilijk uit de beschikbare bronnen te achterhalen en 
is ook geen duidelijk criterium. Meskens haalt het geval aan van de 
schoolmeester Peter Keppens, die bij zijn vertrek uit Antwerpen zijn 
schoonvader de opdracht geeft zijn goederen te beheren tijdens zijn 
afwezigheid.* Het was dus niet altijd duidelijk aan het begin dat de verhuizing 
permanent zou blijken te zijn. Het onderscheid tussen mobiliteit en migratie is 
ook moeilijk te hanteren bij de militaire ingenieurs en vestingbouwers aangezien 
zij vaak voor langere tijd verblijven in een bepaalde regio, maar zonder het 
oogmerk om daar permanent te blijven (hoewel sommigen dat wel doen). 

Een derde moeilijkheid lag in de vaak zeer geringe informatie die over 
personen kon worden bijeengebracht. Soms is niet veel meer dan een naam 
bekend met een vage aanduiding van de wiskundige activiteit en de regio waar 
dat gebeurde. Een voorbeeld van dergelijke informatie vinden we bij E. 
Wrangel. 

Als ingenieurs en bouwmeesters werden gedurende de 16'''' en 17'''' eeuw Nederlanders in 
Zweden gebruikt. Vooral in het aanleggen van waterwegcn waren de Nederlanders 'de 
eerste leemieeslers van noordelijk Europa', en hijgevolg ook van Zweden. 
Bij de Gota-Elf werden verscheidene voortreffelijke waterstaatswerken door 
Nederlanders uitgevoerd. De voor het oude Goteborg belangrijke sluis bij Lilla Edet werd 
voltooid door Job. Claesson uit Nederland. In het nieuwe Goteborg werden kanalen 
gegraven door de Ncderlandsche bouwopzichters .l.v. Wierdt en J.v. Arents; aan de sluis-
en N-estingwerken dier stad werkte ook dc reeds onder Karel IX naar Zweden geroepen 
Job. Kuyl, wiens zoon en kleinzoon dappere zeelieden waren; de laatste was de 
stamvader van het geslaeht Kuylenstiema. 

Aan het graven van bet Hjelmar-kanaal, het grootste, dat in de 17'''' eeuw werd tot stand 
gebracht, namen vele Nederlanders deel, bijv. de reeds genoemde Job. Claes.son, 
benevens Gerdt Gerdtsson, die hij de voltooiing in 1640 tegenwoordig was. Het kanaal 
moest intusschen dikwijis hersteld worden, en gedurende de laatste twintig jaren der 17'''' 
eeuw onderging bet eene grondige verbetering door de Nederlanders Tilleman de Moll en 
Dc Bourg. [...]. 
Onder den generaal-kwartiermeester Ol. Hansson Omehufvud was kort na 1640 een uit 
Nederland ontboden bouwkundige ten westen van het Wettemieer werkzaam, en een 
ander ten oosten van dat meer. Later werd het werk weer opgevat door den inspecteur der 
vestingwerken Jac. Dijkman en diens zoon. Maar bet hleef hoofdzakelijk bij 
onderzoekingen en plannen. [...] 

' Meskens, A. "Mathematics Education In Late Sixteenth-century Antwerp," Annals oj Science 53, 
137-155,. p. 151. 
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De in Lijfland en Ingemianland werkzame "generaal ingenieur' Job. v. Rodenberg was 
een naar Zweden geroepen Nederlander, evenals vele andere genie-officieren.'" 

In dit voorbeeld wordt een aantal namen genoemd, maar waarvan niet altijd vast 
staat of zij werkelijk uit Nederland afkomstig zijn, dan wel al langer in Zweden 
verbleven. Ook is de aanduiding van de beroepen voor interpretatie vatbaar; 
voor zover ingenieurs en bouwmeesters zonder problemen als wiskundige 
beroepen kunnen worden beschouwd, is dat minder duidelijk voor opzichters of 
inspecteurs. Om die reden zijn uit het bovenstaande citaat wel Claesson, Kuyl 
en van Rodenberg in onze lijst opgenomen, maar niet van Wierdt, van Arents, 
Tilleman de Moll, De Bourg en Dijkman, waarover geen bijkomende informatie 
kon gevonden worden. 

Ook was het nodig keuzes te maken over de aard van de migratie die we 
wilden onderzoeken. In eerste aanleg wilden we ook de binnenlandse migratie 
tussen regio's, en tussen stad en platteland in kaart brengen. Dit maakte de opzet 
echter moeilijk hanteerbaar. zodat we geopteerd hebben om enkel de migratie 
van en naar de Nederlanden op te nemen, inclusief de migratie tussen Noord en 
Zuid. Een andere optie was om bij wiskundigen ook te kijken naar tweede en 
derde generatie migranten, maar ook in dit geval bleken de moeilijkheden te 
groot om een voldoend grote databank bijeen te krijgen. 

Om een duidelijker beeld te krijgen van de migratiepatronen, hebben we 
vervolgens een onderscheid gemaakt tussen twee groepen wiskundigen. De 
eerste groepen zijn de professionele wiskundigen, waaronder we al diegenen 
samenbrengen die hun inkomen verdienen met hun wiskundige kennis. Het gaat 
hier om ingenieurs, architecten, vestingbouwers, rekenmeesters, cartografen, 
instrumentmakers, boekhouders, enz. De wiskundigen in de tweede groep zijn 
voor hun inkomen minder afliankelijk van hun wiskundige kennis. Deze groep 
bevat arisen, predikanten en kunstenaars enerzijds. en welgestelde aristocraten 
anderzijds. Academische wiskundigen zitten hier tussen in. In principe is hun 
inkomen wel afliankelijk van hun onderwijsactiviteit, maar mogelijk is hun 
statuut toch wat anders dan dat van de rekenmeesters. Dat gaat wellicht nog het 
meest op voor de Vlaamse Jezu'ieten, die door hun orde met onderwijs-
opdrachten belast werden, maar net zo goed ook andere taken vervulden, zoals 
biechtvader, adviseur of missionaris. Pro memorie hebben we ook enkele 
'studenten' toegevoegd, waarbij we ons beperkt hebben tot studenten buiten het 
reguliere universiteitscircuit. Ongetwijfeld is deze groep veel ruimer en gaat het 
hier niet zozeer om migratie als wel om mobiliteit. Maar in het kader van de 
intemationale netwerken van wiskundigen is het niet onbelangrijk voor ogen te 
houden dat heel wat wiskundigen voor hun meer gevorderd onderwijs een grote 
mobiliteit aan de dag legden. 

