
DE « A R I T H M E T I Q V E » V A N MELLEMA (1) 

Bij boekdrukker Gillis van den Rade (2) verscheen in 1582 te 
Antwerpen van Eduard, gezegd Elcius Mellema, het eerste deeJ van 
een werk over rekenkunde, onder de titel Premier volvme de I'arifhme' 

(1) OvL-r Mellema raadplcge men de bijdrnge van G. A. Wumkes in Nieuw Ne-
dcrlandsch Biographisch Woordcnboek, dl. X. kol. 603-604 en de daar aan-
gehaalde literatuur : P. G. A. de Waal . Do leer van het bockhouden in de 
Nederlanden tijdens de zestiende eeuw, Roeimond. 1927. p. 198-221, dat een 
belangrijke bijdrage daarstelt over het boekhoudkundig werk van Mellema en 
ook een bibliografie van deze auteur bevat. — De Waa l zegt (p. 201) dat, 
indien men zich op de gegevens uit het voorbeeld van zijn Boeckhouder mag 
verlatcn, Mellema gehuwd zou zijn met een zekere juffrouw Hulsbekinck. dat 
hij een zoon Christiaan had en een broer, Minne Mellema ; deze laatste komt 
voor onder de Lecuwardse kooplieden. door Mellema in Nederlandse verzen 
vooraan het eerste deel van zijn Arithmetiqve bewierrookt. Wumkes deelt 
mede dat hij een zoon Edward en een zoon Leo had en een dochter Sjouck. — 
In het huwelijksregister nr. 231 van de parochie S. Walburgis te Antwerpen 
(f" 387) komt een huwelijk voor : 6 September 1565, Eduardt Mellema huwt 
Maria Barcls; bcide zijn van de parochie van S. Walburgis. Is het onze 
Mellema ? 

(21 Aegidius Rhadeus of Radius. Janszoon. geboren to Gent, waarschijnlijk tu.ssen 
1540 en 1550, waar hij vier jaar lang het ambacht leerde bij Hendrik van den 
Keere de oude, en dan nog ongeveer acht jaar als gast werkzaam was geweest, 
werd de 2Ie oktober 1569 te Gent als meester boekdrukker aanvaard. Hij 
kwam naar Antwerpen en bekwam de 20e juli 1570 toelatingscortiticaat van 
Plantin. Hij werd de le juni 157! poorter van Antwerpen en in 1572 als 
meester boekdrukker in S. Lucasgilde opgenomen. waaraan hij zijn laatste 
bijdrage betaalde in 1585-86. Hij gebruikte een eigenaardig drukkensmerk met 
de zinspreuk Consilio niuninis. Hij woonde bij Schuttersput. aan de westzijde 
van het VIemincxveld-Klein Markt, in S. Anna, en in Den Gulden Rinck, een 
drietal huizen verder. Hij werd in 1585 door de Staten van Friesland naar 
Franeker beroepen als drukker van de nieuw opgerichte academic en van de 
staten; echter, zoals blijkt uit het tweede deel van de Arithmetiqve, drukte 
hij in 1586 nog te Antwerpen en tijdens hetzelfde jaar ook te Franeker. Een-
maal daar gevestigd. zal hij er in 1590 van Mellema diens Boeckhouder na 
dc conste van Italien, met twee partyen, als Dcbitcur endc Crcditcur, drukken. 
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tiqve (3). De auteur was een Fries, geboren te Leeuwarden in 1544 
als zoon vaji Lieven Mellema. Hij werd poorter van Antwerpen de 
2 december 1569, toen hij vijf en twintig jaar cud was, en was toen 
vettewarier (4) van beroep. Op het titelblad van de Arithmetiqve 
komt zijn fraai gegraveerd portret voor, ter halver lijve, zittend aan 
een tafel, in de hand een passer, in opsciirift en terzijde zijn leuzen : 
Fide Sed Vide en A fi. Een Latijns vers doet zijn ouderdora kennen : 
38 jaar. Vooraan wordt de inhoud opgegeven van dit eerste deel, 
dat opgedragen is aan de vier burgemeesters van Aken ; deze opdracht 
wordt door de auteur gedateert van uit zijn studeerkamer te Antwer
pen, op 15 augustus, zonder aanduiding van jaartal. Het bevat La-
tijnse verzen van Nic. Agr. Allobrox, Latijns proza van Eberhard 
Noel Lanskron, weer Latijnse poezie van S. A. Falckenborg, Neder
landse van A van G, met als leus Wt Jonste. alles tot lof van de 
schrijver, en van deze laatste zelf Nederlandse verzen tot bewiero-
king van de Leeuwardse kooplieden Tierck Peeters Teetlum, Minne 
Mellema en Hans Lents. Daarop volgen Franse verzen, door de 
auteur tot de lezer gericht. In een voorrede tot zijn leerling venklaart 
Mellema, dat de stof tamelijk moeilijk is en om de steeds gespannen 
aandaoht te onderbreken heeft hij een reisbesahrijving in vers ingelast : 

Affin que le Tiron, apres tel doulx recit, 
De courage plus grand I'art reprenne subit. 

