
ENIGE Z E L D Z A M E O U D E REKENBOEKJES 
IN BAND R. 14.10 VAN H E T 

M U S E U M PLANTIN-MORETUS 

Bij het opzoeken van oude rekenboekjes hebben wij als oudste 
Nederlandse een Algorismtis proiectiliutn gcvonden, uitgegeven te 
Zwolle in 1502. Er bestaan nog 2 exemplaren van, waarvan er zich 
een bevindt in de bibliotheek van het Museum Plantin-Moretus, als 
vijfde werkje in een verzamelband, genummerd R. 14.10. Bij het 
inzien van deze band is ons gebleken, dat ze nog meerdere oude re
kenboekjes bevat. Omdat het zeldzame exemplaren betreft, willen wij 
er hier een korte beschrijving van geven. Samen geven deze boekjes 
een goed totaaloverzicht der onderwerpen, die in het begin der 16e 
eeuw tot de rekenkunde geteld werden. De conservator van het Mu
seum Plantin-Moretus danken wij voor zijn vriendelijkheid, de ge-
noemde band ter inzage naar de Stadslibrije te Gouda te zenden. 

Bij het weergeven der oude teksten hebben wij alle verkortingen 
uitgeschrcven. De toegevoegde letters zijn, in tegenstelling tot de 
teksten zelf, niet cursief gedrukt. Spelling en interpunctie. evenals de 
kennelijke drukfouten, zijn gehandhaafd. Het teken / / geeft het einde 
van een regel aan. 

BESCHRIJVING 

De band R. 14.10 is in perkament gebonden. Ze bevat 15 werkjes, 
alle afgesneden op het formaat 136 x 198 mm. 
1. Judocus Clichtoveus. « De mystica numerorum », Parijs 1513. 
(a Ir) CI De mystica numero- // rum significations opus- // culum : 

eoium praesertim // qui in sacris litteris vsita- // ti habentur / 
spiritualem // ipsorum designationem / / ' succincte elucidans. 

Deze titel bevindt zich in een cirkel, midden op de pagina. Daar-
omheen zijn illustraties en eronder is een kleinere cirkel, met erin de 
letters : H. S. 
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Onderaan op de titelpagina lezen we nog : 
C Venale habetur Parisijs in officina Henrici Stephani chaU 
<̂ o- / / gtaphi (vbi impressum est) e regione scholaz Deere-
torum. 

(a Iv) C Ad Reverendum in Christo pattern et dominum / // D. 
Germanum Ganayum Episcopum Cadurcensem : / / ludoci 
Clichtouei Neoportuensis in librum de my- // stica numerorum 
significatione / preefatio 

(f 7v) C Expletum est hoc opusculum & ex o[ficina emis- // sum / 
in alma Parisiorum academia : anno domi- // ni (qui omnia 
numero definiuit) decimoter // tio supra millesimum & quin-
gentesimum / // decimasexta die Decembris. Per // Henricum 
stephanum / artis excu // soriae librorum sedulum & indu / / 
striuxa. opificem / e regione // scholae Decretorum // habi-
tan- // tern. 

C Omnes codices praeter b / qui duernus est : sunt qua- // 
terni. 

(f 8r) C Antonij Rufi Vaccariensis / ad lectorem : // dodecastichum 
carmen. 

Er volgt een twaalfregelig vers. 
(f 8v : bianco). 
4° ; 44 bll, gesigneerd a - f (b 4 bll, de overige 8 bll), recto genum
merd 2 t/m 41 ( = f 5r). Tekst : 95 x 156 mm (exclusief enige 
woorden in de marge), Romeins, 44 rr. 

De schrijver, Judocus Clichtoveus. is te Nieuwpoort in Vlaanderen 
geboren, en overleden te Chartres, 22 September 1543. Hij studeerde 
te Leuven en Parijs en was bekend als theoloog (1) . 

In zijn boek wordt de getallenmystiek geleerd ; in de marge vinden 
we verwijzingen naar o.a. Pythagoras, Aristoteles, Boethius, Augus-
tinus en naar teksten uit het Oude en Nieuwe Testament. 

