Scientiarum Hisloria 19 (1993) 2

135

MEER ZESTIENDE-EEUWSE
WISKUNDIGE SPROKKELINGEN
Ad

MESKENS

Zeals in een vorige bijdrage (1) brengen we hier biografische informatie bij elkaar
over enkele personen die, op een of andere manier van wiskunde gebruik maakten.
In deze bijdrage gaat onze aandacht o.a. naar enkele "ingenieurs" die bij de
bouw van de Antwerpse citadel betrokken waren. Zeals U zal merken zijn de
aanhalingstekens niet misplaatst.
ADRIAAN VAN ROOMEN sr.
Over de geboorteplaats van Adriaan van Roomen jr. (1561-1615) bestaat enige
twijfel. Vaak wordt aangenomen dat dit Leuven was, maar in de matrikels van
de Keulse universiteit wordt hij Antverpiensius (2) genecmd, wat op een band
met Antwerpen zou duiden. In het begin van de jaren zestig van de zestiende
eeuw verbleef vader Adriaan van Roomen sr. inderdaad te Antwerpen. Hij wordt
er genoemd als marchant deserenges (3), of vishandelaar. De vroegste vermelding
die we van Van Roomen sr. te Antwerpen teruggevonden hebben dateert van 24
maart 1561. Nu is Adriaan jr. op 29 September 1561 geboren, de conclusie dat
hij te Antwerpen geboren werd lijkt dus veer de hand te liggen. Dit is echter
niet vanzelfsprekend! Te Antwerpen werd tot 1576 de zgn. paasstijl gebruikt,
d.w.z. dat het begin van het jaar viel op 1 april. 24 maart 1561 in de paasstijl
is dus 24 maart 1562 nieuwe stijl, of engeveer een half jaar na de geboortedatum
van Adriaan jr. Hoewel het dus niet enwaarschijniijk is dat hij te Antwerpen
geboren werd kan het archief ons geen definitief uitsluitsel in deze of gene zin
geven.
PETER HEYNS
In onze verige bijdrage schreven we dat F. Prims voorbarig was teen hij uit een
nota in de collegiale actenbeeken afleidde dat Peter Heyns in 1585 nog katholiek
was. We kenden teen het artikel van R. Beumans over de geloofsovertuiging van
Abraham Ortelius (4) nog niet. Hierin publiceerde Beumans de minuten van twee
1. A. MESKENS, "Zestiende-eeuwse wiskundige sprokkelingen, vnl. uit het Antwerps stadsarchief,"
Scientiarum Historia 19 (1993), p. 23-28.
2. Mededeling van prof. dr. P. Bockstaele.
3. Stadsarchief Antwerpen (voortaan geciteerd als SAA) Cert 25 f.325r (1566). Zie ook Cert 24 f.l37r
(1565) over een geschil met andere kooplui over kwaUteit van de geleverde goederen.
4. R. BOUMANS, "Was Abraham Ortelius katholiek of protestant?" Handelingen der Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 6 (1952), p. 109-127.
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brieven aan de Geheime Raad daterend van 1588 (5). Deze brieven bieden de
oplossing over Heyns' geloofsovertuiging. Stadssecretaris H. De Moy weet van
Heyns dat hij "au paravant ayant este fort catholicq [...] depuis il sest precipite
au labyrinthe de Calvin et suivy sa doctrine perverse", terwijl de magistraat
weet dat hij "par cy devant este biencatholicq, estoit devenu es derniers troubles
calviniste et comme tel il sest absente de ceste ville depuis la reconciliation dicelle ".
Heyns was dus in 1585 (tijdens de "derniers troubles") wel degelijk protestant.
ADRIAAN BOSCH
Adriaan Bosch was gezworen erfscheider (landmeter) (6). In 1568 kocht hij een
erf in Berchem (7). Een van zijn buren was Niclaes Bernoelie, wascooper, vermoedelijk de overgrootvader van Johann Bernoulli (Niclaes zeu later uitwijken
naar Frankfurt). In de jaren 80 was Bosch " stadtmetser ", in opvolging van de
in 1583 overleden Peter Frans (8) en als dusdanig bij bouwprojecten van de stad
betrokken (9), bijvoorbeeld het meten van "besteedde wercken" (10). Hij stierf
in 1586/87. In 1587 kreeg zijn weduwe het nog resterend loon uitbetaald (11).