Deze reisbeschrijving is beurtelings opgesteld in Nederlandse, 
Franse, Duitse en Latijnse verzen, telkens drie strofen van twaalf 
versregels. In totaal zijn er acht bladzijden Franse, negen bladzijden 
Latijnse, zes bladzijden Duitse en zes bladzijden Nederlandse ver
zen, met als titel resp. Pelerin of Le Voyageur, Peregrinus of Viator, 
Der Reisigher of Der Pilgrim, Den Wandelaer of De Pelgrim. De 
reiziger vertrekt waarschijnlijk van uit Antwerpen of Aken, bezoekt 
Duitsland, Italic, de Middellandse zee, Egypte, en reist langs de 
bergen Horeb en Sinai tot Jeruzalem. 

Alvorens een aanvang te nemen met de studie van de rekenkunde, 
aldus de auteur in de voorrede van zijn boek, moet de jongeling van 

(3) Formaat 22 x 16,5 cm. Het enig bekende exemplaar bcrust in de bibliotheek 
van het Fries Genootschap te Leeuwarden. 

(4) Handelaar in vetwarcn : hoter, .spek, kaas, sraout cnz. 
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twintig tot vier en twintig jaar oud zijn, nadat hij tamelijk wel de 
spraakkunst, de syntaxis, de dialectiek en de rhetorica onder de knie 
heeft en de gescihiedsdhrijvers, dc poeten en de redcnaars heeft be-
studeerd. Verder moet hij het valse van het ware kunnen onder-
scheiden en de gevolgen, de oorzaken en het bewijs van elk probleem 
kunnen nagaan, ten einde de rekenkunde volledig te beheersen. De
ze laatste, zegt de auteur, overtreft alle menselijke talen, geheimen 
en wetenschappen, want ze heeft haar oorsprong in God, nl. de recht-
vaardigheid, die ons oplegt ieder het zijne te geven en de evennaaste 
niet te benadelen. Zonder rekenkunde is de handel onmogelijk. Zij 
opent de weg tot meer gcvorderde wetenschappen als meetkunde, 
sterrekunde en zelfs wiskunde, die als het einddoel van alle mense
lijke kennis te besohouwen is en waarrond alles draait : neem ze weg 
en alle kennis verdwijnt, het menselijk leven wordt verstoord, het 
lichaam verliest licht en reoht en rede. Ziedaar waarom men die we-
tenschap moet aanlercn. De leerling bood zich daartoe bij hem aan, 
vergezeld VcUi vijf of zes medeleerlingen. Echter, aan een jongeling 
of zeer jonge gezel van middelmatige bekwaamheid zou het volstaan 
— getuigen de meesters in de ihandelssteden — met enkel te kennen 
de vijf specien (5), de regel van proportie (6), de gewone praktijk 
(7) volgens de handelsverrichtingen van onze tijd of het gebruik van 
onze kassiers, facteurs, boekhouders en anderen. — Even herinncrt 
de auteur aan de pest, die in twee jaar tijds meer dan twaalf duizend 
slachtoffers te Aken iheeft gemaakt. Morgen begint de maand juli 
1580, zegt hij ; laat ons dan met de studie een aanvang nemen (8). 

(5) Getallenleer, optellen, aftrekken. vermenigvuldigen en delen. 

(6) De regel van drieen : La rciglc de Troix, qui des Proportions ou d'or est 
appellee (I, 101). 

(7) « Practique, nommee I'ltalienne, (est) une succincte maniere d operer par la 
reigle des proportions, 5 par peu de figures trouuer quelque solution de 1 in
terrogation proposee » (L 183 fi 186). 

(8) Uit de voorrede — I. (3) — blijkt, dat Mellema zich van een lei bediende en 
men mag veronderstellen dat ook deze toen in de scholen werd gebruikt : 
« ... il aduint, qu'estant en men lict, sans pouoir dormir... ie commen(;ay... 
ces vers suiuans lesquels ie mis incontinent, sans vcoir & a tastons, sur vne 
ardoise pendant coustumierement a mon chaslit : Summe Deus, cui sunt soli 
mortalia curac... » 

135 



'!'or bcsliiit van het eerste deel richt Mellema zich in Franse ver
zen tot dc lezer — 1 biz. — en in Nederlandse tot zijn boek — 4 biz. 
Verzen komen overigens nog veelvuldig in het werk zelf voor, waar
schijnlijk tot ontspanning van de leerling. Dit eerste deel bevat 15 
ongenummerde en 328 genummerde ibladzijden en eindigt met de uit-
diukking van de wens van de schrijver — in Frans proza —, om zijn 
landgenoten ter wille te zijn, dit boek en de volgende weldra in het 
Vlaams te kunnen uitgeven. 

