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DE WISKUNDE-BIBLIOTHEEK VAN REKENMEESTER 
CORNELIS FRANSSEN EVERSDYCK (1586-1666) 

Inleiding 

Wat het boekenbezit betreft kunnen we de Nederlandse bevolking in de 17e 
eeu w indelen in drie groepen: de mensen uit de eerste groep bezaten geen enkel 
boek, die uit de tweede hadden enkele, vaak religieuze boeken en die uit de 
derde groep hadden er veel. Een boekenverzameling van meer dan honderd 
exemplaren zuUen we een bibliotheek noemen. BibUotheken waren meestal in 
het bezit van de stedelijke elite, waartoe ook Eversdyck behoorde.' Hij 
stamde uit een patriciersgeslacht dat zijn naam ontleende aan de heerlijkheid 
Eversdyck, gelegen nabij Kapelle op Zuid Beveland. Leden van dit geslacht 
speelden eeuwenlang een belangrijke rol in het bestuur van de stad Goes en 
het gewest Zeeland. 
Cornells Franssen werd in 1586 te Goes geboren als de zoon van schepen 
Francois Eversdyck.* Zijn vader overleed toen hij zeven jaar oud was. Zijn 
moeder hertrouwde na enige tijd, en zo werd hij de stiefzoon van een der 
Goese burgemeesters. Welke school hij in zijn jeugd heeft bezocht is niet 
bekend. Misschien kreeg hij huisonderwijs, of bezocht hij enkele jaren de 
Latijnse school die sinds 1592 in Goes bestond; zekerheid hierover is er niet.^ 
Wei staat vast, dat hij in 1599, dertien jaar oud, leerling was van de 
Middelburgse rekenmeester Johan Coutereels." Deze uit Antwerpen 
afkomstige schoolmeester was een van de vele Vlaamse immigranten die de 
Zeeuwse hoofdstad in de laatste jaren van de 16e eeuw bevolkten. Hij was 
veelzijdig begaafd, goed geschoold en bovendien welgesteld. In 1599 
verscheen zijn leerhoek Arithmetica in een Franse en een Nederlandse uitgave. 
In 1658 verzorgde oud-leerling Eversdyck een van de vele herdrukken. Het 
boek werd toen op bijna alle Zeeuwse scholen en ook buiten het gewest 
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gebruikt. In 1609 werd Cornells Fr. Eversdyck stadsrentmeester van Goes. 
Tot 1635bekleeddehijindiestadverschillendehogebestuursfuncties. In 1635 
werd hij namens de stad Goes afgevaardigd naar de Rekenkamer van het 
gewest Zeeland. Hij kreeg toen de titel van Reekenmeester 's Landts en 
Graefflyckheit van Zeelandt. Tot zijn dood in 1666 was hij in de Rekenkamer 
werkzaam. 
De meeste van zijn publikaties verschenen na 1635. Alleen zijn Tractaet van de 
Wynroeden verscheen in 1613 en werd in 1618 reeds herdrukt. Het werk 
bevatte tabellen die gebruikt werden bij het berekenen van de hoeveelheid 
wijn in een vat, zulks ten behoeve van de pachter van de wijnaccijns. 
Na 1635 verschenen: 
Pachttafelen (Middelburg, 1649; herdr. Goes, 1668); 
Tafelen van Interest (Middelburg, 1652; herdr. 1663); 
Tafelen van de Wannematen (Middelburg, 1655);' 
Coutereel's Arithmetica (Middelburg, 1658); 
Pasteboeck van den Broode (Middelburg, 1663).* 
Wie zich in Everdycks tijd wilde bekwamen in de wiskunde kon terecht op 
twee niveau's. Het hoogste was een studie aan de universiteit of aan de 
ingenieursschool die in 1600 door prins Maurits te Leiden was opgericht. Op 
middelbaar niveau stond het onderricht door rekenmeesters aan sommige 
illustre scholen, of bij hen aan huis. Deze rekenmeesters publiceerden in de 
volkstaal. Zij legden zich vaak toe op toegepaste wiskunde, zoals 
landmeetkunde, zeevaartkunde, boekhouden en financiele rekenkunde. 
Gelet op zijn publikaties behoorde Eversdyck ook tot deze categorie 
wiskundigen. Of hij leerlingen heeft gehad valt tot dusver niet te bewijzen. 
Bekend is, dat hij rond 1650 examinator was bij de admissie-examens voor 
landmeter in Zeeland. Over deze materie publiceerde hij: Tractaet van de 
Landmaten, opgenomen in Mattheus van Nispen, Beknopte Landmeetkonst 
(Dordrecht, 1662); Proportien van Landtmaten en Mathematische Questien 
(1649).' 

Eversdyck's bibliotheek 

In het archief van de gemeente Goes bevindt zich een dertien foliopagina's 
tellende, geschreven lijst in een omslag, getiteld: Catalogus van de Boucken 

5. Wannematen werden gebruikt bij het berekenen van de hoeveelheid wijn in een 
gedeeltelijk gevuld vat op grond van peiling door de wijnroeier. 

