
D E Z E S T I E N D E - E E U W S E 

NEDERLANDSE REKENBOEKEN 

AANVULLING OP DE BIBLIOGRAFIE 

A. ]. E. M. Smem. 

Het eerste deel van mijn studie De zestiende-eeuwse Nederlandse 
rekenboeken ('s Gravenhage 1960, pag. 8 tot en met 60) is een berede-
neerde bibliografie van deze rekenboeken. Verschillende daarvan, of ge
gevens erover, heb ik min of meer bij toeval gevonden en ik kon dus ver-
wachten ook na het verschijnen der bibliografie nog nieuwe gegevens tegen 
te komen. Dit is inderdaad geheurd. Daarnaast heeft H.L.V- de Groote 
de laatste jaren een en ander gepubliceerd waaruit ik welkome gegevens 
kon halen. Aldus is de hierna volgende aanvulling op de bibliografie ont-
staan. De pagina-vcrwijzing, tussen haakjes, aan het begin van een regel 
is een verwijzing naar de bibliografie in De zestiende-eeuwse Nederlandse 
rekenboeken. 

Vooraf wil ik apart een bron vermelden, die belangrijke bibliografi-
sche gegevens over de eerste twee a drie eeuwen van de tijd der gedrukte 
boeken bevat, namelijk de Catalogus van de bibliotheck van Isaac le Long 
(1744) (1), die deze in 50 jaar tijds verzameld had en welke bibliotheek 
in het voorwoord der Catalogus nog omschreven wordt als: 

Een Collectie van Boeken, raakende dc Negotie en den Koophandel, Wissels 
Beneffens eene Verzaamclinge van Boeken in de Reekenkonst. in aller-

ley Taalen, waar van de Nederduytsche genoegraam compleet zyn, sedert 
meer dan 200 Jaren herwaardts, gelyk ook veele van Deelen van de Mathesis, 
en van allerley Wetenschappen. 

De indeling der catalogus is volgens het formaat van de boeken. folio, 
quarto en octavo. Ik laat hier de nummers volgen, die voor mijn biblio
grafie van belang zijn. W a t tussen haakjes staat is toevoeging van mijzelf. 

(1) Voor titels zie men de aanvuUende literntuurlijst. De Catalogus is samengesteld 
vanwege de verkoop der bibliotheck. In het cxemplaar van dc universiteitsbibliotheek 
te Amsterdam van deze Catalogus is op de titclpagina de - gedrukte - verkoopdatum 
17 augustus met inkt gewijziqd in 7 September. Ook zijn in deze Catalogus bij de boeken 
met inkt de prijzen vermeld. 
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(Librl in Folio ; pag. 1 tot 48. nrs. 1 tot en met 453) 
(pag. 44) 401 Nieuwe Instructie der Loffelycken Consten des Re-

kenboccks / ende Rekeningh te houden nae die Italiaenschc 
Maniere / door Jan Ympyn Christoffels. Antwcrpen 1543-
NB. *t Eerste en oudste Boek van die Natuur, in 't Neder-
duytsch. 

(Libri in Quarto ; pag. 48 tot en met 179, nrs. 1 tot en met 1368) 
(pag. 159) 1077 Arithmetica / of Cyfferboek van Adriaan van 

der Gucht. Brugge 1569. 
1078 — Idem nieuwe Druk. Amst. 1594. 
1079 — van Martin Wenceslaus / Duytsch en Fransch. Mid-
delburg 1599. 

(Libri in octavo ; nieuwe pagina-nummering 1 tot en met 265, 
nrs- 1 tot en met 4117) 
(pag. 246) 3673 Nederduytsche Arithmetica van Gielis van den 

Hoecke. Antw. 1537. 
3674 — Item van deselve. 
3675 — Fransch en Duytsch. Ghendt 1552. 
3676 — van Michiel Coignet. Antw. 1576. 
3677 — Willem Raedt / van de Wisselroede. Antw. 1567. 
3678 — van Willem Raedt en Mich- Coignet. Antw. 1580. 
3679 — Julius Caesar van Padua. 1583. 
3681 — Van Hobbe Jacobsz. Helmduyn. Amst. 1569. 

(pag. 247) 3682 — Item verbetert door P.v. B. ibid. 
3684 — van Nicolas Petri van Deventer. Amst. 1583-
3685 — Item. Amst. 1598. 
3689 — van Godeuaert Gomparst en Mart, van Dyckc. Antw. 

1591. 
3690 — van deselve. Antw. 1593. 
3695 — van Jaques van der Schuere. Haarl- 1600. 

(pag. 251, nr. 3796 «Nedersaxische Arithmetica*, verschenen te 
Hamburg, en daarna :) 

3797 — Mart. Carl. Creszfelt. Deventer 1557. 
(pag. 252) 3835 Pactique pour Brievemcnt apprendre a Ciffrcr, 

Anv. 1565. 8. 
(pag. 253, nr. 3842 «Arithmetica Latina», verschenen te Parijs, 

en daarna :) 
3844 — Petri Rami, Lugd- Bat. 1584. 

(nr. 3853 «Arithmetique Fran<;ois», verschenen tc Parijs, en 
daarna :) 
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3854 

3855 
3856 
3857 
3858 

3862 
3864 

— 

— 
— 
— 
— 

.— 
— 

Vale 
Anv. 
Item 
Item 
Item 

nt. Mcncher, Anv. 1561. Item 2. 
1556. Item Pratique, Anv. 1550. 
Rott. 1589. 

en 3de Partie, 
1 voll. 

Pratique, Anvers 1565. Item, Anv- 1564. 1 voll. 
Anvers 1570. 

Item Augmenti par Mich. Coguet. Et Questions 
Inge tiieuses, Anvers 157.3 
Gemme Plerison, Anvers 1582. 
Simon Stevii, Leyden 1585. 

Nr. 3675 heeft geen titelvermelding maar het lijkt mij, dat we het wel mo-
gen identificeren met het door mij reeds op pag. 31 beschreven Een dobbel 
cyffer rekebouck.... ling liure des doubles comptes en cyfre. 

