
Scientiarum Historia 32 (2006) 3-15 

Antwerpen en cultuur in de zestiende en vroege zeventiende 
eeuw 

Ad Meskens 

Wie Antwerpen en cultuur zegt denkt onvermijdelijk aan een persoon: Rubens. 
Het moet gezegd dat Rubens inderdaad een allesoverheersende Antwerpse 
peisoonlijkheid is, die zich ook .schijnt ingelaten te hebben met wetenschap. 
Daamaast klinkt ook de naam van .(ustus Lipsius. die menig klassiek werk een 
nieuw aanzien gaf. in een tijd vvaarin humanisme en hefde voor de klassieke 
letteren hoogtij vierden. Dit was slechts mogelijk dankzij de boekdrukkunst die in 
de zestiende eeuw een ontwikkeling kcndc, die we alle verhoudingen in acht 
genomen kunnen vergelijken met de ontwikkeling van het internet. 

Voor we verder kunnen moeten we echter een definitie kunnen geven van 
cultuur. We kunnen het hier hebben over de nauwe definitie van cultuur met een 
grote C, waaronder we alleen de kunstzinnige uitingen van het menselijk gedrag 
bescliouwen. In dat geval zijn we behoorlijk snel uitgepraat. Wc kunnen het echter 
ook hebben over de koopmanscultuur, of de militaire cultuur. Het is in deze zin 
dat we het woord zullen opcntrekkcn. Geen enkele van deze uitingen kunnen los 
gezien worden van de maatschappelijke context waarin ze ontstaan. 

Rond 1600 kunnen we, wat de wiskunde betrcft, enkele ontwikkelingen 
opmerken die in heel Europa zichtbaar waren: 

1. Veranderingen binnen de wiskunde als gevolg van interne vraagstellingen. 

2. De toegenomen handel stelde hogere eisen aan de nauwkeurigheid (o.a. 
wijnroeien, boekhouden, vooiraadbeheer...). 

3. De oorlogssituatie en de veibeterde technieken (o.a. ballistiek en 
fortificaties) legden andere eisen op en vroegen o.a. snelle en eenvoudige 
rekentechnieken. 

4. De groei van de prinselijke hoven (in de Nederlanden dat van Willem en 
Maurits van Oranje in het noorden en dat van de aartshertogen Albrecht en 
Isabella in het zuiden) had voor gevolg dat ook wiskundigen in dienst genomen 
werden. hetzij als militair raadgever hetzij als ontwerper van technische 
hoogstandjes die het aanzien van de prinsen konden verhogcn (bvb. ingenieuze 
uurwerken waarop figuurtjes konden bewegen naargelang het uur). 

5. De drukpers zorgde ervoor dat de wiskundigen door publicatie een 
uitvinding of stelling voor zichzelf konden opeisen en gaf hen bovendien een 
groot publiek. 
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Rond 1550 was Antwerpen een welvarende stad. Na 1566, het jaar van de 
Beeldenstonn en het begin van de Opstand tegen Spanje, ging het economisch 
minder goed en de daaropvolgende oorlog in de Lage Landen had ook al geen 
weldoende invloed. Toch was dit nog niet dramatisch. De Val van de stad in 1585 
betekende het einde van de mercantiele metropool. De economie ging door een 
zware recessie die pas bij het begin van de zeventiende eeuw overwonnen was. De 
Antwerpse economie had zich toen getransformeerd naar een productiecentrum 
van luxegoederen en tot een zogenaamde Disposilionsplalz, een stad van waaruit 
wel handelstransacties gedirigeerd werden, maar waanan de goederen de stad niet 
aandeden. 

Onderwijs in de wiskunde 

De zestiende-eeuwse handelaars lijken ingezien te hebben dat een goed 
onderwijs toekomstig profijt betekende. .4nt\veipen lijkt (ook relatief gezien) een 
veel groter aantal scholen gehad te hebben dan enige andere stad in West-Europa. 
Bovendien waren, meer dan in andere steden, een groot deel van de onderwijzers 
ook rekenmeesters, d.w.z. onderwijzers die een vorm van rekenen onderwezen. 
De aandacht die aan het onderwijs besteed werd, wordt ook gedeeltelijk in de 
productie van rekenboekjes weerspiegeld. 

