
K A N T T E K E N I N G E N BIJ EEN BIBLIOGRAFIE V A N 

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

EEN AANVULLING : F R A N g O I S FLORY DE LILLE, 

ARITHMETICIEN 

Aanleiding tot dit opstd was het verschdjnen, in 1960, van het 
waardevoUe werk van Dr. A. J. E. M. Smeur, De zestiende-eeawse 
Nederlandse Rekenboeken ( I ) , hier in dit tijdschrift lovend bespro-
ken door Dr. P. Bockstaele (2). Het is opvallend, en de recensent 
wijst er op, dat de meerderheid van die oude cijferboekjes te Ant-
werpen verscheen en, kunnen wij hieraan toevoegen, van de hand is 
van Antwerpse schoolmeesters. Deze waren verenigd in de gilde van 
St.-Ambrosius, waarvan het Antwerpse stadsarchief o.m. de reken
boeken bewaart. Voor wie zoekcn wil is er daar wel meer te vinden 
dan wat E. Poffe (3) ons mededeelt. Dat er onder die schoolmeesters 
knappe koppen voorkwamen, die zelfs voor de wetenschap van die 
tijd heel wat betekenden, was Poffe niet bekend : hij behandelt het 
onderwerp meer langs de anecdotische kant. 

Dr. Smeur vermeldt het octrooi voor een cijferboekje, in 1526 
bekomen door Zeger Tsertogen. Deze was deken van de gilde, zegt 
hij. Inderdaad. Ook een Zeger 's Hertoghen was te Antwerpen no-
taris van 1534 tot 1565; waarschijnlijk is het dezelfde, want dat 
schoolmeesters notaris werden kwam nog voor : Robrecht van Heus-
den, hierna te noemen en Marten Vanden Dycke b.v. Dc dckcn 
van de gilde ondertekent S. Tsertoghe n' (notams ?) (4). De 11 mei 
1540 werd een Seger Shertogen, Segerszoon, geboren te Leuven, 
klerk van de secretarij te Antwerpen, poorter van deze stad. 

(1) 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1960, VIII-167 pp. 
(2) Scientiarum Historia, Antwerpen, jrg. 3, 1961, nr. 1, pp. 47-48. 
(3) Edward Poffe, I>e gilde der Antwerpsche Schoolmeesters van Irij haar oat', 

staan tot aan hare afschaffing, Antwerpen, 189S. 
(4) S.A.A., A 4528, f 18 r en 21 r, 1530/31 en 1531/32. 
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Voor 1591 verscheen een rekenboekje van Robrecht van Heusden. 
Aan welke Robrecht van Heusden wij dit moeten toekennen, is niet 
zo spoedig op te lossen. De 20 oktober 1553 werd een Robrecht van 
Heusden, Robrechtszoon, geboren te Zaltbommel, schoolmeester, 
poorter van Antwerpen. In 1550-51 werd hij in de gilde van de Ant
werpse schoolmeesters aanvaard (5) en woonde toen aan de Koe-
poortstraat in de Dry Snoecxkens. Later verhuisde hij naar de Koe-
poortbrug in de Gulden Penne. Waarschijnlijk tot in 1576 heeft hij 
zijn lidgeld aan de gilde gekweten. Echter, in 1577-78 vermeldt het 
rekenboek van de schoolmeesters (6) dat zijn weduwe, Anna Clai-
sen, wonende aan de Dries, de 19 april 1578 in de gilde werd gead-
mitteerd. Haar man was in 1578 overleden. Aan zoon Robrecht van 
Heusden werd dezelfde dag toelating verileend om zijn moeder te 
helpen school houden. Uit een lijst van de kathedrale kerk te Ant
werpen (7) vernemen wij, dat vader van Heusden, Duits, d. i. Ne-
derlands, Frans, cijferen, rekenen, lezen en schrijven onderwees. In 
1556 was hij deken van de gilde. Dezelfde lijst vermeldt de zoon, die 
geboren poorter was en rond 1553-1555 het levenslicht aanschouwde ; 
hij bekwam de 3 oktober 1578 toelating om school te houden en 
onderricht te verstrekken in dezelfde vakken, die wijlen zijn vader 
onderwees. Hij woonde aan de Paardenmarkt tegenover het Vlies, 
maar verliet Antwerpen rond 1581 om zich te Bommel te vestigen. 
De reden van dit vertrek is ons onbekend. Echter, hij keerde terug 
naar Antwerpen en hield school aan de Lombaardevest in het Kasteel 
van Fonteynen. Ueze schoolmeester werd notaris gecreeerd door 
Guillaume de Campo, protonotarius apostolicus en door de Raad van 
Brabant als dusdanig geadmitteerd de 9 januari 1582 (8). 

Wie is nu de auteur van het rekenboekje, de vader of de zoon ? 