Dezelfde band bevat Second volvme de iArithmetiqve, vier jaar 
larer te Antwerpen gedrukt bij dezelfde GiUis van den Rade, in 1586. 
De auteur noemt zich poorter van Antwerpen en schoolmeester te 
Haarlem in Holland. Het werk is opgedragen aan Willem Lodewijk, 
gzaaf van Nassau, gouverneur en kapitein-generaal (9) en aan de 
gcdcputeerden van Friesland. In deze opdracht zegt hij, dat hij sedert 
drie jaar uit Duitsland is vertrokken — dus in 1583 —, waarheen 
hij tijdens de troebelen uitgeweken was. Hij hoopt in het vervolg ook 
een werk over meetkunde en de Reigle d'aliza (10) te doen verschij-

(9) Zoon van Jan VI, geb. 1560, overl. 1620, stadhoudor van Friesland van 1584 
tot aan zijn dood ; hij was neef van Maurits, de leerling van Simon Stcvin. 

(10) Dl. II, p. (6). - In 1570 verscheen van Girolamo Cardano (geb. 24-IX-1501 
te Pavia, overl. te Rome 21-IX-1576) een in-folioband, waarin drie werken 
van deze auteur werden opgenomen. Het derde voerde als titel De regula 
Aliza, een onbekende term, mogelijk ontstaan uit een onjuiste transcriptie van 
de arabische woorden a izza, moeilijk, zodat deze titel de regel van de moei-
hjke gevallen zou betekenen. 't Is een werk over algebra, dat wegens het 
ontbreken van een algemeen aanvaarde symboliek, en de methodiek, die toen 
nog onder Griekse invloed stond, moeilijk verstaanbaar is. Het komt voor in 
het 4e deel, p. 377-434, van de Opera omnia van Cardano, uitgegeven te Lyon 
in 10 din. in 1663 (Stadsbibl. Antwerpen, D 2218). Naar Moritz Cantor 
(Vcrlcsiuigcn uber Geschichte der Mathematik, Leipzig, 1900, dl. 2, pp. 532 
en 556). aan wie wij deze gegevens ontlencn, mededeelt, zou Cossali (Origine, 
trasporto in Italia, primi progress! in essa dell' algebra, 11, Parma, 1797-1799, 
pp. 331, 415, 441-484) de eerste geweest zijn die dit belangrijke werk ver-
stond. — Zie over De Aliza Regula, E. Enestrom in Bibliotheca mathema-
tica, Leipzig, 7, 3, 1906-1907, p. 291. — Dat Mellema dit boek kende en in 1586 
een tractaat over dezelfde stof beloofde, bewijst ten eerste, dat hij in voeling 
blecf met de vakliteratuur : daar hij beweert in Italic gestudeerd te hebben, 
heeft hij misschien Cardano persoonlijk gekend : hij noemt hem le paragon 
des mathematidens de notre siecle en feu Cardan (II, 188) ; ten tweede, dat 
hij dit werk begreep, of althans meende te begrijpen. In ieder geval verhoogt 
dit voornemen zijn faam als wi.skundige. 
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nen. Deze opdracht dateert hij van uit zijn studeervcrtrek te Haar
lem, de le januari 1586. Daarop volgt een korte opdracht in het La-
tijn tot de lezer en dan wordt Mellema zelf in Latijnse verzen ge-
loofd door Christoph. Leminingus van Deventer, Joh. Parcius Borg., 
D. P. van der Aech, die met zijn leus L'attente tourmente onderte-
kent, Jodocus Berninckhoven en M. B. A. L. Twenhuusen. Daarop 
volgt de inhoudstafel van dit tweede deel en de vcrklaring van de 
gebruikte tekens. Het eindigt met de verbetering, over twee blad
zijden, van de drukfouten en een opdracht in Latijnse verzen van de 
auteur aan dc lezer. Het telt 15 ongenummerde, 380 genummerde en 
3 ongenummerde bladzijden. De drukfouten zijn volgens Mellema te 
wijten aan het feit, dat het zetten van een werk over arithmetica voor 
een ambachtsman niet gemakkelijk is en dat de auteur ook ter plaatse 
moet zijn. wat hier het geval niet was wegens het beleg van Ant
werpen, tijdens welke periode het grootste deel van dit boek gedrukt 
werd ; zo was het de drukker onmogelijk, de auteur te raadplegen. 

Het eerste deel is ondervcrdeeld in drie boeken, waarvan het eerste 
dertig hoofdstukken, het tweede achttien en het derde er negen en 
dertig bevat. Het tweede deel is insgeHjks in drie boeken onderver-
dceld, genummcrd vier tot zes, waairvan het vierde, vier en veertig. 
het vijfde, twee en dertig en het zesde, acht en veertig hoofdstukken 
bevat. 