Volgens de tegenwoordige opvattingen kan getallenmystiek be-
zwaarlijk als rekenkunde beschouwd worden. W e moeten echter be-

(1) Nouvelle biographie gen^rale 10, Paris 1855, 857. Biographie nationale de 
Belgique 4, Bruxelles 1873, \72-\7^. E. de Seyn, Dictionnaire biographique 
des Sciences, des Lettres et des Arts en Belgique 1, Bruxelles 1935, H3-I44. 
M. Cantor, Vorlesungen (iber Geschichte der Mathematik 2, Leipzig 1913, 379. 
D. E. Smith, History of mathematics 1, Boston 1951, 342. 
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denken, dat de « Arithmetica » der Middeleeuwen. als een der zeven 
vrije kunsten, allcen « getallenleer » behclsde. In aansluiting daarop 
kwamen ook beschouwingen over getallenmystiek voor (2). 

Het hier beschreven boekje van Clichtoveus hceft cen merkwaar-
digheid. waarop we speciaal de aandacht willen vestigen. Men vindt 
steeds alleen de Parijse uitgave van 1513 genoemd, die dus de enige 
schijnt te zijn geweest. Nu blijkt echter, dat niet alle bestaande exem
plaren gelijk zijn. De enige bibliografische beschrijving namelijk tot 
nu toe is die door D. E. Smith (3), maar de titelpagina van het door 
hem beschreven exemplaar is verschillend van die van het exemplaar, 
in het bczit van het Museum Plantin-Moretus. Voor het overige 
schijnen beide werkjes, voor zover wij na konden gaan, gelijk te zijn. 

2. Johannes Huswirt. « Enchiridion novus algorismi », Keulen 1502-
(a Ir) Enchiridion no // mis Algorismi summo- // pere visus De 

integris. Minutijs vulgari / / bus proiectilibus Et regulis mer-
catorum // sine figurarum (more ytalorum) de // letione 
percommode tractans // omnibus cuiuscumque sta // tus fue-
rint sum / / me neces // sari / // us 

Hierna volgt een zesregelig vers, dat begint met : 
Inuide ne latces : linguam compescere furentem 

(a Iv) Commendatio Algorismi Her // manni Buschij Poetice pro-
fessi / / onis acutissimi. 

Er volgt een achttien-regelig vers. 
(d 4r) Enchiridion algorismi sagaci cura studioque per Johannem 

huswirt Sanensez // elaboratus. caracteri primo commissus 
Colonie In officina felicis memorie ho- / / ' nesti viri Henrici 
Quentell. Anno reparatoris huane servitutis Mcccccij. 

(d 4v : bianco). 

(2) Bijvoorbccld in het bckcnde wcrk van iMortinnus CapcUa (ca 420-490) ; lie 
A. Smeiir, De zestiende-eeuwse Nederlandse rekenboeken, s Gravenhage 1960, 
59 en 137. 

(3) D. n . Smith. Rara arithmetica. Boston 1908, 94-95. Beschreven is een exem
plaar, da( in het bezit was van wijicn G. A. PHmton te New York. Dicns 
bockenverznmcling bevindt zich thans in de bibliotheek van dc Cohmibia uni-
versiteit te New York. 
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4°; 20 bll, gesigneerd a - d (a en c 6 bll, b en d 4 bll), ongenummerd. 
Tekst : 88 x 141 mm, Gotisch, 45 rr. 

Over de schrijver is niets bekend. M. Cantor, die alleen de uitgave 
van 1501 vermeldt, zegt van de toevoeging Sanensez achter de naam : 
« Vielleicht weist dieser Ortsname nach Sayn im Westerwalde, wo 
einst eine Pramonstratenserabtei stand ». Deze onderstelling is over-
genomen door D. E. Smith, die uitgaven van 1501 en 1504 beschrijft, 
beide te Keulen verschenen ; daarnaast maakt hij nog melding van 
Keulse uitgaven van 1503 en 1507 (4). Het Museum Plantin-Moretus 
bezit dus in de uitgave van 1502 een zeldzaam exemplaar, dat tot nu 
toe onopgemerkt gebleven is. 

