
JOHANNES ENCLEN DE CUSA EN ZIJN 

« ALGORISMUS PROIECTILIUM », Z W O L L E 1502 

I. BIBLIOGRAFIE EN BIOGRAFIE 

Een der uitgaven van de Zwolse drukker Arnold van Kempen is 
een Algorismus proiectilium, van de hand van Johannes Enclen de 
Cusa en verschenen in 1502. Over de schrijver blijkt vrijwel niets 
bekend te zijn. Enige jaren geleden is op hem, hoewel niet als schrij
ver van het genoemde rckenbockjc. de aandacht gevestigd door W . 
Jannasch (I) maar de gegevens, die bij hem voorkomen, vragen ver-
betering en aanvulling. 

Wij willen thans beschrijven wat wij over Johannes Enclen de 
Cusa hebben kunnen achterhalen. Een volgend artikel zal aan de 
bespreking van zijn Algorismus proiectilium gewijd zijn. In een op-
zicht moeten wij ons oordeel over dit boekje herzien. In de bibliografie 
der zestiende-eeuwse Nederlandse rekenboeken hebben wij het als 
het oudst bekende Nederlandse rekenboekje beschreven (2). Zo mo-
gen we het echter niet meer noemen nu we weten, dat er in 1499 
— zonder drukkersadres maar van een Nederlandse drukkerij — een 
Arithmeticae summa van een zekere Georgius de Hungaria versche
nen is. 

W a t wij over Johannes Enclen de Cusa te weten gekomen zijn. is 
in hoofdzaak uit de verschillende werken, die van hem verschenen 
zijn. W e laten hier dus eerst een opsomming van die werken volgen. 
W a a r wij ons bijna steeds met fotokopieen moesten behelpen, zijn de 

(1) W . Jannasch, Reformationsgeschichtc Liibccks. Lubcck 1958. 191 en 380-382. 
(2) A. J. E. M. Smeur, De zestiende-eeuwse Nederlandse rekenboeken, s Graven-

hage 1960, 9 ; Enige zeldzame oude rekenboekjes, Scient. Hist. 3, 1961, 190 e. v. 
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bibliografische aantekeningen niet geheel volledig. De vcrkortingen 
zijn uitgeschreven waarbij de tocgevoegde letters, in tegenstelling tot 
de teksten zelf, niet cursief gedrukt zijn. Spelling en interpunctie zijn 
gehandhaafd, evenals eventuele drukfouten. Het teken / / geeft het 
einde van een regel aan. 

BIBLIOGRAFIE 

I. 
(a Ir) C Algorismus proiectilium de integris no // uus magistri 

Johannis de cusa. per pul // chris aritmetices artis regulis // 
earundemque probationibus opti ,// mis exornatus omni ho // 
mini cuiuscumque sta // tus extiterit ad / / modum vtilis / / 
et necessa // rius 

|[F3r0o?tTmiid p2oicct<Uttm DC ircgrfeHQ 
UU0 msigtftn 3lo(>ant0 DC CUO . cpul 

d?7i0 aiitmcncee ame results 
edruDC(^l>bdtionil>U0 opti 
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t'^cicntcntj*> 
moouvtdia 
cr ncccfHi 

rtu9 
Fig. 1. Titel der uitgave, Zwolle 1502. W a r e grootte. 

(b ^v) C Algorismus pioiectilium nouus de integris diligenti // opera 
per honorabilem virum artium liberalium Magis // trum 
Johannem enclen de cusa in hanc forman collec / / tus siue 
elaboratus [init [elicitei characterique // zuollis in ho // nesti 
viri Magistri Arnoldi Kempis officina primo com // missus 
Anno millesimo quingentesimo secundo vicesi // mo die men-
sis octobris 
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giaiGonTmtio.picctiluim notiiw 5cmrc«2i6ni{i0cnrt 
opera cl?o"o»'Jt'ilcm virurn arrium liberalium I^Djgif 
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ni9 fine claborat'' fin it fcUcif cl?aracteri(5 jiiollia in I;o 
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tnifliisBnno millcfimoquingciJtcfimorcainoo viccH 
mo Die mcnfie octobne 

Fig. 2. Colofon der uitgave. Zwolle 1502. Ware grootte. 

4"; 8 bll., a4-b4, ongenummerd. Tekst 91 x 142 mm, Gotisch, 35 rr. 
Er zijn dric exemplarcn bekend, namelijk ; Antwerpen, Museum 

Plantin-Moretus (R. 14.10) ; Londen, Brits Museum (8548.C.12) en 
Kiel, Univ. Bibl. (Ink. 131-2) (3). 

