
Z E S T I E N D E - E E U W S E A N T W E R P S E 

BOEKHOUDKUNDIGEN EN CIJFERMEESTERS 

In 1915 stelde Henri Bosnians S. J., onder de deknaam H. Braid, 
in L'Intermediaire des Mathematicians (1) een paar vragen om bij-
zonderheden omtrent een tweetal Antwerpse cijfermeesters. Voor 
zover wij weten, werd hierop niet geantwoord. 

Naar aanleiding van een studie, die wij ondernemen over het leer-
boek voor boekhouden van John Weddington, te Antwerpen in 1567 
verschenen en over andere boekhoudingen van die tijd, hadden wij 
ook gelegenheid met Antwerpse cijfermeesters kennis te maken. W a t 
wij er over vonden, delen wij hier mede op verzoek van Dr. P. Bock-
staele. Aan hem, die ons op de meest welwillende wijze inlichtingen 
verstrcktc, zij dan ook deze korte bijdrage opgedragen. 

1. G O D E V A A R T COMPARST 

In 1535 verschccn te Antwerpen van de hand van Godefroyd Com-
parst Vng liuret de compte contenant plusieurs simples exemples ques
tions et demandes... (2). Comparst was Antwerps schoolmeester. Hij 
was deken der S. Ambrosiusgilde, of gilde der Antwerpse school-
meesters in 1531-32 en in 1547-48; bovendien ondertekende hij de 
rekening der gilde in 1536-37, waarschijnlijk in de hoedanigheid van 

(1) Cf. H. Braid (H. Bosnians) in L'Intermediaire des Mathemaddens, Parijs, 22, 
1915, 28-29. 

(2) Volledige titelbeschrijving in W. Nijhoff en M. E. Kronenberg, Nedcrlandsche 
Bibliographic van 1500 tot 1540, I, s-Gravenhage, p. 368, n° 1019. 
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ouderman (3). In 1598 zal een ambtgenoot van Comparst, Marten 
Vanden Dycke, diens cijferboek bewerken en in het Nederlands her-
uitgeven (4). 

2. VALENTIJN M E N N H E R 

Deze werd poortcr van Antwerpen de 16 augustus 1549 : « Valen-
tyn Menhier Janss. van Ausburch » (5). Aan de familienaam werd 
geschrapt : waarschijnlijk wist de klerk, die het vierschaarboek in-
schreef, niet hoe hij de Hoogduitse naam moest spelien. Alvorens in 
de gilde te zijn opgenomen, was Mennher reeds begonnen school te 
houden. Het werd hem door de gilde verboden, totdat hij zijn aanstel-
ling bekomen had (6). 

Van zichzelf zegt Mennher dat hij te Kempten (7) geboren werd. 
Vroegere opzoekingen in die plaats bleven zonder resultaat. Nu decide 
stadsarchivaris Zollhoefer van Kempten mij langs Dr. Alfred Weit-

(3) Stadsarchief Antwerpen (S. A. A.), A 4528, fol. 19r en 61r (deken). Hij wordt 
vcrmcld als Godevaert Gompaert in het zelfde vol., fol. 7r. 19r, en als Gouvaert 
Gomparts in het zelfde vol., fol. 61r; ook als Godefridus Gompartz in de hjst 
vooraan van het zelfde vol., fol. (5)r. Handtekening : Goyvaerdt Comparts, 
in het zelfde vol., fol. 32v en 35v. 

(4) Zie hieronder, auteur nr. 5. 
(5) S. A. A., Vierschaar 146, fol. 108r. 
(6) Bibliografie van Mennher in Bibliotheca Bclgica, Gcnt-Dcn Haag, le serie, 

