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ZESTIENDE-EEUWSE WISKUNDIGE 
SPROKKELINGEN, VNL. UIT HET ANTWERPS 
STADSARCHIEF 

Ad MESKENS 

Wijlen H.L.V. De Groote heeft in dit en andere tijdschriften biografische gege-
vens gepubliceerd i.v.m. Antwerpse wiskundigen, boekhouders en onderwijzers 
(1). Wat hier volgt wil hiervan een (bescheiden) uitbreiding zijn. Naast enkele 
nieuwe gegevens over reeds door De Groote behandelde persoonlijkheden heb-
ben we ook biografische gegevens opgenomen over personen die buiten het bestek 
van De Grootes studies vielen, zoals wijnroeiers. 

Peter Heyns 

Over het huis van Peter Heyns in de Augustijnenstraat schrijft Floris Prims (2) : 
"het is deze Frans de Dryver (...) die zijn huis Den Rooden Leeuw heeft ver-
huurd van rond 1562 aan onzer Peter Heyns". Vermoedelijk heeft de term erf-
rente de stadsarchivaris parten gespeeld. Huizen werden vaak verkocht voor een 
lijf- of erfrente. Een erfrente was een periodieke en eeuwigdurende betaling in 
geld of natura van een vastgesteld bedrag, in ruil waarvoor een persoon (de erf-
gever) een onroerend goed, met alle rechten eraan verbonden, aan een andere 
persoon (de erfnemer) verkocht (3). De verhouding tussen rente en koopsom werd 
aangegeven in penningen, voor Antwerpen in de zestiende eeuw was dit penning 
zestien, d.w.z. dat de jaarlijks te betalen rente gelijk was aan 1/16 van de totale 
waarde van het huis (m.a.w. de rentevoet was 6,25 %). Erfgeving was dus voor-
delig voor personen die niet voldoende koopkrachtig waren om een huis aan te 
kopen (meestal werd onmiddellijk de volledige koopsom geeist). 

De kohieren van de vijfde en honderdste penning tonen aan dat Peter Heyns 
eigenaar was van De Rode Leeuw, die hij in Lauwerboom had omgedoopt (4). 

1. H.L.V. DE GROOTE, "Zestiende eeuwse Antwerpse boekhoudliundigen en cijfermeesters", Scien-
tiarum Historia 2 (1960), 161-172. H.L.V. DE GROOTE, "Zestiende eeuwse Antwerpse boek-
houdkundigen en cijfermeesters", Scienliarum Historia 3 (1961), 142-156. H.L.V. DE GROOTE, 
"De zestiende eeuwse Antwerpse schoolmeesters", Bijdragen tot de Geschiedenis, 3de reeks 19 
(1967), 179-318. Verder verschillende bijdragen in het Nationaal Biografisch Woordenboek. 

2. F. PRIMS, "Het huis van Peter Heyns in de Muntstraat", Antwerpiensia 3 (1929), 129-136. 
3. Een rente is (ruwweg) te vergelijken met een lening waarvan op de vervaldag slechts de intrest 

op het uitstaande bedrag geind wordt. Voor een gedetailleerde beschrijving van de zestiende-
eeuwse kredietinstrumenten met betrekking tot onroerend goed verwijzen we naar ; H. SOLY, 
Urbanisme en kapitatisme te Antwerpen in de I6de eeuw, Historische Uitgaven Pro Civitate, 
nr. 47, (Brussel, 1977), p. 54-59. 

4. Stadsarchief Antwerpen (voortaan geciteerd als SAA), R2225, 13v ; R2243, 15v. 
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Eind 1583 of begin 1584 is hij verhuisd. Bij de inning van de zevende honderdste 
penning is op 17 maart 1584 toegevoegd dat Kerstiaan Offermans (zijn 
schoonzoon) het huis bewoonde en huurder was. In 1590 werd De Rode Leeuw 
aan Geeraert Colyns verkocht (5). Naast dit huis bezat Peter Heyns nog een huis, 
eveneens Lauwerboom geheten, in de Cloosterstraat (6) en een viertal kleine 
huisjes in de Lange Ridderstraat (7). 