Het werkje, dat cen vrij volledige handleiding geeft voor alle on
derwerpen, die in de 15e en 16e eeuw tot de praktische rekenkunde 
geteld werden, bestaat duidelijk uit vier delen. 

I. De rekenkundige bewerkingen voor gehele getallen. te beginnen 
met : Numeratio est... (a 2r), en waarin achtereenvolgens behandeld 
worden : Numeratio. Additio, Subbtractio. Multiplicatio, Duplatio. 
Diuisio, Mediatio, Progressio, en Radtcem quadratam alicuius numeri 
extrahere. Merkwaardig is, dat hier de oude bewerkingen verdub-
belen en halveren pas na vermenigvuldigen en delen behandeld wor
den, terwijl men ze in andere boekjes meestal daarvoor vindt (5). 

II. Het penningrekenen : Tractatus Secundus de proiectilibus (b 4r). 

III. Het rekenen met breuken : Tractatus tercius De minutijs vul-
garibus (c I r ) . 

IV. De praktische toepassingen : Tractatus quartus de regulis mer-
caforum et societati- // bus pulcerrimis (c 4v), met 28 « rcgulas ». 

Met de uitdrukking sine figurarum deletione in de titel wil Hus
wirt blijkbaar aangeven, dat in zijn boekje bij de tussenbewerkingen 
geen cijfers doorgestreept worden. Maar waarom dan de toevoeging 
more ytalorum 1 In de Italiaanse rekenboekjes komt het doorstrepen 

(4) M. Cantor, Vorlesungen 2, 417. D. E. Smith, Rara arithmetica. 74. De studie 
van Wildermuth, Anieitung zum Rechnen aus dem Anfange des XVI. Jahr-
hundcrts vcn Huswirt. Programm Tiihingen 1864-1865, is helaas niet in enige 
Nederlandse bibliotheek voorhanden. 

(5) Voor een uitvoerige bcspreking van al deze onderwerpen, alsmede die der 
delen 11, IH en IV mogen wij vervvijzen naar onze studie : De zestiende-eeuwse 
Nederlandse rekenboeken. 
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van de cijfers ook voor. Dezelfde uitdrukking vinden we in de titel 
van het volgende boekje. 

** 
* 

3. Anoniem. « Algorismus novus de integris », zonder jaar en plaats 
van uitgave. 

(a Ir) Algorismus nouus de m / / tegris compendiose sine figurarum 
(more halo- j I rum) deletione compilatus. artem numcrandi 
omnemque ci ,// am calculandi enucleatim breuissime edocens. 
una cum Al // gorismis de minucijs vulgaribus videlicet ut 
phisicalibus. .// Addita regula ptoportionum tarn de integris 
quam fractis que // vulgo mercatorum regula dicitur. Quibus 
habitis quiuis mo // dica adhibita diligentia omnem calculan
di modum facilli - // me adipisci potest. 

Numeratores 
8 Adde Est numerator 17 9 
T Subtrahe 1 1 

Multi 
plica 

Multiplicar 
3 Et sit diuisor semper 12 4 

Denumeratores 
(a Iv : bianco) 
(a 2r) Algorismus nouus DIsciplina numerorum... 
(b 4r) C Finis trium Algorismorum cum proportionum vel mercato

rum regula 
(b 4v ; bianco) 
4° ; 10 bll, gesigneerd a - b (a 6 bll, b 4 bll), ongenummerd. Tekst : 
144 X 188 mm, Gotisch, 36 rr (6). 

D. E. Smith beschrijft van dit werkje een uitgave waarvan hij ver-
moedt, dat ze van omstreeks 1491 is (7). Dit is echter niet dezelfde 
uitgave als dc door ons beschrevene. 

(6) 8/2, 9 /3 . 3, 4 en Multiplica op dc titelpagina zijn door een dubbele cirkel 
omgeven. De beginlcttcrs der verschillcnde paragraten van het boekje ont-
brcken. Er is ruimte opengelaten, vermoedehjk om naderhand grote kapitalen 
erin te tekenen. Zo bijvoorbceld de D van DIsciplina op a 2r. 