6. Het Pasteboeck bevatte tabellen die gebruikt werden bij de wekelijkse berekening van 
het broodgewicht, of de broodprijs, afgeleid van degraanprijs. A.P. Buijs, "Het Pasteboeck 
van den Broode", in: Histohsch Jaarboek voorZ- en N-Beveland, no. 13 (Goes, 1987) 75-84. 

7. E. Muller en K. Zandvliet, Admissies als landmeter in Nederland voor 18 J1 (Alphen a.d. 
Rijn, 1987) 194. 
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nagelaten door de Hr. Rekenmr. Cornelis Eversdyck gemaeckt opdelO octobris 
1667} Op de laatste pagina vinden we de namen van de erfgenamen: Cornelis 
en Johannes Eversdyck, kleinzonen van de rekenmeester, wier vader, ook 
Cornelis geheten, in 1658 was overleden. Deze had, evenals zijn vader, hoge 
posten in het stadsbestuur van Goes bekleed, zijn dochter Maria, 
kleindochter van de rekenmeester Cornelis Franssen, trouwde in 1678 met 
rekenmeester Dignus NoUens. 
In 1667 waren de jonge erfgenamen respectievelijk 16 en 12 jaar oud. In de 
Catalogus werd vermeld:"... gemaeckt op den 10 octobris 1667 int bijzijn van 
de heren voochden & moeder der voors.kinderen daer af sy volgens t'codicil 
d'anno 1659 van alle haer grootvaders uytgegeven boucken elck een 
exemplaar opt beste papier voor hair gebruick nemen mogen ende haer 
moeder twee, als aldaer te sien is." 
Zo werden de boeken over de familie verdeeld. Nagtglas meldde in zijn 
Levensberichten van Zeeuwen (1888): "Behalve deze gedrukte werken Het de 
ijverige man nog vele handschriften na die tijdens De la Rue nog door zijn 
nakomelingen bewaard werden." (De la Rue leefde van 1695 tot 1770.) 
In het gemeente-archief van Goes bevinden zich de handschriften: 
Claddebouck in de Arithmetica ende Geometric'^ en Interestrekeninghe en 
verder nog Staten voor het gewicht, de kostprijs en de samensteUing van het 
brood, met inleiding en gebruiksaanwijzing. 
De samenstellers van de inventarislijst van de bibliotheek van Eversdyck 
hadden de boeken gerangschikt naar formaat: folio, quarto, octavo en 
duodecimo. Van elk boek werd alleen naam van de auteur en titel vermeld. 
Zelfs de auteursnaam ontbreekt soms. De spelling wijkt in enkele gevallen af 
van die in Bierens de Haans Bibliographic neerlandaise.'" Naar onderwerp 
gerangschikt was de bibliotheek als volgt samengesteld: 

8. Archief van de stad Goes, handschr. inv. nr. 1817. 
9. A.P. Buijs, "Uit het Claddebouck van de Goese rekenmeester Cornelis Fr. Eversdyck, 

1586-1666", in: Bierman e.a., Worstelende Wetenschap (Middelburg, 1987) 42-63. 
10. D. Bierens de Haan, Bibliographie neerlandaise historique-scientifique des ouvrages 

importanls dont les auteurs sont nes aux 16e, 17eet ISesiecle. sur les sciences mathematiques 
et physiques, avec leurs applications (Rome, 1883; herdr. Nieuwkoop 1960 en 1965). 



Onderwerp 

Wiskundige werken 
gedrukte boeken 
handschriften 

Staatkundige werken 
Religieuze werken 
Profane werken 

literatuur 
geschiedenis 
aardrijkskunde 
natuur en gezondh. 

153 
Aantal 

148 
21 
48 
64 

46 
26 
17 
8 

Percental 

39 
6 

12,5 
17 

12 
7 
4,5 
2 

Totaal 378 100 

Het aantal beroeps-gerichte boeken (wiskunde en staatkunde) bedroeg 196, 
dat is ongeveer 52%, dus meer dan de helft van de bibliotheek. Verder waren 
nog aanwezig 116 nog niet gebonden boeken, voornamelijk kort voor zijn 
dood verschenen uitgaven van Eversdyck; ook nog 31 rente- en sinustafels, 
deels in pakketten. 
Aan de hand van een selectie uit de lijst van boeken die de rekenkunde, 
meetkunde en algebra behandelen, zal getracht worden een beeld te schetsen 
van het niveau waarop de rekenmeester wiskunde bedreef. In een bijlage is een 
lijst van de wiskunde-boeken uit de inventarislijst van de bibliotheek 
afgedrukt. De wiskunde omvatte in de 17e eeuw ook de toepassingen, zoals 
landmeetkunde, zeevaartkunde, sterrenkunde en vestingbouw." 