In Bibliotheca Belgica, 220e aflevering, verspreid in mei 1951, be
handelt Marcel Hoc uitgaven van Robrecht van Heusden's boekje. 
Hij kent geen exempilaren van de 16e eeuw. Tijdens de zeventiende 
eeuw zijn er Nederlandse en Franse uitgaven van verschenen. Een, 

(5) S.A.A., A 4528, f" 78 r. 
(6) S.A.A., A 4529, f" 43 v. 
(7) Capsa 14 Dominorum n° 26, Scholastria, f 1 v. 
(8) A 4550, p. 36; A 4528, f» 78 r ; A 4529, f 43 v., Pk 1510, f" 35 r. 
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Nederlands zeventiende-eeuws exemplaar werd besproken door Jos. 
Velle in het Antwerpse tijdschrift De WeeA: (9). 

Van hogervermelde Marten Vanden Dycke vond ik in een vei-
lingscatalogus van de verzameling van ridder Gust, van Havre (10) 
een « Chyfer-boeck » vermeld, gedrukt « Thantwerpen, 1599 », met 
portret en houtgravure op het titelblad. 

Het werk van Dr. Smeur iheeft ons nog een Antwerps onderwijzer 
als auteur van een rekenboekje doen kennen. In dit tijdschrift (11) 
wezen wij op een voor 14 april 1569 bij Jan (I) van Waesberghe 
gedrukt rekenboek. Dit werd door Dr. Smeur weergevonden in het 
British Museum. Het dateert van 1561 en is van de hand van Peeter 
Heyns, de bekende Antwerpse schoolmeester. Het is een prettig leer-
boekje, afgestemd op de instructie van de ambachtsman en heel ele-
mentair : de vier hoofdbewerkingen en de regel van drie. 

De Maastrichtenaar Willem Raets vonden wij niet ingeschreven 
als schoolmeester te Antwerpen. Hij gaf in 1566 een Arithmetica 
uit, waarbij gevoegd was een Practyck om te leeren visieren met de 
wisselroede, 1567. Deze was te koop bij meester Godevaart Hamels, 
schoolmeester, wonend op de Oude Waag te Antwerpen. Hamels 
werd inderdaad in 1556-57 in de gilde aanvaard, toen hij woonde 
in den Heylighen Geest aan de Moriaanstraat. Hij verhuisde later 
naar de Oude Waag (12). Het werk van Raets werd heruitgegeven 
door Michiel Coignet (13). 

. * 

De in de titel vermelde Franijois Flory was ook schoolmeester te 
Antwerpen. Hij is de auteur van een paar, door Dr. Smeur niet 

(9) 2e jrg. n° 20, 11 februari 1911. 
(10) Amsterdam, Fred. Muller, Ic dl, veiling dd. 13-12-1905, n" 769. 
(11) Jrg. 2. 1960, n" 4, p. 168. 
(12) S.A.A. A 4528 f" 109 v en A 4550. 
(13) Over M. Coignet cf. Fl. Prims, Antwerpiensia, 19e reeks 1948, Antw. 1949, 

p. 103-114, en H. Bosmans in Revue des Questions Sdentifiques, Leuven, 
3e sie t. XVI, 1909, pp. 644-647 onder de titel Michel Coignet, ami ct cor-
respondant de Galilee, bespreking van Antonio Favaro, Amid c corrispoO' 
denti di Galilei, XXII, Michele Coignet, in Atti del R. Instituto Veneto di 
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vermelde rekenboekjes. In dit tijdschrift (14) deelden wij over hem 
enige bijzonderheden mede, die wij hier enigszins volledigen en, 
waar nodig, verbeteren. 

Francois Flory, Thomaszoon, geboren te Rijsel, werd de 26 maart 
1562 (1563 n. st.) Antwerps poorter (15). De 10 juni 1563 bekwam 
hij het lidmaatschap van de Antwerpse gilde der schoolmeesters, 
nadat hij zijn admissie, gedateerd van dezelfde dag als zijn poorter-
schap en ondertekend door de scholaster en de dekens van der Hey-
den en Houtappel, voorgelegd had. Hij betaalde 6 gl. 4 st. inkom-
geld (16). De man werd waarschijnlijk rond 1540 geboren. Hij 
woonde de 29 januari 1574 (1575 n. st.) in de Gulden Bekkengang 
— of : op de Hoendermarkt achter 't Gulden Bekken —, nu Groen-
plaats, legde opnieuw de eed der schoolmeesters af en werd opnieuw 
in de gilde aanvaard door de scholaster en de commissarissen (17). 
Hij betaalde het jaargeld van 1574-75 en 1575-76. Het jaargeldboek 
(18) heeft onder zijn naam de aantekening : « nihil nisi deb (it) a en 

Sdenze, Lettere et Arti, Anno Acad. 1908-1909, t. XLVIII, 2c partic. 
Verder zij nog vermeld dat het cijferboek van A. van der Gucht besproken 
werd in het Archiven-boek van Rond den Heerd, Ic bock, Brugge. 1873, 
pp. 5-7 en 23-24 ; dit rekenboekje is aanwezig in de Brugse stadsbibliothcek 
onder nr. 1937. En om bij Brugge te blijven, Gilliodts-van Severen publi-
ceerde in La Flandre, Revue des monuments d'histoire et d'antiquites, Brugge, 
16e jrg. 1885, pp. 201-216 onder de titel Un precurscur des almanachs de 
commerce, uittreksels uit een handschrift, berustend in het Brugse stadsar
chief, gedateerd 1463, dat op pp. 1-29 een tractaatjc van toegepaste en 
elementaire rekenkunde bevat. Dit valt echter buiten de door Dr. Smeur 
behandelde periode. 