De reden voor de indeling in twee grote beroepscategorieen is de overweging 
dat de belangrijkste motieven voor migratie moeten gezocht worden in de 

'" Wrangel, E., De belrekkingen lusschen Zweden en de Nederlanden op hel gebied van letreren en 
wetenschap. voornamelijk gedurende de zeventiende eemv (Leiden, 1901) 33-34, 
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economische en religieuze omstandigheden. De religieuze omstandigheden 
waren wellicht voor alle wiskundigen gelijk, maar de economische konden heel 
sterk verschillen. Zo ligt het voor de hand dat ingenieurs zich begaven naar 
regio's waar ze opdrachten konden verwerven, vaak in verband met 
waterwerken, indamming, aanleg van havens of steden, of fortificatie. 
Onderwijzers zullen daarentegen vooral naar dichtbevolkte, verstedelijkte 
commerciele centra gegaan zijn, waar ze het gewenste clienteel van jonge 
leerlingen konden vinden. Bij ingenieurs is een grote mobiliteit niet 
verwonderlijk, aangezien zij steeds naar nieuwe opdrachten moeten uitkijken. 
Voor onderwijzers is het echter belangrijk een school met goede naam op te 
bouwen en niet te vaak van locatie te veranderen. De professionele mobiliteit zal 
bij hen lager liggen dan bij de ingenieurs, en de migratie is bij hen bijgevolg van 
een meer eenmalige en ingrijpende aard. 

Migratiepatronen 

Zoals te verwachten, geeft onze lijst een redelijk duidelijke impressie van de 
massale migratie van wiskundigen uit de Zuidelijke naar de Noordelijke 
Nederlanden rond het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende 
eeuw. Het klassieke beeld wordt het best bevestigd bij de rekenmeesters, die 
vrijwel allemaal met de door Briels bestudeerde migratie van Zuid naar Noord 
zijn geassocieerd. Of rekenmeesters ook op andere ogenblikken migreerden, 
hebben we niet kunnen achterhalen. Men kan verwachten dat het beroep van 
rekenmeester plaatsgebonden is doordat voortdurend een clienteel van 
leerlingen moet worden aangetrokken. Daarvoor moet de rekenmeester een 
zeker vertrouwen opbouwen en is veelvuldige migratie dus niet aangewezen. 
Enkel bij de dramatische gebeurtenissen op het einde van de zestiende eeuw 
besloten rekenmeesters dan toch om te migreren, eventueel met de intentie om 
na korte tijd terug te keren. 

Er is ook grote migratie bij de groep instrumentmakers, maar hier spelen 
wellicht heel andere motieven een rol. Vele Vlaamse instrumentmakers 
verhuisden naar plaatsen waar ze klanten voor hun dure producten konden 
vinden, zoals aan het Spaanse hof, in Londen of diverse steden in de Duitse 
landen. Sommigen verhuisden om contacten te leggen met andere 
instrumentmakers, waarvan zij de kennis en de technieken wilden overnemen. 
Mogelijk is de mobiliteit van instrumentmakers in de loop van de zeventiende 
eeuw afgenomen onder invloed van de toenemende commercialisering en 
standaardproductie van instrumenten. 

De meest opmerkelijke groep wiskundigen wat hun mobiliteit betreft, zijn de 
ingenieurs en vestingbouwers. Het was niet ongebruikelijk voor ingenieurs om 
verre reizen te ondememen naar regio's waar grote werken werden uitgevoerd. 
Hierboven hebben we al de inzet van Nederlanders in Zweden vermeld. Een 
gelijkaardige situatie deed zich voor in het midden van de zeventiende eeuw 
onder invloed van Friedrich Wilhelm, de keurvorst van Brandenburg, die 
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gehuwd was met Louise Henriette van Oranje-Nassau. Vanaf 1648 riep hij de 
hulp in van Nederlandse ingenieurs om windmolens, dijken en kanalen te 
bouwen. Er werd zelfs een heuse Nederlandse kolonie gesticht in Brandenburg 
waar getracht werd de Nederlandse kaasproductie te imiteren." Het is niet 
onmogelijk dat ook Zuidnederlandse ingenieurs bij dergelijke projecten 
betrokken waren, hoewel die tot nog toe niet te achterhalen zijn. Voor de 
zeventiende eeuw geldt alleszins dat Leiden een belangrijk centrum werd voor 
ingenieursopleidingen, niet alleen aan de Duytsche Mathematique, maar ook bij 
prive leraren als Philippus Cluverius of Nicolaus Goldmann. Deze groep 
ingenieurs is zeer intemationaal en daarom wellicht van groot belang voor een 
verdere studie van de migratie van wiskundige kennis. Alleszins blijft nog te 
onderzoeken in hoever deze eigen beroepsgroep met de lokale cultuur in contact 
kwam en er een invloed op uitoefende. Een merkwaardig voorbeeld van het 
relatieve isolement van ingenieursopleidingen is de Academia real y militar del 
exercito de los Payses-Bajos, een school voor militaire ingenieurs die in 1675 in 
Brussel werd gesticht.. De school werd bestuurd door de Spaanse wiskundige 
Sebastian Fernandez de Medrano, en leidde naar verluidt een driehonderdtal 
studenten op, waarvan de meest beroemde George-Prosper Verboom is. 
Verboom maakte een grote carriere in Spanje, o.a. als architect van de 
stadsuitleg in Barcelona. Over de invloed van deze school op het wiskundig 
Ieven in de Zuidelijke Nederlanden is tot nog toe echter geen enkele aanwijzing 
terugge vonden.'" 