De boeken over meetkunde 

In Eversdycks jeugd leerde men meetkunde uit een vertaling van de Elementen 
van Euclides, die bewerkt was voor studiedoeleinden. In de Griekse Oudheid 
werd een systeem van meetkundige stellingen dat berustte op een aantal 
veronderstellingen of axioma's, 'Elementen' genoemd. De oudste Elementen 
waarvan de inhoud bewaard is gebleven zijn die van Euclides, die leefde 
omstreeks 300 voor Chr. Deze Elementen bestaan uit 13 boeken 
(hoofdstukken). Boek I t/m VI behandelt de vlakke meetkunde, VII t/m IX 
gaat over rekenkunde, X over irrationele verhoudingen (dat zijn verhou-
dingen die niet precies in een geheel of gebroken getal kunnen worden 

11. Abraham de Graaf behandelde in De geheele Mathesis of Wiskonst herstelt in zijn 
natuurlijke gedaante (Amsterdam, 1676) naast de rekenkunde, meetkunde en algebra ook 
sterrenkunde, landmeetkunde en wijnroeien, zeevaartkunde, vestingbouw, perspectief, leer 
der zonnewijzers, optica en mechanica, samen vormend "de geheele mathesis." 
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uitgedrukt) en XI t/m XIII tenslotte behandelt de stereometrie. 
De Goese rekenmeester bezat zes Euclides-uitgaven: drie Franse van Bar-le-
Duc, Mardele en Henrion; een Nederlandse van Dou en twee boeken waarvan 
de auteursnaam niet op de inventarislijst is vermeld. Deze werken zijn in het 
begin van de 17e eeuw verschenen. De uitgave van Dou verscheen in 1606 en 
was getiteld De ses eerste boucken Euclidis (volgens de lijst) en omvatte dus 
alleen de vlakke meetkunde. Het boek werd vele malen herdrukt, voor het 
laatst in 1702. 
Van de Franse wiskundige Denis Henrion, die enige tijd als ingenieur in het 
leger van prins Maurits diende, bezat Eversdyck verschillende boeken. 
Henrion vertaalde de complete Elementen in het Frans {Les quinze livres des 
Elemens d'Euclide, 1615) en schreef later commentaren op dit werk. 
Ook treffen we in de lijst aan: Petrus Ramus, Meetconst. Ramus was 
hoogleraar aan het College de France en schreef zijn Geometrica in 1569. 
Snellius in Leiden vertaalde in 1622 deze Geometrica in het Nederlands. Deze 
uitgave zal, gelet op de titel, wel in Eversdycks bibliotheek aanwezig zijn 
geweest. Titels van andere meetkunde-boeken vindt de lezer in de lijst van 
wiskundige werken uit de bibliotheek, opgenomen aan het einde van dit 
artikel. 
Een bijzonder probleem dat Eversdyck en andere rekenmeesters bezighield 
was de kwadratuur van de cirkel: hoe construeert men een vierkant dat een 
even grote oppervlakte heeft als een gegeven cirkel? Het vraagstuk komt neer 
op de bepaling van het getal dat wij tegenwoordig aanduiden met n. Boeken 
over het probleem in de bibliotheek van de rekenmeester waren: 
Scaliger, Cyclometrica nova (1594); 
Simon Duchesne (Van der Eycke), Quadrature du Cercle (1584); 
Ludolph van Ceulen, Van den Circkel (1596); 
Philippus van Lansbergen, Cyclometriae novae Libri 77 (1616). 
Onder rekenmeesters ontstond een discussie, die een steeds betere benadering 
van TT opleverde. In het Claddebouck komt de weerlegging voor van de 
cirkelkwadratuur van een zekere Paul Esquier Sr. de la Leu, die schepen van 
Rochelle was. Later gebruikte Eversdyck de benadering van Van Ceulen in, 
volgens ons huidige taalgebruik, twintig decimalen, om tabellen te berekenen 
voor omtrek, oppervlakte en volume van een cirkel, resp. bol met gegeven 
diameter. 
Een bundel meetkundige (maar ook algebraische) opgaven was van de 
Amsterdamse rekenmeester Sybrant Hanssen Cardinael, getiteld Hondert 
Geometrische questien met hare solutien (1614). Eversdyck maakte in zijn 
Claddebouck menig vraagstuk daaruit. 
De vlakke meetkunde omvatte ongeveer dezelfde stof als die uit de eerste drie 
klassen van de vroegere HBS. 
Na het verschijnen van Descartes' Geometric in 1637 leerde mende algebra als 
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hulpmiddel bij het oplossen van meetkundige problemen beter te gebruiken. 
Uiteindelijk mondde dit uit in de analytische meetkunde. Gerard Kinck-
huysen was een der eerste Nederlandse rekenmeesters die goed thuis waren in 
de cartesiaanse geometric. Van hem bezat Eversdyck het boek De Grondt der 
Meetkonst uit 1660. Het tot nu toe ontbreken van de verdere aantekenboeken 
van de Goese rekenmeester maakt het onmogelijk na te gaan in hoeverre hij 
zich de nieuwe meetkunde eigen had gemaakt. 
Descartes' Geometric is door de Leidse hoogleraar Frans van Schooten Jr. uit 
het Frans in het Latijn vertaald en door hem en zijn studenten van 
commentaren voorzien. Zo ontstond het standaardwerk der cartesiaanse 
meetkunde: Geometria (2 din, 1659-1661). Het werk komt in Eversdycks 
bibliotheek niet voor. Het niveau waarop wiskundigen als Van Schooten, 
Huygens, Van Heuraat, Hudde en Johan de Witt werkten, lag dan ook boven 
dat van de meeste rekenmeesters. 