(7) D. E. Smith, Rara arithmetica, 44. Hij verwijst aldaar nog naar exemplaren, 
beschreven door De Morgan, Brunet en Hain. 
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De tekst ervan vinden we terug in de delen I en III van dc hier-
v66r genoemde uitgave van Huswirt; ze is alleen beknopter en de 
getallenvoorbeelden verschillen. 

Deze overeenkomst tussen beide werkjes vonden wij nergens op-
gemerkt. Toch is het van belang hierop te wijzen. Indien immers het 
vermoeden van D. E. Smith wat betreft het jaar van verschijnen, 
1491, ongevcer juist is, dan betekent dit, dat het werkje van Huswirt, 
waar verscheidene drukken van bestaan en dat ook wel enige be-
kendheid gekregen hceft, niet oorspronkelijk is. 

4. Theodorus Tzwifcl. « Opuscula duo », Keulen 1503. 

(a Ir) OPuscula duo // Theodorici Tzwivel de // numerorum 
praxi (que algorithmi dicuntur) vnum de integris per figu / / 
rarum (more alemanorum) deletionem. Alterum de proportio-
nibus cuius // vsus frequens in musicam armonicam Seue-
rini Boetij. 
De vtilitate huius libelli Tetrastichon // loannis Murmellij 
Ruremundeusis. 

Er volgt een vierregelig vers, dat begint met : 
Si quis arithmetices optat cognoscere praxin 

(b 3v) Algorithmi. qui ars dicitur numerandi. de integris. // per fi
gurarum (more Alemanorum) Deletionem. Nee // non de 
proportionibus ingeniosi Phytagoriste Theode // rici Tzwiuel. 
post plurimam praxin iam tandem in hoc // compendium re-
ducti finis adest. quod et publicam ob vti // liiatem in ma-
gistrali artis impressorie taberna pie re- // cordationis Hen
rici Quentell disseminari procurauit / / Eo quidem tempore 
dum illustrissimus Archidux Au // strie Philippus Burgundio-
num et Brauitarum prin- // ceps (christianissima Hispaniarum 
Regina Isabella // a medio sublata) in verum omnium inco-
larum suffragio pro- // mulgaretur Castilie atque Branate 
Regem. Anno a na / / tali dominico millesimo quingentesimo 
quinto. 

(b 4r en v : bianco) 
4° ; 10 bll, gesigneerd a - b (a 6 bll, b 4 bll), ongenummerd. Tekst : 
88 X 143 mm, Gotisch 46 rr. 
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De schrijver is in het Duitse dorpje Zweifall (waaraan hij zijn 
naam ontleende) geboren. Voor 1505 hceft hij zich te Miinster ge-
vestigd ; na 1544 is hij overleden (8). In het artikel in de Allgemeine 
Deutsche Biographie wordt allcen een uitgave van 1505 genoemd. 
M. Cantor noemt een Keulse uitgave van 1507 ; zo'n uitgave is be
schreven door D. E. Smith, die nog de Keulse uitgave van 1505 ver-
meklt, alsmede een uitgave te Miinster van datzelfde jaar. Afgaande 
op de beschrijving bij D. E. Smith zijn de hier beschreven uitgave 
cri die van 1507 gelijk (9). 

Blijkens de titel heeft het boek twee delen. Het eerste begint op 
a 2v en bevat de rekenkundige bewerkingen voor gehele getallen : 
Numeratio. Additio. Snbtractio. Dimidiatio, Duplatio, Multiplicatio, 
Diuisio, Progressio. en Radicum extractio. Het tweede deel, dat op 
b 2v begint is al zeer beknopt. Het behandelt de verhoudingen en 
bevat Additio, Subtractio. Mediatio, Duplatio, Multiplicatio. Diuisio, 
en Tria praecepta egregia proportionum (10). 

In tegenstelling tot de beide vorige boekjes bevat nu de titel de 
uitdrukking : per figurarum Deletionem, maar nu rijst de vraag : waar
om more Alemanorum 1 

\* 

5. Johannes Enclen de Cusa. « Algorismus proiectilium », Zwolle 
1502. 

(a 1 r) C Algorismus proiectilium de integris no // uus magistri 
Johannis de cusa. per put // chris aritmetices artis regulis // 
earundemque probationihus opti // mis exornatus omni ho // 
mini cuiuscumque sta // tus extiterit ad // modum vtilis // 
et necessa // rius. 