De vermelding bij nr. 3679 wekt de indruk, dat het om een Neder-
lands rekenbock gaat, Het bedoelde boekje is cchter in Straatsburg ver
schenen. (2) 

Nr. 3835 is zonder auteur vermeld; het betreft een rekenboek van 
Valentin Mennher. 

De bij nr. 3862 genoemde auteur is Gemme Phrison, Gemma Frisius. 
De nrs. 3676, 3677, 3681 en 3690 zullen in de hierna volgende aan

vulling nog ter sprake komen. De overige nummers zijn in mijn bibliogra
fie gemakkelijk terug te vinden. 

Voorzover de boeken van de verzameling van Isaac le Long nog be-
waard gebleven zijn, zijn ze waarschijnlijk te identificeren. In het reken
boek van Martin Wenceslaus vond ik, in het enig-bekende exemplaar 
uit de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam, voorin in handschrift de 
aantekening : «Cat- de Lelong 1743». Wellicht bevatten ook de andere 
boeken uit de verzameling zo'n aantekening. 

De in mijn bibliografie genoemde auteurs, die ook over boekhouden 
geschreven hebben, komt men tegen in de artikelenreeks Galerie des 
grands auteurs comptables van E. Stevelinck en R. Haulotte, in het tijd-
schrift Documentation commerciale et comptable. en wel: 

Valentin Mennher. 14, 1958, nr. 159, pag. 19-23. met ccn reproduktie van 
de titelpagina van Practique brifve, 1550 (pag. 20) 
en van Practieqve Pour Brievement apprendre a Cif-
frer. 1565 (pag. 22). Ook: nr. 161. pag. 27-31 en 
nr. 162, pag. 27-29. 

(2) D.E. Smith, Rara aritlunetica, 368, 370. 
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Nicolas Petri- 15, 1959. nr. 177, pag. 37-43. met een reproduktie van de 
titelpagina van Practieqve, 1591 (pag. 38) en van 
Practieqve. 1596 (pag. 39). 

Martin Wenceslaus. 16. 1960, nr. 182, pag. 25-28 en 30, met een repro
duktie van de titelpagina van T' Pondament, 1599 
(pag. 27). 

Elcius Edouard Leon Mellema. 16. 1960, nr. 1S9. pag. 31-34 en 38. 
Martin van den Dycke. 17, 1961, nr. 197, pag. 19-22. 
Simon Stevin. 18, 1962, nr. 205, pag. 27-32 en nr. 209. pag. 31-36. 
Jean Coutereels. 18, 1962, nr. 216, pag. 29-33. 

AANVULLING O P DE BIBLIOGRAFIE 

DER Z E S T I E N D E - E E U W S E NEDERLANDSE REKENBOEKEN 

(pag. 8) Enchiridion algorismi, Deventer 1498, 1499. 
De uitgave van 1499 wordt nog genoemd door J. Miiller (pag- 71), 

die naar M. Campbell verwijst en door S. Giinther (pag. 301), die naar 
J. Miiller verwijst. De bibliothecaris te Oxford heeft mij, op een verzoek 
om zo nauwkeurig mogelijk na te gaan waar M. Campbell's vermelding 
op berusten kan, meegedeeld : 
1) Voor de editie van 1499 verwijst M. Campbell naar : Bibl. Bodl. I, p. 
73. In geen enkele uitgave echter der Bodleian Catalogue, op pag. 73 noch 
elders, is door M. Campbell genoemde druk vermeld-
2) Voor de editie van 1498 verwijst M. Campbell naar Cat. BodL 1853 
I, p. 44. In de uitgave der Bodleian Catalogue van 1843 (niet van 1853) 
is een druk van Paffraet van 1498 vermeld maar dat moet toen al een 
fout geweest zijn, omdat bij alle andere titels in deze catalogus de kast-
nummers geschreven zijn, behalve bij genoemde uitgave van Paffraet. 
3) Een vergissing kan goed hierdoor gemaakt zijn. dat de Bodlciana 
twee anonieme, ongedateerde, rekenboekjes van Cornells van Zierikzec 
bezit, die dan voor werkjes van Paffraet aangezien zijn.(3) 

De verwijzingen van M. Campbell naar de Bodleiana hebben dus 
geen waarde. Maar nog niet beantwoord zijn de volgende vragen. Voor-
eerst, hoe is L. Hain in 1826 tot zijn vermelding van de uitgave van 1499 
geJcomen, en vervolgens op welke grond is de uitgave van 1498 in de Bod
leian Catalogue van 1943 vermeld ? 

(pag. 8) De aanduiding : «zestiende-ecuwse» is niet meer juist omdat cr 
een inkunabel te vermelden is, namelijk : 

(3) Dit is ook de veronderstelling van M.E. Kronenberg, Contributioas, 63. 



1499 Arithmeticae summa tripartita Magistri georgij de hungaria 
Incipit [eliciter. 

(Colophon, b 4v) Finitum hoc opusculum. Anno domini 1499 
Nonae per se Aprilis 
Quid michi pro meritis pro quove labore salutem. 
Reddet. in etherea qui sedet arce deus. 

4", 14 pagina's (in bovenstaande titel zijn de abbreviaties uitge-
schreven). 

Voor uitvoerige gegevens over deze inkunabel verwijs ik naar mijn 
inleidende studie bij een facsimile-uitgave ervan.(4) Exemplaren bevinden 
zich in Parijs (Bibliotheque nationale), Budapest (nationale bibliotheek), 
Giessen (universiteitsbibliotheek), Wolfcnbuttel (Herzog August biblio
theek, incorapleet), Manchester (John Rylands library) en Liverpool 
(Atheneum). Het boekje is gedrukt door de Regulieren van het klooster 
te Den Hem bij Schoonhoven. De munten waarmee in de opgaven gcre-
kend wordt wijzen crop, dat het geschreven is voor gebruik in Zwolle of 
omstreken. Behandeld worden de rekenkundige bewerkingen voor gchcle 
getallen, daarna nog eens maar dan voor penningrekenen en tenslotte, in 
het derde deel, vijftien praktische voorbeelden. Een zeer opmerkelijke 
bijzonderheid is het gebruik van (op pag. a 2r) van de benamingen cuen-
tus (10*), milon (10') , summa (lO'^) en draga (10") . 