Boeken over rekenkunde en algebra 

De werken die genoemde onderdelen behandelen zijn vaak uit de 16e eeuw 
afkomstig. Zo vermeldt de lijst: 
Nicolas Petri, Arithmetica. Dit boek van Claes Pietersz, die zich noemde 
Nicolaus Petri Daventriensis, verscheen voor het eerst in 1576 en werd 
herdrukt in 1590 en 1602. Het was gedrukt in de zogenaamde civilite-letter, 
dat is een cursief Gotische letter. Het was een van de eerste nederlandstalige 
rekenboeken. 
Leon McWtma, Arithmetica. Dit tweedelige werk was geschreven in vraag-en-
antwoordvorm: le disciple vraagt en le maistre antwoordt. Het verscheen in 
1582. 
Gemma Frisius, Arithmetica. Deze Jemme Reiniersz. van der Steen, die het 
bracht tot professor te Leuven en cartograaf van Karel V, schreef dit 
rekenboek, dat enkele tientallen malen is herdrukt. 
Eversdyck bezat ook: Pierre Forcadel, I'Arithmetique de Gemme Prison, 
uitgegeven te Antwerpen in 1582. 
Gillis van der Hoecke, In Arithmetica, een sonderlinghe excellet boeck, 
Leerende veel schoone ende perfecte Regulen der selver Conste. Dit boek 
verscheen te Antwerpen in 1544. De plus- en min-tekens werden er in 
geintroduceerd; de bewerkingen werden toen meestal met woorden aan-
gegeven. 
De algebra die eventueel aan de rekenboeken was toegevoegd, betrof in 
hoofdzaak de 'Regel Cos'. Cos is hier niet de afkorting van cosinus, maar van 
het Italiaans cosa, de naam die de rekenmeesters uit de genoemde streek aan 
de onbekende gaven. Zij stelden het te berekenen getal voor door een teken 
(wij kiezen daarvoor x) en stelden een vergelijking op, die zij volgens de toen 
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bekende rekenvoorschriften oplosten. De 16-eeuwse Italiaanse rekenmeesters 
ontdekten methoden om vergelijkingen tot en met de vierde graad op te 
lossen. Deze leer der vergelijkingen werd Regel Cos genoemd. De coefficien-
ten in deze vergelijkingen waren getallen. Men kon dus geen oplossings-
formules opstellen; dat lukte pas toen men leerde rekenen met letters als 
coefficienten. Het ontstaan van letter-algebra vond plaats omstreeks het 
midden van de 17e eeuw. La Geometric van Descartes heeft hiertoe aanleiding 
gegeven. Het was een aanhangsel van Descartes' grote werk Discours de la 
methode dat in Eversdycks bibliotheek niet ontbrak. 
Interessant is de definitie die de rekenmeester Abraham de Graaf van 
'algebra' geeft in zijn werk De geheele Mathesis (1676): "Algebra, anders 
Stelkunst genaamt, is een wetenschap die met behulp van een teken voor het 
begeerde te stellen, en dat als bekent in de ontbinding gebruikende, vint het 
begeerde. Algebra is tweerley, of alleenlijk het begeerde door een teken 
afbeeldende, of zulks mede doende met de bekende hoegrootheden. De 
Ouden hebben de eerste manier gebruykt, en de laatste is voornamelijk door 
Cartesius ingevoert: eerste is simpel Algebra genaampt, en de tweede Algebra 
Speciosa, of ook Letter Algebra." 
In de boekenlijst treffen we diverse rentetafels aan, onder meer van Abraham 
Verkammen, Maent- en jaertafelen van Interest, en van Simon Stevin en 
Martin Wentsel. In zijn handschrift Interestrekeninghe berekent de Goese 
rekenmeester rentetafels; hij verwijt zijn coUega's nonchalant gebruik van 
afgeronde getallen in hun berekeningen. Hij berekent de tafels met behulp van 
de 'Regel van Drieen', van logaritmen maakt hij weinig of geen gebruik. 
Specifieke literatuur over dit voor Eversdyck toch moderne rekenmiddel (de 
eerste tafel van Napier verscheen in 1614) vinden we niet veel. Er waren: van 
een onbekende auteur Arith. logarith. (mogelijk Vlacq, 1628), P. Pitiscus, 
Canon sinuum arith. logarith. en Tables des direction de Jean Mont-Royal van 
Henrion. In zijn Claddebouck gebruikt Eversdyck een keer logaritmen om 
derde-wortels te berekenen. Hij vermeldt bij de uitkomst "dese extractie is 
door multiplicatie geprouft"; hij was voorzichtig! 
Nauw verbonden met de logaritmen is de schrijfwijze van decimale breuken 
met een komma of punt. Het boekje waarin deze methode werd uiteengezet, 
Stevins De Thiende, vinden we niet op de lijst. In het Claddebouck vinden we 
vele artikelen over de vergelijking van lengtematen uit verschillende land-
streken. De rekenmeester drukt ze uit in 19000-ste delen van een Bloysche 
roede, dat is ongeveer een vijfde millimeter als lengte-eenheid. Hij krijgt dan 
grote getallen en vermijdt zo breuken.'^ 

