
R O M B O U T DE V O S EN ZIJN 
« E E N SEER BEQUAEM E N D E GERIEFLIC BOECXKEN » 

Henry L. V. De Groote. 

Onder de titel «Ameet Tavernier en de invoering der civilite-letter in 
Zuid-Nederland» verscheen in het Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheek-
wezen (1) van de hand van Dr. Leonard Willems Az. (2) o.m. volgcnde 
beschrijving van een in civilite-letter gedrukte rekenboekje (3) : 
«Ook voor rekenboekjes vindt men civilite gebruikt; een net voorbeeld is 
het geheel onbekende drukje waarvan hier het titelblad wordt gereprodu-
ceerd en dat door den heer J. Velle, te Antwerpen, ter beschikking der 
redactie werd gesteld ; achter den titel staat het octrooi, te Brussel den 8n 
September 1567 verleend aan Rombout De Vos «dat hij sal mogen doen 
drucken by eenen geswooren Drucker seker Caerte, om te weten hoe veel 
pondcn vlaems maken een Somme van daelders van xxxij. stuvcrs den ter-
mijn van thien Jaren, sonder daeromme te misdoene Jegens zynder maies-
teyts ordonnancien.» Verder bevat het boekje, samengesteld uit 32 bladen 
gemerkt a-d, op b 8v nog vier regels tekst : «Hier na volgen de worpen van 
seven stuvers penninghen met vieren, elcken worp tot 4.s. 8.d. vls.» en 
vijf halve regels op c 5v: «Hier na volgen de Bourgonsche gout guldens 
van xxxiiij stuvers tstuck.» en voor het overige enkel tafels vol cijfers be-
hoorend bij de civilite. De «Caerte», die Rombout de Vos mocht latcn 
drukken, zal ongetwijfeld een folio piano geweest zijn, met hetzelfde zet-
sel. Men bemerke dat de gebruikte letter de tweede van Tavernier is zoo-
dat het boekje waarschijnlijk bij hem gedrukt werd». - Het gereproduceer-
de titelblad luidt als volgt : «Een seer bequaem en gerieflic / / boccxken 
voor alle man om cort / / eii gereet te vinden hoc veel lb. / /s.d. vis. sullen 
maken eenigen / / nomber van Bourgonsche dael / / ders van vij. sts. pen-
ningen / / met 4. elcken worp tot 4.s.8.d. / / en oock de Bourgonsche gou-

(1) Jaargang V, nummer 6, november-december 1907, Antwerpen - 's-Gravenhage, 
p. 241-258.- Nadien werd het boekje beschreven door Marcel Hoc in Bibliotheca 
Beigica, V 324. 

(2) Geb. te Sint-Joost-ten-Node op 27 januari 1864, overleden te Gent op 26 Septem
ber 1938. 

(3) P. 257-258. 
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den / / gulden van 34. sts. tstuck. / / Gemaect en geordineert by M. / / 
Rombout de Vos / beginnen van / / eenen Daelder / worp / oft goudt / / 
gulden af te telleii also voorts 2.3. / / 4.5. etc. opgaende tot 20000. toe / / . 
Men vintse te coope Thand= / / werpen by de Borse int / / Hooch huys.» 

Dit «zakboekje» - formaat 7,6 x 6,2 cm. - is in meer dan een opzicht 
belangwekkend. Zoals in de hierboven afgedrukte tekst wordt gezegd, 
behoorde het destijds toe aan J. Velle, een Antwerpse accountant die een 
mooie bibliotheek over de geschiedenis van de handelswetensohappen had 
samengesteld,die na zijn dood geveild werd (4). In de veilingscatalogus 
komt het werkje echter niet voor. Waarschijnlijk hetzelfde exemplaar 
werd op 16 juli 1928 door Prosper Verheyden verkocht aan het Museum 
Plantin-Moretus te Antwerpen (5), waar het zich thans bevindt. Of en 
wanneer Verheyden het van Velle aankocht, is ons onbekend. Op te mer-
ken valt dat de octrooi, afgedrukt op f" a (iv), verleend werd voor het 
drukken van een «Caerte». De veronderstelling, door Leonard Willems 
gemaakt, dat het een foho piano zal geweest zijn, kunnen wij ten voile on-
derschrijven. Een foho piano meet ongeveer 40 x 50 cm. en bij het schik-
ken op vier rijen van telkens acht blaadjes, recto en verso, had men vol-
doende plaats voor het zetsel van het boekje. 