Op pagina 8-9 van het eerste deel geeft de auteur een lijst van de 
voornaamste wiskundigen doorheen de ecuwen. Hij vermeldt cm. 
Gemma, die, zegt hij, enige werken over rekenkunde, meetkunde en 
sterrekunde nagelaten heeft, maar die meer zou geschreven hebben, 
had de vroegtijdige dood ihem dit niet belet. Hij was mijn landgenoot, 
zegt hij, geboren te Dokkum, Onder de auteurs van zijn tijd somt 
hij op : onze goede en gclccrde Mennher van Kempen, de nog Icvende 
geleerde Michiel Coignet, Jean Paul Frison, die te Middelburg ver-
blijft en Christianus te Kculen, Ook de beroemde schoolmeesters die 
de rekenkunde onderwijzen te Antwerpen : Peter Heyns, Jan Bor-
rekcns, Jacques de Vos, Anton van den Broeck en mijn twee ge-
trouwe vrienden, Jan de Raymaker en Martinus van den Dyck, die, 
alhoewel laatst vcrmeld, als nog in leven zijnde, dk toch niet min 
maar wel meer acht dan velen van de hogervermelden. Verder in de 
loop van het werk looft hij nogmaals de Antwerpse wiskundiqen : 
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TAntwerpen so ghy coemt / suldy zijn ghelogecrt 
Byden goeden Coignet, oock Racymaker en Dijcken / 
Craier / Borrekens / Heyns / Broecke en Vos zijn ghelcert 
In Antwerpen men vint niemant meer so expeert (I, 324). 

Ook mogen niet vergeten worden, zegt hij, mijn waarde meetkun-
digc Hcnricus Jans Zegers te Amsterdam en mijn twee collega's te 
Aken. Winand Bergh en Jan Beck. — Bij de honderd tachtig wis
kundigen worden door hem bij naam vcrmeld. 

Behalve uit de verzen. blijkt ook de klassieke vorming van de 
auteur uit de tcrminologie, die hier en daar in het Grieks wordt vcr
meld en uit de in het Latijn gestelde vraagstukken van deze arith
metica, die tot de meest uitgebreidc behoort van de tijdens de zes
tiende eeuw in de Nederlanden verschenen leerboeken voor reken
kunde. Mellema, die de auteur is van een Frans-Nederlands woor
dcnboek, was ook met de Franse dichters bekend : hij noemt Ronsard 
en Marot (I, 322). Hij zegt dat hij gestudeerd heeft in Opper- en 
Nederduitsland en in Italic. Hij kende insgelijks Spaans, zoals blijkt 
uit dl. II, p. 374. 

Het oordeel van Mellema over de Spanjaarden is vernietigend : 
wegens hun onuitstaanbare heerschappij, hun bloeddorstige praktij-
ken, ja zeifs hun gruwelijke wrecdheid — Nero zelf, zegt hij, is hun 
in wrecdheid niet gelijk — was hij verplicht uit te wijken naar Aken 
(11). Dc muiterij van de Spaanse trocpen op 25 april 1574 speelt 
hem waarschijnlijk nog in het hoofd. VanzelfvSprekend vindt ook 
Filips II geen genade in zijn ogen. Uit Aken is hij geweken wegens 
dc gruwelijke opstandigheid en de ongodsdienstigheid van de paapse 
malcontenten. Volgens G. A. Wumkes (12) was Mellema vurig 
rooms-katoliek en een trouw aanhanger van het habsburgse huis. 
Volgens A. J. E. M. Smeur (13) was hij de hervorming toegedaan. 
Deze laatste auteur haalt een bijdrage aan van C. Le Paige (14) 

(11) Arithmetiqve, I. p. 13. 

(12) Gecitecrde bijdrage in Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordcnboek. 

(13) Dc zestiendc-ceuwse Nederlandse rekenboekcn, s Gravenhage, 1960, p. 48. 
Daar zijn dc twee titelbladen van dc Arithmetiqve volledig afgedrukt. 