Ten slotte blijkt uit de bijdrage van R. de Roover in Tijdschrift voor Ge-
schiedenis, Groningen, 52e jrg. 1957, afl. 2, p. 163-179, dat Ympyn vermoe-
delijk in September 1540 overleden is. 

(14) Cf. dit tijdschrift, 3e jrg. 1961, n° 3, p . 144. Zie ook over Flory E. Coomaert, 
Les Franfais et le Commerce International d'Anvers fin du XVe-XVIc siecle, 
Parijs, 1961, t. n p. 50 en Mario Battistini, Lettere di Giovan Battista 
Guicdardini a Cosimo e Francesco de' Medid scritte dal Belgio dal 1559 
al 1577, Bibl. Institut Hist. Beige de Rome, fasc. 2, 1949, Bruxelles-Rome, 
Introduzione (van M. Battistini), pp. 44 en 56. 

(15) Zie onze korte bijdrage over Flory in dit tijdschrift, jg. 3, 1961, n" 3, p. 144. 
(16) S.A.A., A 4528, P 161 v. 
(17) S.A.A., A 4529, P 31 v. 
(18) S.A.A., A 4550, p. 57. 
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in margine : « bancquerotte ». Zijn geldelijke toestand zal dus ver 
van sohitterend zijn geweest. In 1577 verblijft hij nog te Antwerpen. 
Een stuk uit het archief van de Antwerpse kathedraal (19) doet ons 
kennen wat hij aanleert : « Duits, Walsch, Spaens, Italiaens, Engels, 
lesen, schryven, rekenen, cyfferen ende boeckhouden ». Hij was de 
enige schoolmeester in de gilde die ook Engels onderwees. In de 
opdracht van een nader te bespreken werk van Flory, « Tariffe... 
des changes », verschaft hij inlichtingen over zichzelf. Van mijn pril-
ste jeugd af, zegt hij, heb ik mij met arithmetica onledig gehouden. 
De meeste auteurs die over die wetenschap schreven, heb ik geraad-
pleegd : Duitsers, Italianen, Fransen en Vlamingen. Met vele vreemde 
kooplieden van verschillende naties heb ik verkeerd en die hebben mij 
in de praktijk ingewijd, aldus de theorie van de handboeken in de 
praktijk omzettend, vooral wat het koopmansrekenen betreft. Hij ver-
volgt : de schrijvers van handleidingen kunnen niet alle details uit-
eenzetten ; zij geven ons algemene regels en daarvan moeten wij 
gebruik maken in voorkomend geval. 

In dezelfde opdracht deelt de auteur ons mede, dat hij sedert 1565 
op verzoek van Ludovico Guicciardini diens « Descrittione di tutti 
i Paesi Bassi » in het Frans had vertaald, « de mot a mot ». De 
datum 1565 is alleszins juist, aangezien het privilege van de Italiaanse 
uitgaaf van 28 September van dit jaar dateert. De vertaling verscheen 
te Antwerpen bij G. Silvius onder de titel « Description de tout le 
Pa'is-Bas... ». Te Antwerpen, en ook elders, schijnt men Flory niet 
gekend te hebben als vertaler : noch Pieter Genard (20), noch Ed. 
van Even (21). noch P. A. M. Boele van Hensbroek (22), noch 
zelfs Oskar de Smedt (23) maken van hem melding. Echter, in 1906 

(19) Capsa H Dominorum n" 26, Scholastria, f° 10 r. 

(20) De Vlaemsche School. Antwerpen, 1869, p. 185. 

(21) Ludovico Guicciardini, in Annalcs de 1'Academic d'Archcologic dc Belgique, 
XXXIII, 3e Sie, t. Ill, Antwerpen 1876, p. 276. 

(22) Ludovico Guicciardini in Bijdragen en Mededeelingcn van hot Historisch Ge-
nootschap, Utrecht, le dl., 1877-78. 