Het boekje bevat een handleiding voor het penningrekencn, gcvolgd 
door 10 « regulae ». In dc tekst komen noch Roraeinse, noch Arabi-
sche cijfers voor (4). 

* 
la. Er bestaat van de Algorismus proiectilium een manuscript-kopie, 

die aan dc vroegere Sint-Baafslibrije te Gent tocbehoord heeft. Z e 
is daar gekomen onder de abt Raphael de Marcatellis, bisschop van 
Rhosus (1478-1507), die de bibliotheek met vele handschriften uit-
breidde. 

<T Algorismus proiectilium de integris // nouus magistri 
Johannis de cusa. per // pulchris arithmetices artis regulis / / 
earunc/emque probationibus optimis // exornatus omni homini 
cuiuscumque // status extiterit admodum vtilis et // Neces-
sarius. 

2 kolommen, 37 rr. 
Het handschrift wordt thans bewaard in de bibliotheek van de 

(3) W . Nijhoff en M. E. Kroncnberg, Nederlandse bibliografie van 1500 tot 1540, 
s Gravenhage 1923-1961, nr. 1213, alwaar het exemplaar te Kiel niet vermeld 

wordt, ook niet in de aanvullingen; ook nr. 0390. W . Jannasch, 381. M. 
Maittaire, Annalium typographicorum V-1, Londini 1741, 363. G. W . Panzer, 
Annales typographici IX, Norimbergae 1801, 103, nr. 2, op naam van Johannes 
Enden de Casa. 

(4) Th. J. de Vries, Mercator sapiens. Zwolle 1957, 12-13. Zeer ten onrechte staat 
daar, dat er in het boekje Arabische cijfers voorkomen. 
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Sint-Baafskathcdraal te Gent (Hs 11, 2, Fol 25r-29v) (5). 
De tekst is gelijk aan die van de gcdrukte uitgave van 1502, be-

houdens 
a) vcrschillen in de abbreviaties, 
b) zesmaal komen Arabische cijfers voor, 
c) op Fol 26v, kolom 1 onderaan en 2 bovenaan, is tweemaal dczelfdc 

zin geschreven ; hetzelfde is gebeurd op Fol 27r, kolom 2 onder
aan en 27v, 1 bovenaan. 

d) de tekst is niet geheel complect; ze eindigt bij het begin van de 9e 
« regula », dit is bij b 4r, regel 19, van dc uitgave van 1502. 

Op Fol 29v ziet men op de cerste regel vooraan het oude cijfer-
tekcn voor 4, op de vijfdc, respcctievclijk derde regel van onder de 
getallen 21 en 60, 

Bij W . Jannasch, pagina 381, lezen we : 
Algorismus proiectilium de integris novus magistri Johannis de 
Cusa... Daventriae 1503 bei R. Paffraet 4° (vorhandcn Kiel 
U.B.). 

Het bedoelde werk is echter niet in Kiel aanwczig (6). 
De mcdcdeling over dezc Deventer herdruk van 1503 is afkomstig 

van Dr. J. Benzing tc Mainz, aan wie Jannasch ze ontlecnd heeft, 
zonder echter te controleren of er zich werkclijk een exemplaar te 
Kiel bevindt. De genoemde uitgave is in geen cnkcl bibliografisch na-
slagwcrk te vinden. Na correspondentie met Dr. J. Benzing en infor-
matie bij het Auskunftsbiiro der Deutsche Staatsbibliothek tc Berlijn 
is het volgende komen vast tc staan : 
a) de uitgave is in Duitse bibhotheken niet aanwczig ; 
b) Dr. J. Benzing zcgt zijn mcdcdeling ontlecnd tc hebben aan een 

manuscript van de « Preusische Gesamtkatalog », welk manuscript 
echter thans niet meer te raadplegen is ; 

c) in Kiel is wel een exemplaar van de Algorismus proiectilium. 

(5) K. G. van Acker, De handschriften der vroegere St.-Baaf.slibrije, Handelingen 
der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe reeks 
deel XIV, Gent 1960, 64 en 74. De Fol. nummering is door van Acker aan-
gebracht. 

(6) Zie ook Nederl. Bibl. nr. 01325. 
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Zwolle 1502. aanwezig. welk exemplaar tot nu toe niet bekend 
was en ook in de Nederlandse Bibliografie ontbreckt. 