HANS VAN SCHILLE
Van Schille zou in 1521 (of 1532?) in de St-Lucasgilde opgenomen zijn als vrijmeester (12). In de loop der jaren zien we dat verschillende leerjongens bij hem
een opleiding als schilder volgen (13). Daarnaast lijkt hij bode van de rederijkskamer De Violiere geweest te zijn. Verder zou hij, evenals Bosch, erfscheider
geweest zijn (14). Van 1559 tot 1567 verbleef de Italiaanse architect Marchi aan
het hof. Hij bereidde o.a. een boek ever fortificaties voor. De gravures hierveor
werden te Antwerpen gemaakt. Hans van Schille publiceerde ze naderhand bij
Gerard de Jode (15).
In 1567 moest hij vluchten omdat hij de illustrator van enkele publikaties, die
tegen de Inquisitie gericht waren, was geweest (16). Het is mogelijk dat hij hiervoor
5. De brieven zijn overgenomen uit SAA Pk278, dd. 10 februari 1588. Wegens zijn vriendschappelijke betrekkingen met Heyns werd Ortelius als calvinist aangezien. Een 'beschuldiging' die
in deze brieven weerlegd wordt.
6. SAA Pk663, f.239v.
7. SAA SR317, f.299r-v.
8. In 1584 ontving hij de door Peter Frans getekende plans (SAA Pk2228, nr. 26).
9. SAA R24, f.2I8r, R 25, f.l50r.
10. SAA R1776, f.49r.
11. SAA R28, f,134.
12. P. ROMBOUTS & T. VAN LERIUS, De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche
Sint-Lucasgilde, 2 vols., (Antwerpen, 1894), vol. 1, p. 98 en 118.
13. R ROMBOUTS & T. VAN LERIUS, op. cit. (noot 12), vol. 1, p. 157, 167, 221.
14. H. WAUWERMANS, Les fortifications d'Anvers au XVIe siecle (Antwerpen, 1894), p. 33. In
de stadsrekeningen worden de erfscheiders in deze periode zelden of nooit bij naam genoemd.
Gewoonlijk wordt verwezen naar de vier erfscheiders.
15. Het betreft hier het boek Form und weiss zu bauwen dat enkel gravures bevat.
16. G. MARNEF, "Repressie en censuur in het Antwerps boekbedrijf, 1567-1576", De Zeventiende
Eeuw 8 (1992), p. 221-231, p. 222 en G. MARNEF, Prosopografie van protestanten en rebellen
te Antwerpen vervolgd 1550-1577 {leper, 1994, ter perse), nr. 867.
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tegen de Inquisitie gericht waren, was geweest (16). Het is mogelijk dat hij hiervoor
verbannen werd (17). In de jaren zeventig kwam hij in dienst van de StatenGeneraal en werd hij door de stad in 1577 aangesteld tot "superintendent en
opperingenaire" van de fortificaties (18).
ABRAHAM ANDRIESSEN
Belangrijk was ook Abraham Andriessen, die tot de hoogste rangen in het leger
wist door te stoten. Als metsere was hij een mede-ondertekenaar van het plan
van Bartolomeo Campi voor de citadel (1572) (19). In de stadsarchieven is zijn
carriere goed te volgen. Als aannemer kregen hij en Dierick van Molle in 1576
opdracht een deel van de citadel " a f te breken ende demolieren" (20). In 1577
werd hij samen met Peter Frans en Lieven van Paesschen opzichter van de fortificatiewerken, nog in dat jaar werd hij als adjunct toegevoegd aan Hans van Schille
(21). In 1580 is hij reeds opgeklommen tot cappiteyn op het fort. Hij vroeg het
stadbestuur dan een aantal huisjes te laten bouwen of tenminste het arbeidsloon
van de bouw ervan te vergoeden (22). Vermoedelijk betreft het de vervanging
van een aantal afgebrande (soldaten?-)huisjes in fort La Margriete. Van dat fort
werd hij immers als ingenieur-generaal genoemd (23). Naast het werk aan de
fortificaties van de stad was hij ook actief op de buitenschansen waarvoer hij
bestekken en plannen opstelde. Voor "nadiensten" ontving hij in 1581-82 negentig gulden (24). In 1583 vroeg hij de stad, als ingeniero general, toestemming
em een molen te bouwen aan het bolwerk van het pesthuis (zeals er ook een
stend aan de Slijkpoort) als "recompense" voor het vele werk dat hij i.v.m. de
versterkingen van de stad gedaan had. Hij had zich hierveor immers gewillig
" geemployeert & laten gebruycken in alle tgene hem by u oft hunne fortificatiem[eeste]r heeft belast". Zijn verzoek werd toegestaan op voorwaarde dat
het de stad niets zou kosten (25). Rond deze tijd huurde hij vermoedelijk het
huis De Hercules op den IJzeren Brug (26).