12. Zie ook in Mattheus van Nispen, Beknopte lantmeetkonst (Dordrecht, 1662) het 
"Tractaet van Roeden en Lantmaten" door C.Fr. Eversdyck en J.P. Dou. Dit tractaat is 
door Nicolaas de Vries in 1665 afzonderlijk uitgegeven. 
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Dat wiskunde voor Eversdyck ook een bron van vermaak kon zijn bewijst de 
aanwezigheid van de boeken van Jean Leurechon, Recreations mathemati
ques, van Claude Mydorge, Examen de recreation mathematique en van de 
Nijmeegse stadsorganist Wijnand van Westen, Mathematische Vermaeck-
lyckheden (1636, zes herdrukken, de laatste in 1673). Dit laatste boekje 
bevatte recepten, onder andere voor het maken van buskruit, en raadsels, 
zoals van de veerman met een kool, een geit en een wolf, maar ook over meten 
en wegen. 

Boeken van Zeeuwse beoefenaren der wiskunde 

Eversdyck was niet de enige wiskundige in Zeeland. Eerder is de naam van 
zijn leermeester Jean Coutereels genoemd. Van hem bezat Eversdyck: 
Arithmetique (1599); Cijfferbouck, Interestrekeninghe en De vaste styl van 
bouckhouden (1603). De Arithmetique was de Franse editie van Arithmetica 
(1599). Dit leerboek is later bewerkt door Hugo Cole, C.Fr. Eversdyck, Corn. 
Regius, Dirk de Grauw en Gerrit van Tollen. Het werd op veel scholen 
gebruikt. Ook van zijn leerboek voor het boekhouden bestond een Franse 
uitgave: I'Art de tenir livre de compte (1622). Zijn boeken verschenen te 
Middelburg bij Simon Moulert. 
Een bekend wiskundige, maar vooral sterrenkundige was Philippus van 
Lansbergen. Van 1568 tot 1613 was hijpredikantte Goes. Cornelis, afkomstig 
uit een invloedrijk hervormd gezin, zal hem wel persoonlijk hebben gekend. 
Hij bezat nagenoeg alle werken van hem. 
In 1598 woonde in Middelburg Marten Wentsel, die daar onderwijs gaf. In 
1599 verscheen van hem: 't Fondament van de Arithmetica met de Italiaensche 
pracktyk. Nederlandse en Franse tekst stonden in dit boek naast elkaar. 
Italiaensche practyk omvatte een aantal rekenhandigheidjes. Naar de eis des 
tijds noemde Wentsel zich Martinus Wenceslaus. 
Onder de Zeeuwse rekenmeesters nam Eversdyck een voorname plaats in. Hij 
heeft aan de ontwikkeling van de wiskunde echter weinig of niets bijgedragen, 
zijn werk was praktisch en kwam zo "alle menschen te baat."' ' 
In de catalogus treffen we aan: Verscheyde mathematische boucken door 
Corns. Eversdyck met de handt geschreven, gequoteert met de letteren A.B.C 
&c, zijnde gecomen tot de letter V. Het is jammer dat slechts een van deze 
boeken bewaard is in het Goese stadsarchief. Eversdyck leefde in de tijd 

13. Eversdyck berekende onder andere voor M.Z. van Boxhorn's Chronyck van Zeeland 
(Middelburg, 1644) de oppervlakte van het gewest Zeeland aan de hand van cohieren van de 
lOOe penning, die hij als lid van de gewestelijke rekenkamer kon raadplegen. Ook 
Smallegange nam deze berekening op in zijn Chronyk (Middelburg, 1696). Verder treffen 
we daar de afmetingen aan van een kubieke en een cilindrische korenmaat, inhoudende een 
Goese zak (ca. 79 liter), berekend door Eversdyck. 
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waarin de letter-algebra en de cartesiaanse meetkunde opkwamen. We weten 
nu niet wat zijn bonding tegenover deze vernieuwing was. Misschien zijn er 
toch nog enkele exemplaren in het bezit van zijn nakomelingen en mogelijk 
komen die nog eens voor onderzoek beschikbaar. 

De taal van Eversdycks boeken 

De meeste wiskundige werken uit de verzameling van de Goese rekenmeester 
zijn in de volkstaal geschreven; ruim 51%. Latijn was de taal van de 
universitaire kringen; 14% van de boeken is in deze taal verschenen. 
Franstalige boeken komen vrij veel voor: 33%. Er is nogal wat werk van 
Franse mathematici. Ook rekenmeesters uit eigen land bedienden zich wel 
van de Franse taal. Soms verschenen een Nederlandse en een Franse editie 
van een boek, in een enkel geval werden de Franse en de Nederlandse tekst 
naast elkaar afgedrukt. 