Onze conclusie kan dus voorlopig niet anders zijn, dan dat Dr. J. 
Benzing zich wellicht vcrgist zal hebben en dat wc, zolang het tegcn-
deel niet gcbleken is, aan moeten nemen, dat de uitgave niet bestaan 
heeft. 

2. Een gewijzigde heruitgave is in 1514 te Wenen verschenen : 
( Ir) Algorithmus lines- // lis Proiectilium : de integris per pul

chris // Arithmetrice artis regulis : earundemque // proba
tionibus Claris exornatus : studi- // osis admodum vtilis et 
necessarius. // Hermannus Buschius ad lectorem. // (18-
rcgelig vers). 

Igontbmue hnea^ 
lie ^lomM: oeitegrfo pcrpulcb:fo 
anrbitiemcc arrte regulfe: earundeqj 
p:obartoni1:)ue clarfe c^oimmetftuiiv 
ofie admoou vrtlie t ncceffmm • 

Fig. 5. Titel der uitgave, Wenen 1514. Ware grootte. 

( 4r) Algorithmus proiectilium de integris : diligenti opera per 
Magistrum // Joannem Cusanum in hanc formam collectus. 
Finit feliciter. // Vienne impressus per Hieronymum Vieto-
rem ; et Joan- // nem Singrenium. xj. Julij. Anno domini. 
1514. 

JRlgdti'tbfftus (MOiectiliu tie inteen'd'.biligenti opera per XOagiftniitt 
31 oantient Cufanuin in bine fo:ml coMiCtae. ^init fdidttr* 

Sfienitetmp:efntd per i^aronyma^ieto:e ' . i^owt 
ncm)6mgrcttium.|^'.^Hlt|.3tmooni» i f t 4 * 

Fig. 6. Colofon der uitgave, Wenen 1514. Ware grootte. 
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4°; 4 bll, ongenummerd, 4v blank. Pagina 144 x 207 mm, tekst 105 
X 164 mm, Gotisch, 44 rr. 

Cambridge, Trinity College Library (T. 23.5). 
Het werk is besproken door F. P. Barnard en wordt in verschil

lende bibliografische naslagwerken vermeld (7). In de colofon noemt 
de schrijver zich nu Johannes Cusanus. Op de titclpagina komt de 
autcursnaam niet voor, wel die van Hermannus Buschius, op wiens 
naam D. E. Smith het vermeldt (8), maar die elders echter weer 
opgeeft, dat het door F. P. Barnard besproken werk van Nicolaas 
van Cusa is (9). 

Op 2v komt een zeer kort stukje « De progressione » voor, dat in 
de uitgave van 1502 ontbreckt. Voor het ovcrige is de tekst beknopter 
en wordt er in dc opgaven met andere munteenheden, soms ook met 
andere getallen, gerckend. De getallen zijn in Arabische cijfers ge
schreven. 

** 
* 

3. Evencens uit Wenen 1514, enkele maanden voor het vorige 
werkje verschenen, is : 
(A Ir) Tractatulus artificiose memorie / / omnibus cuiuscunqu^ 

etatis studiosis admo- // dum vtilis et necessarius. 
(B 2v) Tractatulus artificiose memorie finit feliciter. Impressus // 

Vienne per Hieronymum Vietorem et Joannem Singrenium. // 
Impensis vero venerabilis Magistri Joannis Cusani. // eius-
dem artis professoris. Anno domini Millesimo // quingente
simo decimoquarto. Die. xxij. // MARTII. 

4°; 8 bll, A6-B2, daarna 9 ongenummcrde bladen met op iedere pa-

(7) F. P. Barnard, The casting-counter and the counting-board, Oxford 1916, 275-
280. M. Denis, Wiens Buchdruckergeschicht bis M.D.LX, Wien 1782, 117, 
nr. 124. G. W . Panzer, Annales IX, 22, nr. 116. M. Maittaire, Annales typo
graphici II-1, Hagae-comitum 1722, 256; Annalium typographicorum V-1 , 321 
(alwaar abusievelijk op 1524 geplaatst). J. G. Graesse, Tresor des livres rares 
et precieux I, 1859, 77. W . Jannasch, 381, 

(8) D. E. Smith, Rara arithmetica, Boston-London 1908, 106. Over Hermannus 
Buschius zie men Nieuw Nederl. Biogr. woordenb. 2, 286, en Allg. Deutsche 
Biogr. 3, 637. 

(9) D. E. Smith, Computting jetons. New York 1921, 39. 
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gina 6 houtsneden (versierdc letters) en een tiende blad met een vers 
van Hermannus Trebelius. 