Ten slotte valt op dat in het begin van de zeventiende eeuw ook een migratie 
naar de Zuidelijke Nederlanden plaatsvond, zowel uit het Noorden als uit andere 
gebieden. Dat had enerzijds te maken met religieuze redenen (de jezuieten 
Boelmans en Ciermans), maar ook met de 'wederopbouw' van het Zuiden na de 
militaire conflicten op het einde van de zestiende eeuw. Er was blijkbaar ook in 
het Zuiden een grote vraag naar ingenieurs en landmeters, hoewel in 
tegenstelling tot het Noorden er geen eigen ingenieursopleiding werd ingericht. 

Voor de andere beroepsgroepen is het moeilijk een conclusie te trekken. Hoe 
minder de wiskundige afliankelijk is van een clienteel, hoe vrijer hij zich kan 
bewegen. Voor de hoogleraren wordt de vestigingsplaats bepaald door de 
aanwezigheid van een universiteit. Alleszins vinden we geen voorbeelden terug 
van hoogleraren die op verschillende plaatsen doceerden. Hun migratie was dus 
eenmalig en ging meestal aan hun academische loopbaan vooraf 

' K.A. Ottenheym, "Dutch Contributions to the Classicist Tradition in Nonhem Europe in the 
Seventeenth Century: Patrons, .•\rchitects and Books," Scandinax'ian Journal of History 28 (2003) 
227-242. 
'- Hisioire de VEcole militaire 1834-1934 (Brussels, 1935), p. 13-15; C, Lemoine-lsabeau (red.), 
Cartographic beige dans les collections Espagnoles (Brussels, 1985). Over Medrano, zle Antonio 
Rodriguez Villa, "Don Sebastian Fernandez de Medrano, Director de la Real Academia Militar de 
Bruselas (1646-1705)," Revisia Conlemporanea 147 (1882) 2-29. Over Verboom, zie Henri 
Wauvvermans, Le marquis de Verboom. ingenieur militaire flamand au service d'Espagne au XVIIe 
5/«7('(.Antwerpen. 1892). 
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De meest permanente migratie gebeurde zoals verwacht in de beroepsgroep 
van rekenmeesters en onderwijzers. Dit had mogelijk ook de zwaarste gevolgen 
voor de Zuidelijke Nederlanden, die hiermee een belangrijke kans op 
ontwikkeling verloren. Toch was deze migratie niet zozeer de oorzaak als wel 
het gevolg van de economische omstandigheden. In de vestiging van wiskunde-
onderwijzers in het Zuiden en het Noorden is duidelijk dat velen zich geroepen 
voelden om wiskunde te onderwijzen als er vraag naar was. Onderwijs in de 
wiskunde was vaak een bijverdienste voor schoolmeesters die ook andere 
vakken onderwezen. De emigratie van deze beroepsgroep uit het Zuiden is 
daarom niet noodzakelijk rampzalig; bij een nieuwe vraag naar wiskunde-
leraren zou het niet moeilijk geweest zijn deze te vinden. Deze vraag lijkt zich 
echter iiiet te hebben voorgedaan. zodat het wiskunde-onderwijs in de 
zeventiende eeuw niet meer tot grote ontwikkeling kwam. Een gelijkaardige 
redenering is wellicht te maken voor de cartografen en instrumentbouwers die 
door de economische achteruitgang van de Spaanse Nederlanden in andere 
regio's, met name in de Republiek, meer lucratieve vestigingen hadden 
gevonden. Voor het Noorden kan de plotse toevloed van wiskunde-leraren en 
cartografen de toegang tot wiskundige kennis vergemakkelijkt hebben. hoewel 
de oprichting van de Leidse ingenicurschool er op wijst dat die toevloed niet 
voldoende was om aan de economische vraag te voldoen. Het is daarom erg 
moeilijk vol te houden dat dc migratie van de rekenmeesters (en andere 
wiskundige beroepen) de voomaamste oorzaak is geweest van de grote 
wetenschappelijke activiteit in het Noorden na 1570. 

De migratie van wiskundigen is uiteraard een onderdeel van een veel grotere 
volksmigratie die we hier niet kunnen analyseren. Wei blijkt dat - bchalve voor 
de rekenmeesters - er heel wat andere migratiepatronen kunnen gevonden 
worden die niet rechtstreeks met de rampzalige uittocht van mensen uit de 
Zuidelijke Nederlanden te maken hadden. De belangrijke beroepsgroep der 
ingenieurs kende van nature een grote mobiliteit. Haar migratie was, ondanks 
het vaak aangehaalde voorbeeld van Stevin, niet eenvoudig te beschouwen als 
een gevolg van de migratiebeweging van het Zuiden naar het Noorden. De 
intemationale concentratie van ingenieurs in Leiden in de zeventiende eeuw, en 
de grote inzet van Nederlandse ingenieurs in Noord- en Oost-Europa tonen aan 
dat de Republiek voor hen zeer aantrekkelijk was, niet als toevluchtsoord maar 
als arbeidsmarkt. De migratie van wiskundigen van de Zuidelijke naar de 
Noordelijke Nederlanden was eerder een bevestiging van het verschil in 
economisch elan, dan dat ze zelf als oorzaak van dat verschil kan beschouwd 
worden. 
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BIJLAGE 

Lijst van wiskundigen die tussen 1500-1700 migreerden naar 
of uit de Zuidelijke of Noordelijke Nederlanden. 