(pag. 9) Van Algorismus proiectilium van Johannes Enclen de Cusa is 
wel een exemplaar in [ 11 ], de bibliotheek van het Britse museum. Ook is 
cr nog een exemplaar in de universiteitsbibliotheek te Kiel. 

De volgende vermelding acht ik onjuist: 

1503 Johannes Enclen de Cusa, Algorismus proiectilium. Deventer. Rich. 
Paffraet, 1503. 4°. 

Zie : Nederlandse Bibliografie 01325 ; het bestaan van deze uitgave wordt 
daar ook in twijfel getrokken. 

Johannes Enclen de Cusa is ca 1480 te Kues aan de Moezel geborcn. 
Hij verbleef in Zwolle, Wenen, Leipzig, Liibeck. Antwerpen en Parijs.(5) 

(pag. 10) Volgens W . van Eeghem zou de drukker Thomas van der Noot 
(ca 1475-1525) wel de auteur van Die maniere om te leeren cyffren van 
1508 kunnen zijn. Overtuigende argumenten geeft hij cchter niet. (6) 

(4) A.J.E.M. Smeur (2). 
(5) A.J.EJ/I. Smeur (1), 21, 22; over een uitgave van 1503, pag. 15. 
(6) Aan het boekje is nog een artikel van P. Bockstaele gewijd. 
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(pag. 12) In Addenda 1939 op pag. 22 geeft D.E. Smith als aanvulling 
bij Rara arithmetica pag. 183 : 

Change «Ed. pr. > of Vander Hoecke to 1514. An examination of the edi
tions in the British Museum shows that the date 1514 is correct. 

D.E. Smith wijzigt hier dus zijn aanvankelijk opgegeven jaartal 1544 in 
1514. Zoals ik al meegedeeld heb zijn beide fout; dc juistc datering is 
1545. 

(pag, 13) Een Zeger 's Hertoghen was te Antwerpen notaris van 1534 
tot 1565. Waarschijnlijk is dit dezelfdc als dc door mij genoemde deken 
van het schoolmeestersgilde. (7) 

(pag. 14) Over Godevaart Comparst zijn nog enkele aantekcningen tc 
vinden. (8) 

(pag. 15) Van Een sonderlinghe boeck bi Gieles vanden hoecke, Ant
werpen 1537, is sinds enkele jaren ook een exemplaar in [1] , de Konink-
Jijke bibliotheek te 's Gravenhage. Het is niet geheel volledig ; het vijfde 
blad (Al ) ontbreekt. 

(pag. 18) In de tweede druk van Geschichte der Mathematik I, pag. 144 
geeft J.E. Hofmann achter de naam Gemma Frisius op het jaar 1542, al-
dus - ten onrechte - de indruk wekkend, dat de eerste druk van Arithme
ticae practicae methodus facilis van dat jaar zou zijn. Dit moet natuurlijk 
1540 zijn. 

(pag. 19) In mijn bibliografie staat een storende fout in dc titclbeschrij-
ving van de uitgave van 1562 van Arithmeticae Practicae Methodus Faci
lis. Het jaartal M-D.LXXI moet zijn M.D.LXII. 

(pag 23) Toegevocgd dient te worden een rekenboek, in 4 dclen, van 
Antonius (of Anatolius) de Barres: 

1545 Arithmeticae practicae libri IV. 
Leuven, 4°. 

Deze titel is vermeld door D.E. Smith, Rara arithmetica pag. 238 en A. 
Quetelet pag. 77. In Belgische of Nederlandse bibliotheken is geen exem-

(7) H.L.V. de Groote (3), 152. 
(8) H.L.V. de Groote (1), 161 en P. Bockstaele in Nationaal biograiisch woordeii' 

boek I, 322. 
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plaar aanwezig, ook met in de bibliotheek van het Brits museum of in de 
bibliotheque nationale te Parijs. In Biographic nationale de Belgique komt 
de auteur niet voor. 

(pag. 28) Bij de herdrukken van Valentin Mennher's werken dient nog 
vermeld te worden : 

1590 Livre d'arthmetique contenant plusieurs belles questions B 
demandes. bien propres 6 vtiles a tous Marchans, par M. 
Valentin Mennher. Reueu par M. Melchior van Elstaer. 

A Anvers : Chez Martin Huyssens. a la part Oriental de 
I'Eglise nostre Dame, au Lion d'Or. Anno 1590. 
8", 126 pag., [13. bibliotheek der Columbia-universiteit].(9) 

Het boekje heeft geen colophon; ook geen indeling in hoofdstukken. Er 
is wel een onderverdeling in dc tekst. Behandeld worden de omrekeningen 
van verschillende munten. Van welk rekenboek van Valentin Mennher 
het een herdruk is kan ik zonder naderc vergelijking niet zeggen. De titel 
is gelijkluidend met die van Livre dArithmeticque van 1561. Op grond 
van de korte mededeling over de inhoud, die ik van de bibliothecaris der 
Columbia-universiteit ontvangen mocht, zou Arithmetique van 1563 in 
aanmerking komen. D.E. Smith zegt ervan : (10) 

Printed forty years after his «Practiqvc)i>, it is naturally different from that 
in detail but not in purpose. 