Zijn werk voor de Opstandelingen schaadde zijn carriere niet. Na de Reconciliatie trad hij in dienst van het Spaanse leger, waar hij opklem tot ingeniero general
van het leger in de Lage Landen. Naast zijn activiteiten rond de Antwerpse fortificatiewerken was hij ook actief bij de fortificaties van Nieuwpoert en Dendermende (27). Voor zijn verdiensten werd hij in de adelstand verheven
17. G. MARNEF, "Repressie" (zie noot 16), p. 228 noot 14.
18. SAA Pk552, f.26v; als loon kreeg hij hiervoor 3 gl. per dag.
19. SAA Icon 26/3 en 26/3bis.
20. SAA Pk2442, los stuk dd. 16-11-1576.
21. SAA Pk552, f.26v.
22. SAA Pk658, f.283v.
23. SAA Pk554, f.l74r.
24. SAA R1776, f.74r.
25. SAA Pk662, f.68v; molens op een bolwerk lijken niet ongewoon geweest te zijn, zie bvb. SAA
Icon 26/15 of Stedelijk Prentenkabinet 111202/86.
26. SAA A4833, f.21r, de Abraham Andriessen die er woont wordt als cremer omschreven.
27. F. WESTRA, Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in het eerste tijdperk van de Tachtigjarige Oorlog, 1573-1604 (Alphen aan den Rijn, 1992), p. 25.
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(28). Hij overleed in 1604 aan dysenteric toen hij in opdracht naar Calais gegaan
was; hij werd dan omschreven als ingeniero general van het leger in de Lage
Landen. Arm was hij zeker niet. In de inventaris van zijn nagelaten goederen
vinden we een pagina's lange lijst van goud- en zilverwerk terug (29).
HANS VREDEMAN DE VRIES
Hans Vredeman de Vries werd in 1527 te Leeuwarden geboren als zeen van Dirk
de Vries, een schrijnwerker. In 1548 werd hij peerter van Antwerpen (30). In
1570 kreeg hij last met de auteriteiten en week uit naar Aken. In 1572 wilde hij
terugkeren. Marten de Ves, deken van de gilde der schilders, en Peter Baltens
verklaarden bij deze gelegenheid dat hij "een eerlic ende vreem man staende
tot goeden name en fame" was (31). In de volgende jaren vinden we hem dikwijls terug hetzij als schilder (32), hetzij als entwerper (33), hetzij als ingenieur
of architect. Hij was betrokken bij het droegleggen van polders en het opwerpen
van dijken (34), naast " d e lantweeren buyten deser stadt" (35). Zijn aandacht
ging ook naar de fortificaties. Reeds in 1577 was hij hierrond actief (36) en in
de volgende jaren visiteerde hij de werken regelmatig (37). Van zijn hand zijn
een aantal plans (zie figuur) veer de incorporatie van de citadel en de stadsemwalling. In de hoedanigheid van architect stelden hij en Abraham Andriessen
een plan op voor een ruimere emwalling die Kiel, Berchem, Bergerhout en
Dam zeu insluiten. Het ontwerp is in de zestiende eeuw nooit tot uitvoering
gekomen (38).
Daarnaast was hij ook als landmeter-cartograaf actief. Ze ontving hij in 1583
dertig gulden voor een kaart van Brabant met daarop het trace van een kanaal
door de Kempen naar Maastricht (39). In 1586 ken hij de huur van zijn huis
aan weduwe Croonendale niet meer betalen (40). Hij vertrok in dat jaar naar
28. E WESTRA, op cit. (noot 27), p. 29.
29. SAA WK281, f.321 e.v.
30. SAA V146, 5-9-1548. Volgens C. VAN MANDER, Het Schilderboeck, hertaald door E MIRANDE
& G.S. OVERDIEP naar de tweede druk (1618), (Amsterdam, 1943), was zijn vader kanonnier.