[waar geen referentie is opgenomen, hebben we de informatie gehaald uit de 
biografische woordenboeken] 

A. PROFESSIONELE WISKUNDIGEN 

A.l Ingenieurs, architecten, consulenten 

Arup, Axel 
studeerde bij Van Schooten Sr. in Leiden 1622, benoemd tot koninklijk 
ingenieur in Kopenhagen (1629) 
Ref. [Taveme 1978] 

de Boni Pellezuoli, Donato 
Italiaanse ingenieur, werkte aan de fortificatie van Antwerpen (1540). samen 
met Peter Fransz. en Rammekens (1547), ook in Utrecht met Willem van 
Noort. 
/?e/: [van Hoof 1984] 

Claesson, Joh 
"uit Nederland." Werkte als ingenieur in Zweden bij Gustaf II .A.dolf 
Bouwde rond 1640 de belangrijke sluis bij Lilla Edet. 
/?c'/.'[Wrangel 1901] 

Co[e|berger, Wenceslas (I56I-1634) 
ingenieur, architect, schilder. Werkte in Parijs 1579, Napels 1579-1598, 
Rome 1598-1604. In dienst van de Aartshertogen vanaf 1605. 
Ref. [Moreel 1963] 

Freitag, Adam (Torun 1602-Kedainai (Lit.) 1664) 
na dienst bij de Poolse vorst Ladislaus Sigismund, vestigt hij zich in de 
Republiek. Studeert geneeskunde te Leiden (1632). Aanwezig bij beleg van 
's Hertogenbosch (1629) en Maastricht (1632). Publiceert belangrijk werk 
over vestingbouwkunde (Leiden, 1631). Keert terug naar Polen in 1634. 
/?e/:[Sneep 1982] 

Galle, Jean (Liege ca. 1580 - 1636) 
ingenieur en vestingbouwer; reisde naar de Adriatische Zee rond 1630. 
Werkzaam in Luik, Brussel, Parijs, Osnabriick en La Rochelle. 
Ref. [Bockstaele 1998] 
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Gameren, Tilnian van (Utrecht 1632- Warschau? 1706) 
opgeleid als schilder en mogelijk ook als militair ingenieur; verblijf in 
Venetie, vanaf 1660 actief in Polen als vestingbouwer en artillerieofficier. 
Ref. [Ottenheym 2003] 

Geellvercken, Isaac van (d. Amhem? 1672) 
zoon van de Gelderse cartograaf Nicolaes van Geelkercken (dl585-1656); 
koninklijk ingenieur voor de Deense koning in Noorwegen. Fortificatie van 
koninklijk slot Bohus (1644), Christiana (Oslo, 1647), Frederikstad (1653). 
In 1567 aangesteld als provinciaal landmeter van Gelderland. Rond 1670 
werkzaam was als landmeter op de Betuwe. 
Ref [Taveme 1978] [Catalogus Geelkercken] 

Girard, Albert (Saint-Mihiel 1598 - Leiden 1632) 
studeerde in Leiden 1620. Actief als ingenieur in het Nederlandse leger. 
Publiceerde over algebra. Vertaling van Stevin. 

Goldmann, Nicolaus (Breslau 1611-Leiden 1665) 
als student in Leiden 1632, vanaf 1640 prive leraar wiskunde en 
vestingbouw. Lessen gcpubliceerd in 1696 als Vollstdndige Anweisung zu der 
Civil-Baiikunst. 
Ref [Goudeau 1995] 

Have, Abraham de la (Kleve) 
Ingenieur in het leger van Christian IV van Denemarken. Verantwoordelijk 
voor de fortificatie van Halmstad (1619-1629) en verbeteringswerken in 
Bergen (Noorwegen) rond 1623. 
Ref. [Taveme 1978] 

Key, Lieven de (Gent 1560 - Haarlem 1627) 
architect, vluchtte in 1580 naar Londen, stadsarchitecht te Haarlem 1592, 
bouwde o.a. stadhuis Leiden (1597) en de Vleeshal te Haarlem (1603) 
Ref [Briels 1978] 

Kuyl, Johan (fl 1600) 
"aan de sluits- en vestingswerken dier stad [Goteborg] werkte ook de reeds 
onder Karel IX naar Zweden geroepen Joh. Kuyl" 
/?t;/.'[Wrangel 1901] 

Lobri, Robert (Grave, Brabant) 
ingenieur, assistent van De Raet in Wolfenbiittel, ca. 1575 
Ref [De Smedt, 1964] 

Marchi, Francesco de (Bologna 1504-L'Aquila 1576) 
Italiaanse ingenieur in dienst van het Spaanse leger in de Zuidelijke 
Nederlanden. Verblijft van 1559 tot 1569 in de Nederlanden in het gevolg 
van Margaretha van Oostenrijk. Constmeert de citadel van Antwerpen. 
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/?e/: [van Hoof 1984] 

Paciotto, Francesco 
Italiaanse ingenieur in dienst van het Spaanse leger, 1568, naar Antwerpen 
gehaald door de hertog van Alva; ook werkzaam in Groningen en Vlissingen 
«e/[van Hoof 1984] 

Pasqualini, Alessandro 
Italiaanse architect, ontwierp het kasteel voor de hertog van Buren 
/?e/[van Hoof 1984] 

Perceval, Adriaan de (d. 1629). 
werkzaam in Schleswig Holstein in dienst van Christian IV; ontwierp 
Gliickstadt, gesticht in 1616. Afkomstig uit een familie van Franse officieren. 
Aangesteld als militair ingenieur in 1625. 
/fe/[Taveme 1978] 