(14) Bulletin dc I'lnstitut Archeologique Liegcois, t. XXI, Luik, 1888, pp. 457-565 : 
Notes pour servir a I'liistoire des mathematiques dans I'ancien pays de Liege. 
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waarin deze een werk citcert over arithmetica, verschenen in 1604 
van de hand van Gille Guillon, pasteur de Ste Marguerite pres la 
cite de Liege. Dit boek moest, volgens het inzicht van de auteur, 
dienen als tegenvergif voor de kwaadwilligheid van Leo Mellema die, 
onder voorwendsel van de rekenkunde bevattelijk te maken, een reis-
verhaal inlast met het doel, zegt hij, de roomse kerk omver te wer
pen onder zijn bespotting en godsilasteringen (15). Dit inzioht is de 
Hr. Smeur niet bijzonder opgevallen. Uit de Arithmetiqve van Mel
lema en bijzonder uit de verzen van de viertalige wandelaar is echter 
wel op te maken dat Mellema fel anti-rooms is : « Que le Papal 
marteau ait sa teste brise » (I, 45) ; « O qu'il est difficil, passer 
ceste Italic, sans faire 6 sans penser a grand' idolatrie » (I, 147) ; 
« das blutfertig thier von Luttich » noemt hij de bisschop van Luik 
(I, 30) en de patriarch van Venetie « est fort grand Idolatre, pour 
Bacchus ou Venus antique paieroit mille ducats » (I, 84). De paus 
is « 't ghecroonde beest te Roomen » (I, 325). Echter, ook de luthe-
ranen vinden geen genade in zijn ogen : de oosterlingen zijn een 
goddeloos volk, dat psalmen zingt met de bierkan in de hand en wie 
maar Luther prijst en het pausdom Scheldt, is een evangelisch man 
(I, 325). Hoogstwaarschijnlijk was Mellema Calvinist. Zo in het 
voorbtjgaan krijgt de aartshertog van Oostenrijk nog een veeg uit 
de pan : 't is « een oprecht Jesuiet, van den Paus hooch gheeert » 
(I. 79). 

Uit deze Arithmetiqve zelf is op te maken, wanneer ze geschreven 
werd. Het eerste deel werd begonnen rond juli 1580 en volcind rond 
mei 1582 ; met het tweede deel nam de auteur aanvang op 3 juni 1582 
en voltooide het de 31e maart 1585 n. st. Uit hetzelfde werk en zijn 
Boekhovder na de consten van Italien zijn de verblijfplaatsen van 
Mellema hij benadering aan te duiden. Hij verbleef te Antwerpen 
van 1565 af — indien hij de man is die M. Barcls huwde — zoniet 
van ± 1569 af, tot 1574; van 1574 tot 1581 verbleef hij te Aken 
waar hij schoolmeester was en van 1581 tot 1582 weer te Antwerpen. 
Van 1582 tot 1590 woonde hij te Haarlem en hield er school en van 
1590 tot ? te Leiden. Aangezien de man te Antwerpen handel dreef, 
is het wel mogelijk dat hij meermaals op reis was voor zaken. 

(15) Institution dc rarithmetique avec les gettons ct la croyc.... Luik, 1604 (Uni-
versiteitsbibl. Luik). 
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Dit Icerboek voor rekenkunde werd door de auteur niet opgcvat 
als een cursus voor handelsrckenen ten dienste van de koopman ; hij 
drukt er ten andere op in dc voorrede van zijn boek, hoger vermeld. 
Na in zijn eerste deel de vier hoofdbewerkingen. zowel voor gehele 
getallen als voor breuken en de regel van dricijn. /a reigle des pro
portions, te hebben uitcengezet met de practique dicte I'ltalienne, 
heeft hij de koopman ail bijgebraoht wat deze voor zijn handelsver
richtingen behoefde. Maar dc auteur gaat verder met reeksen, ver-
houdingen en wortels. Het werk is opgesteld in vragen van de leer
ling en antu'oorden van de incester. een methode. die nog toegepast 
wordt in het onderricht van de R. C. catechismus. Voor wat het 
zuiver wiskundige gedeelte betreft, kunnen wij volstaan met te ver-
wijzen naar de uitstekcnde uitcenzetting van de Hr. Smeur, hoger-
vermeld, die aan het lecrbock van Mellema veel aandaoht heeft be-
steed (16). Wij kunnen ons beperken met hier te wijzen op bepaalde 
aspecten van het boek, die het Antwerpse karakter ervan belichten, 
enige voorbeeldcn aan te halcn en op zekere praktische gegevens de 
aandacht te vestigen. 

Mellema waarschuwt tcgeii oneerlijke Antwerpse handelaars in de 
volgende verzen (p. 325, dl. I) : 

Tot keescopers oook niet gaet die t'arrae volck stropen / 
Als sy dry vierendeel gaen voor een pont vercopen 
Oft sulckc crycniers die hiin cruyden verswaren 