Hij verwijst hier dus naar Valentin Mennher's eerste rekenboek van 1550 
maar zoals ik vroeger al opgemerkt heb heeft D E . Smith die uitgave van 
1550 niet eens gekend. 
Valentin Mennher werd geboren omstreeks 1521 ; op 11 augustus 1550 
vinden we zijn naam als Wallant Mennher. oud 29 jaar. Op 26 augustus 
1549 werd hij poorter van Antwerpen. In datzelfde jaar is hij ook lid van 
het schoolmeestersgilde in die stad geworden. Als poorter werd hij inge-
schreven als : «Valentyn Menhier Janss. van Ausburch* ; zelf noemt hij 
zich echter steeds afkomstig van Kempten (ca 100 km. van Augsburg). 
Hij was gehuwd met Margriet Broomans. Het huwelijkscontract is op-
gesteld voor notaris 's Hertoghen Sr. (11) te Antwerpen. Ik had vroeger 

(9) Ik heb over dit boekje gegevens gekregen van de bibliothecaris der Columbia-
universiteit. Zie ook D.E. Smith, Rara arithmetica, achterin op dc derde der ongenum-
merde pagina's van de Addenda. Ook ; D.E. Smith. Addenda 1939, 29. Over Melchior 
van Elstaer heb ik niets kunnen vinden. 
(10) Addenda 1939. 29. 
(11) Is dit dezelfde als die we reeds als schrijver van een rekenboek tegengekomen zijn ? 
Zie hiervoor, de aantekening bij pag. 13. 
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al opgemerkt, dat hij na 4 juli 1570 ovcrleden is ; we weten nu nog, dat 
dit voor 4 april 1571 geweest moet zijn. (12j 

(pag. 32) In de catalogus van de bibliotheek van Isaac le Long (pag. 251, 
nr- 3797) is de eerste uitgave van 1557 van Arithmetica van Creszfelt 
vermeld. W e hebben hier dus nogmaals een aanwijzing dat die uitgave 
inderdaad bestaan heeft. 

Onjuist lijkt mij de vermelding van D.E. Smith (13) van : 

1563 (Arithmetica), Creszfelt. 

Nergens ben ik enig gegeven over zo'n uitgave tegengekomen en in de 
editie van 1577 wordt alleen maar die van 1557 genoemd. 

(pag. 35) Van het volgende rekenboekjc is slechts bekend, dat er een 
drukkersoctrooi voor aangevraagd is : 

1563 Een cort ttactaet Algorismi. 
Gent, Gheeracrt Salenson. 

Het octrooi is aangevraagd op 2 augustus 1563 en verleend voor 6 jaar. 
Ik heb het boekje niet terug kunnen vinden en evcnmin op enigc wijze 
zekerheid kunnen verkrijgen of het inderdaad gedrukt is. (14) 

(pag. 36) Bij de rekenboeken van Willem Raets (15) moet ik dc nummers 
3676 en 3677 uit de Catalogus van Isaac le Long (pag. 246) tcr sprake 
brengen. Bij de door mij geciteerde titel van Raets' rekenboek van 1566, 
volgens de opgave van C. Le Paige, heb ik al aangegeven het in een band 
ermee gebonden Practyck om lichtelyck te leeren visieren alle vaten metier 
wisselroede M.D.LXVll. Dit is nr.3677 uit de lijst van Isaac le Long. 
Indien met nr. 3676 een apart rekenboek van Michiel Coignet bedoeld is 
dan is het er een, dat ik niet terug heb kunnen vinden. Omdat echter bij 
nr. 3677 het deel over het «Visieren», wat met de «wisselroede» gebcurdc, 
apart aangegeven is lijkt mij het volgende aannemelijk : 
Nr. 3676 is de door mij reeds vermelde heruitgave door Michiel Coignet 
van Arithmetica van 1580 van Willem Raets, waarin op Alv, de kecrzijdc 
van de titelpagina, voorkomt: 

(12) H.L.V. de Grootc( I ) . 162-164, en (3). 164. 
(13) D.E. Smith. Addenda 1939, 33 : Also add to the Cressfelt list an edition s.l. 1563. 

(14) M. Baelde, 48, nr. 68. Verdere navraag heb ik gedaan bij de beer M. Baelde en 
bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. 

(15) Enige aantekcningen over Willem Raets in H.L.V. de Groote(3), 154. 
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Extract vande Priuilegie Ghegeuen tot Bruessel den 22. May, 1576. 

W e mocten dan aannemen, dat het boekje op grond van deze «Priuilegie» 
op 1576 gedatecrd is. 
Nr. ZSn is het deel van de wisselroede, hiervoor vermeld. 
Nr. 3678 is het deel over de wisselroede in de uitgave van 1580, op dc 
titelpagina ervan reeds aangekondigd (16) en op pag- M Ir beginnend 
met een nieuwe titclpagina : 

Practycke om lichtelijc te leeren visieren alle Vaten metter Wis-
selroede: Door W i l l e m Raedts, Maestrichter. Van nieus ouer-
sien, ende in veel plaetsen verbetert ende met seer profytelycke 
aenvvysinghen vermeerdert, ende verciert: Door Michiel Coig
net. T'hantwerpen, By Hendrick Hendricksen. 1580. Met Priuile
gie van X Jaren. 

Mijn titelbeschrijving van Arithmetica van 1580 dient nog aangevuld te 
worden met : 

(Colophon, Q 3r) Thantwerpen, ten huyse van Hendrick Hen-
dricsen. 1580. 

(pag. 37) J.E. Hofmann noemt (17) N. Petri en N. Pieterszoon, aldus 
ten onrechte de indruk wekkend. dat het om twee verschillende personen 
gaat. D.E. Smith vermeldt van het rekenboek van Nicolaus Petri nog ccn 
heruitgave (18) : 

1576 Arithmetica. Nicolaus Petri. Amsterdam. 

Van zo'n heruitgave is mij niets bekend ; nergens ben ik enige verwijzing 
emaar tegengekomen. Ik herhaal hier wat ik al eerder geschreven heb, 
dat in dc uitgave van 1583 alleen maar naar de eerdere uitgave van 1567 
verwezen wordt (19). Op 13 november heeft Nicolaus Petri van Deven
ter, te Amsterdam, octrooi op zijn rekenboek gevraagd (20). 