Raet, Willem de ('s Hertogenbosch c. 1537- Lucca 1583) 
architect en ingenieur, in Antwerpen sinds 1558, werkzaam in Wolfenbiittel, 
Florence en Lucca, mogelijk ook in Savoye. 
Ref [De Smedt 1964] 

Ruse, Hendrik (Runen 1624 - Sauwerd (Groningen), 1679) 
1646-1651 Venetie, daarna in dienst bij verschillende Duitse vorsten. 
Ref [Monna 1975] 

Ryckwaert, Cornells ([Holland] - Kiistrin a/ Oder 1693) 
vanaf ca. 1652 in dienst van Johan Maurits van Nassau-Siegen, werkzaam 
aan kasteel Sonnenburg (1652-1667). Belangrijk architect in Brandenburgse 
regio. 
Ref [Ottenheym 2003] 

Sems, Johan (Franeker 1572-Groningen 1635) 
Verhuisde naar Leiden in 1581, waar hij vermoedelijk werd opgeleid als 
landmeter. Vestigde zich in 1599 in Leeuwarden, geregistreerd als 
zijdehandelaar. Noemde zichzelf later ingenieur en landmeter, publiceerde 
samen met Dou een befaamd boek over landmeetkunde; officieel erkend als 
landmeter in Friesland in 1602, in Groningen in 1614, verhuisde naar Hoch 
Bunde (nu net over de grens met Duitsland) in of kort voor 1611. Tekende in 
1615 de 'Semslinie', de grens tussen de provincies Groningen en Drente. 
Werkzaam in Denemarken en Schleswig-Holstein als 'Var Kongeliges 
Ingenior' in dienst van Christian IV, 1615-1619. Van 1620 tot 1626 werkte 
hij aan de Nieuwe Polder van Bunde. Vanaf 1626 had hij een kantoor in 
Groningen. 
Ref [Abrahamse 1996], [Bierens de Haan 1883], [Muller, Zandvliet, 1987], 
[Taveme 1978], [Lang 1985] 
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Serbelloni, Gabrio 
Italiaanse ingenieur in de Zuidelijke Nederlanden. 
/?e/; [van Hoof 1984] 

Sersanders, Andries 
afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden, migreert in 1611 naar Zweden, 
wordt adviseur van de Zweedse koning Gustav II Adolf In 1613 belast met 
de wederopbouw van Kamar, dat in 1611 door de Denen was verwoest. 
Ref [Taveme 1978] 

Stalpaert, Daniel 
Gemeentelijk architect in Amsterdam 1648. 
iJe/: [Briels 1978] 

Stevin, Simon (Brugge 1548 -Den Haag 1620) 
werkzaam als boekhouder in Brugge en Antwerpen. Reisde tussen 1571 en 
1577 in Noord en Oost-Europa en vestigde zich in 1581 in Leiden. Werkte 
als ingenieur en raadsman aan het hof Publiceerde vele werken. 
Ref [Dijksterhuis 1943], [Devreese 2003] 

Sualem, Renkin (Renncquin) (Jemeppe-sur-Meuse 1645-Bougival (F) 1708) 
werkzaam van 1681-1687 aan de hydraulische installaties in Marly, gebouwd 
door ambachtslieden uit Luik. Werd aangesteld als koninklijk ingenieur. 
Ref [Van den Haute 1963] 

Vermuyden, Cornelis (Sint Maartensdijk, 1590 - Londen, oktober 1677) 
ingenieur, verhuisde van Zeeland naar Engeland. Introduceerde Nederlandse 
waterbouwtechnieken in Engeland, o.a. in de koninklijke tuinen bij Windsor 
Castle. Werd in 1627 in de adelstand verheven. 
;?e/.'[Noordhoek 1954] 

da Verona, Marco 
Italiaanse ingenieur in de Zuidelijke Nederlanden. 
Ref [van Hoof 1984] 

Vitelli, Chiapinno 
Italiaanse ingenieur in de Zuidelijke Nederlanden. 
v^d^.'[van Hoof 1984] 

.4.2 Instrumentmakers, cartografen, rekenmeesters 

Ab Aggere, Petrus |van Rampaartj 
Vlaams instrumentmaker in het gevolg van Filips II. 1558 Brussel; 1560 
Toledo en 1562 Madrid. 
Ref [Rasquin 1996] 
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Arsenius, Ferdinand 
Instrumentmaker, ft. 1573-1579, Leuven; ft. 1579-1628 Antwerpen 
/?e/: [Rasquin 1996] 

Backer, Jacob Janssens (Antwerpen ? - Amsterdam 1688) 
Instrumentmaker, ft. 1640, Antwerpen 
Ref [Rasquin 1996] 

Bertfius], Pieter (Beveren-Waas 1565-Parijs 1629) 
Vader migreerde naar Londen 1567-1572 en vestigde zich daarna in de 
Republiek. Pieter studeerde en werd hoogleraar filosofie te Leiden. 
Familieband met de families Hondius-Kaerius. In 1618 werd hij door Louis 
XIII naar Parijs gehaald en aangesteld als koninklijk kosmograaf 
Ref [Van der Heijden 2002] 

Ceulen, Ludolph van (Hildesheim 1540 - Leiden 1610) 
vestigde zich in 1580, na vele reizen. in Delft als schermmeester en 
rekenmeester; verbleef in 1589 in Arnhem, vestigde zich in 1594 in Leiden 
waar hij een schermschool opende. In 1600 aangesteld als hoogleraar aan de 
Duytsche Mathematique in Leiden. 