T. XX, M. 173-186. Verder. mcestal besprekingen van zijn boekhoudkundig 
wcrk in : Carl Peter Khcil, Valentin Mennher und Antich Hocha, 1550-1565. 
Ein Bcitrag zur Geschichtc der Buchhaltung. Praag. 1898 (overdruk uit Zeit' 
schrtft fiir Buchhaltung). - Balduin Penndorf. Geschichtc der Buchhaltung in 
Dcutschland, Leipzig, 1913. pp. 133 vig. - P. G. A. de Waal , Dc leer van het 
boekhouden in de Ncderlanden tijdens de zcstiende ccuw, Rocrmond, 1927, pp. 
119-141. - E. Stevelinck en R. Haulotte, in Docunientation commerdale et 
comptable, Brussel, nrs. 159, 161, 162, 1958. - P. Kats in Maandblad voor het 
Boekhouden, Wassenaar, 31, 1925, p. 179; 33, 1926, pp. 73-80; 36, 1930, 
pp. 132-133 (met J. G. Ch. Volmer). - E. De Hairs in Maandblad voor het 
Boekhouden, 35, 1929, pp. 237-238; 36, 1930, pp. 80-81, 172-173. - Onko ten 
Have in Maandblad voor het Boekhouden, 43, 1937, p. 162. - E. de Hairs in 
Wis- en Natuurkundig Tijdschrift, 5, 1930, pp. 58-65 (als wiskundige). 

(7) Kempten ligt in Z.O. Beiercn, « Regierungsbezirk » Schwaben, in de Allgau, 
aan de lUer, op ongeveer 100 km. van Augsburg. 
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nauer mede, dat de familienaam Mennher (Menhcr) in het belas-
tingkohier van 1559 vermeld is all volgt : « Augustein Menherr, 
wohnt Newengass, und zahlt 1 Pf. 2 S. 6 L. ». 

Bij zijn toelating was Mennher gevestigd als schoolmeester aan de 
Koepoortstraat, tegenover « Den Helm » ; hij komt in de rekening van 
de gilde van 1549 voor onder de nieuwe schoolmeesters : « Ontfangen 
van Mr Valentin Menher 20 st. * (8). - " • • • 

De 22 juli 1560 maakt Valentin Mennher van Kempten een huwe-
lijkscontract voor notaris 's Hertoghen Sr te Antwerpen (9). Hij wil 
zich in het huwelijk begeven met Margriet Broomans, weduwe van 
Joachim Gruysman. Deze laatste was tijdens zijn leven waarder van 
de Antwerpse gevangenis het Steen. Uit het eerste huwelijk had de 
vrouw een zoon, Joachim Gruysman. Van de eerste echtgenoot van 
Margriet Broomans weten wij, dat hij de 6 juli 1537 poorter werd 
van Antwerpen. Hij was suikerbakker van beroep, zoon van Peter, en 
kwam van Crostwitz (10) te Antwerpen toe. Drie jaar later, in 1540, 
was hij bankroet en voortvluchtig. Hij hecft zich waarschijnlijk kunnen 
opwerken, want weer drie jaar later, de 31e mei 1543, sloot hij voor 
notaris 's Hertoghen Sr, hogergenoemd, een huwelijkscontract met 
Margriet Broomans, in tegenwoordigheid van haar vrienden en ver-
wanten, waaronder de Steidelins, met name Gabriel Steidelin, factor 
van de Welsers in Antwerpen. Nu was een Ursula Steudlin over-
leden en haar erfgenamen, waaronder Margriet Broomans, die ver-
want was met de Steidelins, kwamen de l i e oktober 1568 minnelijk 
overeen om haar erfenis te verdelen. De voornoemde Gabriel Steide
lin, Gabrielszoon wijlen, zijn broeder Pauwel uit Augsburg, door hem 
vertegenwoordigd, Lucie Broomans, Cornelisdochter wijlen en haar 
man, Willem Van Landuyt, die getuige was bij het huwelijkscontract 
\'an Margriet Broomans met Valentijn Mennher, zijn o.m. onder de 
erfgenamen (11). Herinneren wij er nogmaals aan, dat Valentijn 
Mennher in 1549 bij zijn aankomst te Antwerpen, van Augsburg 
kwam. W a s hij in deze laatste stad in dienst geweest van Hans Pau-