(16) Het is geen aparte uitgave maar hoort bij Arithmetica van 1580. 
(17) Geschichte I, 2e druk, 143. 
(18) Rara arithmetica, 325. 

(19) D. E. Smith vermeldt ook de uitgave van 1567. dus 1576 kan bij hem geen 
drukfout zijn maar mogehjk heeft hij het jaartal 1576 uit een bron waarin wel een druk-
fout gemaakt is. Het blijft zeer te betreuren. dat in zo'n uitvoerige en kostbare bilbio-
grafie als die van D.E. Smith alleen maar in de inleiding enkele bronnen genoemd worden 
maar dat voor zijn honderden vermeldingen iedere nauwkeurige aanduiding ontbreekt. 
(20) M. Baelde, 53, nr. 114. 
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(pag. 41) De titelbeschrijving van het Cijfer houck, 1569, van Adr iaan 
vander Gucht moet aangevuld worden m e t : 

(Colophon, 123v) Brugis Flandrorum excudebat Petrus Clericus 
Typographus a Regia Maiestate admissus. Anno M.CCCCC. 
LXIX. Cum Gratia & Priuilegio (21) . 

(pag. 43) Het door mij beschreven exemplaar van het Rekenboeck van 
Hobbe lacobsz. Helmduyn, Op nieus ghecorrigeert ende verbetert, door 
P.V.B. is hetzelfde als nr. 3682 uit de Cata logus van de bibliotheek van 
Isaac le Long. Uit de titel blijkt, dat het geen eerste uitgave is. N u is nr . 
3681 uit de lijst van Isaac le Long blijkbaar een eerdere uitgave, omdat 
daar de aanduiding «verbetert door P.V.B.» ontbreekt. Deze uitgave zou 
dan ook te Amsterdam en in 1569 verschenen zijn (22)-
Volledigheidshalve vermeld ik, dat nr. 3683 uit de lijst van Isaac Ic Long 
nog een 17e eeuwse herdruk van het genoemde rekenboek geeft, nml. : 
«—Item oversien en verbetert door Abr. van den Berg. Amst. 1618». 

(pag. 4 3 ) , H .L .V. de Groote heeft twee boekjes van Frangois Flory be
schreven, die in mijn lijst ontbreken (23) . 

1572 Tariffe, iv table proportionelle des changes en Anvers et 

ailleuTS sur plusieurs places de I'Europe, & leur retour, pour sou-
dain trouuer son compte faict. en quelques calculation que ce soit. 
Ensemble vne Reduction des monnoyes, poids & aulnages de plv-
sieurs villes & Regions foraines, a I'argent, poids & mesure d'An-
uers. & d'cntre elles. Tresutile & profitable, a toute sorte de 
Marchants. 
Par Frangois Flory de Lille, arithmeticien. 
La Table & I'Epistre au Lecteur. monstrent le continu & vtilite 
du liure. 

(21) Het boek heeft 6 inleidende pagina's en daarna 124 eenzijdige genummerde. waar-
van de laatste bianco is. H.L.V. de Groote(3), 155, deelt mee. dat er nog een exemplaar 
in de Stadsbibliotheek te Brugge is. Ook geeft hij nog een verwijzing naar een bespre-
king van vander Gucht's rekenboek. 
(22) Een eerdere uitgave dan 1569 heb ik niet teruggevonden, evenmin als de genoemde 
heruitgave van 1618. De door mij beschreven uitgave is die uit de universiteitsbibliotheek 
te Amsterdam (Sign. 2563, Bl). Er is aldaar nog een exemplaar (Sign. 976, E46) van 
dezelfde uitgave, maar incompleet (M 8 en N 1-4 ontbreken). Geen van beide boekjes 
heeft een aanduiding, dat het uit de bibliotheek van Isaac le Long afkomstig zou zijn. 
(23) H.L.V. de Groote(2), 144 en (3), 155-163; ook in Nationaal biografisch woorden-
boek I, 524-527. 
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En Anvers, Par Gillis vanden Rade, pour ledit Flory. 1572. Avec 
privilege povr huict ans. 
(Colophon, pag. 797) En Anvers. De L'Imprimerie de Gilles 
vanden Rade, LAn M.D.LXXIL 
8", 24 ongenummerde. 797 genummerde pagina's, [11. Brits Mu
seum, Londen (24)] . 
1577 Les Practiques de Chiffre de Frangois Flory de Lille Arith
meticien, 6 Maistre d'Escole en diuers Langages, au Bassin d'or, 
pres I'Eglise nostre Dame. Contenans toute sorte de Comptes 
journellement visitez entre Marchans 6 Bancquiers, au faict de 
leurs traffiques & Changes. Le tout mis par bon ordre, claire-
ment. au bref, & tresutile a la ieunesse. 
En Anvers Imprime par Mathieu de Riche. 1577 Auec Priuilege 
du Roy pour quatre ans. On les vend chez ledict Flory. 
8°, 64 ongenummerde pagina's, [Bibliotheque nationale, Parijs]. 

Francois Flory is geboren te Rijsel, ca 1540. Op 26 maart werd hii poor
ter van Antwerpen en op 10 juni 1563 lid van het schoolmeestersgilde 
aldaar. Uit de titel van het boekje van 1577 weten we. dat hij in dat jaar 
nog in leven was en tc Antwerpen woonachtig. Daarna is er niets meer 
van hem bekend. 
Het boekje van 1572 is geen lecrboek der rekenkundc zoals dc andere, 
die door mij beschreven zijn. Het bevat tabellen voor het omrekenen van 
Antwerpse munt op die in verschillende andere Europese steden, met tcl-
kens een of meerdere berekeningsvoorbcelden. 
Uit het voorwoord van het boekje van 1577 blijkt, dat Flory al in 1572 
het plan ervoor had ( a2r) : 

Avec mes Tariffes de Change sur toutes places, imprimees des I'an 1572, 
i'obtinz aussi Priuilege de mettre en lumiere mon Arithmetique fort copieuse & 
pleine de belles Reigles pour les Marchans: 