De tijd waarin de boeken verschenen 

Van een deel van de boeken uit Eversdycks bibliotheek is het jaar van 
verschijnen gevonden. (Bronnen: de genoemde bibliografie van Bierens de 
Haan, maar ook in biografische werken en incidenteel in werken over 
wiskunde in de 16e en 17e eeuw.) 
Delen we deze 88 werken in naar jaar van verschijnen, dan zien we: 

Tijdvak 

1520-1540 
1540-1560 
1560-1580 
1580-1600 

Aantal boeken 

3 
4 
3 

15 

Tijdvak 

1600-1620 
1620-1640 
1640-1660 
na 1660 

Aantal boeken 

22 
20 
9 
9 

Er waren dus weinig boeken van voor 1580, maar ook waren er niet veel van 
na 1640. 

Conclusies 

1. De grote bibliotheek toont aan, dat Eversdyck een vermogend man was 
met een grote belangstelling voor de exacte wetenschappen, maar ook voor 
staatkundige en godsdienstige kwesties. 
2. Een wiskundig probleem dat hem bezighield was de kwadratuur van de 
cirkel. Of en in hoeverre hij zich had bekwaamd in de cartesiaanse wiskunde 
zou kunnen blijken uit zijn aantekenboeken; uit het boek C {Claddebouck) dat 
daarvan beschikbaar is, kan dit gezien de tijd (1619-1630) niet worden 
geconcludeerd. 
3. Logaritmen komen in boek C een keer voor; literatuur over dit onderdeel, 
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dat voor de rekenmeester toch moderne wiskunde was, is niet overvloedig 
aanwezig. 
4. De meeste boeken waren in de volkstaal geschreven, 33% in het Frans en 
14%) in het Latijn. 
5. Ongeveer de helft van de boeken die zijn onderzocht op het jaar van 
verschijnen, zag tussen 1600 en 1640 het licht. 

Lijst van wiskundige werken uit de bibliotheek van rekenmeester Corn.Fr. 
Eversdyck 

De titels in deze lijst zijn ontleend aan de lijst van 1667. De titels in deze laatste 
zijn vaak verkort weergegeven. Ook zijn er fouten in gemaakt. Vooral de 
Latijnse titels bevatten spellingsafwijkingen. Waar mogelijk zijn de titels 
gecorrigeerd aan de hand van Bierens de Haans Bibliographie neerlandaise. 
Achter de naam van de auteur is het deel en de kolom vermeld, waar het 
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek informatie verschaft over de 
schrijver. Achter de boektitel is tussen haakjes het nummer vermeld dat het 
werk heeft gekregen in Bierens de Haan. 
Het jaar van verschijnen is na de titel vermeld; het komt in de oorspronkelijke 
lijst niet voor. 

Auteur Titel 

Arithmetique arpentage universel 
rintroduction charitable de la Cosmographie 
Les Elemens de Geometrie 
La Fortification 
Discours astronomique 
la Pratique de Geometrie 

Brechtel Conste van Busschiete, 1625 (564) 
Telconst 
La Geometrie 
Boeck aenghaende de Conste en de Practycke van Geo
metrie, 1547 (545) 
TArithmetique de Marchans 
Regula Cos of Algebra, 1663 (562) 
Stiermans-gemack, 1662 (573) 
Van de Wannemate 
Instructie der Zeevaert door de gheheele Werelt, 1609 (601) 
Geometria et Horologiographia 
Een nieu constich boeck in de Geometric en de Astronomiae, 
1608 (94) 
Reken-Konst van de Groote Zeevaert, 1617 (728) 
Discours de la Methode, 1637 (788) 

Ludolph van Ceulen (Vn,291)Van den Cirkel, 1596 (837) 
De Arithmetische en Geometrische fondamenten, 1615 (839) 

Jean Abraham 
Petrus Aspianus 
Errard Bar-le-Duc 

Jaques Bassantin 
Francois Besson 
Francois Joachim 
H. Biggio 
Boulenger 
Charles de Bouvilles 

Claude Boyer 
J.R. Brasser 
Joost van Breen 

Jan van den 
Jan BuUant 
S.D.V.B. 

Brouck 

Abr. Cabeliau (VII,259) 
Reinier des Cartes 
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J. Chauvet 
Simon du Chesne (1,842) 

(= Van der Eycke) 
Simon van Coburg 
Michiel Coignet 

Jean Coutereels (1,644) 

Michel van Damme 
Ezechiel de Decker (1,1414) 

Johan Pz. Dou (11,406) 

Meerten van Dyck 

Adriaen Helreich van Eiffcid 
Corn.Fr. Eversdyck (111,365) 

Claude Flammand 
Gemma Frisius (Vl,556) 

Pierre Forcadel de Beziers 
Claes Heyndericks Gieter-

maker 

Albert Girard (11.477) 

Abraham de Graaf (X.293) 
Adriaen van der Gucht 
Sybrant Cardinael van 

Harhngen (VII 1,253) 
Denis Henrion 

La Pratique universelle de Geometrie 
Quadrature du Cercle, 1584 (1382) 