De leerstof doorliep het hele spectrum van de toen gekende rekenkunde en 
algebra. Hoewel er slechts weinig bewijs van penningrekenen (vergelijkbaar met 
het telraam) overgebleven is, moeten we toch veronderstellen dat het een veel 
gebruikte techniek was. We weten immers dat het tot de achttiende eeuw gebruikt 
werd. Dit is niet verwonderlijk, penningrekenen is een techniek die zich uitstekend 
leent tot het maken van optellingen en vermenigvuldigingen en die ook voor 
aftrekkingen bruikbaar is. Bovendien hoefl men voor penningrekenen niet echt 
geletterd te zijn. 

In handelskringen werden delingen in allerlei problemen echter belangrijk. 
Voor dit soort berekeningen tonen de Hindoe-Arabische cijfers zich superieur. 
Hoewel ze reeds enkele eeuwen in West-Europa bekend waren kenden ze slechts 
in de tweede helft van de zestiende eeuw een doorbraak in onze gewesten. In 
officiele documenten, zoals gildelijsten, lijkt er nog wat weerstand geweest te zijn. 
Dit leidde tot absurde situaties waarbij in de marge hulpberekeningen in Hindoe-
Arabische cijfers uitgevoerd werden en waarbij in de officiele tekst Romeinse 
cijfers gebruikt werden. 

Handelsrekenenen leidde de rekenmeesters ertoe geidealiseerde, maar niet 
onrealistische. vraagstukken te formuleren. Aanvankelijk bleven de 
oplossingstechnieken voor die vraagstukken beperkt tot de regel van drie. Die 
regel werd algemeen als de basis voor het oplossen van vraagstukken beschouwd. 
Toch duwden sommige vraagstukken de rekenmeesters in de richting van lineaire 
stelsels vergelijkingen en van hogere-graadsvergelijkingen. 
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Zogenaamde compagnievraagstukken, essentieel vraagstukken waarin 
meerdere personen een verschillende som geld voor een verschillende tijd 
uitzetten tegen een gegeven intrestvoet, geven aanleiding tot stelsels 
vergelijkingen. Het is duidelijk dat, in een tijd waarin op relatief grote schaal 
kapitalen belegd werden, deze vraagstukken helemaal niet onrealistisch waren. 
Voor de meeste van dit soort vraagstukken kan de oplossing snel bepaald worden 
zonder fomieel het stelsel te moeten oplossen. Enkele geven echter aanleiding tot 
rationale vergelijkingen, die tot vierkantsivergelijkingen te herleiden zijn. 

De rationale vergelijkingen vroegen echter een passende symboliek. De 
cossische symbolen, die gebaseerd waren op de eerste letters van Italiaanse 
uitdnikkingen, voldeden niet echt. Het was reeds snel duidelijk dat een oplossing 
gelegen was in de getallen die wij nu exponenten zouden noemen. De notaties die 
werden uitgeprobeerd gingen trouwens in een richting waarbij de exponent 
expliciet geschreven werd zoals bij Gielis Vandenhoecke en Simon Stevin... De 
inleidingen op bewerkingen met de cossische notatie bevatten bewerkingen, die 
wij als bewerkingen met veeltermen zouden bestempelen, waarin het gebruik van 
negatieve getallen geen problemen meer stelde. In oplossingen van vraagstukken 
of bij vierkantsvergelijkingen werden negatieve getallen nog steeds geweerd. 

Het gebruik van symboliek leidde tot een kritische zelfreflectie die soms 
tegenstrijdigheden aan het licht bracht en efficientere oplossingsmethoden 
suggereerde. Bij vierkantsvergelijkingen werd het aantal typevoorbeelden van 
veertien naar drie teruggebracht. Naast vierkantsvergelijkingen werd ook 
begonnen met het oplossen van hogere-graadsvergelijkingen. Aanvankelijk betrof 
het de tot vierkantsvergelijkingen terug te brengen bikwadratische vergelijkingen. 
maar algauw kregen ook enkele types derdegraadsvergelijkingen de aandacht. 
Sommige konden zelfs zeer vlot opgelost worden. 