LANGE 

OEVER 

ST-ANDRIESKERK 

RIDDERSTRA.^T 

MUNT 

CLOOSTERSTRAAT 

Nog over Heyns meent Prims (8) uit een nota, gedateerd 28 maart 1585, in 
de Collegiale Actenboeken (9) te kunnen afleiden dat Peter Heyns "ontijdig 
terzijde" gesteld werd als deken van de onderwijzersgilde. Voor Prims was dit 
een bewijs voor de katholiciteit van Heyns omdat de regerende schepenbank cal-
vinistisch was. Helaas voor Prims is uit deze vermelding noch de kathoHciteit, 
noch lets anders af te leiden. Hoewel de formulering ietwat ongewoon is, is de 
nota de erkenning van de nieuw gekozen dekens door het stadsbestuur. In het-
zelfde archiefstuk vinden we ook de erkenning van Peter Heyns als deken een 
jaar eerder terug (10). "Ontijdig" was het aftreden evenmin, op 1 april van een 
burgerlijk jaar begon een gildejaar en werden de nieuwe dekens aangesteld. Peter 
Heyns heeft dus zijn termijn van een jaar volledig uitgediend. 

9. 

SAA Pk2256, f454v. 
SAA Pk2269, f28r, 
SAA R2209, f49r-v. 
F. PRIMS, "De orthodoxie van Peter He>'ns (en spelen van zinne)", Antwerpiensia 14 (1941), 
48-76, p. 51. 
SAA Pk557, f273v. 

10. SAA Pk557, f63r. 
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Pierre Savonne 

In 1566 werd Savonne bevolen de school, die hij te Antwerpen openhield, te sluiten 
(11). In 1574 werd hij opgenomen in de onderwijzersgilde (12). In de tussentijd 
was hij soldaat "des pays de pardessa" maar "a tire aucune solde de sa 
ma(jes)ts(e)" (13). In 1576 vertrok hij naar Parijs. 

Philips van Woeiput (ca. 1551-1610) 

Philips van Woeiput was slechts een jaar lid van de onderwijzersgilde (1579). 
H.L.V. De Groote dacht dat hij rond 1580 de stad verlaten had (14). Dit is niet 
juist. Van Woeiput gaf het onderwijs wel op, maar bleef te Antwerpen als notaris. 
Hij was in 1577 notaris gecreeerd, "naer voergaen(de) examinatie by doctor Al-
bertus Leoninus en den secretaris Sille" (15). Een deel van zijn notariaatsarchief 
(1581-1596) is op het Stadsarchief bewaard (16). Van Woeiput huurde in de Korte 
Klarenstraat (nabij de Beurs) een huis van Balthazar Schetz, heer van Hoboken 
en zoon van de gekende Erasmus Schetz, geldschieter van Karel V (17). 

Van Woeiput maakte een aantal keer met de justitie kennis. Hij kwam in aan-
varing met notaris en later stadssecretaris Kieffelt (18). In 1601 werd hij be-
schuldigd valse getuigen te laten optreden (19) ; hij zou een bordeel bezocht 
hebben en een prostituee een valse getuigenis laten afleggen hebben (20). Er is 
ook sprake van een vals testament dat hij in 1607 gefabriceerd zou hebben ; we 
vinden hem in dat jaar trouwens in de gevangenis terug (21). 

Rijk is hij als notaris alleszins niet geworden. Toen hij in 1610 stierf bracht 
de verkoop van zijn goederen niet genoeg op om zijn schulden te betalen. Op 
zijn zoon konden ze niet verhaald worden : die zat ook in de gevangenis... (22). 