31. SAA Cert33, f.352v.
32. SAA R24, f.249r. Hij ontving in 1583-84 281 gl. voor levering van schilderijen aan de tresoriekamer.
33. SAA Pk558, f.l2v. In 1585 was hij "banquetmakere... op de Incompste van syne hoocheyt".
Eerder had hij de triomfboog voor Karel V ontworpen.
34. SAA Pk659, f.8r.
35. SAA R1778, f.74r. In 1580-81 werd hij voor 140 dagen dienst op de buitenschansen betaald (SAA
R1776, f.74r).
36. SAA Pk3580. Zie ook C. VAN MANDER, op cit. (noot 30), p. 425.
37. SAA R20, f.l94r. Onder visiteren verstond men de beoordeling van de staat van de fortificaties
door bouwmeesters die niet direct bij de werkzaamheden betrokken waren. De visitatie werd gevolgd
door een geschreven toelichting en/of tekening.
38. W. COUVREUR, "Antwerpse vestingbouw na 1542", in: Om en rond de Antwerpse vesten,
tentoonstellingscatalogus Antwerpse Lloyd (Antwerpen, 1984), p. 12 H. WAUWERMANS, op.
cit. (noot 14), p. 63-69.
39. SAA Pk556, f.85v en R 24, f.309v. V. VAN DEN BRANDEN, "Verzameling getiteld : Collegiale
Actenboeken 1581-83", Anlwerpsch Archievenblad 26 (s.d.), p. 137-414, p. 250.
40. SAA Pk3580. Het origineel (Pk665) waaruit F. Van den Branden deze informatie heeft is helaas
zo door vochtigheid aangetast geweest dat het onmogelijk was ze terug te zoeken.
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Stadsarchief Antwerpen, Icon 26/6.

Frankfurt, het begin van een peripatetisch leven (41). Hij verbleef o.a. te
Brunswijk, Hamburg, Dantzig, Praag (aan het hof van Rudolf II, waar hij de
deceratie van de keizerlijke kunstgalerij ontwierp (42)). Volgens Carel van Mander
(43) zou hij door Gillis Ceignet (broer van Michiel) bepraat zijn om naar
Amsterdam te komen. Vredeman is vooral belangrijk voor de kunstgeschiedenis;
zijn ornamentvoorbeelden verspreidden zich over de Nederlanden, NoordDuitsland en het Oostzeegebied.
MICHIEL COIGNET EN DE FORTIFICATIES
Volgens F. Prims (44) zeu Ceignet na 1579 gevestigd geweest zijn in een heekhuis
van het Manstraatje met de Grote Markt. Hij suggereert dat dit het huis den

41. Het is niet duidelijk in welke mate zijn geloofsovertuiging hiermee te maken had. In 1586 schilderde
hij nog Allegorie op de heropbloei van Antwerpen na de overwinning van Alexander Farnese
(C. VAN DE VELDE in J. VAN DER STOCK, Antwerpen, verhaal van een metropool (Gent,
1993), p. 280-281). Het dock maakt nu deel uit van de collectie van het Antwerps Stadsarchief.
42. Prag urn 1600, 2 vols. (Wenen, 1988) I, p. 298; hierin ook E. FUCIKOVA, Die Malerei am Hofe
Rudolfe 11, p. 189 en E. FUCIKOVA, Zur Konzeption der rudolfinischen Sammtungen, p. 60.
43. C. VAN MANDER, op cit. (noot 30), p. 428-429.
44. F. PRIMS, "Michiel Coignet", Antwerpiensia 19(1948), p. 103-114.
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Mont toe zeu geweest zijn. H.L.V. De Greete (45) is voerzichtiger en doet geen
uitspraak ever de weonplaats van Coignet. In 1582 is Coignet verhuisd naar het
huis Eeckhoren op de hoek van de Braderijstraat en de Grote Markt (46). Het
huis had bij de taxaties voor de vijfde penningen een rentewaarde van 100 gl.