Problemen waren er ook bij het interestrekenen. Deze waren zowel 
rekentechnisch van aard als betrekking hebbend op de definitie. Bij de definitie 
van interest ging het om de vTaag hoe je interest berekent. Is interest de winst die 
je in geld uitdrukt of die je in goederen uitdrukt? Wat samengestelde en 
annuiteiten interest betrof lag de moeilijkheid in het feit dat je deze laatste niet met 
lineaire vergelijkingen kunt berekenen. 

De hierboven geschetste intem-wiskundige ontwikkelingen zijn duidelijk 
zichtbaar in het Antwerpen van voor 1585. Ema zijn ze dat nog nauwelijks of 
zelfs niet meer. Het lijkt er alleszins op te wijzen dat er een drijfveer voor het 
bestuderen van dit soort wiskunde wegviel. Hiervoor kunnen twee redenen 
aangeduid worden. Enerzijds het wegvallen van de handel, die de vraag naar dit 
soort wiskunde deed opdrogen en anderzijds de uiUocht van ongeveer de helft van 
de rekenmeesters. 

De religieuze troebelen lieten de onderwijzers uiteraard niet ongemoeid. Reeds 
bij de eerste moeilijkheden in 1566 werd aan enkelen het schoolhouden verboden. 
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Rond 1585 waren ongeveer de helft van de rekenmeesters protestant. Zij verkozen 
na de Reconciliatie de stad te verlaten en trokken meestal naar Noord-Nederland. 

In 1530 waren de onderwijzers talrijk genoeg om een eigen gilde op te richten. 
De gilde kende hoogte- en laagtepunten. Na 1585 dwong de uittocht enerzijds en 
de beperking van het ondcrwijzersaantal tot 40 anderzijds haar samcn te gaan met 
het gilde der onderwijzeressen. 

In 1580 was ongeveer 2/3 van de onderwijzers rekenmeester. Van de nieuw 
toegelaten onderwijzers tussen 1595 en 1645 was dit slechts 38%. In deze periode 
mochten ook een, in vergelijking met andere perioden, zeer groot aantal (25%) 
onderwijzeressen rekenen geven, wat een tekort aan mannelijke rekenmeesters 
doet vermoeden. 

De uittocht van de onderwijzers wordt ook duidelijk uit hun geografische 
verspreiding over de stad. In 1579 vond men nog scholen in zowat alle wijken 
rond de Grote Markt. In 1586 zijn er nog enkele verspreide scholen met een kleine 
concentratie langs de Lange Nieuwstraat, Kipdorp en Kathclijnevest. 

De rekenmeesters vormen de enige groep die groot genoeg is om enige 
relevante uitspraken te doen over hun sociale positie. Zij schijnen een bont 
gezelschap gevormd te hebben. We vinden inderdaad welstellende rekenmeesters 
zoals Melchior van Elselacr. maar ook armc dompclaars, zoals Simon Moons, die 
nauwelijks in staat waren in hun inkomen te voorzien. Dit wordt ook weerspiegeld 
in de huizen die ze bewoonden. Sommigcn waren eigenaar van een huis met een 
rentewaarde tot 200 gl.. anderen huurden dan weer huisjes met een rentewaarde 
van slechts 20 gl. Deze situatie zou na 1585 niet merkelijk veranderen. 

Een heel ander soort wiskundc-onderwijs verstrekten de jezuieten na 1615. Een 
belangrijk deel van de intellectuele activiteit in het vroeg zeventiende-eeuwse 
Antwerpen werd ingenomen door de jezuieten. Het jezui'etencollege van 
.Antweipen was in 1574 gesticht, maar zag het licht onder een financiecl ongunstig 
gesternte. De regels van de orde legden namelijk op dat voor het gegeven onder-
richt geen vergoeding gevraagd mocht worden. Zij voorzagen een dotatie die 
voldoende rente zou moeten opbrengen om de leraars te betalen. De jezuieten zijn 
er in Antwerpen in deze periode echter nooit in geslaagd om een voldoende grote 
som bijeen te brengen om onafliankelijk te worden van giften of legaten. Het col
lege werd in 1578 opgeheven. In 1585. na de Reconciliatie. werd het heropgericht. 
De wiskundeschool die ze in 1615 oprichtten was een voortzetting van hun 
college. 