(a Iv) CI Commendatio Algorismi proiectilium Hermanni // Buschij 
Poetice professionis acutissimi. 

Er volgt een achttien-regelig vers, hetzelfde als in de Enchiridion 
van Huswirt. 
(b 4v) <I Algorismus proiectilium nouus de integris diligenti // opera 

(8) Allgemeine Deutsche Biographie 39, Leipzig 1S95, 69-70. 
(9) M. Cantor, Vorlesungen 2, 419. D. E. Smith, Rara arithmetica, 84-85. 
(10) Voor de oude leer der verhoudingen verwijzen wij wecr naar : De zestiende-

eeuwse Nederlandse rekenboeken, 130. 
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per honorabilem virum artium liheralium Magis // trum Jo-

• hannem enclen de cusa in hanc formam collec // tus siue 

elaboratus finit feliciter characterique zuollis in honesti viri 

Magistri Arnoldi Kempis officina primo com / / ' missus An

no millesimo quingentesimo secundo uicesi // mo die mensis 

octobris. 

4" ; 8 bll, alleen b 1 is gesigneerd, ongenummerd. Teks t 91 x 142 mm, 

Gotisch, 35 rr. 

Over de schrijver is vrijwel niets met zekerheid bekend. W a t er 

over hem te vinden is, zijn wij voornemens in een afzondcrlijke stu

die te beschrijvcn, tesamen met een gedetailleerde bcspreking van dc 

inhoud van dit oudste in de Neder landen gedrukte rekenboekje (11 ) . 

He t boekje is een handleiding voor het penningrekenen en vertoont 

een grote overeenkomst met het tv/eede deel van de hiervdor door 

ons beschreven Enchiridion van Huswirt , terwijl ook enkele opgaven 

erin gelijkenis vertonen met opgaven uit het vierde deel van H u s 

wirt 's werkje. N u we echter al zagen, dat er reden is om aan de oor-

spronkelijkheid van diens werk te twijfelcn, rijst de vraag of Johan

nes de Cusa van Huswir t ' s werk overgenomen heeft of beiden van 

een andere, nu nog ongekende bron. W e l kan gezegd worden, dat 

de Algorismus van Johannes de Cusa in zovcrrc oorspronkelijk is, 

dat erin gerekend wordt met de Zwolse munten uit het begin der 16e 

eeuw. D e schrijver moct daarmec dus goed bekend geweest zijn. 

** * 

6. Thomas Bradwardine . « Arithmetica » Parijs 1505. 

(A I r ) Arithmetica // thome brauar // dini. 

O n d e r deze titel is een illustratic, met daarondcr : Jehan Lambert. 

Geheel onderaan op de pagina Iczen we : 

Venales reperiuntur invico sancti iacobi ad yma // ginem diue 

marie virginis c regione sancti benedicti. 

(11) Onder nr. 1213 is het boekje beschreven in de Nederlandse Bibliographic van 
1500-1540, 1, van W. Nijhoff en M. E. Kronenberg. Een beknopte bespre-
king vindt men in : De zestiende-eeuwse Nederlandse rekenboeken, 9, alwaar 
in de titel helaas enkele drukfouten geslopen zijn. Wij herroepen hier onze 
bewering, dat er geen exemplaar aanwezlg zou zijn in de bibliotheek van 
het Brits Museum. 
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(A Iv : bianco). 
(A 2r) Tractatus perutiles In // Arithmetica speculatiua a magistro 

thoma Branardini ex libris / / euclidus boecij et aliorum quam 
optime excerptus. 

(B 7v) <I Explicit arithmetica speculatiua thome bravardini // bene 
revisa et correcta a Petro sanchez Ciruelo ara // gonensi 
mathematicas legente Parisius Impressa // per Johannem 
lambert commorantem in vico sancti // iacobi ad intersignium 
diue virginis marie e regio // ne sancti benedicti. Anno incar-
nationis domini 1505 die // fero 31 mensis octobris. 