Van f° aij (r) tot f° b (viij v) wordt bovenaan, in twee kolommen per 
bladzijde, telkens gedrukt: dal lb s d en volgen op 18 lijnen - dus 36 reek-
sen cijfers - de daalders van 1 tot 20.000, met ernaast de overzetting in 
Vlaamse rekenmunt: 1 Bourgondische daalder is £ 0.5.4; 2 daalders is 
£ 0.10.8, enz., tot f" b (vij v). Op f" b (viij r & v) volgen de daalders van 
1000 af en per duizend tot 20.000 (£5333.6.8). Op f b (viij v) volgt na 
20.000 daalders : «Finis» en daaronder : «Hier na volgen de worpen van/ / 
seven stuivers penninghen met / / vieren / elcken worp tot / / 4. s. 8. d. 
vls.» 

(4) Jozef Antoon ILodewijk Velle werd geboren te Lier op 9 december 1866 en over-
leed te Antwerpen op 4 September 1925. De veilingscatalogus van zijn bibliotheek 
vermeldt 3391 nummers (144 biz.). De veiling geschiedde te Antwerpen van 26 
april tot 1 mei 1926. 

(5) Sign. R 6.28.- Het titelblad van het boekje werd in het vierde nummer van de 
zevende jaargang, nieuwe reeks, 1929, van «De Gulden Passer*, Antwerpen, af
gedrukt door Maurits Sabbe (p. 189), die zegt; «in civiliteletter van A. Taver
nier dus waarschijnlijk een Tavernier-druk». Nu blijkt uit het pas verschenen werk 
van Harry Carter & H.D.L. Vervlict, «Civilite Types*, Oxford University Press, 
1966, dat verscheidene Antwerpse boekdrukkers deze ontegensprekelijk Taver-
nierletter gebruikten, wat het «waarschijnlijk» van L. Willems en M. Sabbe in een 
«mogelijk» verandert, maar andere - hoogstwaarschijnlijk Antwerpse - boekdruk
kers niet uitsluit. 
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De Bourgondische daalders van 32 stuivers kwamen inderdaad ovcreen 
met £0.5.4 vlaams (1/6 van 1.12.0) 

Van f° c (ir) tot f" c v (v) wordt bovenaan, weer in twee kolommen per 
bladzijde, telkens gedrukt: wor lb s d en volgen op 18 lijnen, dus weer 36 
reeksen cijfers, de worpen van 1 tot 2000 met ernaast de omzetting in 
Vlaamse rekenmunt: 1 worp = £ 0.4.8, 2 worpen = £ 0.9.4 enz., tot f°c v 
(r) tot 30 worpen. Dan volgen de worpen per tien tot 700 en van 700 af, 
per 100 tot 2000 (f° c v (r & v,. Daaronder : «Hier na volgen / / de Bour
gonsche / / gout guldens / / van xxxiiij. / / stuvers tstuck.* 

Op f° c (vj r) en tot f" d (viij v) wordt bovenaan, steeds in twee ko
lommen per bladzijde, telkens gedrukt gul lb s d en volgen, insgelijks op 
18 lijnen - dus 36 reeksen cijfers - de Bourgondische goudgulden van 1 tot 
20.000 met ernaast de omzetting in Vlaamse rekenmunt: 1 goudgulden is 
£ O.5.8., 2 goudgulden = £ 0.11.4 enz., tot f" d (viij v) . Op f (vij v) volgt 
na 700 goudgulden, 800 d°, 810, 820 en verder per 10 tot 990; op i" d 
(viij r 6 v) 1000, 2000, enz, tot 20.000, (£5666.13.4), telkens opgaand 
per 1000. Daaronder: FINIS. 