Cluverius, Philippus (Dantzig 1580-Leiden 1661) 
studeerde in Leiden, nam dienst in het leger van Rudolf II. Reisde in heel 
Europa. Werd door de Leidse universiteit aangesteld als "geographicus 
academicus". 
Ref [Van der Heijde 2002] 

Cocart, Juan 
waarschijnlijk zoon van klokmaker die werkte voor Karel V. Actief als 
instrumentmaker in Madrid tussen 1596-1600 
Ref [Rasquin 1996] [Van Cleempoel 1997] 

Coutereels, Jan (Antwerp 1574 -Middelburg) 
Verliet Antwerpen als kind. 
Ref [Briels 1978] [Meskens 1996] 

Descrolieres, Adrien 
wellicht afkomstig uit Anglers (F). als instrumentmaker actief in Leuven 
vanaf ongeveer 1564. Hij werkte in Venetie, Bondeno, Mantua, Antwerpen 
en Parijs. 
Ref [Rasquin 1996] [Van Cleempoel 1997] 

Dorisy, Ghysbrecht (Mechelen - Gouda) 
Ref [Briels 1978] 
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Gemini (Lambert), Thomas (Lieze/Lixhe (O.-Vl.) ca. 1510- Londen 1562) 
behoorde tot de Leuvense instrumentmakerschool. Cruciale rol in het 
instrutiientmakersambacht in England. 
Ref [Rasquin 1996] 

Gheens, Gerard 
instrumentmaker, ft. 1585-1589, Antwerpen; Hamburg 
/?e/: [Rasquin 1996] 

Gheere, Leonard van de (III) 
instrumentmaker, ft. 1581, Antwerpen; Amsterdam 
/?e/: [Rasquin 1996] 

Heyns, Peter (Antweipen 1537 - Haarlem 1598) 
schoolmeester en auteur van een rekenboek. Reisde naar Gdansk in 1567, 
keerde terug in 1570. Vertrok opnieuw naar Frankfurt en vestigde zich in 
1594 in Haariem. 
/^c/: [Briels 1978] 

Hondius, Judocus I (Wakken 1563 -Amsterdam 1612) 
instrumentmaker, drukker en etser; vlucchte in 1584 naar Londen en vestigde 
zich in 1593 in Amsterdam. 
Ref [Briels 1978], [Rasquin 1996], [Struik 1981] 

Keere, Pieter van den (Gent 1571- Amsterdam) 
instrumentmaker 
/?e/: [Rasquin 1996] 

Laleyn, Jan I (Artesie - Leiden). 
/?e/: [Briels 1978] 

Langenberg, Wilhelm van 
afkomstig uit Keulen, ft. 1596-1619, Antwerpen 
Ref [Rasquin 1996] 

Langren, Arnoldus Florentius van (Amsterdam) 
geograaf. ingenieur, astronoom. Zijn vader Jacobus Florentius van Langren 
werd geboren in Utrecht en verhuisde naar Amsterdam, waar hij werkte als 
cartograaf en globemaker, o.a. met Rudolph Snellius. Arnoldus zette het werk 
van zijn vader voort. Kort voor 1609 verhuisde Arnoldus naar de Zuidelijke 
Nederlanden (.Antwerp en Brussels), waar hij 'spherographus' werd van de 
aartshertogen. Later was hij nog actief in Parijs. Zijn zonen Jacobus 
(gestorven in 1639) en Michiel werkte ook in de dienst van de aartshertogen, 
terwijl een zekere Frederik van Langren, mogelijk ook een zoon, in dienst 
was van Louis de Bourbon, hertog van Conde. 
Ref [Rasquin 1996] 
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Langren, Michiel Florentius van (Amsterdam c. 1600 - Brussel 1675) 
Zoon van Arnoldus Florentius van Langren. Michiel werd benoemd tot 
'cosmographo y mathematico de SM en Flandes' in 1629. 
Ref [Rasquin 1996] 

Marolois, Samuel (ca. 1572 - Den Haag voor 1627) 
Werd geboren kort nadat zijn vader uit Valenciennes naar de Noordelijke 
Nederlanden was geemigreerd. Hij onderwees wiskunde in Den Haag, 
publiceerde vele populaire boeken over meetkunde, perspectief architectuur 
en vestingbouwkunde. 
/?e/: [van Maanen 1987] 

Meldert, Aert van (Antwerp - Rotterdam) 
rekenmeester, ontving een subsidie in 1592 op voorwaarde dat hij de 
kwaliteit van zijn onderwijs verbeterde 
Ref [Briels 1978] 

Mennher, Valentin (Kempten c. 1521 -Antweipen 1570) 
Burger van Antwerpen in 1549, rekenmeester 
Ref [Meskens 1994] 

Mercator, Gerard (Rupelmonde 1512 - Duisburg 1594) 
cartograaf, werkzaam te Leuven, emigreerde naar Duisburg in 1552. 
Ref [Briels 1978], [Struik 1981] 

Migoen, Abraham (Antweipen - Rotterdam) 
Zoon van een Antwerpse onderwijzen Zijn vader verbleef enige tijd in 
Londen, maar keerde terug naar Antwerpen. 
Ref [Briels 1978], [Meskens 1996] 

Mintens, Matthys (Antwerpen - Leiden) 
Afkomstig van Antwerpen, maar gaf er nooit les. 
Ref [Briels 1978], [Meskens 1996] 

Nicolai, Gulielmus 
instrumentmaker, geboren in Antwerpen, ft. 1573-1626. Antwerpen, mogelijk 
ook actief in Lyon en Avignon 
Ref [Rasquin 1996] 

Offermans, Kerstiaen (Antwerpen - Haarlem) 
schoonzoon van Peter Heyns. 
Ref [Briels 1978] 

Piquer, F. Michel 
ft. 1542, Leuven en Parijs 
/?e/[Rasquin 1996] 
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Pisani, Octavio 
ft. einde van de zestiende eeuw,. Napels (1575?) en Antwerpen (voor 1613) 
Ref [Rasquin 1996] 

