
BESTAAT ER NOG EEN EXEMPLAAR V A N DE 

EERSTE U I T G A V E V A N DE ARITHMETICA V A N 

WILLEM RAETS? 

Bij het opsporen van rekenboeken, die gedurende de 16' eeuw in 
de Nederlanden in druk verschenen zijn, hebben wij o. a. het vol-
gende boek gevonden : 

Arithmetica oft een niew Cyfferboeck / van Willem Raets / 
Maestdchter... met Annotatien verciert, door Michiel Coignet. 
T'hantiverpen, Ten huyse van Hendrick Hendricsen / inde Le-
liebloeme. 1580. 

Exemplaren hiervan zijn aanwezig in de Universiteitsbibliotheek te 
Gent, in de Stadsbibliotheek en in de biblioheek van het museum 
Plantin-Moretus te Antwerpen en in de bibliotheek van de Columbia 
Universiteit te New-York (1). 

Het boek is in 1597 herdrukt : 

Arithmetica oft een nieuw Cijfferboeck van 'Willem Raets \ 
Maestrichter... met Annotatien verciert, door Michiel Coignet. 
t'Hantwerpen ; Bij Hieronimus Verdussen / op onser L. Vrou-
wen Kerck-hof / inde X. Gheboden. 1597. \ 

i 

Een exemplaar van deze herdruk bevindt zich in dc Koninklijke | 
Bibliotheek te Brussel. 

(1) Het boek is beschreven in Rara Arithmetica van D. E. Smith, Boston-London 
1908, p. 365 e. v. en was eigendom van G. A. Plimpton, wiens boekenverzame-
ling thans in de bibliotheek van de Columbia Universiteit aanwezig is. 
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In het voorwoord van beide edities deelt Michiel Coignet mee, dat 
hij het rekenboek van zijn overleden vriend Raets opnieuw uitgeeft. 
Er moet dus een oudere editie bestaan hebben, het is ons echter niet 
gelukt daarvan een exemplaar terug te vinden. Het enige, dat wij 
hebben gevonden, is de volgende titel, meegedeeld door C. Le Paige. 
W e lezen bij hem (2) : 

Arithmetica. Die fundamenten seer grondelijck verclaert, ende 
met veel schoonder questien geillustreert. tot orbaer alien Coop-
lieden ende anderen handelers. Door Willem Raets Maestrichter. 
Ghedruct met Previlegie. Thantwerpen bi Gillis van Diest. 1566. 
8" de 122 / " n. ch. Sign. Aij-O.v. Au v" da titre. le privilege 
date de Bruxelles. le 3 oct. 1565. 

Deze nauwkeurige beschrijving geeft ons de zekerheid, dat Le Paige 
zelf het bedoelde boek in handen gehad heeft. In het begin van zijn 
publicatie (3) deelt hij mee, precies te zullen aangeven, hoe hij aan 
de geciteerde titels gekomen is, door nml. ofwel de bibliotheek te 
vermelden, waar hij het boek van betrokken heeft ofwel, indien het 
een boek uit eigen bezit is, dit met een sterretje aan te geven. Nu is 
het merkwaardig, dat bij zijn opgave van de Arithmetica van Raets 
uit 1566, iedere aanduiding ontbreekt. 

Bestaat er thans nog een exemplaar van deze uitgave van 1566 ? 
Wellicht is een van de lezers van Scientiarum Historia in staat, ons 
hierover verdere informatie te verschaffen. Voor iedere inlichting 
dienaangaande brengen wij reeds bij voorbaat onze hartelijke dank. 

A. Smeur 

Groen van Prinsterersingel H 

Gouda. 

(2) C. Le Paige. Notes pour servir a I'histoire des Mathematiques dans I'ancien 
pays de Liege. Liege 1890, (Extr. Bull. Inst. arch, liegeois. tome XXI) , p. 27. 

(3) Idem, p. 4. 
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