Peter van Aelst 

In 1551 kloegen de handelaars dat de officiele wijnroeiers hun werk niet goed 
deden. Zij schoven daarom een eigen kandidaat naar voor, Peter van Aelst, en 
vroegen of en wanneer hij een examen mocht afleggen. Op 14 november 1551 
legde hij de proef af. Zijn metingen lijken lets beter geweest te zijn dan die van 
de twee officiele wijnroeiers, maar echt overtuigend zijn ze niet. Wel geven zijn 
metingen en berekeningen consequent een lets grotere inhoud dan die van de 
officiele wijnroeiers (23). Veel weten we niet van Peter van Aelst, behalve dat 

11. SAA A4528, fl80v. 
12. SAA A4529, f30v. 
13. SAA Cert36, f433v. 
14. H.L.V. DE GROOTE (1967), noot 1, p. 316. 
15. SAA PklSlO, f35r. 
16. SAA N4675. 
17. SAA R2232, f42r. 
18. SAA Pk682, fl76r, 179r. 
19. SAA Pk683, f48r-49r. 
20. SAA Pk684, HSr-v. 
21. SAA Pk684, 60r, 72v, 78v, 147r. 
22. SAA WK352, f273r-277v. 
23. SAA Pkl409, f8r. 
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hij "wijnroeder van Norenborch" was (24). Peter van Aelst werd als derde wijn-
roeier aangeworven en werd als dusdanig poorter van Antwerpen (25). In de poor-
tersboeken staat dat Van Aelst uit Kortrijk afkomstig was (26). Voortaan zouden 
de inkomsten uit het wijnroeien in drie gedeeld worden. Bij het overlijden van 
een van deze drie wijnroeiers stelde het stadsbestuur geen derde wijnroeier meer 
aan, maar decide de inkomsten uit het wijnroeien nog wel in drie en stortte een 
derde in de stadskas (27). Pas in 1591 zou de stad opnieuw elk van de wijnroeiers 
de helft van de inkomsten toekennen (28). 

Willem Raets 

In 1580 verscheen een door Michiel Coignet verbeterde versie van Raets' Arith-
metica (met een wijnroeitractaat). Lange tijd werd verondersteld dat Raets on-
derwijzer was. H.L.V. De Groote heeft reeds vastgesteld dat hij niet in de lijsten 
van de onderwijzersgilde voorkwam (29). Raets was koopman en dreef handel 
samen met zijn vrouw (30). Vermoedelijk waren ze geen poorters want ze be-
schrijven zichzelf als "Ingesetenen" van de stad. Willem Raets nam tweemaal 
deel aan een "examen" voor officieel wijnroeier (31), maar werd nooit geschikt 
bevonden. In februari 1570 vertrok zijn vrouw, met haar zoon Adriaan Wiericx 
(verm, uit een eerste huwelijk), naar Calais voor zaken (32). 

Michiel van Damme 

In 1606 verscheen te Rouen het boek Maniere a tenir les livres van Michiel van 
Damme. Omdat er verschillende voorbeelden in voorkomen die met Antwerpen 
te maken hebben kon verondersteld worden dat hij ofwel van Antwerpen af
komstig was ofwel er dikwijls verbleef. 

Michiel van Damme was afkomstig van Brugge (33). Hij woonde een tijd in 
Antwerpen en bezat er zelfs een huis in het Kipdorp (34). Hij dreef reeds voor 
1570 handel. Hij liet toen een partij vaten, verdeeld over drie schepen, verschepen 
naar Dantzig (35). In 1592 verleenden hij en zij broer Rogier volmacht om hun 
zaken in Antwerpen af te handelen. Aan wie is onduidelijk omdat de plaats waar 
normaal de naam van de gevolmachtigde te vinden is opengelaten is. Vermoe
delijk zijn zij in 1592 naar Frankrijk vertrokken. 