De Bourgondische goudgulden van 34 stuivers stemt inderdaad overeen 
met £ 0.5.8 Vlaams (1/6 van 1.14.0) 

Tussen de omzettingen van daalders en goudgulden hecft de auteur de 
omzetting, in Vlaamse rekenmunt, ingevoegd van worpen van vier 1/5 
Philipsdaalders, die geslagen werden in 1562 en inderdaad 7 stuivers gol
den volgens de ordonnantie van 21 juh 1563. Viermaal zeven stuivers, of 
acht en twintig stuivers, zijn gelijk in rekenmunt aan £ 0.4.8 VI. (1/6 van 
28). Rombout de Vos heeft misschien ook overwogen, wel wetend dat de 
koers van het geld toen - evenals nu - aan schommelingen onderhevig was, 
dat het gcpast was ook de cvaluatie van de daalders ad 28 stuivers aan te 
duiden. In het «Livre d'arithmetiqve* van Valentin Mennher, bewerkt 
door M. Coignet, komen evaluaties voor van daalders ad 4 s. 8 d. Vis - dus 
zoals hier bij de Vos -, van 5 s. 4d. Vis. - de koers van het plakkaat - en 
van 5 s. 4 1/2 d. Vis. (6). 

Het rekenen van «worpen» komt nu niet meer voor. In de betekenis van 
«met een bepaald aantal* en dan hoofdzakelijk munten, was het vroeger 
gebruikelijk (7). De Franse benaming, jet. op verschillende wijzcn ge-

(6) Antwerpen, 1573, voorbeelden 10, 1, 7, 3. 
(7) Cf. E. Verwys, J. Verdam en F.A. Stoett, Middelnederlandsch woordenboek, 9e 

deel, 's-Gravenhage 1929, kol. 2815, 7°.- Over werpgeld en legpenningen komt 
een lezenswaardige bijdrage voor van A. de Schodt in Revue de la Numismatique 
beige, 5e reeks, dl V, Brussel 1873, p. 518-544, waarin de auteur uit de rekeningen 
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schreven, duidt in die taal aan «Ie calcul qui se fait par les jetons» (8) - nl. 
op de lijnabacus - en bovendien een bepaald aantal munten, zoals worp in 
het Nederlands. De term werd waarschijnlijk ontleend aan het dobbelspel 
en werd toegepast op het rekenen met behulp van de genoemde lijnabacus. 
De zestiende-eeuwse rekenboeken bevatten haast alien vraagstukken 
waarin worpen voorkomen. Bij Valentin Mennher, «Arithmetiqve secon-
de», Antwerpen, 1556 : «4 pieces pour un iect »en «jecter» (9); bij Menn-
her-Coignet, «Livre d'arithmetiqve», Antwerpen, 1573: «getz a 10 pieces 
le get», «quand on conte 5 pieces pour un get», «a 4 pieces le get» (10); 
bij Willem Raets, uitgave bezorgd door Coignet, Antwerpen, 1580: «4 
realen doen eenen worp». «4 vieryseren voor eenen worp», «worpen met 
4» (11); bij Eduard Mellema, «Premier volvme de I'arithmetiqve^, Ant
werpen 1582; «si 5. pat. valent un iect», «5 pieces (=stoters) pour un iect», 
« l /2 braspenning dont les 6 pieces font un iect» (12); ten slotte bij Jacob 
Vander Schuere, «Arithmetica oft Reken-konst, Haarlem 1611 (de eerstc 
uitgaaf is van 1600): «eenen reael... 4. in een worp», «4 stukken (stuyvers) 
in't worp», «5 ruyters blanken in 't worp» (13). Terloops zij er op ge-
wezen, dat er naast worp nog een ander woord gebruikt werd voor een 
bepaald aantal stukken, nl. hoop (in 't Frans : mont). Voorbeelden hier-
van vindt men weer in de rekenboeken van de zestiende eeuw : Bij Menn-
her-Coignet, hoger verraeld : «a 15 pieces le mont», «10 pieces pour un 
mont» (14); bij Vander Schuere: «8 kluyten voor eenen hoop» (15). Om 
geld gemakkelijk te tellen zet men het nu nog op hoopjes. Het aantal is 
niet bepalend voor worp noch hoop; wel blijkt dat men met hoop gewoon-
lijk een groter aantal aanduidt dan met worp, wat normaal 4 of 5 stuks is. 