(16) Dc behandeling door Mellema van dc volgende hoofdstukken uit dc reken
kunde wordt besprokcn : dcfinitic v.in cL" rekenkunde (p. 62) : de bctekenis 
van numeratic (p. 67) : vcrmenigvuldiging. ontbinding in factoren van dc 
vcrnienigvuidiger, dcclbarc en ondcelbare getallen (p. 80) : tcrminologie (p. 
83) ; ontbinding in factoren van de dclcr (p. 86) ; vcrdubbclen en halvcrcn 
(p. 88) : proef (p. 89) : dc dchngsaJgorithme van Euclidcs. die Mellema noemt 
la maniere donnec par Lucas Borghi Italien (— Pacioli) (p. 93) : vercenvou-
digdc deling (p. 96) ; dc vcrkcerdc of omgekccrdc regel van drieen, die Mel
lema noemt reigle reboursc ou renucrscc (p. 106) ; de Italiaanse practijk 
(p. 108) : de regula falsi (p. 121) : de regula toccis (p. 122-123). en hoe hij 
deze rcgcl vcrklaart, met critiek er op I p. 153-156) ; hoc de regula falsi in 
gewijzigdc vorm, ook voor vcrgelijkingen vun de tweede graad. tc gebniiken 
is (pp. 142 en 153) : gebruik door Mcllcnia, in n^ivolging van Mennher en 
Petri, van dc oudc cossistischc tckcns voor dc machtcn van het onbekende 
(p. 143). 
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Oock die te Borgherhout en Berchem daeahlic.x loopen 
Verterende dat sy vrouw en kinders met hoopen 
Dc gansche weke lanck behoorden voor tc sparen 
Wilt u oock niet by sulck een Lakencooper paren 
Die t' lakcn raemt / en lengt / veel cllens doet wt soharen 
Mijdt oock den Taucniers die const weten van menghen 
Oock by giheen ambadhtsliens nooh coopmans wilt vergaren 
Die handelen onrccht oft tot execs versparen 
Want alsulcke Godts straf en oordeel op haer brenghen. 

Verder uit het dagelijkse leven te Antwerpen ; « Si vng inaistre 
d'Escolc loue vne maison a la Langhe nieuwestrate pour 63.£. 2.s. 
3.d. 6.mit. par an... (I, 109) ; vn bourgeois en Anuers loue le mou-
linct au marche (Het Molekcn aan de Grote Markt) pour 617.fl. 
14.pat. pour y tirer de vin d'Hispaigne, & le proprietaire demande 
encore pour sa fenime un couurechef (comme c'est la coustume de 
quelques auaricieux & sang sues) de 3.escus a 7,s. 8.d. la piece... » 
(I, 110). Ook een 

« Exemple pour les Valons malcontens. 

La ville d'Anuers, craignant fort d'estre assiegee par la puissante 
armee des garniments les Mailcontens, apres auoir prinses les villettcs 
Bouchain & Niuellc, 6 qu'auecq tel ost ou exercite victorieux ilz ne 
se campassent autour de la ville a 'limpouruiste, non ignorans, qui'l 
y auoit force d'argent (encore que Madame de Parme, Due d'Albe 
et Chapitein Vitelli auec leur Espaignols ou Espaignolisez en eussent 
tire incroiable quantite) dont ilz eurent extreme faulte, fait achepter 
a Dansuic au pais de leuant 425000. charges de seigle, pensans en 
auoir assez pour souffrir le siege, iusqu'a ce que les inconstans, sedi-
tieux & fedifrages Malcontens fussent pourris. lis acheptent done le 
laist a 39. daiers de 38].^ la piece. Si on leur bailie en ahascun ce. 4. 
laists, scion leur paches. Combien d'argent en ont ilz despendu ? Facit 
plus que tous les cageants, ostades, carisees & saiettes ne valent auecq 
les nialheureux Malcontens a Mons, Namur, Lille & Arras, a scauoir 
15.912.000. dal. ou 5.105.100. lb. de Flandre » (I, 117). 

Insgelijks uit zijn eigen beroep komen voorbeelden voor : « vn gras
sier d'Anuers emploie en Frisc 8670 fl. en beure, fourmage & lard 
(II, 23) ; vn graissier vend le C- de suif pour 10 fl. I6J/2 P̂ *̂ - (I^- ^0) ; 
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vn grassier a Anuers achepte 12 tonnelets dc beure de Dixmuyden 
(II. 276) ; vn graissier achepte 9. tonneaux de beure de Frize (I, 108). 
— vn marchand de drap achepte en la halle de Weert en Anuers (17) 
2. simples draps » (I, 109) ; verder een typisoh Antwerps voorbeeld : 
« Un marchand d'oefs se tenant au marche aux oefs a Anuers auoit 
6 vaisseaux pleins d'oefs. Si dit il a ses voisins par passetemps, car 
c'estoit es quaremeaux, si vous scauez deuiner, combien des oefs i'ay 
icy, ie vous donneray 12 pots de vin a boire a la Licome cy pres. Et 
encore ie vous dy cela, qu'en comptant par 4. il me restoit 3 inesgaulx, 
tnais par 5. ie retenoie 4, & par 9 i'auoic trop 8, & par 11, il y resterent 
10. & finalement par 13, i'auoic pour reste 12. Son voisin I'oiant & 
aiant le nez au vin. s'en va tacitement chez le plus prochain Arithme-
ticien, estant alors M. lean Racimaker. Icqucl luy disoit, qu'il y auoit 
25739 oefs, & ie disant audit marchand. il s'en esmerueilloit, toutefois 
il paioit I'escot (II, 121). — Vng homme achepte certaine maison, 
pour laquelle il paic par an 172 fl. selon la coustume de Braband, a 
scauoir racheptable au d. 16. Combien vaut telle maison ou rente en 
capitail ? Facit 2752 fl. » (II. 88) (denier 16 = 6,25 % ; 172 : 6,25 x 
100 = 2752). Ook komen verscheidene soorten van koopwaren ter 
sprake : « Vn mercier s'en va chez vn aiguillctier. pour y achepter des 
aiguilles de Tournoult... L'aiguilletier ne veult moins que 12. s. 6. d. 
pour le cent (I, 108) ; vn mercier achepte 5. gros d'aiguillettes (18) 
de toutes sortes le gros de 12. dousaines, la dousaine de 12. pieces 
(I. 181) ; vng Frison auecq vn Hollandois acheptent ensemble a Den-
rctnondc en Flandre 2567. pierres (19) de lin, chasque picrre de 8. lb. 
(I, 109) ; vng Frison achepte d'vn Flameng 360 pierres de lin de 