24. SAA Pkl409, fl2r. 
25. SAA V146, fl25v, dd. 20 november 1551. Zie ook Antwerpsepoortersboeken 1533-1608 I, on-

uitgegeven catalogus Stadsarchief Antwerpen, 1977, biz. 40. 
26. SAA V146, fl25r. 
27. SAA Pk667, f42r-v. 
28. SAA R2, f56v. 
29. H.L.V. DE GROOTE (1967), noot 1. 
30. SAA Pk639-640, f97r-v en 99r. 
31. SAA Pkl409, fl5r-17v, 
32. SAA Cert30, f251v. 
33. SAA Cert53, fl46r, 
34. SAA SR369, f81 dd. 29-3-1583, 
35. SAA Cert 31, dd. 19-3-1571, 
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Gabriel van Bemel 

Gabriel van Bemel werd in of voor 1605 officieel wijnroeier (36). Hij was ge-
trouwd met Isabelle Gramaye, dochter van Cornells I, pachter van de wijnac-
cijnzen (37). Isabelle Gramaye was een van de weinige onderwijzeressen die ook 
cijferen mocht geven (38). Het wijnroeierschap van Van Bemel schijnt geen on-
verdeeld succes geweest te zijn. In September 1605 was hem "vele & groote inso-
lenties (...) gebeurt by verscheyden tappers dreygende hem te slane" (39). Blijkbaar 
geloofden de tappers niet dat hij officieel aangesteld was. Een maand later kreeg 
hij een attest waaruit moest blijken dat hij dat daadwerkelijk was (40). 

Toch gaven de pachters hem en zijn collega Peter de Cock in 1609 het volste 
vertrouwen. Ze verklaarden dat ze "vyte monde van Mr. Michiel Coignet (...) 
dat de voorfi(eide) Gabriel van Bemel hem het Roeyen van wyns seer wel was 
verstainde" (41). De reden voor deze bescherming was een klacht waarin Maarten 
vanden Ende hun competentie in twijfel trok en vroeg hem als derde roeier in 
dienst te nemen (hierbij ook naar Peter van Aelst refererend) (42). Vanden Ende 
werd niet als derde roeier aangesteld, tot grote opluchting van Van Bemel en de 
Cock die hun inkomen reeds gevoelig zagen dalen. 

In 1605 kreeg Van Bemel een obligatielening van 100 gl. van Coignet. Bij 
Coignets dood in 1623 was deze nog steeds niet afgelost (43). 

Marino Ghetaldi 

Van Ghetaldi weten we dat hij na studies bij Christopher Clavius naar Antwerpen 
kwam en daar bij Michiel Coignet studeerde. Luigi Campadelli is in de Dictionary 
of Scientific Biography spaarzaam met gegevens van voor 1600 en hij zegt weinig 
over de beroepsactiviteiten van Ghetaldi. 

Te Antwerpen was Ghetaldi betrokken bij de handel, vermoedelijk o.a. op Enge-
land. In oktober 1598 spande hij een proces in tegen Carel Lamfranci (naam op ver
schillende manieren gespeld) (44). In oktober 1599 waren beide partijen het nog niet 
eens (45). Uit de teksten blijkt dat de oorzaak van het geschil een betaling van £150 
sterling was. Uiteindelijk betaalde Lamfranci £112 sterling, het resterende bedrag 
zou hij maandelijks aflossen onder het waakzaam oog van schepen Pauwels van 
Lare. Elke partij moest de helft van de gerechtskosten betalen. Mogelijk bevatten 
de vierschaarboeken nog andere verwijzingen naar dit proces, maar de moeilijke 
toegankelijkheid ervan maakt het vrijwel onmogelijk hier verder op in te gaan. 