Aanleiding tot het uitgeven van het boekje was het verschijnen van het 
plakkaat van 4 juni 1567, waarbij het slaan van een eenvormige munt voor 
de Bourgondische kreits, waartoe de Nederlanden behoorden, en het 

van het Brugse Vrije van 1284 af het bestaan van legpenningen in onze gewesten 
bewijst en uit de Brugse stadsrekening van 1303 de term «worpghelt» ophaalt. 

(8) Cf. Jacques Savary des Bruslons, Dictionnaire universe! du commerce, Parijs 1723, 
t. II, p. 391, i. v. «jet». 

(9) F" b vi V, vij r, vraagstukken 29 - 32, 36 - 40. 
(10) po f Viij r, g i r 6 V, vraagstukken 13-15, 18-23, 26. 29. 
( U ) Arithmetica, P e v r, vraagstukken 97. 98. 100, 110. 
(12) P. 255. vraagstukken 171-175. 
(13) F" 68 r, vraagstukken 66 - 71. 
(14) F» g i r & v, vraagstukken 24, 25, 27, 31. 
(15) po 66 r, vraagstukken 57 en 64. . 
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Duitsc keizcrrijk, werd voorgeschreven. Er werden Bourgondische daal
ders aangemunt, waarvan de waarde van uitgifte werd bepaald op 27 1 / 2 
stuivers en Bourgondische guodgulden ad 29 stuivers, terwijl ze omioop 
hadden ad resp. 32 en 34 stuivers. Deze laatste koers werd vastgcsteld 
«nae advenant van de voorsz. verhooginghe van den halven Gouden 
Reael», waarvan het plakkaat van 1520 de waarde op 30 stuivers had ge
steld, maar die in de omioop 35 stuivers gold. Naast stukken van een daal
der werden ook halve en vierde daalders geslagen. In Brabant schijnt men 
echter spoedig tegen deze maatregel gekant te zijn geweest en ook Philips 
II was er niet bepaald mee ingenomcn. om redenen die niet steeds steek-
houdend bleken. Tenslotte werd bij ordonnantie van 2 maart 1570 (1571 
n.s.) de aanmunting en de omioop van deze daalders en goudguldens ver-
boden. De uitvoering van dit besluit werd verlengd tot 1 juli 1571, dan tot 
Kcrstmis 1571 om ten slotte, bij plakkaat van 16 december 1571, op 24 
juni 1572 bepaald te worden (16). Deze nieuwe munt was echter voor de 
auteur van het besproken werkje een gelegenheid om zich aan het rekenen 
te zetten. Wie was hij ? 