Het verhaal begint in het voor het Antweipse jezuietencollege belangrijke jaar 
1598. Het college kreeg een nieuwe rector: de energieke. maar opvliegende 
Carolus Scribani (1561-1629); verder werd de ziekelijkc. maar zeer bekwame 
wiskundige Franciscus de Aguilon (1567-1617) als biechtvader voor de in 
Antwerpen verblijvende Spanjaarden en Portugczcn aangesteld. Beiden zouden 
een grote rol spelen bij het oprichtcn van de wiskundeschool te Antwerpen. 
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Franciscus de Aguilon werd geboren te Bnissel in januari 1567, als zoon van 
Pedro, secretaris van Filips 11. .\mper 10 jaar oud ontving hij reeds de tonsuur uit 
handen van kardinaal Granvelle, wat betekende dat zijn ouders wensten dat hij 
zou intreden. Franciscus studeerde aan de colleges van Parijs en Douai en 
vervulde zijn noviciaat te Kortrijk. Op 15 September 1588 trad hij tot de 
jezuietenorde toe en in 1596 werd hij priester gewijd. Een korte tijd heeft hij dan 
aan het college van Douai filosofie gedoceerd. 

Bij het begin van de zeventiende eeuw maakten de jezuieten plannen om een 
speciale wiskundecursus aan hun Antwerpse college in te richten. Dit was o.a. het 
gevolg van de belofte van Carolus Scribani aan het stadbestuur om een cursus 
moraaltheologie en mathesis in te richten. In een verzoekschrift aan het stadsbe-
stuur, poneerde hij de stelling dat een vak als wiskunde, dat tot dan toe alleen aan 
de Leuvense universiteit gedoceerd werd, in een handelsstad als Antweipen niet 
op het leerplan mocht ontbreken. 

Een tweede (interne) reden die aanleiding gaf tot de oprichting van de 
wiskundeschool was de vraag, in 1612, van de Icden van de academic voor 
kerkgeschiedenis om hen in te wijden in de astronomic. Dit was namelijk 
belangrijk voor de chronologic. 

De Aguilon kreeg in 1615 toestemming van de pater-generaal Aquaviva om 
een speciale wiskundeschool op te richten "in het belang van de academic voor 
kerkgeschiedenis". Eind 1615 arriveerde Gregorius a Sancto Vincentio 
(1584-1667) te Antwerpen om de .4guilon te helpen bij het opstellen van het 
wiskundig leerprogramma. De lessen wiskunde aan het college werden tot dan toe 
gegeven door de Aguilon, die ondertussen ook rector van het college geworden 
was. De wiskundeschool te Antwerpen ging eind 1617 van start. Franciscus de 
Aguilon was op 20 maart van dat jaar gestorven. 

In 1615 werd de eerste steen van de Ignatiuskerk, nu bekend als Carolus 
Borromeus, gelegd. Slechts zeven jaar later was de imposante en rijkelijk 
versierde kerk klaar. De kosten van de kerk liepen op tot 500.000 gulden terwijl 
de jezuieten slechts 95.000 gulden bijeen hadden kunnen brengen uit schenkingen. 
legaten en omhalingen. Om hun kerk te kunnen realisercn maakten de Antwerpse 
jezuieten, zeer tegen de zin van de pater-generaal, enorme schulden. De 
Antwerpse jezuieten mcenden in de pracht en praal van hun nieuwe kerk een 
triomferend katholicisnic te kunnen zicn. 

De ontwerper van de kerk. Franciscus de Aguilon. was niet aan zijn proefstuk 
toe. Op de laatste wijzigingen na, waarbij twee zijkapellen toegevoegd werden, 
zijn de plannen volledig aan hem toe te schrijven. Sainen met zijn medenovice, 
lekenbroeder Hendrik Hocymaker (1559-1626), had hij reeds gewerkt aan de 
ontwerpen van de jezuietenkerk van Bergen (Mons). Ook de kleine kerk van het 
jezuietennoviciaat te Doornik werd door de Aguilon ontworpen. Beide kerken zijn 
nog in gotische stijl, met enkele Renaissancistische kenmerken. Voor de Carolus 
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BoiTomeuskerk brak de Aguilon met de gotiek en koos hij voor een meer barokke 
aanpak, waarschijnlijk beinvloed door Serlio's boeken over de architectuur. 
Rubens hielp met het meer omamentele gedeelte, hij maakte het ontwerp van de 
apsis en van de plafondschilderingen van de kerk. De uitvoering van de 
plafondschilderingen berustte bij de leerlingen van Rubens, o.a. Van Dijck. 