Polonus. Alexius Sylvius (1593-ca. 1653) 
leerling van Charles Malapert aan het jezuTetencollege te Kalisz (Polen). 
Vergezelt Malapert naar Douai waar hij tot 1629 blijft. Gaat in 1630 met 
Malapert naar Madrid, waarhij na overlijden van Malapert verblijft tot 1638. 
Hij keerde terug naar de Zuidelijke Nederlanden en verbleef tot 1648 in het 
Benedictijnerklooster te Anchin. Hij keerde ten slotte terug naar Polen. 
Ref [Birkenmajer 1967] 

Pourbus, Pieter (Gouda ca. 1510-Brugge 1584) 
schilder. cartograaf, topograaf Vestigde zich al voor 1543 in Brugge. 
7?e/.'[De Smedt 1947] 

Roelandts, Davidt (Antwerpen - Vlissingen) 
rekenmeester 
i?e/[Briels 1978] 

Sambix, Felix I van (Antwerpen - Delft) 
rekenmeester 
Ref [Briels 1978] 

Savonnc, Pierre (Avignon ca. 1540 - ca. 1592) 
onderwijzer van wiskunde en boekhouden. Werkzaam in Antwerpen van 
1574 tot 1576. 
Ref [Meskens 1994] 

Smyters, Anthony (Antwerpen ca. 1544 - Amsterdam) 
rekenmeester in Antwerpen vanaf 1566. Vestigt zich omstreeks 1593 om 
geloofsredenen in Amsterdam, waar hij opnieuw als rekenmeester werkzaam 
is. 
Ref [Briels 1978] 

Sterlincx, Pieter (Antweipen -Brielle) 
rekenmeester 
Ref [Briels 1978] 

Stockmans, Bernardt (Antwerp - Dordrecht) 
rekenmeester vanaf 1572 in Antwerpen. Vanaf 1588 rekenmeester in 
Dordrecht. 
/?e/[Briels 1978] 

de Succa, Juan .Antonio 
Spaanse instrumentmaker, actief in Antwerpen in 1600. 
Ref [van Cleempoel 1997]. 
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Schueren, Jacques vander (Meenen -Haarlem) 
rekenmeester 
Ref [Briels 1978] 

Vinckx, Cornelius 
ft. 1599-1623, Antwerpen en Napels 
Ref [Rasquin 1996] 

Zeelst, Adriaan (Zeelst - Leuven) 
afkomstig uit Zeelst bij Eindhoven. Immatriculatie aan de Leuvense 
universiteit in 1561. Werkzaam in Leuven van I566-I593, ook activiteiten in 
Luik. 
Ref [Rasquin 1996] [Van Cleempoel 1997] 

A.3 Academische wiskundigen 

Battus, Levinus (Aalst ca. 1540 - Rostock 1591) 
familie vestigt zich rond 1555 in Rostock. Mogelijk nog voor die datum 
wiskunde onderwijs genoten van Johannes Stadius in Antwerpen. Studeert 
nadien geneeskunde in Rostock, Wittenberg en Venetie. Hoogleraar 
wiskunde en geneeskunde in Rostock. Contact met Tycho Brahe. 
Ref [Bockstaele 1998] 

Boelmans, Willem (Maastricht 1603 - 1638) 
Jezuiet, hoogleraar wiskunde in het jezuTetencollege te Leuven in 1633. 
/fe/: [Van de Vyver 1980] 

Brucaeus [van der Broeck], Hendrik (Aalst 1531 - Rostock 1593) 
studeert in Parijs bij Petrus Ramus. Verblijf te Rome waar hij prive wiskunde 
onderwijst. I56I stadsgeneesheer te Aalst, 1565 lij farts van Margaretha van 
Parma. 1567 hoogleraar geneeskunde en wiskunde te Rostock. Ontmoet 
Tycho Brahe. 
Ref [Bockstaele 1998] 

Ciermans, Jan ('s-Hertogenbosch 1602 - Olivenza, Spanje 1648) 
Jezuiet. onderwees wiskunde in het jezuTetencollege te Leuven tot 1640. 
Reisde naar Portugal met de bedoeling om op niissie te vertrekken, maar 
werd militair ingenieur en vestingbouwer in het Portugese en daama het 
Spaanse leger. 
/?e/: [Van de Vyver 1980] 

Durand, Jacobus (Brussel 1598-Graz? 1644) 
Jezuiet; hoogleraar in Graz 1631-8 en 1642-4. 
7?e/; [Van de Vyver 1980] 
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Faille, Jean-Charles de la (Antwerpen 1597 - 1652) 
Jezuiet. hoogleraar wiskunde in het jezuTetencollege te Leuven en vanaf 1629 
aan het CoUegio Imperial te Madrid. 
./?t?/:[Vande Vyver 1980] 

Malapert, Charles (Mons 1581 - 1630) 
Jezuiet, studeerde in Pont-a-Mousson, verbleef tot 1617 in Kalisz (Polen) en 
werd daama benoemd in Douai als hoogleraar wiskunde. Op vraag van Filips 
IV reisde hij naar Madrid om wiskunde te onderwijzen aan het nieuwe 
Collegio Imperial. Hij overleed op weg naar Madrid 
Ref [Bockstaele 1998] 

Moretus, Theodor (Antwerpen 1602 - 1667) 
Jezuiet, hoogleraar wiskunde in Miinster (1628-9), fysica in Olmiitz (1631-
34) en wiskunde in Praag (1634-42). 
/fe/[Van de Vyver 1980] 

Mulerius, Nicolaas (Brugge 1564 - Groningen 1630) 
vluchtte met ouders naar Republiek, 1582 student te Leiden, arts in 
Groningen. In 1614 hoogleraar wiskunde te Groningen. 1617 editie van 
Copernicus. 
Ref [Jorink 1997] 

Pell, John (1610-1685) 
Vestigde zich in Amsterdam in 1643, verhuisde naar Breda in 1645 en keerde 
terug naar Engeland in 1652. 
^e/[van Maanen 1986] 