(23) Traduttore, traditorc. Rondom een detail uit Guicciardini's Beschrijving van 
Antwerpen, in Bijdragen voor de Geschiedenis der Ncderlanden, 's Graven-
hage-Antwerpen, dl II, afl. 3-4, 1948, pp. 248-250. 
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werd hij als dusdanig vermeld door Emile Picot (24). Deze geleerde 
heeft ons op het spoor van de werken van Flory gebracht. Ten on-
rechte verwijt Genard deze laatste een onnauwkeurigheid : de ver
taling van delta medesima terra door de la mime ville. Van de ver
taling zegt van Even : « elle est peu elegante du point de vue de la 
forme, mais exacte, » en van de latere — 1582 — van de Belleforest, 
« qu'elle est moins fidele que cclle de 1567. Souvent Francois de 
Belleforest amplifie, developpe la redaction de I'auteur ». Het was op 
aandringen van Plantin dat de Belleforest met deze nieuwe vertaling 
gelast werd. Oskar de Smedt wijst ook op een nauwkeurige vertaling 
van Flory : « benche sieno scorsi poi insino alii venti, come li altri 
di sopra » door « combien qu'ils sont depuis estenduz iusques au 
vingtiesme, comme les autres dessus », wat door de Belleforest weer-
gegeven wordt door het nietszeggend « bien que ceux cy ayent fendu 
le vent, comme les autres cy dessus par les delays ». 

In hogervermelde opdracht van de Tariffe... des changes, geda
teerd 7 mei 1572, zegt Flory dat dit werk « me rcqueroit ny hauteur 
de stile, ny splendeur de paroles » ; alleszins juist gezien. 

Bekijken wij nu wat nader deze Tariffe. ov Table proportionnelle 
des Changes en Anvers et ailleurs sur plusieurs places de I'Europe. 
6 /ear retour... En Anvers, Par GUles vanden Raede (25) pour le 
dit Flory. 1572. Dit boek is aanwezig in het British Museum ; een 
microfilm daarvan berust in de Antwerpse stadsbibliotheek. Het telt 
24 ongenummerde en 797 genummerde biz., formaat 1 6 x 9 cm. Voor-
af gaan Italiaanse verzen van Senno Poggini en Franse van Jan 
Radermacher (26). V d g t de inhoudstafel, een opdracht aan Gillis 

(24) Les Franfais italianisants au XVIe siede, Parijs. 1906, t. II, pp. 127-128. 
(25) Gillis van den Rade (van den Raeye, van den Raide), Janszoon, van Gent, 

boekdrukker, werd poorter van Antwerpen de 1 juli 1571 en in 1572 als 
vrijmeester in St.-Lucasgilde aanvaard. Rond 1585 word hij door de Statcn 
van Friesland naar Franeker beroepen als drukker van de nieuw opgerichte 
academic, alsmede van de Staten. In 1580 woonde hij te Antwerpen op 't 
Vlemincxveld in den Gulden Rinck. Zijn drukkersmerk komt voor bij Gust. 
van Havre, Marques Typographiques, Antwerpen-Gent 1884, dl II, p. 195. 

(26) Over Jan de Raeymaker, cf. onze bijdrage in dit tijdschrift, jrg. 2, 1960, nr. 
4, p. 170-172. Het « Album amicorum » van de Rademaker of Rotarius wordt 
bewaard in de Gentse universiteitsbibliotheek (MS G 3521) ; het bevat een 
door Flory eigenhandig geschreven brief. 
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Hooftman, waaruit wij hoger passages aanhaalden en een bericht tot 
de lezer. In dit laatste verklaart de auteur het nut van dit boek, dat 
opgevat is in de zin van de v66r 1914 door marktlui en winkeliers 
veelgebruikte zogenaamde « luiaards » : onder de hoofding « Lon-
dres par Anvers » b.v. krijgen wij, voor de koersnoteringen van 23 s. 
gr. VI. tot 26 s. gr. VI. voor 1 £ stlg., van 1 d. tot 6 d. stlg., 1 s. tot 
19 s. sfclg. en 1 £ tot 600 £ stlg. het overeenstemmende bedrag in 
Vlaamse munt. En in tegenovergestdde richting, « Anvers par Lon-
dres », de waarde van een bepaald bedrag Vlaamse munt in Engelse. 
In de voorrede tot de lezer verduidelijkt de auteur het nut van zijn 
tabellen (27) met een voorbeeld. Indien ge 300 £ gr. VI. naar Londen 
overmaakt ad 23 s. 6 d. zult ge onmiddellijk de tegenwaarde in 
sterlingmunt vinden. Is er nu te Londen overvloed van Vlaamse munt 
— de auteur gebruikt large (larghezza (28), aisance. plenty, in te-
genstelling met stretteza, tension, .scarcity — Flory gebruikt escar-
cete) — zou daaruit geen winst te ihalen zijn. Ge laat dus uw geld, 
naar Lyon overmaken ad 62 d. en met de tabellen zult ge aanstonds 
zien hoeveel ecus de marc ge daarvoor bekomen zult en ook hoeveel 
ponden gr. VI. die ecus de marc zullen opleveren. En als gc dit getaJ 
met 300 £ gr. VI. vermindert, en ook rekening houdt van de tijd die 
tussen de wisseloperaties verliep, zult ge de door u bekomen winst 
berekend hebben. Ook nog kunt ge uw geld in Londen houden en 
hier te Antwerpen een wissel daaxop trekken mits een eerlijk voor-
deel. Of nog, zonder op Londen te trekken of over te maken, kunt ge 
uw correspondent te Londen opdracht geven te trekken of te remit-
teren voor uw rekening op Lyon, Rouaan of Hamburg, en met deze 
tabellen zult ge weten hoeveel gij in een van deze plaatsen daarvoor 