In 1613 werd bij de weduwe en de zonen van Jan Moretus het magnum opus 
van Franciscus de Aguilon gepubliceerd: Opticorum Libri Sex. Het lijvige boek 
van 684 bladzijden moet in het vroeg-zeventiende-eeuwse Antwerpen een 
revelatie voor de wiskundige wereld geweest zijn. Voor 1585 was Antwerpen een 
eersterangsproductiecentrum van wiskundige werken geweest. De val van de stad 
had hieraan een eind gemaakt, in de eerste twintig jaar van de zeventiende eeuw 
verschenen slechts acht wiskundige boeken van lage kwaliteit of herdrukken .Het 
boek van de Aguilon, samen met Pisani's Astrohgia, vomit hierop een 
uitzondering. Het is een erg verzorgd en rijkelijk uitgegeven boek, gei'llustreerd 
met 6 vignetten en een vooipagina die ontworpen zijn door niemand minder dan 
de meester zelf Rubens. De gravures werden uitgevoerd in het atelier van 
Theodoor Galle. 

Ondanks de onivang van het boek behandelt het niet de volledige optica, maar 
enkel de fenomenen die verband houden met rechtstreekse lichtstralen, dus geen 
reflectie of refractie. Optica vornide voor de jezuieten een deel van de 
wiskundecursus en de Aguilon beschrijft ze dan ook met wiskundige precisie. 

In dit boek poneert de Aguilon een kleurentheorie, waarbij hij uitgaat van 
enkele enkelvoudige kleuren. Alle andere kleuren beschouwt hij als samengesteld 
uit deze kleuren. Volgens de Aguilon zijn de primaire kleuren geel, blauw en 
rood, aangevuld met "witheid" en "zwartheid". Merk op dat deze kleuren in de 
schilderkunst inderdaad de primaire kleuren zijn, maar dat in de optica niet geel 
maar groen een primaire kleur is. Het is dan ook aannemelijk dat de Aguilon 
betnvloed is door schilders en meer in het bijzonder door Rubens. Volgens 
sommigen heeft Rubens in zijn schilderijen Boodschap (1608) en Juno en Argtis 
(1611) de Aguilons kleurentheorie willen illustreren. We kunnen dan ook de vraag 
stellen in welke mate deze kleurentheorie moet toegeschreven worden aan Rubens 
en/of in welke mate de Aguilon en Rubens de theorie samen uitwerkten. 

In het tweede boek definieert de Aguilon een belangrijk begrip in de optica, nl. 
de horopter, dit is de rechte door het fixatiepunt en evenwijdig met de rechte door 
beide oogmiddelpunten. Het horoptervlak wordt gedefinieerd als het vlak door de 
horopter en loodrecht op het vlak van de optische assen. Zonder bewijs poneert de 
Aguilon de stelling dat we alle objecten hetzij scherp, hetzij wazig, hetzij dubbel 
ill het horoptervlak zien. De Aguilon beweert dat het horoptervlak een raam is dat 
de beelden van objecten ontvangt zodat het lijkt dat ze crop geprojecteerd worden 
(merk weer de analogic op met het dock waarop een schilder tekent). Dit concept 
gebruikt de Aguilon in boeken drie en vier om een aantal fenomenen te verklaren 
die onze waamemingen verstoren en onze zintuigen misleiden. De theorie zou 
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nooit veel aandacht trekken vanwege de superieure theorie van het stereoscopisch 
zicht. 
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Figuur 1. Gregorius a Sancto Vincentio, Problema Aiistriaciim (Antwerpen, 
1647) i!' Stadsbibliotheek Antwerpen 
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De eerste wiskundeprofessor van de wiskundeschool van de jezuieten, 
Gregorius a Sancto Vincentio, staat in de geschicdenis van de wiskunde bekend 
als een van de eigenaardige cirkelkwadrateerders. Toch is zijn werk origineel, 
opmerkelijk en vemieuwend. Aanvankelijk bouwt Gregorius a Sancto Vincentio 
voort op het werk van de Aguilon. maar naarmatc hij meer wiskundige problemen 
ontnioet slaat hij resoluut de weg van de zuivere theorie in. Het resultaat ervan 
mag er zijn, a Sancto Vincentio leverde een niet te verwaarlozen bijdrage aan de 
infinitesimaalrekening. Uit de periode dat Gregorius a Sancto Vincentio te 
Antwerpen vcrbleef dateren zijn eerste .specifiek als bundel geschreven 
nianuscripten. Het betreft hier verhandelingen over de parabool en de hyperbool. 
Deze laatste verhandeling werkte hij tijdens zijn verblijf te Leuven verder af Een 
derde verhandeling over de ellips werd door een leerling van Gregorius a Sancto 
Vincentio, Guilelmus Boelmans, geschreven. 

