
GUILIELMUS RHETIUS. PRIOR T E A N T W E R P E N 

IN DE EERSTE HELFT DER 16e E E U W EN 

BEKWAAM W I S K U N D I G E 

Op de keerzijde der titelpagina van het rekenboek van Gemma 
Frisius : Arithmeticae practicae methodus facilis, Antwerpen, Grego-
rius Bontius, 1540, komt een opdracht voor, met de aanhef : 

Ornatiss. viro ac merito venerando Patri D. Guilielmo Rhetio, apud Divum 

Michaelem Antverpiae Priori dignissimo. G c. Gemma Frisius. S.D.P. 

Een soortgelijke opdracht is te vinden op blad 2r van ; In arithme-
tica / een sondedinge excellent boeck, Antwerpen, Symon Cock, 1545, 
van Gielis vanden Hoecke : 

Observando Patri, Domini Guilhelmo Rhetico, Coenobii divi Michaelis apud 

Antverpianos Priori dignissimo, Aegidius Hoecke S.D. 

Van het eerste boek bevinden zich o.a. exemplaren te Gent, Univ. 
Bibl. en Antwerpen, Stadsbibl. ; van dat van Gielis vanden Hoecke te 
Brussel, Kon, Bibl. en Antwerpen, Mus. Plantin-Moretus (Bibliogra-
fische aantekeningen in onze studie : De zestiende-eeuwse Neder-
landse rekenboeken). 

Wie is deze Guilielmus Rhetius geweest ? Op grond van zijn naam 
mogen we aannemen, dat hij uit het plaatsje Reet, ca. 13 km ten 
zuiden van Antwerpen, afkomstig was. In de Biographic Nationale 
dc Belgique is zijn naam echter niet te vinden. Informatics bij het 
Stadsarchief en Rijksarchief te Antwerpen hadden een negatief re-
sultaat. Het is mogelijk, dat in de archieven der Premonstratenser-
orde iets gevonden wordt, maar een herhaald verzoek hccft nog niets 
opgeleverd. 

Lezen we beide gcnoemde opdrachten door dan blijkt, dat Rhetius 
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een ervaren wiskundige geweest moet zijn, met een stimulerende in-
vloed op de beoefening der wiskunde. Zo schrijft Gemma Frisius : 

Quum igitur multis argumcntis cxploratum habcoin, me in tuorum numoro 
amicorum non posteriori abs te loco habitum fuissc semper, cgoqiic te vicissim 
ab ca usque consuctudine quam Mathescos mutun inter nos collatio primum 
peperit, unice amavcrim ac coluerim, Tuque adeo huiusce editionis incitator 
& auctor fueris inter alios praecipuiis. ... 
Qui qualiscunque est, merito libi dedicandus vidctur, qui harum rcrum adco 
non es ignarus, ut secundum tibi cognovcrim iv roig MadrjfiaTtxoli; in his 
nostris finibus nemincni : ut interim taceam linguarum meliorum. sacrarumque 
literarum peritiam. 

Hoewel we willen aannemen, dat de stijl wat overdrijving vertoont, 
roemt Gemma Frisius dus Rhetius als iemand, die in zijn omgeving 
zijns gelijke in wiskunde-kennis niet heeft, en gaat hij er groot op 
onder zijn vrienden geteld te worden en met hem over de wiskunde 
van gedachten gewisseld te hebben. Rhetius is blijkbaar als censor 
opgetreden en Gemma Frisius vraagt hem, eventueel veranderingen 
in zijn boek aan te brengen : 

... haec Icviora perlege, corrigc, ac pro censoris officio omnia immuta. 

In dezelfde geest schrijft Gielis vanden Hoecke : 
... sed ob perspecta in me quamvis tenuem Mathematicac disciplinae notitiani 
adeo tuae humanitati placucrim ut etiam baud seme) cxcgcris istuc ut ad te 
veniam quo pariter super eadem hac disciplina communicemus, Visus sum 
mihi baud absurde facturus, si hunc ... librum ... tuo nomini dedicarem. 
Scio quidem te huius artis praeceptis minima indigere. imo inter paucos non 
modo huius. sed plurium disciplinarum callentissimum esse. 

Hoewel beide genoemde boeken te Antwerpen verschenen zijn, 
woonden de schrijvers daar niet. Gemma Frisius was hoogleraar te 
Leuven. Zijn rekenboek heeft in totaal 74 uitgaven beleefd en is het 
bekendste rekenboek in West-Europa geweest gedurende de tweede 
helft der 16e eeuw. Gielis vanden Hoecke, die zijn opdracht besluit 
met : « Gandavi, ex nostra officina ». had blijkbaar een kantoor te 
Gent. Zijn rekenboek is veel minder bekend. wat te betreuren is. want 
het bevat zeer veel wetenswaardigs over de rekenkunde en algebra 
uit die tijd. 

Dat echter beiden hun werk op hebben willen dragen aan Guilielmus 
Rhetius, die zij te Antwerpen bezochten en als zeer ervaren in de 
wiskunde roemen, maakt het waard de Antwerpse Prior hier aan de 
vergetelheid te ontrukken. 

A. Smeur. 