(B 8r en V : bianco). 
4° ; 16 bll, gesigneerd A - B, ongenummerd. Tekst : 90 x 143 mm, 
Gotisch, 39 rr. 

Thomas Bradwardine, afkomstig uit Chicestcr en geboren ca 1290, 
studeerde te Oxford - Merton college - en gcnoot daar een grote rc-
putatie als wis- en sterrekundige, filosoof en theoloog. In 1337 werd 
hij kanselier van St. Paul's in Londen. Als biechtvadcr van Edward 
III vergezelde hij deze naar het vasteland van Europa. Hij overlced 
te Londen, op 26 augustus 1349 (12). In het artikel in de Dictionary 
of national biography worden 6 werken van hem genoemd, van zijn 
Arithmetica alleen maar een uitgave te Parijs van 1502. D. E. Smith 
beschrijft een uitgave te Parijs van ca 1510, en vermeldt nog meer
dere uitgaven, o.a. dc hier beschreven Parijse uitgave van 1505 (13). 

Het werkje, dat herzien is door Pedro Sanchez Ciruelo (ca 1470-
1560, hooglcraar in dc wijsbegecrtc te Alcala), bevat de getallenleer 
en de leer der verhoudingen. Blijkens de tekst op A 2r heeft de 
schrijver uit andere werken geput. 

* * 
* 

7. Petrus Cracoviensis. « Computus astronomicus », zonder jaar en 
plaats van uitgave. 

(a Ir) Celeberrimi viri domini // Petri artium et medicina // rum 
doctoris Cracoviensis Computus Astro / / nomicus vniversis 
Scholasticis et viris ecclesia // sticis nonm/nus vtilis quam 
necessarius Incipit faelicitev 

(12) Dictionary of national biography 6, London 1886, 188-190. 
(13) D. E. Smith, Rara arithmetica, 61. 
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(a Iv : bianco) 
(a 2r) QUanta diligentie cura olim fuerit studentibus ac clericis de /,/ 

obseruatione festorum mobilium. ... 
(b 4v) Incipit aduentus domini sabato post katherina 

<I5umma visus est quod aduentus domini incipit in sabato 
scilicet in vespere sabati post / / katherine quod si festum ka-
therine fuerit in die sabati tunc aduentus domini incipi / / et 
sabato proximo sequenti festum katherine 
C Finis : 

4°; 12 bll, gesigneerd a - b (a 8 bll, b 4 bll), ongenummerd. Tekst 
91 x 143 mm, Gotisch. 40 rr. 

Over de schrijver hebben wij nergens iets kunnen vinden maar 
blijkbaar was hij uit Krakau afkomstig. Evenmin hebben wij het werk
je in enige bibliografic teruggcvonden. Het is een Computus, dat is 
een verhandeling over de kcrkelijke kalender met aanwijzingen voor 
het berckenen van de data der veranderlijkc feestdagen. Deze tijd-
rekcnkunde vinden we ook terug in 16e eeuwse rekenboeken, zo bij
voorbccld in In Arithmetica van Gielis vandcn Hoeckc van 1545 op 
pagina 171. Ook bij dc behandeling van de Arithmetica in het Li-
bellvs de vtilitate et harmonia artium van Nicolaas Brontius van 1541 
alwaar we op E 7r lezen : necessaria est Arithmetica... sacerdotibus... 
ut festorum mobilium 6 immobilium rationem teneant (14). 

* 

Bij dit zcvcnde deeltje van dc verzamelband willen wij de beschrij
ving cindigen. Dc inhoud van de overige acht decltjes bevat geen 
rekenkunde. W e geven hier in het kort nog de titcls : 

8. Johannes dc Brugis. Tractatus qui de varietate astro // nomie 
intitulatur, Antwcrpen, 1503 (15). 

9. Luciani inter Charonem et Mercurium dialogus. 
10. Cy commence le secret des secres aristote qui ensegne a cognoistre 

la complation des hommes et fames. 
11. Dit is een ordinantie ende een anslach gheordiniert bi on^en hey-

ligen vader die paeus Innocentius die achste... 