De titels van de nianuscripten dekken de iiihoud niet volledig. In het eerste 
manuscript konien de driedeling van een hoek, het bepalen van de 
middelevenredigen, eigenschappen van kegelsneden en rijen, logaritmische 
eigenschappen van hyperboolsegnienten, ductusfiguren (zie verder) en 
inhoudsberekeningen voor. In het tweede manuscript worden eigenschappen van 
kegelsneden, diictiis-figuKn en een speciale figuur, ni.n. de ungiila cylindrica, 
behandeld. Voor wat betreft de driedelingen lijkt Gregorius a Sancto Vincentio 
delen over te nemeii uit en voort te bouwen op het werk van de Aguilon, m.n. het 
manuscript Catoptrica. Na de driedelingen bestudeert hij de constructies in cirkels 
die de driedeling kunnen vereenvoudigen. In dit eerste deel over de driedeling en 
de middelevenredigen blijkt uit een aantal stcllingen dat Gregorius a Sancto 
Vincentio wiskundige verklaringen voor een aantal optische fenomenen zoekt. 

De middelevenredigen brachten Gregorius a Sancto Vincentio op een 
natuurlijke wijze bij de studie van kegelsneden. Bij de bespreking van 
kegelsneden gebruikt hij bij enkele stellingen reeds een methode die hij later nog 
dikwijis zou gebruiken. Hij beschouwt evenwijdige lijntjes namelijk als de 
infinitesimalen van oppenlakken. Met behulp daarvan berekent hij de oppervlakte 
onder een hyperbool. De gevonden resultaten bewijst hij dan expliciet met behulp 
van de exhaustiemethode. Het is in dit deel dat voor het eerst de logaritmische 
eigenschappen van hyperboolsegmenten worden geponeerd. Gregorius a Sancto 
Vincentio schijnt hier reeds oneindige rijen en reeksen aanvaard te hebben als 
fysische realiteiten, zodat we ook voor het eerst het liniietbegrip (in een 
embryonale vorm) terugvinden. Met behulp van deze reeksen past hij Euclides' 
exhaustiemethode toe. 

Tijdens zijn Antwerpse periode legde Gregorius a Sancto Vincentio zo de basis 
voor zijn ductusmethode, die hij te Leuven verder ontwikkelde. Ductusfiguren zijn 
ruimtefiguren waarvan Gregorius a Sancto Vincentio, met een somniatieprocedure 
waarin hij rechthoekjes als infinitesimalen gebruikt, de inhoud kan berekenen. 
Zijn methode is in feitc de meetkundige vertolking van wat wij zouden schrijven 
als: 
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geschicdenis Theatnim Orhis terrarum. Het was op zijn gebied de absolute 
bestseller, met talrijke herdrukken en een uitgave in het Nederlands. Bovendien 
verscheen in 1577 een pocketeditie, de Spieghel der Werelt gestell in Ryme, 
verzorgd door de rekenmeester Peter Heyns. Dit boek werd naderhand ook in 
het Frans, Italiaans, Engels en in het Latijn vertaald en werd bekend onder de 
naam Epitome theatri orhis terrarum. 