meegekregen. Coignet en zijn echtgenote namen op 25 September de huur
(155 gl./jaar) over van Anna van Aelst, echtgenote van Tristram Verhoeven. Deze
laatste had het huis veer een periode van 6 jaar, ingaand in 1581, gehuurd. Het
huis was eigendem van Caspar Verryt, die het in 1580 gekocht had (47). In zijn
latere leven zeu Michiel Coignet de eigenaar van enkele huizen werden. Hij had
o.a. drie huizen in de Predikherenstraat, w.o. De Bloeyende Wijngaert (48). Verder
nog drie huizen in een niet gespecificeerde straat (49) en een huis dat aan Nicolaas van Gershoven had toebehoord. Het was op dit laatste huis dat Coignet
van de aartshertegen een erfrente van 200 gl. kreeg (50). Het huis was geconfiskeerd omdat de rechtmatige eigenaar naar Zeeland uitgeweken was. Kort na
de teewijzing werd echter het Twaaifjarig Bestand getekend waarna de gecenfiskeerde bezittingen terug in handen van de rechtmatige eigenaars kwamen.
Michiel Coignet kende als wiskundige zeker de principes van de fortenbouw. Zijn
kennis was niet louter theeretisch; hij heeft ze ook in de praktijk kunnen emzetten. In 1608 tekende hij, samen met de stadslandmeter Mattheus van Herle,
een deel van de emwalling in de buurt van het St-Michielskloester (51). Andere
kaarten die aan Ceignet toegeschreven worden zijn vermoedelijk rend 1614
gemaakt toen hij het ruimen van de vesten moest inspecteren (52). Teen stelde
hij vast dat de aannemer, Martin Anckels, de grachten te smal greef en de bechten
afsneed em ze tijd (en dus arbeid) te kunnen winnen. Coignet moest vaststellen
dat "des snachts de paelen dickmael versteld werden". Hierdoor moest hij de
werken meermaals inspecteren.
In September 1618 besprak hij met don Inigo de Borgia (de commandant van
het Spaanse garnizoen) het bouwen van twee sentinelhuysen op de stadswallen
(53). Een soertgelijk plan had hij reeds in april aan het stadsbestuur geleverd.
Hoewel hij hiervoor geen loon gevraagd had, liet hij het stadsbestuur tech weten
het op prijs te zullen stellen hiervoor een vergoeding te krijgen. Aan andere
"steden ende plaetsen daer hij eenighe dierghelijcke diensten gedaen heeft hen45. H.L.V. DE GROOTE, Michiel Coignet, Nationaal Biografisch Woordenboek 3 (Brussel, 1968),
k. 184-191.
46. SAA SR 372, f.l86v; R2237, 48r, R2314 47r, R2333, f.45v; R2350, f.48v. In sommige kohieren
staat verkeerdelijk Melchior Coignet vermeld.
47. SAA Pk2257, f.280r.
48. SAA SR385, f.336v-337r.
49. SAA Proc. Suppl. 1739. Het is niet duidelijk of deze huizen dezelfde zijn als deze in de Predikherenstraat.
50. A. PINCHART, Archives des Arts, Sciences el Letlres, 2 vols. (Gent, 1860) 11, p. 293-294.
51. SAA Icon Kaarten III/3, Van Herle was een van de vier landmeters in stadsdienst (SAA R33, f.l31r).
52. SAA Pk712, f.48v-49v. Volgens M. VAN HEMELRUCK werden de wallen onder leiding van
Coignet gerestaureerd. Verder beweert hij dat onder Coignet een nieuw fort op het zgn. Vlaams
Hoofl (Linkeroever) werd gebouwd M. VAN HEMELRUCK, De Vlaamse Krijgsbouwkunde
(Tielt, 1950), p. 281.
53. SAA Icon Kaarten 26/24bis.
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Iieden daervere is altijts eenighe reedelijcke semme heyschende" (54). Het is dus
duidelijk dat Coignet wel meer opmetingen deed en hielp bij het verbeuwen en/ef
veranderen van fortificaties.
Dalenborchstraat 18
2800 Mechelen

Summary
This article brings together biographical information about engineers who supervised the
building of Alva's citadel to the south of Antwerp, i.a. the painter Hans Vredeman de Vries,
about Peter Heyns and about Michiel Coignet as an engineer. It is shown to be likely that
Adriaan van Roomen was born at Antwerp.

54. SAA Pk712, f.48v-49v.