(8) S. A. A., A 4528, fol. 67r. 
(9) S. A. A., N 2077, fol. 93v. 
(10) Crostwitz hgt ten N.O. van het voormalige koninkrijk Saksen, tusscn Kamenz 

en Bautzen. 
(11) S. A. A., Schepenakten, 319, fol. 202r-205v ; dd. 11 oktober 1568. 
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lus Herwart, lid van de bekende Augsburgse familie van die naam ? 
Aan deze laatste draagt Mennher immers zijn Arithmetica Practice 
(Duits, 1560) en zijn Arithmetiqve (Frans, 1563) op en noemt hem 
zijn goedgunstige lieve heer. Of is Mennher te Augsburg in dienst 
van de Welsers geweest ? (12) 

Na zijn huwelijk vestigt Mennher zich in het eigendom van zijn 
vrouw aan de Paardenmarkt, in « Den Ketel », tegenover « Den 
Reyger », nabij het godshuis van « Franchois Almeiras ». Als school
meester ging het de man voor de wind. Tijdens het jaar 1565-66 was 
h'j deken van S. Ambrosiusgild (13). 

Valentijn Mennher is overleden tussen 4 juli 1570 — opdracht van 
de Arithmeticqve gedrukt in 1570 te Antwerpen door Gilles Coppens 
van Dicst — en 4 april 1571 ; dit blijkt uit het « Rekenboeck » van 
de schoolmeestersgilde. 

In 1560 verscheen het werk Bvechhalten. Dutch Mich Valentin 
Mennher, Diser Zeit Rechenmaister Alhie zv Antorf Verordnet. Ge-
druckt zu Antorff dutch Christoffel Plantin. Met het woord « verord
net », waar de Waal (14) geen weg mee wist, doelt Mennher op zijn 
aanstelling als schoolmeester. Deze gebeurde door de scholaster van 
het kapittel van O. L. Vrouw te Antwerpen en door commissarissen, 
vanwege de stad benoemd. De nieuwe schoolmeester werd « gead-
mitteert ende geconsenteert schole te moghen houden » (15). 

3. ELCIUS EDOUARDUS LEON MELLEMA 

Deze Friese taal- en letterkundige was ook cijfermeester en leraar 
van boekhouden (16). Naast een lofdicht op de intrede van de hertog 
van Alencon te Antwerpen in 1582 en een Vlaams en Frans woor-

(12) Luidens een mededeling van Prof. Dr. Gotz Freiherr von Polnltz komt Menn
her niet voor op de lijst van de faktoren der Fuggers. 

(13) S. A. A., A 4528, fol. 172v. Handtekeningen fol. 176v, 183r, 199v. 
(14) P. G. A. de Waal, op. cit., p. 130, noot 2. 
(15) S. A. A., A 4528, fol. 185v. 
(16) P. G. A. de Waal, op. cit., pp. 198. 221 en G. A. Wumkes in Nieuw Neder-

landsch Biogralisch Woordenboek, Leiden, 1937, dl. 10, kol. 603-604. Een 
portrct van Mellema komt voor in G. A. Wumkes, Bodders yn de Fryske 
Striid, Boalsert, 1926, p. 223. 
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denboek, gaf hij te Antwerpen in 1582-1586 een twcedelige Acith-
metique compose de plusieurs inventions et problemes nouueaux, in-4'' 
uit (17). 

Mellema werd poorter van Antwerpen op 2 december 1569 : « Mel
lema Edewaert, Lievenssone, Leeuwarden, vettewarier » (handelaar 
in vetwaren). 

Bij Smyters, hierna te behandelcn, zullen wij gelegenheid hebben 
over de Antwerpse boekdrukker Jan van Waesberghe een en ander 
mede te delen. Te Rotterdam gevestigd zal deze laatste de woorden-
boeken van zijn Antwerpse bekende Mellema herdrukken. 