Vanaf 1601 verzorgde Michiel Coignet de nieuwe edities van het Epitome van 
de in 1599 overleden Ortelius, die bij Jan van Keerbergen verschenen. Hij schreef 
er een kosmografische inleiding voor en voegde nog dertien kaarten toe aan de 
reeds 110 bestaande. Ook voor de Speculum Orbis Terrarum van Gerard de Jode 
(1593) heeft Coignet een wiskundige inleiding geschreven. Coignets inleiding bij 
de Speculum is het eerste bekende voorbeeld van een beschrijving van de 
projectiemethoden die door de kaartmakers gebmikt werden, hoewel hij zich 
voomamelijk nog tot de stereografische projectie beperkt. 

Plantin en zijn erfgenamen hadden echter nog een andere betekenis voor de 
wetenschap. Door hun internationale contacten vonden zijn boeken (ook de 
wiskundige) afzet in o.a. Spanje, Frankrijk, Engeland en Schotland en ook 
Noord-Nederland. Verder traden zij ook op als tussenpersonen bij de bestelling 
en verzending van wiskundige instrumenten. 

Over Gillis Coppens van Diest, de drukker bij uitstek van wiskundig werk, is 
slechts weinig geweten. Toch moet zijn drukkerij, gemeten naar zijn productie, 
vrij groot geweest zijn. Naast andere boeken drukte hij zeker 17 wiskundige 
boeken tussen 1550 en zijn dood in 1572. Waarschijnlijk waren het er meer 
want soms drukte hij ook in opdracht van andere drukkers-uitgevers (o.a. 
Plantin). Het hoeft geen verbazing te wekken dat een drukker zich 
speciaiiseerde in rekenboekjes en aanverwanten. Een wiskundig boek vereiste 
immers een investering in speciale lettertekens. In een typische zestiende-
eeuwse berekening komen doorstreepte en onicirkelde cijfers voor. Bovendien 
moest er een groot aantal van dit soort lettertekens beschikbaar zijn, het is 
immers niet op voorhand duidelijk hoeveel dezelfde getallen in een berekening 
zullen temgkomen. Ook handelaars interesseerden zich voor de rekenboekjes, of 
beter zij traden op als geldschieter. Menig rekenboekje of ander wiskundig werk 
draagt een opdracht aan de geldschieter. 

In 1580 verscheen bij Hendrick Hendricksen het boek Nieuwe Onderwijsinghe 
op de principaelste puncten der Zeeuaert van Michiel Coignet, een van de 
belangrijkste Zuidnederlandse wiskundigen. De inhoud van het boek kan in drie 
delen verdeeld worden. De eerste vier hoofdstukken gaan over algemene kennis 
die een zeeinan moet hebben: de beginselcn van kosmografie, gebruik van het 
kompas en de kompasvariatie en uitleg over de kaarten. Deze hoofdstukken zijn 
nogal theoretisch van aard. Coignet refereert dikwijis naar andere auteurs. In de 
volgende hoofdstukken (5 tot 16) worden de instrumenten die een zeeman moet 
kennen en kunnen gebruiken beschreven. Coignet beschrijft het astrolabium, de 
zeesfeer, de jacobstaf en het nocturniaal. De laatste hoofdstukken (17, 18, 20) 
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handelen over positiebepaling en de getijden (19). Het zal uit deze korte inhoud 
reeds duidelijk zijn dat Coignet een praktisch boek wou schrijven. 

Bij het lezen van Coignets boek krijgt men de indruk van een snel 
veranderende Antwerpse haven. Er wordt nog steeds informatie gegeven die ook 
in leeskaarten voorkomt (bvb. de getijtafels), maar aan de andere kant behandelt 
hij onderwerpen die geen belang hebben in een klein vaargebied (zoals het 
probleem van de lengtebepaling). Blijkbaar zochten de Antweipse reders na de 
eerste sluiting van de Schelde (1572-1576) naar nieuwe niarkten. Ondernemende 
handelslui hadden echter wel een vaart geopend op het Baltische Zeegebied, 
Rusland en de Witte Zee. Toen in 1576 de in 1572 gelegde blokkade van de 
Schelde opgeheven werd, was er zelfs sprake van vaart op Afrika. 