(27) Onder de dtel Tariff a pcrpctva publiccerde dc Venetiaansc rekenkundige 

Giovanni (ook : Zuane) Mariani te Venctie in 1535 het cerste werk dat 

tabellen ten dienstc van kooplieden bevattc ; het werd meermaals herdrukt. 

Cf. D. E. Smith, History of Mathematics, Dover, ed. 1958, New York, vol. I, 

p. 306. Waarschijnlijk kende Flory dit werk en heeft hij de benaming Tariffe 

bijbehouden. 

(28) In de 3c druk, Amsterdam, 1737, van J. Phoonsen's Wissel-Styl fc Amster

dam wordt nog largesse gebruikt (p. 15, IV) . , 
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bekomt, de koers bekend zijnde (29). 

De auteur besluit dit voorwoord tot de lezer met een korte uitleg 
over de wijze, waarop hij de maten en gewichten van verscheidene 
streken met de Antwerpse vergeleken heeft. Ik heb geen vertrouwen 
gehad in wat ik vond in gedrukte boeken, zowel Italiaanse als Duit-
se, zegt hij ; want ik heb er veel fouten in ontdekt. Ik heb dan enige' 
van mijn vrienden. kooplieden, verzocht, mij mede te delen wat hun 
in dit opzicht bekend was, hetgeen ze welwillend deden. Hun ant-
woorden heb ik vergeleken en met elkaar in overeenstemming be-
vonden. Deze waren aldus opgevat ; Peter N. . . schrijft ons dd. ... 
uit X dat zoveel stuks karsaai, linnen etc. metend zoveel Antwerpse 
ellen, daar zoveel ellen, vara's, vamen of roeden uitmaakten. En voor 
de gewichten werd ook aldus gehandeld. Ik heb, besluit Flory, deze 
wijze voor de meest zekere gehouden, in plaats van mij met de ge-
gevens uit gedrukte werken tevreden te stellen en alzo feil op feil 
te stapelen. 

Flory behandelt de wissel van Londen op Antwerpen en vice-versa, 
van Londen op Frankfort, Neurenberg en Augsburg (Auguste) en 
omgekeerd, van Antwerpen op Lyon en vice-versa, van Antwerpen 
op Spanje en van Sevilla enz. op Antwerpen, van Antwerpen op 
Venetie en vice-versa, van Londen op Lyon, Rouaan en Hamburg. 
Hij beperkt zich niet tot het opmaken van de tabelllen. Telkens wor-
den deze voorafgegaan door practische onderrichtingen over de 
wissel op die plaatsen : usantie, pari enz. In de onderrichting van de 
wissel van Londen op Hamburg zegt de auteur, dat sedert het laatste 
geschil tussen Vlaanderen en Engeland, dat reeds sedert meer dan 
drie jaar aanloopt, de handel tussen die twee landen niet vrij is (30). 
De Engelsen hebben tot nogtoe hun laken naar Hamburg gezondcn 

(29) Een mooi voorbeeld van wisseloperatie in Livre d'Arithmedquc... compose 
par feu Valentin Mennher Allemand, reveu... par Michd Cognet, Antwer
pen, Jan van Waesberghe, 1573, p. K iiij r. Het voorbeeld van wissel is van 
10 mei 1572. Flory's boek is gedrukt in 1572, terwijl zijn voorbeelden van 
wisselbrief insgelijks van 10 mei 1572 zijn. 

(30) De auteur doelt hier op het embargo van einde 1568 en zijn gevolgen. Cf. 
Oskar de Smedt, De Engelse Natie te Antwerpen in dc 16e eeuw, dl. I, 
Antwerpen, 1950, p. 346 vlg. 
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en daar komen ook de koopwarcn van verscheidene provincies tezaam 
om naar Engeland gezonden te worden, zodat te Londen dagelijks 
wisseloperaties op Hamburg plaats vinden. Te Hamburg wordt in 
Liibeckse munt betaald (Marken Lubisch, verdeeld in schellingen). 
Maar, zegt Flory, wanneer de handel tussen Vlaanderen en Enge
land vrij is, dan is het verkeer tussen Hamburg en Londen om zo 
te zeggen nihil en is er geen wissel, afgezien van wat enige Ooster-
lingen te Londen mogen verhandelen. 