(17) De Hoogstraat tc Antwerpen was in de XVc ccuw dc bijzonderste markt der 
lakennijverhcid. Naast de halle van Lyerc of Turnhoutsc halle (Hoogstr. nr. 43. 
waar later lakob Jordaens za! wonen) werd een andere hal opgericht voor 
rekening der lakenwcvcrs van Weert, een kleine stad in Limburg : zij is 
thans het naburig groot huis Hoogstr. nr. 41 . . . Naar Aug. Thys, Historiek 
der stratcn en opcnbarc plaatscn van Antwerpen, 2c dr., Antwerpen, 1893, 
p. 563-564. 

(18) Aiguillette = morceau de tresse. tissu ou cordon, ferrc par les deux bouts 
d u n petit morceau de fer blanc. dont on se sert pour attachcr quelque chose ; 
touffe de tissu. tresse, ruban ou cordon ferre par les bouts (Savary des 
Brulons, Dictionnaire universel du Commerce). 

(19) Pierre =; steen, gewicht van 8 pond te Antwerpen (3,76 kg). 



Denremonde a 4 s. 6 d. la picrre (II, 69) ; A & B, troquent, A, a des 
sarges de Duffle, a 5 1/3 £ la dousaine comptant (II, 134) ; ... vin 
de Louain, dit de Rousselberg, ou comme les Estudians le nomment 
Landonium, pour 2 £. 6 s. 8 d. Tame (II, 186) » : het was wijn van 
mindere kwaliteit ; « vn tauernier achepte vne charge de biere de Hou-
qarden, laquelle i'ayme aussi fort, comme les Estudiants de Louain 
leur Landonium Rousselbergicum. (a) 50 50/59 la charge (II, 75). — » 
Zoals gezegd heeft de koning van Spanje. Filips II, het bij Mellema 
verkorven : « Si le Roy d'Hispaigne voulut vendre son isle de Sicilc, 
qui a 27. villes, par faulte d'argent, qu'il a debourse pour massacrer 
les Lutheriens, Caluinistes. & Anabaptistes, & il la presentoit au roy 
de France a vendre » (I, 77). 

Het ruilen van goederen, hctgeen tijdens de zestiende eeuw nog 
wel gcbeurde. zoals bhjkt uit de voorbeeldcn van de rekenboekcn en 
de handleidingen voor boekhouden, draagt de goedkeuring van Melle
ma niet weg. Deze praktijk komt meer voor bij de Italiaanse. Spaanse 
en Duitse kooplieden. dan in ons land, zegt hij (II, 132). Een vraag-
stuk over mil geeft hem de gelegenheid Midhiel Coignet tc vermcl-
den, die Valentin Mennher terecht wijst. 't Zal wel een fout van on-
oplettendheid geweest zijn. zegt hij, want Mennher was een te groot 
en ondervindingrijk meester om in zulk een klein en eenvoudig vraag-
stuk te falen (II, 137). Wanneer de reiziger ook door Kempten trekt, 
wordt vermeld dat Mennher er geboren werd (I, 79). 

Bepaalde praktijken. zoals het aanrekenen van samengestelde in-
trest, kan Mellema niet goedkeuren : dat is a la coustume des juifs 
en hij geeft er wel voorbeeldcn van, maar : non pas pour imiter tels 
meschans usuriers. mats pour les euiter (I, 304). Een begin van in-
tresttafel wordt in het vraagstuk nr. 229 op p. 306 uitcengezet. 