Rekenbouck (Hoogduyts) 
Instruction Nouvelle des poincts plus excellents et neces-
saires touchant I'art de Naviguer, 1581 (930) 
I'Arithmetique 
Den vasten Styl van Boeckhouden 1603 (980) 
I'Arithmetique, 1599 (978) 
Cyfferbouck (977) 
Maniere a tenir Livre de Casse 
Arithmetica 
Onderwys van de hemelsche en aertsche Globe 
De ses eerste boucken Euclidis (een int frans) 1606 (1220) 
Tractaet van 't Maken ende Gebruyken eens nieuw gheor-
donneerden Mathematischen Instruments, 1612 (1222) 
Italiaens Boeckhouden. (1288) 
Chyfer-Boeck, 1600 (1289) 
Rekenbouck 
Interestrekeninghe (handschrift) 
Verscheyde Mathematische Boucken A-V, idem 
Reductie van Paybrieven, idem 
Tractaet van de Wynroede, 1616 (1372) 
Pachttafelen, 1649 (1373) 
Tafelen van Interest, 1652 (1374) 
Tafelen van de Wannemate, 1655 (1376) 
Paste-Boeck van den Broode, 1663 (1377) 
Le Guide des Fortifications 
Cosmographiae Petri Apiani, 1539 (1596) 
De Radio Astronomico et Geometrico 1545 (1611) 
Arithmeticae Practicae Methodus facilis, 1540 (1607) 
I'Arithmetique de Gemme Phrisien, 1585 (1609) 
't Vergulde Licht der Zeevaert, 1660 (1657) 

Arithmetica ofte Rekenkonst, 1661 (1659) 
't Vermaeck der Stuerluyden, 1662-1700 (1662) 
Tables de Sinus ... .^vec le Trigonometric, 1626 (1671) 
Les oeuvres Mathematiques de Simon Stevin, 1634 
De seven Boecken van de Groote Zeevaert, 1658 (1753) 
Cyferbouck, 1569 (1846) 
Hondert geometrische Questien met hare solutien, 1616 
(782) 
Memoires mathematiques, receuillis et dressees en faveur de 
la noblesse Francoise, 2 din, 1612, 1627 
Les quinze livres des Elemens d'Euclide traduit de latin en 
francois, 1615 
La Geometrie pratique de J. Errard, revue et augmentee, 
1619 
Canon manuel de sinus, tangentes el coupantes, 1619 
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Albert Hierart 
Henricus Hondius 

J. van I'Hoste 
Gilles van der Hoecke 
Frans van der Huips 
Gerard Kinckhuyzen 
Phil. Lansbergen (11,775) 

Cornelis Jansz. Eastman 

Laurel 
Leurechon 
P. le Mardele 
Samuel Marolois (11,873) 

Elcus Eduard Leon 
Mellema (X,603) 

Mennher Valentin de 
Kempen 

Petrus Messu 
Adriaen Melius (1,1325) 

Claude Mydorge 
Johannes Neper 
Charles de Neuvilles 
Dirk Rembrandts van 

Nierop (V,373) 

Johan van Nispen 
Mattheus van Nispen 
Oronce 
Jacques Pelletier 

Collection ou recueil de divers Traites de Mathematiques, 
1621 
Tables des directions et projections de Jean Mont Royal 
(Regiomontanus) 1626 
L'usagc du Compas de proportion, 1631 
Tafelen sinus 
Korte Beschryvinge ende afbeeldinge van de generale Re-
gelen der Fortificatie, 1620 (2109) 
Pratique de la Geometrie 
In Arithmetica, 1544 (2066) 
Algebra, 1654 (2190) 
De Grondt der Meet-Konst, 1660 (2474) 
Cyclometriae Novae Libri II, 1616 (2656) 
Progymnasmatum Astronomicae Restitutae, 1619 (2660) 
Chronologiae Sacrae Libri VI, 1624 (2661) 
Les Tables perpetuelles des mouvements celestes, 1633 
(2673) 
Triangulorum Geometriae Libri IV, 1591 (2652) 
Tafel der Hoeckmaten ... Raecklynen en Snylynen, 1631 
(2683) 
Schatcamer des Grooten ZeeVaerts-Konst, 1642 (2684) 
La Doctrine des Temps et de I'Astronomie universelle 
Recreations Mathematiques 
Les 15 livres des Elemens d'Euclide, 1632 
Oeuvres mathematiques, 1617 (3037) 
Geometria, 1618 (3029) 
Perspective, 1638 (3032) 
Arithmetique, 1582 (3143) 

Arithmetique, 1550 (3148) 

Verscheyde Lessen 
Arithmeticae et Geometricae Practica, 1611 (3180) 
Maetconstich Liniael, 1626 (3185) 
Doctrinae Sphericae Libri V, 1591 (3175) 
Fondamentale Onderwysinghe van het Astrolabium, 1627 
(3193) 
Institutiones Astronomicae et Geographicae, 1614 (3181) 
Examen de recreation mathematique 
Telconst 
Geometrie 
Nederduytsche Astronomia, 1653 (3962) 
Mathematische Calculatie, 1659 (3974) 
Des Aertrycks Beweging, 1661 (3979) 
Nieuwe Telconst 
Beknopte Lant Meet-Konst, 1662 (3579) 
La Pratique de Geometrie, 1556 
I'Arithmetique 
I'Algebre 
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Barthol. Pitiscus 
Johannes Isaacus Pontanus 