4. A N T O O N SMYTERS 

In zijn reeds aangehaalde bijdrage in L'Intermediaire des Mathe-
maticiens vraagt H. Bosmans bijzonderheden over Antoon Smy
ters, auteur van Les fondemens d'Aritmetique c'est a scauoir les Es-
peces. La reduction des Monnoyes, La regie de Troix. auec la Prac-' 
tique : tant en nombte entier que rompu. Par Antoine Smyters. Reueu 
et corrige par I'autheur mesme. (Fleuron). A Anvers chez Jean Waes
berghe, en la rue ditte Camerstrate, a I'Escu de Flandres. 1589. In-8°, 
112 ongen. biz. Dit werk was aanwczig in de Leuvcnse Universiteits-
bibliotheek voor de brand van 25 augustus 1914. 

J. Vercoullie behandelde Antoon Smyters in Biographie Nationale 
(18), echter alleen als letterkundige. Biografische bijzonderheden 
worden haast niet gegeven : geboren te Antwerpen rond het midden 
van de zestiende eeuw en overleden te Rotterdam na 1625 ; gaf on-
derricht in de Franse taal in zijn geboortestad en week tijdens de 
godsdienstonlusten uit naar Noordnederland. 

De opsomming der werken van Smyters door Vercoullie is niet 
voUedig. Hij vermeldt zijn wiskundig werk niet. Smyters was ook 
schrijfmeester en publiceerde, waarschijnlijk in of na 1613, te Am
sterdam bij Henric Meurs een Schrijf Kunst Boeck daerinne gh^leert 
worden velerleye Nederlandtsche, Italiaensche, Spaensche ende 

(17) Vermeld door P. G. A. de Waal , op. cit., p. 201. 
(18) T. 22. Brussel, 1914-1920, kol. 888. 
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Hoogduytsche Handt-gheschriften. Met fondamentele onderrichtin-
ghe, hoe men allerhande Sendt-brieven die lieden van middelen Staet 
ende sonderlinghe de Cooplieden dienende, sal leeren dichten ende 
ordentlyck by schrift stellen : door Anthoni Smyters van Antwerpen 
(19). Smyters vertaalde Le Thresor de Salomon, Tire de ses Prover-
bes, et de son ecclesiastiqve. Le tout reduit en Quatrains & Sonnets. 
par Paul Perrot, S. de la Sale, Parisien. - Salomons Schat Ghetrocken 
wt syne Spreucken ende de Prediker. Wt den Fransoyschen in Ne-
derlantsche over-gheset Door Ant. Smyters. Tot Rotterdam, By Jan 
Van Waesberghe op de Merct in de Fame. 1594. Klein in-8", 100 bl.. 
links de Franse tekst in een Latijnse letter, rechts de Nederlandse in 
cursief (20). Verder vermeldt Vercoullie van de Esopus Fahelen al
leen de (tweede) uitgaaf van 1612, niet de eerste van 1604 ; van de 
Epitheta kent hij de tweede uitgaaf van 1624 niet. Al deze werken 
werden uitgegeven door Jan (II) van Waesberghe te Rotterdam (21). 

Biografisch is er ook wel meer over Smyters te vernemen. De 26e 
oktober 1566 werd hij als schoolmeester te Antwerpen door de scho-

(19) Stndsbibliothick Antwerpen. B 16618, 45 bkiden, aan een zijde brdrukt, form. 
obi. 30,5 X 19 cm. Het boek bevat de schriftvormcn, in de titel opcje.somd, en 
ook verschi-idene Franse voorbeelden. Op fol. 18 en 20 komt bovcn brieven 
de datum voor van 1 januari 1613. Op fol. 14 en 32 de leus « N'Hays ton 
mesticr » (Eccli. 7, 15). - In dczelfde band komt een .schriftbock voor van 
Georges Carpentier, « fransoy.sch » .schoolmeester te Hoorn en een van Marie 
Strick, •" fransoysche » school houdende te Delft, 1611. 

(20) ]. M. Lcdcboer. Het geslacht van Waesberghe. 2de uitg., s-Gravcnhage-
Utrecht, 1869, p. 59. 