Wolfenbiittel, Herzog August Bibliothek (104.11 Quodlibetica-5) 
(10). 

Het werkje is gewijd aan mnemotechniek of gcheugenkunst. M. 
Denis laat in het midden of dc auteur tot het Italiaanse geslacht Cu
sanus bchoorde, ofwel uit het Duitse plaatsje Kues afkomstig was. 
Zoals blijken zal is de laatste onderstelling de enig juiste. 

^* 

4, De schrijver heeft het vorige werk opnieuw uitgegeven tc Leip
zig : 
(A Ir) Tractatulus artifici- // ose memorie omnibus cuiuscun- // 

que etatis studiosis admodum // vtilis et necessarius. 
(B 2v) Tractatulus artificiose memorie finit feliciter. Impressus // 

Lipsiee per lacobum Thanner Impensis vero vene // rabilis 
Magistri loannis Cusani. eiusdem artis piofe // ssoris. Anno 
domini Millesimoquingentesimo // decimonono. Die primo 
Marcij. 

4"; 8 bll, A6-B2, met houtsneden etc. als vorige werk. Gotisch, enkele 
gedichten Romeins. 

's Gravenhage, Koninkhjke Bibl. (225 J 26). H. Hamelraann geeft 
nog een exemplaar te Osnabriick. bibl. van het Ratsgymnasium, maar 
het werkje bleek aldaar niet te achterhalen, ook niet in een oudcre 
catalogus (11). 

In dc Nederlandse Bibliografie, nr. 3632, wordt een werkje be
schreven, dat gelijk aan het vorige is maar niet op naam van Johannes 

(10) M. Denis, Nachtrag zu seiner Buchdruckergeschicht Wiens, Wien 1793, 42, 
nr. 763. G. W . Panzer. Annales IX, 23, nr. 123. W . Jannasch. 381. 

(11) H. Hamelmann, De vita, studiis itineribus, scriptis et laboribus Hermanni 
Buschii, in : Herman Hamelmanns geschichtliche Werke, kritische Neuausgabe 
I, Miinster i. W . 1908, 177 (nieuwe pagina-nummering, 81). J. Ch. Adelung, 
Fortsetzung und Erganzungen zu Chr. G. Jochers allgemein Gelehrten-Lexico 
II, Leipzig 1787, 592. J. G. Graesse. Tre.sor 11, 1861, 314. W . Jannasch, 381. 
Nouvelle biogr. gen. 12, 658. 
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Cusanus staat (12). Het is evenals de Algorismus proiectilium in 1502 
te Zwolle gedrukt, door Arnold van Kempen. Uit de colofon blijkt, 
dat het een compilatie-werkje is ; de twee hiervoor genoemde uitgaven 
van Johannes Cusanus zijn dus niet oorspronkclijk. 
(A Ir) Aureum reminiscendi memorandique perbreue opusculum... 
(B 2v) Aureum artis memoratiue opusculum ex diuersis doctissimo-

rum virorum libris summa diligentia collectum peruigilique 
cura emendatum finit feliciter. zuollis Impressum et correctum. 
Per Arnoldum Kempen Anno a millesimo supra quingentesi-
mum secundum Ipsis idibus septembris 

4" ; 18 bll, A6-B, C, D4, met houtsneden, als vorige werk. Gotisch. 
Berlin, Preusische Staatsbibliothek. 
Het wordt hcrhaaldclijk aan Hermannus Buschius tocgeschreven. 

Soortgelijke werken zijn al ecrder verschenen, op naam van andere 
autcurs (13). 

* * • 

* • -

5. • - . • • ' , ... 

(A Ir) Textus lecture Arborum consanguinita // tis. affinitatis. 
cognationis spiritualis et // legalis. a multis mendis et erro-
ribus // (quibus antea plenus erat) per .M. // Johannem 
Cusanum bene // correctus atque purgatus // enigmatibus 
scitu dig- // nis additis : hie can /,/ dido exhibetur / / lecto
ri. // D. P. // J. C. 