Bij de wissel van Antwerpen op Londen zegt de auteur, dat som-
mige Italianen zoveel groten (Vlaams) overmaken om te Londen een 
nobel te ontvangen en deze nobel is geen gemunt geld, zegt hij, maar 
rekenmunt (imaginatif) zoals alle ponden; die nobel geldt 1/3 £ 
stlg. ofwel 6 s. 8 d. en wordt ook in 20 s. verdeeld, waarvan elk 4 d. 
waard is, en in 12 denieren, die elk 1/3 d. sterling waarde hebben 
(30bis). Indien ge dus te Londen vanuit Antwerpen een wissel ont-; 
vangt, opgesteld in nobels, dan weet gij dat gij de som door 3 moet 
delen om er courant geld van te maken. De auteur somt de vier foires 
van Lyon op en de vier van Castilie ; hij doet zijn berekeningen met 
behulp van de evenmatige delen (parties aliquotes) ; hij zegt in welke 
munt men te Venetie boek houdt. Verder wenst hij de Londense 
kooplieden, die op Lyon en Rouan remitteren, ook ter wille te zijn 
met zijn tabellen en hij doet dit uit genegenheid voor « genereux, 
honorable et magnifique Seigneur Thomas Gressem, cheualier, et 
agent de la Royne d'Angleterre, gentilhomme non moins faculteux, 
liberal et vertueux que courtois, bening et aime de chascun », die 
voor vijf jaar de bcurs te Londen op eigen kosten heeft opgericht, 
waarvoor de Antwerpse als voorbeeld diende maar die volgens velen 
prachtiger is (31) en die in 1570 door H. M. werd bezocht, wanneer 
ze het gebouw als Koninkhjke beurs betitelde; H. M. dineerdc de-

(30bis) Cf. Raymond dc Roover, Gresham on Foreign Exchange, Cambridge-
London-Oxford, 1949, p. 114. 

(31) Een afbeelding van de binnenplaats der Londense beurs, door Sir Thomas 
Gresham in 1566-1569 opgericht, komt voor op p. 122 van het in vorige 
noot vermelde werk van R. dc Roover, die ook een afbeelding van de Ant
werpse beurs van 1531 geeft. Het bezoek van koningin Elisabeth aan de 
Londense beurs had plaats de 23 januari 1570. Cf. Walter Thornbury, Old 
and New London, vol. I, Londen, 1897, p. 496. 
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zelfde dag met haar gevolg bij Th. Gresham. 

Van biz. 784 tot biz. 793 volgen de vergelijkingen van maten en 
gewichten. Het werk wordt besloten met voorbeelden van wissel-
brieven in het Spaans, Italiaans, Frans (voor Londen) en Neder
lands (voor Hamburg). 

Op p. 784 kondigde de auteur het verschijnen aan van een leer-
boek voor arithmetica, « laquelle sortira de bref en lumiere ». Nu, zo 
spoedig kwam het niet van de pers ; het zag eerst in 1577 het hcht 
en is het laatste werk dat wij van Flory kennen. Even voordien had 
hij bij G. Silvius te Antwerpen — die, zoals wij zagen, ook zijn ver
taling van Guicciardini gedrukt had — een vertaling latcn verschijnen 
in het Italiaans van het Franse werk Les Navigations van Nicolas 
de Nicolai onder de titel : Le Navigation! et Vaggi neila Tvrchia, 
di Nicolo de Nicolai del Delfinato (= Dauphinois)... Nouamente 
tradotto di Francese in uolgare, da Francesco Flori da Lilla, Arith-
metico. Het boek bevat (14), 325, 1, 7 pp. en platen, formaat 18,5 x 
13 cm. (32). In de opdracht aan don Juan d'Austria, sedert 3 no-
vember 1576 gouverneur generaal der Nederlanden, deelt Flory mede, 
dat enige vrienden hem ertoe hadden aangezet dit werk te vertalen, 
wat hij gedaan heeft na aanvankelijk te hebben geweigerd. Deze op
dracht is ondertekend uit Antwerpen de 30e maart 1576 (1577 n. st.). 
E. Picot merkt op, dat een deel van de oplage de datum van 1576 
draagt, een ander deel die van 1577 : het British Museum bezit een 
exemplaar van beide oplagen. Aangezien Pasen in 1577 op 7 april 
viel, kan verondersteld worden dat een deel van de oplage voor die 
datum, een ander deel daarna gedrukt werd. 