Het boekje bevat voorbeelden van optellen, aftrekkcn, vermenigvuldigcn 
en dclen, herleidingstabellen voor munten, maten en gewichten, en enkele 
practische regels. 
De eerste herleidingstabel (a 7r) is die voor «deniers» (penningen) in 
«soulz» (schellingen) ; ze berust op een herleiding van de breuken 2/12, 
3/12 11/12 tot een stambreuk of een som van stambreuken (25) : 

(24) Van dit boekje en het volgende zijn microfilms in de Stadsbibliotheek te Antwerpen. 
Ik dank de direkteur ervan, dat ik beide microfilms in Gouda ter bestudering heb ge
kregen. 
(25) Dus overeenkomstig de bekende oude Egyptische rekenwijze. 
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7/12 = 1/3-f 1/4 
2/12 = 1/6 8/12 = 1/3-t-1/3 
3/12 z= 1/4 9/12 = 1/2-f 1/4 
4/12 = 1/3 10/12 = 1/2-1-1/3 
5/12 = I/4-f 1/6 11/12 = 1/2-M/3+1/12 of 
6/12 = 1/2 1/2 + 1/4 + 1/6 

De herleidingen voor 9/12, 10/12 en 11/12 zijn die van resp- 3/12. 4/12 
en 5/12, vermeerderd met 1/2. Op deze wijze zou voor 7/12 de herleiding 
1/2+1/12 meer voor dc hand liggen en voor 8/12 de herleiding 1/2+1/6. 
Op pag. a 7v is op soortelijke wijze een herleidingstabel voor «soulz» als 
deel van een «liure» (pond) gegeven, dus een herleiding van de breuken 
2/20,3/20 19/20: 

11/20 = 1/2 + 1/20 
2/20 = 1/10 12/20 = 1/2+1/10 
3/20 = 1/10+1/20 13/20 = 1/2+1/10+1/20 
4/20 = 1/5 14/20 = 1/2+1/5 
5/20 = 1/4 15/20 = 1/2+1/4 
6 /20=1 /5+1 /10 16 /20=1 /2+1 /5+1 /10 
7/20 = 1/4 + 1/10 17/20 = 1/2 + 1/4 + 1/10 
8/20 = 2/5 (!) 18/20 = 1 /2+1/5+1/5 
9/20 = 1/4 + 1/5 19/20 = 1/2 + 1/4 + 1/5 

10/20 = 1/2 

Op pag. a 8r worden op dezelfde wijze «onces» tot dclen van «lb. de 
poids» (pondgewicht) herleid, dus de breuken 2/16. 3/16 15/16. 
waarbij echter voor 1/16 steeds 1/4x1/4 aangegeven is : 

1/16 = 1/4 X 1/4 9/16 = 1/2+1/4 x 1/4 
2/16 = 1/8 10/16 = 1/2 + 1/8 
.3/16 = 1/8+1/4 X 1/4 11/16 = 1/2 + 1/8+1/4 x 1/4 
5/16 = 1/4+1/4 X 1/4 12/16 = 1/2+ 1/4 
4/16 = 1/4 13/16 = 1/2 + 1/4 + 1/4 x 1/4 
6/16 = 1/4+1/8 14/16 = 1/2+1/4+1/8 
7/16 = 1/4 + 1/8 + 1/4 X 1/4 15/16 = 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/4 x 1/4 
8/16 = 1/2 

(pag. 43) Van Arithmetices praxis, 1573, van Petrus Beausardus is ook 
een exemplaar in [13], de bibliotheek der Columbia-universiteit (26). 

(pag 46) Anthoni Smyters is ca 1545 te Antwerpen geboren en niet v66r 
juli 1625 te Amsterdam ovcrleden. Hij was gehuwd met Margriet Crcc-

(26) D.E. Smith, Addenda 1939, 38. 
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mers. Op 26 oktober 1566 werd hij als schoolmeester te Antwerpen aan-
genomen ; hij hield op verschillende adressen school. In 1571 was hij korte 
tijd in Lier. In het najaar van 1584 week hij uit naar Nederland en vestig-
de zich te Amsterdam (27). 

(pag. 47) Mellema werd poorter van Antwerpen op 2 december 1569-
Vanaf die datum (misschien al vanaf 1565) woonde hij in die stad, tot 
1574. Van 1574 tot 1581 verbleef hij te Aken, van 1581 tot 1582 weer 
te Antwerpen, vervolgens tot 1590 te Haarlem en daarna tc Leiden. H.L. 
V. de Groote heeft uit de tekst van Mellema's rekenboek, die hij nauw
keurig bestudeerd heeft, kunnen merken, dat Mellema fel anti-rooms was 
en bovendien ook anti-lutheraans ; waarschijnlijk was hij Calvinist (28). 

(pag. 50) Bij D.E. Smith (History I, pag. 343) vindt men de bewering, 
dat L'Arithmetique van Simon Stevin eerst in het Vlaaras gepubliceerd 
is in Leiden in 1585, en daarna in hetzelfde jaar in een Franse vertaling. 
Dit is niet juist ; zo'n Vlaamse uitgave is er niet geweest. Mogelijk is deze 
vergissing een gevolg van de woorden «traduicts en Frangois »in de titel-
Ook vermeldt D.E. Smith (History I, pag. 564) 

1590 Stevin. Decimal fractions. 

Dit is natuurlijk onjuist en moet 1585 zijn. Bij dit laatste jaartal vermeldt 
hij De Thiende niet (29). 

(pag. 53) Bij Robrecht van Heusden's rekenboekjc komen twee personen 
als auteur in aanmerking, vader en zoon. 
De vader, Robrecht van Heusden, Robrcchtszoon, geboren te Zaltbommel, 
werd op 20 oktober 1553 poorter van Antwerpen. In 1550-1551 is hij hd 
geworden van het Antwerpse schoolmeestersgilde. W e weten, dat hij voor 
19 april 1578 overleden is. Op die dag werd namelijk zijn weduwe in het 
schoolmeestersgilde opgenomen ; op 3 oktober van dat zelfde jaar ook 
nog zijn - rond 1553-1555 - geboren zoon. Deze laatste vestigde zich 
omstreeks 1581 in Zaltbommel maar kwam toch weer terug naar Antwer
pen, waar hij op 9 januari 1582 notaris werd (30). 