(D 2v) Impressus est hie arborum textus in opulentissima // Impe-
riali ciuitate Lubeca per Vitum Blancken im // pensis vene
rabilis viri ac magistri Johannis Cusani // ipsarum arborum 
publici professoris Anno M.D.XXiij // quinta mensis Octo
bris 

4°; 14 bll, A, B. C4, D2. Gotisch. 
Volgens W . Jannasch bevindt zich een exemplaar te Liibeck, 

Stadsbibliothek. Dit is onjuist. Het is daar wel gev.'cest (Jur. I. 4°-
3432), maar sinds de laatste oorlog verloren geraakt. Daarvoor ech-

(12) Ook G. W . Panzer. Annales IX, 103, nr. 1. 
(13) Zie de aantekeningen bij Ned. Bibl. nr. 3632 en W . Jannasch, 381. 
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tcr is het al eens door I. Collijn beschreven, zodat over dit boekje 
toch nog enige bijzonderheden bekend zijn (14). 

Het handclt over verschillende mogelijkhcden van bloed- en aan-
verwantschap, met raadsels daarover, Het is het enige werk van dc 
schrijver, dat niet geheel in het Latijn gesteld is ; de tekst is gcdccl-
telijk Duits. Blijkcns de titel is het niet oorspronkclijk. W .̂ Jannasch 
merkt op : « cine Neuauflage von Johannes Andreaes bekanntem 
Traktat iiber die verschiedenen Verwandtschaften ». 

* 

6. Het volgende werkje, Parijs 1533, schijnt een enigszins gewij
zigde heruitgave van het vorige te zijn : 
(a Ir) DECLARATIO // Arboris Consanguinitatis, affinitatis, hoc 

est / / propinquitatis tam ciuilis quam spi- // ritualis. per 
loannem Cusanum // iam recens magna dili- // gentia edita. 

(c 6v) Lutetiee Parisiorum. expensis ipsius // authoris loannis Cusani 
Mosellani. // apud quem & prostant venales. // M.D.XXXIII. 

4"; 14 bll, a, b4, c6. Tekst 160 x 195 mm, Romeins, c 6r 36rr, 
Parijs, Bibl. Nat. (Res.* E.645) (15). 

V 
Tenslotte zijn nog twee werkjes op naam van Johannes Cusanus 

bekend, gedrukt te Antwerpen in 1532 en 1533. Ze bevatten een 
kort commentaar op de vier Evangclien : 

7. 
(A Ir) [Argumenta singulorum capitum generalia IV evangelista-

rum. ] 
(D 4v) C Impressum Antuerpie per me loannem de ghelen : // in 

platea Beguinarum commorantem. Impensis vero // M. loan
nis Cusani : qui et argumenta soluta / / oratione (saluo iudi-
cio meluis corrigentis) // apposuit. Anno virginei partus. // 
1532. die vero .27. // lulij. 

(14) I. Collijn, Bocktryckaron Vcit Blanck i Lubeck 1523-1525, in : Nordisk Tid-
skrift for Bok- och Biblioteksvasen Arg. XIII, 1926, 93. G. W . Panzer, An
nales Vn, Norimbergae 1799, 273, nr. 12. W . Jannasch, 381. 

(15) W . Jannasch, 381. Nouvelle biogr. gen. 12, 658. J. Ch. Adelung, Fortsetzung 
II, 592. 
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4°; 16 bll. A, B, C, D4, op iedere verso-zijde een houtsnede. Tekst 
100 X 151 mm, Gotisch. 

's Gravenhage, Koninklijke Bibl. (228 E 18) ; Luik, Univ. Bibl.; 
Parijs, Bibl. Nat. (A. 3900) (16). 

* 
8. Als vorige. Aan het einde van dc colofon : 

(D 4v) ... Anno virginei partus. // 1533. die veto 13. // lunij 
Londen, Brits Mus. 

BIOGRAFIE. 

De schrijver, of beter gczcgd dc bewcrker, van dezc bockjes noemt 
zich bijna steeds Johannes Cusanus. Allecn in de titel van nr. 1 staat 
Johannes dc Cusa en in de colofon daarvan Johannes Enclen de 
Cusa. In de colofon van nr. 6 lezen we Johannes Cusanus Mosella-
nus. Over zijn naam en herkomst hoeft dus geen twijfcl te bestaan ; 
de famiHcnaam is Enclen en hij was uit het Duitse plaatsje Kues, 
thans Bernkastel-Kucs, aan dc Moczel afkomstig. Nr. 1 is in de cata
logus van het Brits Museum op dc naam Enclen geplaatst; verdcr 
vindt men dc werken steeds bij Cusa of Cusanus. 

In 1523 is hij tc Liibeck door het Domkapittel uitgewczen, op grond 
o.a. van zijn voordrachten over dc ars memorativa. Dezc schijnen 
mede de oorzaak geweest te zijn, dat hij onder verdcnking kwam dc 
Lutherse leer tocgedaan tc zijn. In de Kapittclprotocollcn is tc lezen : 

Fuit convocatio facta dominorum et decretum. quod Jo. Cusa-
DUS debet exire civitatem nee legere artem memorativam in 
vulgari Lutheranis. 