(21) Ledcbocr, op. cit.. p. 65. - Merken wij hierbij op. dat Jan (II) van Waesberghe 
niet zelfstandig te Antwerpen drukte. Het enige bekende werk. door hem met 
adres Antwerpen gedrukt, is de Navolging van Christus door Thomas a Kem-
pis, in 1598 verschenen « t'Antwerpen in de Kamerstrate, in den Schilt van 
Vlandren, met gratie en privilegie ». Dit is echter een herdruk van dezelfde 
Navolging, in 1565 bij zijn vader verschenen (Ledeboer. op. cit., p. 49). Zulks 
blijkt uit het exemplaar van de Navolging, in 1633 bij Lsaac van Waesberghe 
te Rotterdam gedrukt. dat nog dc approbatie van de eerste, te Antwerpen 
verschenen uitgaaf bevat (Ledeboer. op. cit., pp. 61. 98). Ook zijn in de Lig-
geren van de Antwerpse S. Lucasgilde geen sporen meer te vinden van de 
van Waesberghcs na 1589. Dat Jan van Waesberghe in 1589 reeds te Rot
terdam drukte, blijkt intusscn uit het tijdens dit jaar daar in het Frans, aan de 
Markt, verschenen Livre d'Arithmetiqve van Valentijn Mennher (Bibliotheca 
Belgica, M. 185). 
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laster geadmitteerd en de 15e december 1566 door de commissarissen, 
uit de magistraat benoemd. In de gilde van S. Ambrosius werd hij op 
laatstgenoemde datum aanvaard en betaalde als inkomgeld en bien-
venue zes gulden (22). Waarschijnlijk omdat hij voor zijn aanvaar-
ding in de gilde reeds school hield, werd Smyters door de dekcns ge-
daagd (23). Hij begon school te houden aan de Zierikstraat, in « Den 
Gulden Horen » (24). Onder de inschrijving is aangeduid : creemere, 
zodat hij waarschijnlijk, voor hij schoolmeester werd, het beroep uit-
oefende dat ook Ympyn tot het zijne had gekozen. Smyters was een 
wispelturig mens. In 1568 woonde hij nog aan de Zierikstraat, maar 
nu in « Den Zwarten Horen », dan verhuisde hij naar de Korte Nieuw-
straat naast Jan van Bourgogne en in 1571 was hij naar Lier ver-
trokken. In 1579-82 ten slotte. woonde hij achter S. Andrieskerk aan 
de Kerkstraat (S. Andriesstraat) (25). 

In 1580 liet Smyters te Antwerpen een leerboek voor rekenen ver-
schijnen onder de titel Les fondemens d'arithmetique (26). Het door 
Bosmans vermelde werk van 1589 kon dus met reden door de auteur 
als ret;u et corrige worden aangemeld. Dit cijferboek werd in het 
Nederlands uitgegeven te Rotterdam in 1609, 1610, 1620 en 1634 ; 
deze laatste uitgave vermeldt dat ze door de auteur zelf verbeterd 
werd naar de vierde editie (27). Het leerboek verscheen nog te Am
sterdam in 1662. 

De bewering van Vercoullie, dat Smyters te Rotterdam zou ge
vestigd en overleden zijn, mist waarschijnlijk allc grond. Deze bewe
ring is gesteund op het feit, dat de Esopus en de Epitheta beide te 
Rotterdam werden uitgegeven. Echter, in de opdracht aan burge-
meester en raad van Amsterdam, voorkomende in de Nederlandse 
uitgaaf van 1620 van de Arithmetica. zegt Smyters dat hij zijn vader-

(22) S. A: A., A 4528. fol. 178v. 
(23) S. A. A., A 4528, fol. 180r. 
(24) S. A. A., A 4550, p. 23. 

(25) S. A. A., A 4550, pp. 42 en 81. - Het verblijf van Smyters te Lier schijnt niet 
langer dan een jaar te hebben geduurd, waarschijnlijk in de loop van 1571/ 
72 ; er is een onderbreking van een jaar in zijn aanbetaling van het jaargeld 
der gilde (S. A. A., A 4550, p. 42). 