Willen Raets 
Petrus Ramus 

Georgius Joachimus Retiais 
le Sieur de Fleurance 

Rivault 
Estienne de la Roche 
Christoff Rudolff 
Dierick Ruyter (111,1104) 
Rodrigo Samorano 
J. Sauliner 
Joseph Justus Scaliger 

(V,660) 
Frans van Schooten Sr. 
Frans van Schooten Jr. 
Jacob van der Schuere 

(V,706) 
Jan Sems (111,1166) 

Sebastiaen Serly 
Antoni Smyters 
Pieter Medina Spanjaert 
Joh.Jansz. Stampioen Jr. 

(11,1358) 
Bernaert Jansz. Stockmans 

(X,8I9) 
Simon Stevin (V,815) 

Nicolas Tartaglia 
Jean Trenchant 
A. Valck 
M. van Velden 
Abr. Verkammen (X,1095) 

Jan Verqualje 
H. VVaningen van Kampen 
Abel Wassenaer 
Martinus Vv'enscislaus 

(X,1I70) 
Wynand van Westen 

(111,1408) 
Martin Wilken 
Eduard Wingate 

Canon sinuum, arith. logarith. 
Observationes in Tractatum de Globis coelesti et terrestri, 
1617 (3824) 
Arithmetica, 1580 
Arithmetica, 2 din, 1555 
Geometrica, 1569, uitgegeven door Snellius in 1622, getiteld; 
Meetconst 
De Triangulis 
Les elements de I'artillerie 

I'Arismetique, 1520 
Die Coss, 1525 
De Toortse der Zeevaert, 1623 (4098) 
Onderwys in de Zeevaert 
Cosmologie du Monde 
Cyclometrica Elementa II, 1594 (4141) 

Tabulae sinuum, tangentium, secantum, 1627 (4213) 
Mathematische oeffeningen in V Boecken, 1659 (4223) 
Arithmetica oft Reken-Konst, 1600 (4261) 

Practyck des Land-Metens, 1600 (4300) 
De Arithmetische Fondamenten, 1623 (4299) 
Geometrie 
Arithmetica, 1609-'12 (4370) 
Zeevaert (ook int frans) 
Tabulae Sinuum Tangentum &c, 1632 (4500) 
Algebra ofte Nieuwe Stel-Regel, 1639 (4504) 
Arithmetica met eenighe lustige geometrische questien, 1633 
(4617) 
Tafelen van Interesten, 1582 (4547) 
I'Arithmetique, 1585 (4549) 
De Stercktenbouwing, 1594 (4563) 
Wisconstighe Gedachtenissen, 1605-'08 (4569) 
I'Arithmetique (door Guillaumo Gossehn de Caen?) 
I'Arithmetique 
Tabulae sinuum, &c. 
Fondament van de Wisselhandel 
Maendt- en Jaer-Tafelen van Intrest of Intrest-Boeck, 1620 
(5019) 
Uytvindingh der langhte van Oost en West, 1661 (5022) 
Tresoor vant Italiaensch Boeckhouden, 1629 (5250) 
Tafelen op Winninge en Rabat 
t 'Fondament van Arithmetica, 1599 (5275) 

Mathematische Vermaecklyckheden verdeylt in III Deelen, 
1636 (5302) 
Officina Algebrae, 1636 (5326) 
Arithmetica (5345) 
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T. Wisch Groot planeetbouck 

Comeet boucxken 

Zonder auteursnaam: 

Les 6 premiers livres des Elemens d'Euclide 
Nieuwe rabattafels 
Les Elemens geometriques d'Euclide 
Arithmetique logarithmique 
Quadrant nouveau de mathematique 

SUMMARY 

The mathematical library of rekenmeester' Cornelis Franssen Eversdyck (1586-1666) 

The city archive of Goes contains a list of the books left behind by Cornelis Franssen 
Eversdyck, mathematical practitioner ('rekenmeester') of the province of Zeeland. 
This article aims to assess the level of Eversdyck's mathematical abilities by means of an 
analysis of the titles of the mathematical works on this list. For this analysis, Eversdyck's 
'Claddebouck', his only preserved notebook containing notes on some twenty titles on the 
list, is of great value. 
Eversdyck witnessed the rise of letter algebra. This new development had important 
implications for algebra and geometry, but whether Eversdyck was actually engaged in 
letter algebra cannot be assessed at the moment. 
Prominent among Eversdyck's interests were plane geometry and the problem of the 
quadrature of the circle. Algebra in books dating from before 1640 largely came down to 
solving equations by means of the so-called Cosic methods. 
Most books on the hst are from the 17th century; but Eversdyck also possessed some 
16th-century works. Books by mathematical practitioners were mostly written in Dutch, 
but French was also frequently used; academic mathematicians published their books in 
Latin. 