Rombout de Vos, zoon van Gaspar, geboren te Mechelen, schoolmces-
ter van beroep, bekwam op 26 September 1567 het poorterschap te Ant
werpen, dus een paar weken nadat hij octrooi had gekregen voor zijn 
werkje. Tijdens hetzelfde jaar werd hij aanvaard als lid van de Antwerp
se S. Ambrosiusgilde, of gilde van de schoolmcesters. Hij was toen acht-
tien jaar oud, zodat hij waarschijnlijk in 1549 geboren werd. Hij woondc 
te Antwerpen aan de Lange Nieuwstraat, nabij de beurs, bij de harnasma-
ker tegenover het huis genaamd « DeCluyse», wat wel «Int Hooch huys» 
zal geweest zijn, zoals op het titelblad van het boekje vermeld. Verdcre 
adressen : aan de Keizerstraat, «Int Gulden Hoot» en aan de Verwersrui 
(= Minderbroedersrui) nabij de Keizerstraat. Hij gaf onderricht in Duits 
(Nederlands), Wals (Frans), boekhouden, cijferen, rekenen, lezen en 
schrijven. In 1573 gaf hij het onderwijs op, maar is in 1576 weer als 
schoolmeester op eene lijst vermeld. In 1579 komt hij niet meer als school-

(16) Over deze kwestie raadplege men Plakkaten van Brabant, 2e dl., Antwerpen 
1648, p. 496 - 499 ; 3e dl., Brussel, 1664, p. 532 - 537 ; Stadsarchief Antwerpen, 
Pk . 2766, f" 175 v en 176 r ; Reinier Budelius, De monetis, et re numaria, libri 
duo, Keulen, 1591, p. 76 - 78 ; J. de Chestret de Haneffe, Numismatique de la 
principaute de Liege, Brussel, 1890, p. 249 - 250 en vooral Alphonse de Witte, 
Histoire monetaire des corates de Louvain, dues de Brabant..., 2e dl. Antwerpen 
1896, p. 228 - 233.- Marcel Hoc, Le monnayage de Philippe II en Flandre, in Re
vue beige de numismatique et de sigillographie, lie. jaar, Brussel 1925, p. 7-44 en 
\\7-\(yi, vooral p. 27 vlg. 
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meester voor. Naast zijn naam is in margine van 'het Jaargeldboek van de 
gilde vermeld : «obiit», zodat hij waarschijnlijk tussen 1576 en 1579 over
leden is. Rombout de Vos was gehuwd met Anna van Mildert. Op 30 
mei 1571 verkochten hij en zijn vrouw een speelhof met huis, groot 20 1/2 
roeden (ong. 300 m2) gelegen buiten S. Jorisparochie te Antwerpen, nabij 
het hof ter Beke, dat de echtgenoten de Vos - van Mildert op 8 juli 1569 
aangekocht hadden van Cornells van Mildert, kleermaker, en zijn vrouw : 
waarschijnlijk familieleden van vrouw de Vos. Deze kleermaker woonde 
naast het speelhof. De verkoopprijs bedroeg 200 karolusgulden (17). Onze 
schoolmeester was dus geen onbemiddeld man. 

Toen het boekje verscheen, was de auteur achtticn jaar oud. Wegcns 
de voortdurende schommelingen van de munten in deze bewogcn periode 
en de afschaffing van het slaan van Bourgondische daalders en goudgul
den in 1571 was er aan een herdruk bepaald geen behoefte. Voegen wij 
hier nog aan toe dat onder de benamingen «reductie-tafels», «Nederland-
se - of Belgische - negociant* of «Gereed-gemaakte rekeningen* de boe-
ken, die de omzetting aangaven van de cne muntsoort in de andere, of van 
een zekere hoeveelheid koopwaren aan een bepaalde prijs ,tot een bepaald 
aantal stukken, lengten of gewicht, tot in de negentiende eeuw toe gedrukt 
werden, hoofdzakelijk te Brugge, Gent en Brussel. 

(17) Archief kathedraal Antwerpen, Casa 14 Dominorum. n̂  26, Scholastria. Stads
archief Antwerpen, Vierschaar 149, f" 197 v; A 4528, f" 182 r & v; A 4550, p. 42, 
n° 20 en p. 330; Schepenakten 327, f" 60; 339, f 70, 71, 138, 139; 162; 222; 343; 
f° 564, Onze welgemeende dank aan Dr. L. Van den Branden, die ons wees op 
deze schepenakten. 
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