Elf dagen na de opdracht van deze Italiaanse vertaling onderte-
kende Flory er een andere en wel op 10 april 1577 ; hij richt zich tot 
Francois le Fort voor zijn werk Les Practiques de Chiffre de Frangois 
Flory de Lille Arithmeticien, 6 Maistre d'Escole en diuerses Langa-
ges, au Bassin d'or, pres I'Eglise nostre Dame. En Anuers. Imprimi 
par Mathieu de Rische (33), 1577. Auec Priuilege du Roy pour quatre 

(32) S.B.A., K 107153, gedateerd 1576. 
(33) Mathcus de Rice, Rische of Rissche (de Ryck?), geboren Antwerpenaar, 

werd als meesterszoon-boekverkoper in 1564 in de St.-Lucasgilde aanvaard. 
In de rekeningen van 1588-89 komt hij nog voor. In 1583 woonde hij op 
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ans. On les vend chez ledict Flory. Op p. (64) komt het drukkers
merk voor van de Rische. Het boek telt 64 ongenummerde biz., sign. 
A-D en meet 15 x 9 cm ; omlijst titelblad. Het is aanwezig in de 
Bibliotheque Nationale te Parijs ; microfilm in de Antwerpse stads
bibliotheek. 

Hogervermelde Framjois le Fort (34) aan wie het boek werd op-
gedragen, werd poorter van Antwerpen de 21 januari 1563 (Fran-
chois le fort, Gionssone, Vitry, coopman). Hij woonde sedert 1559 
te Antwerpen en huwde er een dochter van de Moucheron. In 1589 
vestigde hij zich te Londen en in 1598 in Holland. Zoals GiUis Hooft
man was hij een handelaar van internationaal formaat. In de op
dracht van zijn werk zegt Flory, dat het privilege voor deze arith
metica reeds in 1572 bekomen werd; helaas, de gevleugelde tijd, de 
zorg voor zijn school en de Italiaanse vertaling van de Nicolai hebben 
hem steeds belet zijn voornemen uit te voeren. Hij wijst er op dat 
sedert enige jaren zijn verdiende uren van rust opgeofferd werden 
aan het bijhouden van de rekenboeken van S. I. G., Italiaans koop-
man (35). Echter, zegt hij, de verschrikkelijke en wrede slachting en 
plundering (36), voorgevallen in deze arme stad, heeft sedert zes 
maanden alle handel zodanig doen stremmen, tot nadeel van eenieder, 
dat de koopman gelegenheid heeft gehad zich met zijn boeken en 
het afsluiten van zijn rekeningen bezig te houden. Flory heeft van 
die toestand geprofiteerd om een grootboek met journaal samen te 
stellen, zoals hij deze bij de kooplieden houdt, en hij hoopt deze spoe
dig in druk te kunnen geven tot voordeel van de jeugd. Of dit werk 
verschenen is, weten wij niet. Want deze heilige vrede, vervolgt de 
auteur, schijnt de verspreide handelaars zozeer aan te zetten tot het 
beoefenen van hun gewone bezigheid, door ons meer zaken dan voor-
heen te beloven. Daarom heb ik, zegt hij, tijdens de voorbije vasten 

Onser Vrouwcn Kcrckhof, onder den Thorcn, in den gulden Sampson. In 
deze woning drukte in 1598 boekdrukker Anthoni de Bello het Clacr ende 
cort bewij.s, om te lecrcn Boeck-houden, nae dc manisre van Italicn van 
Marten v.inden Dycke. Di-ukk?n van de Rische zijn zeer zeldzaam. 

(34) Cf. Emile Coornaert, Les Franjais et le Commerce International a Anvers 
fin du XVe-XVIe siecle, Parijs, 1961, t. I. pp. 204, 304 en t. II, p. 35. 

(35) leronimo de Gondi, Florentijn ? 
(36) De Spaanse Furie van 4 november 1576. 
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dit leerboek voor artihmetica samengesteld, waarin ik, niettegenstaan-
de zijn beknoptheid, toch hoop niets nagelaten te hebben wat de 
handelaars noodzakelijk is. Zo iemand moest zeggen dat het zo klein 
is, dat die iemand een groter make. Maar het moet ten dienste van 
de jeugd zijn. Sommigen willen door hun boeken bewijzen dat ze 
geleerden zijn, in plaats van de kleinen te onderrichten en te stich-
ten ; immers, het is voor hen dat die boeken dienen gemaakt te worden. 

Het leerboekje geeft weinig uitleg maar steeds practische voor
beelden. De vier hoofdbewerkingen ; hoe groten in schellingen uit 
te drukken en hoe schellingen in ponden ; hoe oncen in ponden ge-
wichts. Van p. (16) tot p. (30) volgen « plvsievrs exemples, touchant 
le train de marchandise, diuersement & au bref practiquez » over de 
laatste drie tabellen; van p. (31) tot (35) « autres pratiques ordi-
naires, & pour tous cassiers & autres » en van p. (35) tot (37) autres 
practiques pour les facteurs & commissionnaires ». De regel van in-
trest volgt op p. (38) tot (40) en het disconto, dat genoemd wordt 
« rabatre iinteres quand on paye deuant temps » op p. (41). Op 
p. (42) en p. (43) volgen voorbeelden van prolongatie van betaling 
en van betaling bij voorbaat — dus weer intrest en disconto. Dan 
worden de regel van drie, de regel van compagnie en van compagnie 
met tijd, de regel van winst en verlies en de regel van ruiling, telkens 
aan de hand van voorbeelden, udteengezet. Van p. (55) tot p. (63) 
volgt de regel van wissel. De wissels van Londen, Lyon, Duitsland, 
Venetie, Milaan en Spanje worden met voorbeelden van berekening 
aangeleerd. 