(27) H.L.V. de Groote( l ) , 165-168; ook in Nationaal biografisch woordenboek I, 920-
926. 
(28) H.L.V. de Groote( l ) , 164-165.; ook (4). 
(29) Van Dc Thiende is onlangs een Duitsc vertnling verschenen ; zie H. Gericke. Even-
eens een nieuwe facsimile-uitgave; zie A.J.E.M. Smeur(3). 
(30) H.L.V. de Groote(3), 153, alwaar men ook nog ccn verwijzing naar een bespre-
king van het boekje vindt. 
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(pag- 54) In de Catalogus van Isaac le Long vindt men (pag. 247) bij 
nr. 3689 het door mij ook al genoemde Chijfer Boeck van Martin vanden 
Dijcke (en Godeuaert Comparst). Meteen daarna staat nr. 3690 : «—van 
deselve. Antw. 1593». Op grond van de gebleken betrouwbaarheid van dc 
Catalogus moeten we aannemen, dat zo'n uitgave van 1593 echt bestaan 
heeft. Een verwarring met een ander boek van vanden Dijcke lijkt mij 
niet waarschijnlijk, omdat ik in geen der bekende studies over vanden 
Dijcke een uitgave van 1593 gevonden heb (31). 
W e moeten dus in de bibliografie opnemen : 

1593 Rekenboek. Martin vanden Dijcke. Antwerpen 1593. 8°. 

Er is nog een rekenboek van vanden Dijcke te vermelden, namelijk: 

1599 Chyfer-Boeck. Martin vanden Dijcke. Antwerpen 1599. 

Het stond vermeld in de catalogus van de Bayerische Staatsbibliothck te 
Miinchen (Sign.; Math. P. 114m) maar na een revisie der catalogus in 
1956 is het als verloren opgegeven (32). 

(pag. 55) Mijn bewering, dat in de uitgave van 1600 van het Chijfer-
boeck de laatste 10 pagina's van de uitgave van 1591 ontbreken is niet 
juist. Deze staan elders in het boek (33). 
De biografie kan nog aangevuld worden met het volgende. Martin vanden 
Dijcke is omstreeks 1549 geboren. Op 17 december 1572 werd hij lid 
van het Antwerpse schoolmeestersgilde en op 7 januari notaris te Ant
werpen (34). 

(pag. 56) Van het rekenboek van Jean Raeymaker heb ik een uitgave 
van 1699 opgegeven, erbij vermeldend, dat de eerste druk van 1596 moet 
zijn. HL.V. de Groote geeft er een ongedateerde uitgave van op, ge
drukt :«A Anvers chez Jean Waesberghc. en la rue ditte Camcrstratc, a 
I'escu de Flandres». Aangezien van de genoemde Jean Waesberghc te 
Antwerpen geen drukken van na 1589 meer bekend zijn lijkt het juist aan 
te nemen, dat het rekenboek van Jean Raeymaker in of v66r 1589 ver
schenen moet zijn. Het door mij als schatting opgegeven jaartal 1596 .kan 
dus gewijzigd worden in : «Uiterlijk 1589». 

(31) P. Bockstaele in Nationaal biografisch woordenboek I, 410-412, H.L.V. dc Groote, 
P.G.A. de Waal . 
(32) De mededeling hicrovcr heb ik van P. Bockstaele, die ik hier hartelijk dank. Zie 
nog H.L.V. dc Groote(3), die de titel in een veilingcatalogus vond. 
(33) Ook voor deze mededeling dank ik P. Bockstaele hartelijk. 
(34) H.L.V. de Grootc{l), 168-170 en P. Bockstaele in Nationaal biografisch woorden
boek I, 410-412. 
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Op 14 maart 1580 is Hans Radcrmakcr, dezelfdc als dc door mij genoem
de auteur, in het Antwerpse schoolmeestersgilde opgcnomen. In dc vcr-
slagen van het gildc, waarvan hij vcle jaren deken geweest is, wordt hij 
voor het laatst vermeld op 13 augustus 1640. Hij is dus ruim 60 jaren lid 
geweest. De veronderstelling ligt voor dc hand, dat hij dan op jcugdigc 
Iccftijd lid geworden is en dus rond 1560 geboren is (35). 

(pag. 56) Bij H.J. van dc Kerk (36) vond ik ccn verwijzing naar ccn 

Tafel of instructie welcke dient tot dare beduidinghe voor de 
ontfangers van de veertigsten penninck. Haarlem, Gillis Rooman, 
1599. 

Ik heb dit werk ingczien- Het bevat tabellen, met enkele uitgewerkte voor
beelden. Er geldt dus hetzelfde voor als ik al opgemerkt heb bij het hier
voor genoemde werk van Francois Flory van 1572; het hoort in mijn 
bibliografie niet thuis (37). 

(pag. 57) D.E. Smith gecht nog op (38) : 
Jean Coutereel, «Cyffer-Boeck», Middleburg, 1599. 
Coutereel was a Belgian and his «Konstig cyfferboek* was translated into 
French by H. Cole. 

Hiermee zal wel ccn titel bedoeld zijn zoals ik ook opgegeven heb (BN 
977). Nu wordt cchter erbij beweerd, dat H. Cole het rekenboek van het 
Nederlands in het Frans vertaaldc, in plaats van juist andcrsom. Zolang 
cr geen exemplaar van een druk uit 1599 bekend is, zal er niets met zeker
heid te zeggen zijn. Jan Coutereels werd op 28 december 1574 in Antwer
pen gedoopt (39). 