(14) De zestiende-eeuwse Nederlandse rekenboeken, 17, 23. 
(15) Nederlandse Bibliographic van 1500-1540, 1, nr, 1200. 
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12. Destructio Cabala, seu Cabalistice perfide ab loanne Reuchlin..., 
Keulen, 1519. 

13. Opvscvlvm de Bombyce. 

14. Interprctationes seu somnia Danietis prophets reuelata ab angelo 
missus a deo... 

15. Breue sanctissimi domini nostri domini Leonis diuina prouidentia 
pape decimi ad principes super correctione calendarii pro recta 

pasche celebrations, Rome, 1514. 

Dc zeven beschreven decltjes zijn, voor zover zc te dateren zijn, 
alle uit het begin der 16e eeuw. Tesamen bevatten ze alle onderwer
pen, welke in die tijd tot de rekenkunde geteld werden. De Arithme
tica der Middeleeuwen, dus de getallenleer en ook nog iets over ver
houdingen, vinden we in het boekje van Bradwardine ; de vaak hicr-
bij behandelde getallenmystiek in dat van Clichtoveus. Praktische 
rekenkunde, voor gehele getallen en breuken, met de toepassingen, 
leren we uit de boekjes van Huswirt en Tzwifcl, alsook uit het ano-
nieme vierde boekje. De Algorismus van Johannes de Cusa is voor 
het penningrekenen bedocld, die we ook nog in het boekje van Hus
wirt vinden. Het laatst beschreven werkje tenslotte is geheel aan de 
Computus gewijd. 

Het zou interessant zijn te achtcrhalen, wic de vrocgere eigenaar 
van de genoemde werkjes geweest is, en hoe ze in een band terccht 
gekomen zijn. Oude rekenboekjes zijn er wel, maar hoe ze bewaard 
gebleven zijn is niet bekend en van de vraag. wie zc gcbruikten en 
hoe het met dc studie der rekenkunde en het rekenonderwijs in de 
16e eeuw gcsteld was, is nog maar weinig te beantwoordcn. 

Wij hebben daarom nader naar de band R. 14.10 bij de Conser
vator van het Museum Plantin-Moretus geinformcerd. Helaas moest 
deze ons telcurstellcn wat betreft enige mcdcdcling over de herkomst 
van deze band. Wel echter kon hij ons vcrzekeren, dat de werkjes 
zich in een pcrkamentcn band van dc 16c-17e eeuw bevinden en 
daarin van meet af aan schijnen te zijn samengebondcn, dus dat de 
verzamelband R. 14.10, zoals ze thans bestaat, reeds in de I6c-17c 
eeuw tot stand gekomen is. 

A. Smcur (Gouda). 

200 



SUMMARY 

This article gives a description of the first seven booklets as they occur collec
tively in one single binding R. 14.10 in the library of the Plantin-Moretus Museum 
at Antwerp. 

1. Judocus Clichtoveus, De mystica numerorum, Paris 1513 ; containing a title-
page which is different from the one of the copy described in Smith's Rara 
arithmetica. 

2. Johannes Huswirt, Enchiridion novus algorismi, Cologne 1502; an unknown 
edition of this arithmetic. 

3. Anonymous, Algorismus novus dc integris, without place or date of publica
tion ; an edition, not the same as the one described in Smith's Rara arithmetica. 

4. Theodorus Tzwifel, Opuscula duo, Cologne 1505. 
5. Johannes Enclen de Cusa, Algorismus proiectilium, Zwolle 1502; the earliest 

arithmetic printed in the Netherlands. 
6. Thomas Bradwardine, Arithmetica, Paris 1505. 
7. Petrus Cracoviensis, Computus astrcnomiciis, without place or date of publica

tion ; a work not mentioned anywhere. 

These seven booklets contain all the subjects which, in the beginning of the 
16th century, were looked upon as the whole art of arithmetic, namely ; theory of 
numbers and mystery of numbers, proportions, practical arithmetic with the ope
rations for whole numbers and fractions, counter reckoning, and the computus. It 
would be interesting to know how they have collectively found their way into one 
single binding, and who has been the owner ; we, however, have not succeeded in 
finding this out. The only thing that can be stated is that the above-mentioned 
collective binding dates as far back as the 16th-17th centuries. 
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