(26) Inleiding van zijn Arithmetica van 1620. 
(27) Ledeboer, op. cit., pp. 66, 99. 
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land, de stad Antwerpen, om religieredenen heeft verlaten en zich 
onder de protectie van de Amsterdamse overheid heeft geplaatst. Hij 
is onderwijzer en geeft les in goede zeden, de Franse taal, de schrijf-
kunst, de rekenkunst en het boekhouden (28). Amsterdam heeft hem 
als medeburger aangenomen en hem toegelaten openbare school te 
houden. Hij heeft, jaren geleden, een Frans cijferboek laten ver-
schijnen en dit aan burgemeester en raden van Amsterdam opgedragen. 
Op verzoek geeft hij dit nu in het Nederlands uit, en draagt het ins-
gelijks op aan de Amsterdamse stadsoverheid. Tot de lezer zegt de 
auteur, dat hij in 1580 een Frans cijferboek, hogergenoemd, heeft uit
gegeven. Wat de Amsterdamse Franse uitgaaf betreft, deze is ons 
onbekend. 

De Fabelen en de Epitheta werden gedrukt bij Jan (II) van Waes
berghe te Rotterdam. Dit feit, waarop Vercoullie steunt om Smyters 
inwoner van Rotterdam te maken. heeft een heel andere oorzaak. Jan 
(II) van Waesberghe was ook Antwerpenaar, en bij zijn vader gaf 
Smyters in 1589 de tweede druk van zijn Arithmetique uit. Beiden 
waren uitgewekenen. Het is begrijpelijk dat Smyters de zoon van 
Waesberghe, die in Antwerpen met zijn vader drukte en in de S. Lu
casgilde als meester boekdrukker werd opgenomen, de uitgaaf van 
zijn overige v/erken heeft toevertrouwd, waaronder in 1620 ook de 
door Ledeboer niet vermelde Arithmetica (29). 

Vermelden wij ten slotte, in verband met boekdrukker Jan (I) van 
Waesberghe, dat deze voor 14 april 1569 een Cyfer- oft Rekenboec 
heeft gedrukt. dat wij niet weergevonden hebben en waarvan ook de 
auteur ons onbekend is (30). 

5. MARTEN V A N D E N DYCKE 

Deze werd in de gilde van S. Ambrosius, of van de Antwerpse 
schoolmeesters, opgenomen de 17e december 1572 en was toen 23 
jaar oud, zodat hij rond 1549 geboren is. Hij zou alleen arithmetica 

(28) Hot zou on.s verwonderen indien Smijters ook geen werk over boekhouden 
zou geschreven hebben ; daar is echter niets van bekend. 

(29) Ledeboer in op. cit. 
(30) Ledeboer, op. cit.. p. 262. 
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en boekhouden onderwijzen (31). Hij huwde Margriet van Eelen 
(32). Bij zijn aanvaarding in de gilde woonde hij aan de Katelijne-
vest, in « Den Zak » — ook in « Den Rozenobel » — tegenover « Den 
Gouden Nobel » en Louis Perez (33). 

De man werd ook notaris. Hij was toen 30 jaar oud. Hij verklaart 
geboren Antwerpenaar te zijn, gehuwd, en wonende aan de Kattevcst 
(Katelijnevest) in « Den Gulden Boek ». Hij was cijfermeester. Hij 
werd notaris gecreeerd door Geerdt Driessen, protonotarius apostoli-
cus, op 7 januari 1579 en in de Raad van Brabant geadmitteerd de 
lOe februari daaropvolgend. Hij schreef ten huize van notaris Anto-
nis van Male de oude gcdurende ongeveer een jaar, daarna heeft hij 
zijn praktijk geleerd bij notaris Joos Boekhorst. aan de Nieuwe Beurs 
wonende, voor wie hij diverse akten heeft geschreven en nog dage-
lijks schrijft, zo verklaart Vanden Dycke zelf de 3e februari 1582 
(34), verklaring afgelegd ingevolge de ordonnantie van burgemeester 
en schepenen van Antwerpen, die de 24c januari 1582 aan de pui van 
het stadhuis gepubliceerd werd. 