36. SAA Pkl409, f51r. 
37. SAA Pk714, f67r. Zie ook : E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende 

eeuw (Brussel, 1980-84), I, p. 9-11. 
38. SAA A4530, fl3v, Dit onderwerp komt verder aan bod in een studie over de Antwerpse onder

wijzers, die de auteur momenteel voorbereidt. 
39. SAA Pk690, fl51r-v, 
40, SAA Pkl409, f51r, 
41. SAA Pkl409, f62r. 
42, SAA Pkl409 f53r-v ; Pk697 129r e,v, 
43, E, DUVERGER, noot 37, II, p, 334-336, i,h,b, 335, 
44, SAA V1107, f60r, 
45, SAA VI176, geen foliering. 
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Ludolf van Ceulen 

In de biografie van Van Ceulen schrijft C. De Waard : 

Wellicht was het hier (= te Antwerpen) dat hij omstreeks 1575 Jan Pauwels tot leermeester heeft 
gehad in de cijferkunst : zeker kende hij er den beroemde wiskundige Michiel Coignet (46) . 

In 1577 kreeg Michiel Coignet een vraagstuk van Peter Heyns (47). Hij loste 
het op en stuurde het, zoals onder de toenmalige rekenmeesters de gewoonte was, 
als uitdaging naar andere rekenmeesters. Een van die rekenmeesters was Bartho-
lomeus Cloot, die het vraagstuk vervolgens aan Ludolf van Ceulen gaf. In maart 
1579 ontving Coignet bezoek van "een discipel" van Ludolf van Ceulen "reken-
en schermmeester te Delft" met de oplossing van het vraagstuk. Deze informatie 
stelt de datum (1582) waarop aangenomen wordt dat Van Ceulen te Delft verbleef 
drie jaar vroeger en de datum van zijn vestiging als schermmeester 5 jaar vroeger 
(48). Vermoed kan worden dat Coignet en Van Ceulen elkaar te Antwerpen niet 
persoonlijk gekend hebben. 

Het is ook niet te Antwerpen dat Van Ceulen les kreeg van Jan Pauwels. 
Pauwels komt in de lijst van de zestiende eeuwse Antwerpse onderwijzers van 
H.L.V. De Groote niet voor (49). Op 3 april 1577 ontving Coignet een brief van 
Pauwels (50), die op dat moment geometer (= landmeter) in Middelburg was. 
Over Pauwels schreef Coignet in een duidelijk later toegevoegde nota dat hij 
degene was die "Ludolf van Coelen de mathese heeft geleert" (51). Vermoedelijk 
heeft Van Ceulen dus niet te Antwerpen wiskunde geleerd, maar te Middelburg 
of een andere Noordnederlandse stad. 

Coignet en Van Ceulen zijn met elkaar in contact gebleven. In 1588 legde 
Coignet een vraagstuk i.v.m. de lengte van bepaalde lijnstukken in een cirkel, 
dat hij van Van Ceulen gekregen had, aan Galilei voor (52). 

Dalenborchstraat 18 
2800 Mechelen 

Summary 

This paper brings together biographical information, drawn from the Antwerp City .\rchives, 
concerning mathematicians, accountants, teachers and gaugers, i.a. Marino Ghetaldi and 
Ludolf van Ceulen. 

46, C, DE WAARD, "Ludolf van Ceulen", Nederlandsch Biografisch Woordenboek dl, VII (Leiden, 
1927), k, 291-296. Zie ook : D,J, STRUIK, "Ludolf van Ceulen", Dictionary of Scientific Bio
graphy 3 (New York, 1971), p. 181. 

47, Bib, Nat. Parijs, Ms Neer 56, fl6r e,v. Met dank aan mevr. M. Kool voor het ter beschikking 
stellen van een microfilm van dit manuscript. 

48, Vgl. C, DE WAARD, noot 46, k, 292, 
49, H.L.V. DE GROOTE (1967), noot 1. 
50, Ms Neer 56, f22r. 
51, Ms Neer 56, f22r, 
52, G, GALILEI, U Opere, Vol. X (Firenze, 1968), p, 31 e,v, 
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