Is het mogelijk dat Antwerpse zeelui ook naar Amerika wensten te zeilen? 
Coignet geeft niet alleen een voorbeeld van een schip dat vertrekt uit de Azorcn, 
maar ook uit Terra Nova, of Amerika. Coignets boek verscheen zowel in 
Nederlandse als Franse versie. De Franse versie. Instruction nouvelle. is een boek 
dat op zichzelf staat. De Nieuwe Ondenvijsinghe daarentegen werd gepubliceerd 
als appendix bij Everaerts Nederlandse vertaling De Zeeuaert van Pedro de 
Medina's Arte de Navegar. Vertaling en appendix werden in Amsterdam door de 
maritieme drukker Cornelis Claesz. nog driemaal lierdrukt (1589, 1592, 1598). Op 
die wijze werd de Antwerpse wiskundige ook een van de grondleggers van de 
Noordnederlandse navigatiekunst. 

Ironisch genoeg werd Coignet. in geplagieerde versie van de Franse editie, ook 
ecu van de grondleggers van die maritieme aartsvijand van de Republiek: 
Engeland. William Borough (1581) was de eerste Brit om het over de spiraalvorm 
van de loxodroom te hebben in een commentaar op Coignets boek. Edward 
Wright (1599) en William Barlow (1597) poogden Coignets zeesfeer te 
verbeteren. Coignet had vermoedelijk zijn grootste invloed op het Britse publiek 
via Blundiville's E.xercises (1594), waarin een verhandeling over de zcevaartkunde 
opgenomen was. Blundiville nam niet alleen de beschrijving van de vorm van de 
loxodroom over maar ook de beschrijving van de graadboog en getijvoorspeller, 
de theorie van de kompasvariatie en dc berekeningen i.v.iii. de gevaren afstand. 
De E.xercises kenden niet minder dan acht edities, waarvan de laatste in 1638. 

We hebben hier uiteraard slechts enkele aspecten van de Antwerpse 
wiskunde-beoefening kunnen aanhalen. Toch willen we hier besluiten met 
volgende, meer algemene opnierkingen. Ondanks de aanwezigheid van de 
jezui'etenschool bloedde de beoefening van de wiskunde, op een hoog niveau, in 
Antwerpen dood na de Val van de stad in 1585. 

Het contrast tussen Antweipen en de Zuidelijke Nederlanden in het algemeen 
en de Republiek, die haar (ook op wiskundig gebied) Gouden Eeuw tegemoet 
ging, is opvallend. Men hoeft er Van Maanen en Briels maar op na te slaan om de 
continui'teit van de zestiende-eeuwse "Zuidnederlandse" wiskunde in de 
zeventiende-eeuwse "Noordnederlandse" weerspiegeld te zien. In de periode tot 
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1620 ligt in de Republiek de nadruk op praktische wiskunde in de lijn van de 
rekenmeesters en zien we een verdergaande professionalisering van het beroep 
wiskundige, dat zich uitsplitst in een aantal specialismen. Te Leiden werd een 
ingenieursschool, met cursussen in het Nederlands. ingericht. 

Ook de uitbouw van het hof van de prinsen van Oranje had zijn invloed op de 
wiskunde. We denken hierbij aan Simon Stevin, die doorde Prinsen tewerkgesteld 
werd, en aan de interesse van Prins Maurits voor de wiskunde (in het bijzonder 
met betrekking tot (militaire) toepassingen). 

Van Maanen komt tot de coiiclusie dat de grote Nederlandse wiskundigen bijna 
alleniaat uit handelsgeslachten stanimen en dat ze voldoende rijk waren om zich 
geen materiele zorgen nicer hoeveii te maken. De parallel met de jezuieten, die 
evenmin materiele zorgen hadden. is duidelijk. Net als bij de jezuieten kwani de 
nadruk op minder praktische onderwerpen te liggen (hoewel er toch nog een iets 
grotere band lijkt te zijn dan bij de jezuieten). 

Het contrast tussen Antwerpen en de steden in de Republiek lijkt erop te wijzen 
dat het niet zozeer de economische activiteiten zijn die wiskunde stimuleren maar 
wel haiidelsactiviteiten. Antwerpen kende imniers bij het begin van de 
zeventiende eeuw, na haar initiele neergang na de Val, een economische 
heropbloei. Deze werd echter niet ondersteund door een handelsverkeer. 
Wiskunde lijkt dus zeer sterk gestimuleerd te worden door een handelscultuur. 
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