Vanden Dycke bleef ondertussen ook onderwijs verstrekken. De 
17e September 1584 legde hij dc nieuwe ecd af, van de schoolmeesters 
gcvergd. Hij woonde toen aan de Kocpoortbrug. Steeds ondcrwces 
hij rekenen en cijferen en boekhouden. Hij verhuisde dan naar de 
Kerkhofstraat (35). Hij was deken van de gilde van 13 augustus 1590 
tot 13 augustus 1592 (36). 

In 1591 gaf Vanden Dycke een Chijfer-Boeck uit, ghevonden ende 
voorghehouden by wijlen M. Godevaert Comparst en vermeerderd 
door hemzelf (37). Het boek verscheen bij Gheleyn Janssens te Ant
werpen. In 1598 gaf hij in dezelfde stad bij Anthoni de Ballo « op 
ons Lief Vrouwe Kcrckhof, indcn Gulden Sampson » een C/aer ende 

(31) Cf. P. G. A. de Waa l . op. dt. . pp. 234, 248. 

(32) S. A. A., Schepenakten, 365, 11.8.1581, fol. 197r. 

(33) S. A. A., A 4529, fol. 74v; A 4550. p. 53. 

(34) S. A. A., Privilegekamer (Pk) 1510. Notarissen 1515-1703, fol. 37r. Mede
deling van adjunct-stadsarchivaris J. van Roey, waarvoor onze beste dank. 

(35) S. A. A., A 4550, pp. 96, 111. 

(36) S. A. A., A 4529, fol. 156v en 164r. Handtekening op fol. 162r. 

(37) Cf. P. G. A. de Waal , op. cit., pp. 234-243 en afb. 17. 
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cort bewijs om te leeren Boeck-houden nae de maniere van Italien 
(38) uit. In 1600 verscheen van hem een Chijfer-Boeck leerende int 
corte de Conste van wel Tellen, ende Rekenen, en een Frans werk 
La vrayc Reigle d'Arithmeticque selon laquelle tous marchans doivent 
dresser et /aire ses comptes en matiere de gain et perte. Ten slotte nog 
een Instructie om de wijn-roede ende peghelstock te maken, daer mede 
men oock sonder peghelstock terstont meten en weten can, de grootte 
van alle vaten, ende tonnen, hoe vele stoopen, potten, oft pinten de 
selue inhouden... (39). 

6. JAN DE RAEYMAKER 

De naam werd te Antwerpen ook gespeld : Hans Radermakcr, Jan 
de Rademaker, Jan Rademaker, Jan Raymaker. Ch. Bergmans stelde 
over de man in Biographie Nationale (40) een korte bijdrage op, met 
als enige biografische bijzonderheid : « mathematicien, ne a Anvers 
au XVIe siecle ». 

Voor de brand van 1914 bezat de bibliotheek van dc Leuvense Uni-
versiteit van deze auteur de volgende werken : 

1° Traicte d'arithmetique contenant les cinq espcces, auec la regie de 
Trots et la Practique Ttes-proufitable et utile a la Jeunesse, et autres 
desireux d'apprendre ladite Science par lean Raymaker. A Anvers 
chez Jean Waesberghe, en la rue ditte Camerstrate, a I'escu de Flan
dres. In-8°, 48 ongen. biz. 

2" Comptes pour les Cassiers Tres-utiles a tous Marchands et autres 
menans train de Marchandises. Dezelfde drukker, 1589?, in-8°, 112 
ongen. biz. 

Deze twee titels zijn ontleend aan de reeds genoemde bijdrage van 
H. Bosmans in L'Intermediaire des Mathematiciens (zie noot 1). 

Op 14 maart 1580 werd Hans Radermaker, ondermeester van Mi-

(38) Een exemplaar in de Universiteitsbibhotheek te Gent, A 4818. 
(39) Dit laatste werk in de Stadsbibliotheek Antwerpen, G 87770 en in de Univ. 