Roomen, Adriaan van (Leuven c. 1561 - 1615) 
Studeerde aan het jezuTetencollege te Keulen, in 1585 in Rome. Hoogleraar 
geneeskunde en wiskunde te Leuven van ca. 1586 tot 1592. Verhuisde naar 
Wiirzburg in 1596, waar Willibrord Snellius les bij hem volgde. Van 1610 tot 
1612 was hij hoogleraar in Zamosc (Polen). Hij overleed op de terugweg naar 
de Zuidelijke Nederlanden. 
Ref [Bockstaele 1998] 

Sancto-Vincento, Gregorius a (Bmgge 1584 - Gent 1667) 
Jezuiet. studeerde aan de jezuTetencolleges in Brugge, Douai, Rome en 
Leuven. Was hoogleraar wiskunde aan de jezuTetencolleges in Antwerpen, 
Leuven, Praag en Gent. 
Ref [VandeVyver 1980] 

Schooten, Frans van (Nieuwkerke (Zuid. Ned.) 1581/2 -Leiden 1646) 
Zijn vader Het zich in 1584 inschrijven als poorter van Leiden. Hij werd 
hoogleraar aan de Duytsche Mathematique. 
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Stadius, Johannes (Loenhout 1527 - Parijs 1579) 
studeerde astronomic in Leuven onder Gemma Frisius. Werkzaam in Turijn, 
Parijs, Keulen en Brussel. Hij volgde Petms Ramus op aan het College de 
France (Parijs) in 1576. 
/fe/. [Bockstaele 1998] 

Valerius, Cornelius (Oudewater (Noord. Ned.) 1512 -Leuven 1578) 
hoogleraar in Leuven en Utrecht, als wiskundige vooral bekend om zijn 
astronomisch leerboek 

B. WISKUNDIGEN MET .ANDERE BRONNEN VAN INKOMSTEN 

B.l Wiskundigen met een ander hoofdberoep 

Gemma Frisius, Reiner (Dokkum 1508 -Leuven 1555) 
studeerde geneeskunde in Leuven, had er een medische praktijk. Hij gaf les 
over cosmografie en wiskunde. 
/?e/: [Bockstaele 1998] 

Lansbergen, Philip van (Gent 1561 - Middelburg 1632) 
hervormde predikant in Goes (Zeeland) van 1586 tot 1613, daama tot aan 
zijn dood in Middelburg 

Platevoet (Plancius), Petrus (Dranouter 1552 - Amsterdam 1622) 
orthodoxe predikant in Amsterdam, ook actief als geograaf cartograaf en 
leraar navigatiekunde 
/^e/[Keuning 1946] 

Taisnier, Jean (Henegouwen 1508-Keulen? 1562?) 
in dienst van Karel V als cantor, vergezelde hem op al zijn reizen. Verbleef 
van 1546 tot 1553 in Italic (Palermo, Rome, Ferrara, Bologna, Padua en 
Venetie). Keerde terug naar de Zuidelijke Nederlanden, waar hij les gaf in 
een school in Mechelen. In 1558 verhuisde hij naar Keulen. Ruime interesse 
voor astrologie en wiskunde. 
^e/[Bockstaele 1998] 

Wendelen, Govaart (Herk-de-Stad 1580- 1667) 
reisde naar Praag, Zuid-Frankrijk en Italic. Werd pastoor in Geetbets en 
Herk-de-Stad. 
^e/[Bockstaele 1998] 
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B. 2 Studenten 

Bartolin, Erasmus (Roskilde 1625 - Kopenhagen 1698) 
maakte een grand tour: in 1646 in Leiden bij Frans II van Schooten, reisde 
naar Frankrijk, Italie, Engeland. Vanaf 1654 in Kopenhagen. Zijn broer 
Thomas studeerde ook in Leiden. 

Dee, John (Louden 1527 - Mortlake 1608) 
verbleef in Leuven in 1547 en opnieuw van 1548 tot 1550. Studeerde bij 
Gemma Frisius. Nauw contact met Gerard Mercator. 
Ref [DeSmet 1990] 

Rojas de Sarmiento, Juan (?Palencia -? ) 
studeerde rond 1550 in Leuven bij Gemma Frisius, als lid van de hofhouding 
van Keizer Karel V. Ontwikkelde eigen projectie voor astrolabia. 
Ref [Maddison 1966] 

Mufioz, Jeronimo (?-I592) 
student van Gemma Frisius, later hoogleraar in Ancona, Valencia, 
Salamanca. 
Ref [Navarro-Brotons 2006] 

B. 3 Welgestelde wiskunde-beoef'enaars 

Descartes, Rene (La Haye 1596 - Stockholm 1650) 
Verbleef in de Republiek in 1618-1619 Breda en nadien van 1628 tot 1649. 
waar hij op verschillende locaties woonde. Reisde een aantal keer naar 
Frankrijk (1644, 1647 en 1648). Vertrok in 1649 naar Stockholm. 

Laet, Johannes de (Antwerpen 1581 - Leiden 1649) 
studeerde in Leiden, verwierf groot vermogen door handel. 1603-1607 
verblijf in Londen. Vanaf 1619 directeur van de WIC. Veelzijdige interesses, 
o.a. geografie en architectuur. Editie van Vitruvius. 
Ref [Schmidt 1988] 

Huygens, Christiaan (1629-1695) 
Reizen naar Denemarken (1649), Parijs (1655), Londen (1661 en 1689); 
permanent verblijf in Parijs (1660-1664) en (1666-1681) 

Sluse, Rene-Francois de (Vise 1622 - Luik 1685) 
Verbleef in Rome. Studeerde van 1638 tot 1642 in Leuven, verbleef daarna in 
Rome tot 1650. 
Ref [Bockstaele 1998] 
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