De chronologischc lijst op pag. 164 c.v. van De zestiende-eeuwse Neder^ 
landsc rekenboeken kan aangevuld worden met : 

1499 Georgius dc Hungaria- Arithmeticae summa tripartita. 
1503 Johannes Enclen de Cusa. Algorismus proiectilium. 
1545 Antonius (Anatolius) de Barres. Arithmeticae practicae libri IV. 
1563 Tractaet Algorismi. 

(35) H.L.V. de Groote(l). 170-172. 
(36) H.J. van de Kerk, 112. H.J. LaceuUe-van de Kerk. 273, nr. 128. 
(37) Het aantal oude drukken waarin tabellen staan, met soms enkele uitgewerkte voor
beelden, zal waarschijnlijk vrij groot zijn. Ook de meeste Almanakken zullen daar wel 
onder vallen. 
(38) D.E. Smith, Addenda 1939. 47. 
(39) H.L.V. de Groote(2). 151. 
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1563 Martinus Carolus Creszfelt. Arithmetica. 

1569 Hobbe Jacobszoon Helmduyn. Rekenboeck. 
1576 Nicolaus Petri. Arithmetica. 

1577 Frangois Flory. Les Practiques de Chiffre. 
1585 Simon Stevin. Vlaamse uitgave van L'Arithmetique. 

Uiterlijk 1589 : Jean Raeymaker. Traicte d'arithmetique. 
1590 Simon Stevin. De Thiende. 

1590 V a l e n t i n M e n n h e r . Livre d'arithmetique. 

1 5 9 3 M a r t i n v a n d e n D i j c k e . Rekenboek. 

1599 M a r t i n v a n d e n D i j c k e . Chyfer-Boeck. 

1599 Jan Coutereels. Cyfler-Bocck. 

De Uteratuurlijst, op pag. 160 e.v., dient tc worden aangevuld met t 
BOCKSTAELE, P. Ons oudste Nederlandse rekenboek. In i Wiskundepost 5, l-3.Ant-

werpen 1966. 
BAELDE, M. De toekenning van drukkersoctrooien door de Geheime Raad in dc zes-

tiende eeuw. In : De gulden passer 40, 19-58. Antwerpen 1962. 
EEGHEM. W . VAN. Brusselse dichters. In : De Brusselsc Post 12, nr. 2, 15 febr. 1962 

pag. 2. 
GERICKE, H. en K. VOGEL. De Thiende von Simon Stevin. Frankfurt a.M. 1965. 
GROOTE, H.L.V. de. 

(1) Zestiende-eeuwse Antwerpse boekhoudkundigen en cijfermeesters. In : Scien-
tiarum Historia 2, 161-172. Antwerpen 1960. 
(2) Zestiende-eeuwse boekhoudkundigen en cijfermeesters in betrekking met Ant
werpen. In : Scientiarum Historia 3, 142-156. Antwerpen 1961. 
(3) Kanttekeningen bij een bibliografie van zestiende-eeuwse rekenboeken. Een 
aanvulling : Frangois Flory de Lille, arithmeticien. In ; Scientiarum Hishoria 4, 152-
165. Antwerpen 1962. 
(4) De «Arithmetiqve» van Mellema. In : Scientiarum Historia 5, 133-146. Ant
werpen 1963. 

GUNTHER, S. Geschichte des mathematischen Unterrichts im deutschen Mittelalter bis 
zum Jahre 1525. Berlin 1887. 

HOFMANN, J.E. Geschichte der Mathematik I. Berlin 1963 (2. verbesscrte und ver-
mehrte Auflage). 

KERK, H.J. van de. De Haarlemse drukkers en boekverkopers 1540-1600. 's Graven
hage 1941. 

LACEULLE - van de KERK. H.J. De Haarlemse boekdrukkers en boekverkopers van 
1540-1600. 's Gravenhage 1951. 

LONG, Is. le. Biblotheca selectissima sive Catalogus librorum, Plurimum rartssimorum 
in omnibus Facultatibus. Scientiis ac Linguis. 
Een uitgezochte Bibliotheek van de allerraarste Boecken, In allerhande Faculteiten, 
Wetenschappen en Taalen. 
(Amsterdam, 1744). 

MULLER, J. Die altesten deutschen Rechenbiicher. In : Deutsche Blatter fiir erziehenden 
Unterricht 6. 69 e.v. 1879. 
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Nationaal biografisch woordenboek. Deel 1. Brussel 1964. 
KRONENBERG, M.E. Nederlandse Bibliographic van 1500 tot 1540, 111,3. "s Graven-

SMEUR, A.J.E.M. 
(1) Joharmes Enclen de Cusa en zijn «Algorismus proiectilium*. Zwolle 1502. I n : 
Scientiarum Historia 4, 12-23 en 63-75. Antwerpen 1962. 
(2) Arithmeticae summa tripartita Magistri Georgij de Hungaria. Facsimile with 
an introduction by A.J.E.M. Smeur. Nieuwkoop 1965. 
(3) Simon Stevin, De Thiende. Facsimile with an mjoduction by A.J.E.M. Smeur 
Nieuwkoop 1965. 

STEVIN, S. The principal works of Simon Stevin. Vol. Ila, lib. Mathematics. Edited 
by D.J. Struik. Amsterdam 1958. 

SMITH, D.E. Addenda to Rara arithmetica. Boston-London 1939. 
STEVELINCK, E. en R. HAULOTTE. Galerie des grands auteurs comptables. In : 

Documentation commerciale et comptable. 

SUMMARY. 

In 1960 we have published a bibliographical list of the sixteenth-century arithmetics 
printed in the Netherlands. Now, at this time, this list can be supplied with some new 
titles. Also some supplementary remarks can be given on the books we have described 
already in our list mentioned before. 
A most valuable source for titles of old Dutch arithmetics is an auction-catalogue of Is. 
le Long (Amsterdam, 1744). 
The indication ^sixteenth-centurys- is no more correct for the oldest arithmetic we could 
trace is printed in 1499. 

Eendrachtsweg 40. GOUDA 
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