Bibl. Gent, A 9543. 
(40) T . 18, Brussel, 1905, kol. 585-586. 
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chiel Quihgnet (41), opgenomen als onderwijzer in de Antwerpse S. 
Ambrosiusgilde. Hij zou Frans, cijferen en boekhouden aanleren en 
betaalde tien gulden inkomgeld boven de wijn. Bij zijn intrede woonde 
hij bij zijn meester Coignet aan de Vlemincxstraat tegenover « Den 
Gulden Ram » (42). Hij werd een persoon van gewicht in de gilde. 
Van 13 augustus 1609 tot 13 augustus 1611, van 13 augustus 1616 
tot 13 augustus 1618 en van 13 augustus 1630 tot 16 augustus 1632 
was hij deken ; hij was ouderman in 1612-13, 1613-14, 1619-20, 1620-
21, 1623-33 tot 1634-35 en waarschijnlijk tot in 1640 (43). Na 13 
augustus 1640, wanneer hij nog een rekening van de gilde ondertekent, 
vinden wij hem niet meer vermeld, zodat hij waarschijnlijk kort daar-
op overleden zal zijn. In de verondcrstelling dat hij rond 1560 ge
boren is, zou hij dus de ouderdom van tachtig jaar bereikt hebben. 

Van het hoger sub 1° geciteerde werk wordt noch datum noch pri
vilege opgegeven ; wel zegt de drukker ons lets. Van Jan (I) van 
Waesberghe zijn inderdaad te Antwerpen geen drukken van na 1589 
bekend, zodat het boekje in of voor dit jaar moet verschenen zijn (44). 
Raeymaker publiceerde er een Nederlandse vertaling van onder de 
titel Cyffer-Boeck In-houdende de vijf Specien met den Reghel van 
drijen ende de Practijcke. Hiervan bezit de Universiteitsbibhotheek 
te Gent een uitgave gedrukt te Antwerpen in 1647 door Hendrick 
Aertssens. In dezelfde bibliotheek vindt men een ongedateerde uit
gave « overgeset in 't Vlaems, gecorrigeert ende vermeerdert, door 
Franciscus van Thienen » ; ze werd gedrukt te Antwerpen bij Hiero-
nymus Verdussen (1620-1687). Bij de Antwerpse drukker Jacques 
Mesens veracheen in 1668 nog : Traicte d'Arithmetiqve Contenant les 
quatre especes, avec la regie de trois, & la Practique... Par lean Raey
maker. Revue et corrige de plusieurs fautes. in-8°, 48 biz. De appro
batie op biz. 48 is gedateerd : « 28 martii 1596 ». Het boekje is naar 

(41) Over Michel Coignet, cf. Fl. Prims in Antwerpiensia 1948 (19e reeks), Ant
werpen, 1949, pp. 103-114. 

(42) S. A. A., A 4529, fol. 55v en A 4550, p. 81. 

(43) S. A. A., A 4531, passim. - Handtekeningen op fol. 68v, 96r, 103v, 119r, 147v, 
155r. 

(44) Zie noot 21. 

(45) Een exemplaar in de Univ. Bibl. Gent, A 1406. 
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alle waarschijnlijkheid een herdruk van het onder 1 genoemde Traicte 
(45). 

Voor het sub 2° genoemde boek vindt men in het aangehaalde tijd
schrift het jaartal 1859 opgegeven, wat wel een drukfout is, en waar
schijnlijk als 1589 moet gelezen worden. 

Mellema noemt in zijn Boeckhouden na de Conste van Italien (46) 
Jan Raeymaker als auteur van een werk over boekhouden. Hicrovcr 
is ons niets bekend. 

RESUME. 

Notes biographiques et bibliographiques sur quelques arithmeticiens anversois du 
16ieme siecle. Ces notes ont eti recueillics au cours de I'etude que I'auteur entreprend 
du livre de comptes de John Weddington, publie & Anvers en 1567. 

Henry L. V. De Grootc. 

(46) Cf. P. G. A. de Waal . op. cit , p. 200. 

172 