W e mogen aannemen, dat Johannes, omdat het Domkapittel hem 
uitwees en hij dus onder de jurisdictie van dit Kapittel vid, clericus 
was (17). 

Dank zij de aantekeningen, die I. Collijn van het thans verloren 
gegane exemplaar, Liibeck 1523, gemaakt heeft is ons nog meer over 
de pchrijvcr ervan bekend. Aanhef en slot van dc opdracht op a Iv 
luiden : 

(16) Ned. Bibl. nr. 131 (van het exemplaar tc 's Gravenhage ontbreckt de ecrste 
katern) en nr. 132 (de heruitgave van 1533), met : vermoedelijk een bewer-
king van Georg. Simler dc Wimpina (Relmi.sius), Memorabiles evangelista-
rum figurae. W . Jannasch, 381 : crweiterte Neuauflage von Peter von Rosen-
heims Memorabiles evangelistarum figurae. 

(17) W . Jannasch, 380. 2 1 



Johannes Cusanus pio lectori Salutem... 
Datum // In Imperiali urbe Lubeca. Anno post virgineum par-
turn / / Millesimoquingentesimo vicesimotertio Anno peregri-
nati // onis sue philosophice / amore scientie. vigesimose-
cundo. 

Sinds 1501 is hij dus, volgens eigen mcdcdeling, rondgetrokken ; 
hij zal dus ca 1480 gcboren zijn. 

In 1502 is te Zwolle zijn cerste werk verschenen. Daarin wordt 
gerekend met de Overijsselsc munten uit die tijd, zodat het lijkt, dat 
de schrijver toen al sinds enige tijd in Zwolle vcrbleef. Heeft hij mis-
schien aan de Zwolse school onderwijs genoten ? Of misschien ecrder 
nog te Deventer ; de aldaar door zijn beroemdc stadgenoot Nicolaas 
van Cusa gestichte Bursa Cusana, speciaal voor leerlingcn uit Kues 
(18), bood daar tenminste een zeer goede mogelijkheid toe. Bij na-
vrage te Deventer konden echter geen gegevens gevonden worden om 
deze onderstelling tc staven. 

In de meeste van zijn werken lezen we in de colofon : Impensis (of 
expensis) Magistri Johannis Cusani. Hij heeft die werken dus op eigen 
kosten laten drukken en moet bijgcvolg in de plaatsen, waar ze ver
schenen zijn, verbleven hebben. 

Samenvattend komen wc nu dus tot het volgende. 

Johannes Enclen is ca 1480 te Kues aan de Moezel gcboren. Mogc-
lijk heeft hij te Deventer (Bursa Cusana) of Zwolle onderwijs ge
noten. In 1501 werd hij mecster in de vrijc kunsten. Hij was clericus 
en verblecf achtcreenvolgens te Zwolle (1502). Wenen (1514), Leip
zig (1519), Liibeck, waar hij in 1523 uitgewczen werd, Antwerpen 
(1532, 1533) en Parijs (1533). Er zijn van hem een achttal uitgaven 
bekend, over vier verschillende onderwerpen. Die over gcheugenkunst, 
de commentaren op de Evangclien, en over bloed- en aanverwant-
schap zijn niet oorspronkclijk. De twee over rckcnkunde zullen we in 
een volgend artikel nader onderzoeken ; nu kan alvast mcegcdeeld 
worden, dat ook die niet oorspronkclijk zijn. 

A. J. E. M. Smeur (Gouda). 

(IS) E. Vanstccnhcrghc, Le Cardinal Nicolas de Cues, Lille 1920, 4 c. v. 
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SUMMARY. 

A bio-bibliography is given of Johannes Enclen de Cusa, of whom appeared 
several books in the first half of the sixteenth century. The first of these was an 
« Algorismus proiectilium », printed in Zwolle, 1502. Johannes Enclen was born 
in Kues on the Mosel in about 1480. It may be possible, that he had his education 
in Zwolle or Deventer (Bursa Cusana). He was a clergy-man and stayed in Zwolle, 
Vienna, Leipzig, Lubeck, where he was exiled in 1523, Antwerp and Paris. His 
books, most of which he edited at his own expense, were not original. A next 
article will be devoted to the « Algorismus proiectilium ». mentioned above. 
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