De Practiques de Chiffre is een eenvoudig leerboekje, geheel af
gestemd op de handel, dat de berekeningen bevat die voor een koop
man onmisbaar zijn. Opmerkelijk is, dat de auteur, Flory, niettegen-
staande zijn literaire bedrijvigheid, nadien in de Zuidelijke Neder
landen geheel in vergetelheid is geraakt. 

Aan de bereidwilligheid van de Hr. Oskar de Smedt danken wij 
de aanduiding van een paar akten uit het Antwerpse stadsarchief, 
die de gegevens, in onze twee vorige bijdragen medegedeeld betref-
fende Valentijn Mennher en Hercules de Cordcs, nog aanvuUen. 
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Ten verzoeke van Christoffel Hagenborch verscheen op 11 augus-
tus 1550 voor Antwerpse schepenen (37) Wallant Mennher (38) ; hij 
was poorter, oud 29 jaar — dus geboren rond 1521 —, zodat hij bij 
zijn overlijden ongeveer 50 jaar oud was. Hij verklaarde dat Chris
toffel Hagenborch met hem een overeenkomst had gesloten, waardoor 
Hagenborch hem, Wallant Mennher, gedurende drie opeenvolgende 
jaren zou dienen in zijn trein en handel van koopmanschap. Mennher 
zou Hagenborch leren rekenboek te houden •— in een volgende akte 
boekhouden genaamd — mits een vergoeding van 10 gulden. Uit 
deze akte blijkt verder dat Mennher in Duitsland onfcboden was door 
de moeder van zekere Niklaas Scheydtlin. 

Voor de eerste maal vernemen wij hier de voornaam Wallant. 
Deze is een oud-Germaanse persoonsnaam (Waland, Valand), die 
echter in het Nederlandse ta^Igebied niet schijnt voor te komen. Nu 
is het mogehjk dat Mennher gekerstend werd onder de naam Valen
tijn en hij deze laatste na zijn vertrek uit Duitsland steeds gebruikte. 
Te Antwerpen werd hij onder de naam Valentijn poorter en was hij 
steeds bekend als meester Valentijn. 

In de hogervermelde akte van 1550 wordt de familienaam gespeld 
als Menher, Meinher en Menicher. In onze vorige bijdrage wezen 
wij er op, dat in het poortersboek aan de familienaam werd geschrapt. 

Een akte van 8 november 1554 (39) doet ons meer bijzonderheden 
kennen over Hercules de Cordes (40). Deze laatste was de zoon van 
Thomas wijlen, poorter en 35 jaar oud, dus geboren rond 1518-19, 
een paar jaar ouder dan Mennher. Hij certifieert dat hij gedurende 
wel twintig jaar in Italic, naar de manier en stijl daar in voege, de 
rekeningen van de kooplieden heeft gehouden zodat hij, zonder er op 
te roemen, daarin wel geexerceerd en ook expert is. In deze akte 
treedt hij op als accountant in een betwisting, waarbij het onderzoek 
van koopmansboeken vereist was. 

Tussen 1 en 5 januari 1577 (41) verscheen Hercules de Cordes 

(37) S.A.A., Certificatieboek 15, f 146 v en 147 r. 
(38) Cf. onze bijdrage in dit tijdschrift, jg. 2, 1960, nr. 4, p. 162-164. 
(39) S.A.A., Certificatieboek 9, C 126 r. 
(40) Cf. onze bijdrage in dit tijdschrift, jrg. 3, 1961, nr. 3, p. 148-149. 
(41) S.A.A., Collectanea 16, f° 217 v. 
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weer voor Antwerpse schepenen. Hij was boekhouder van beroep, 
poorter, ongeveer 59 jaar oud en hij verklaarde dat hij in april 1559 
uit het grootboek van Otto Uher vier statcn van rekeningen « van 
eenen teneur van debet ende credit » had opgemaakt. Waarschijn
lijk waren het balansen. 

Henry L. V. De Grootc. 

RESUME 

Les livrcs d'arithmetique neerlandais du 16ieme siecle ont pour la plupart ete 
edites a Anvers et sont I'ceuvre de maitres d'ecole. L'auteur attire I'attention sur 
deux livres d'arithmetique echappes a la perspicacite de A. Smeur, qui a fait une 
etude bibliographique de ces livTes. Ce sont Tariffe, ov Table proportionelle des 
Changes... En Anvers... 1572 (British Museum, Londres) et Les Practiques de 
Chiffre... En Anvers... 1577 (Bibhotheque Nationale, Paris). Tous les deux sont 
I'oeuvre de Frangois Flory, natif de Lille, et maitre d'ecole a Anvers. 
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