Over de wissel handelt de auteur tamelijk uitvoerig (20). Noch-
tans verwijst hij de leerling naar werken van andere wiskundigen : 
« Tartaglia, Gosselin, Roche. Trenchant, Menher, Coignet, Sauonne, 
& encore plusieurs autres Arichmeticiens ont si bien traicte du fait des 
changes, des pairs, aigcs, foires, monnoies, aussy di diuerses sortes 
de changes, comme des Changes menus. Changes Reaux, Changes 

(20) II, 96-110, nrs. 558 tot 671, en II, 290-295, nrs. 258 tot 295. 
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.sci.s & fitts etc. qn'il seroit chose absurdc den vouloir prologuer icy 
par le menu. Car i'en renuoic le desireux ou plustost le curicux Lecteur 
auxdits lesquels luy contenteront pleinement, quant & tout ce qu'en 
dcspend. comme des formes dc composer lettres de changes, & les 
cnuoier, I'argent niettre en banque, faire protests et plusieurs autres... 
Mai.s... il faut prescauoir que c'est que le Pair ou le Pari... Le Per 
ou Pair, ou bien le Pari, comme I'ltalien le nomme, est vne ohose de 
gr.mde consequence au fait de Changes, car quiconque s y entend 
bic!\ cognoistra quant & quant les aduantages, qui se font es changes, 
& par consequent les pertes. tellement qu'il sentira vn grand proufit 
es iiionnoies & changes, qui se font d'vnc place a I'aubre. Or done 
fair le Pair ou le Pari est esgualer la valeur de largent d'vne prouincc 
ou \ille a celle d'vne autre, de sorte que par telle esgualisation on 
api^cr^oit facilemcnt le profit ou la perte des changes. Et des Paris 
ou Pairs on s'enqueste aux mcssagers, marchands, courtiers, facteurs. 
ou autres amis demeurans en telles places, oil vous ohcrchez les Pa
ris... ». Hij geeft vraagstukken over la reigle des changes in verband 
met de wissel op Duitsland : Ulm. Augsburg. Nuremberg, Leipzig en 
Frankfort ; op Venetie, Rome. Lyon, Londen, OostJand (Baltisohe 
zeegebicd) en Spanje. 

Ook komt verkoop van eeji obligatie voor : « Vn autre donne 100 £. 
a u^ierest. pour en auoir apres Ian 112 £. de quoy il prend vne obli
gation. ains au mesme iour il est contraind pour certains inconueniens 
de la vendre, en y perdant 12 pour cent. Combien est son gain ou sa 
perte ? Fa. 1 11/25 dc perte » (II. 89, n" 523). 

Ter gelegenheid van een vraagstuk over vennootschapsrekening 
wijst Mellema twee ItaJiaansc auteurs terecht : « Ie mettray icy I'o-
peration. d'aultant que frere Lucas & Pierre Borgthy (21) en alleguent 
\nc aultre auecq ceste nostre pugnante. Mais qu'ils s'abusent gran-
dement. apperceura chascun discret Lecteur fort aisement (IL 28). 
De bij Pacioli voorkomende veeweiding met halve opbrcngst kent 
Mellema ook (II, 60-61, nrs. 299-306). Bij de behandeling van de 
lOQenaamde dubbcle regel. of regel van vijvcn. vcrklaart de auteur 

(21) FJCIC Lu.;as .- Luca di Bargo San Sepulcrc -- L. Pacioli. — Piero Borghy 
of Borgi of Borgo, \'cnctiancr, auteur van een arithmetica, verschenen in 
1484. 
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hoe de Fransen en Italianen haar opvattcn en hoe de Vlamingen en 
Duitsers, deze laatste « a mon aduis, la plus expediente. 6 plus com
mode » (II, 4). 

Mellema zegt (II, 164), dat alleen de Duitsers over mijnontginning 
hebben geschreven, want overal zijn geen mijnen, ook niet in ons 
land. Maar in Duitsland zelf geschiedt de ontginning niet overal op 
dezelfde wijze : deze geschiedt anders in het graafschap Mansfeld 
b.v. dan in het koninkrijk Bohemen of in Annaberg. Krain of Kroa-
tie, wat uit de voorbeeldcn zal blijken. Daarbij worden inlichtingen 
verstrckt over de inleg van de vennoten, de uitbatingskosten, de op
brcngst enz. 

Dan wordt nog gehandeld over de zgn. Wortrechnung (II, 374 
vlg.). Dit is een becijferingsmethode « par laquelle on pent par chif-
fres cognoistre & tirer de certain nombre ou sentence les effects ou 
paroles d'icelle, laquelle maniere le Michel Stiffel grand Arithmeti-
cien nous a donne vn petit a cognoistre, le mesme a aussy apres fait 
M. Simon lacques, et deuant que nous auons commence cecy, je nen 
soay personne aultrement, ny en Italien, Latin, Francois, Espaignol, 
Allemand ou Flamen. Ledit M. Simon lacques appelle telle maniere 
de chiffre Worthrechnang. ce que nous, (a I'imitation, ou plustot 
allusion) appellerons Comptes des mots ou sentences... » Daarop volgt 
een voorbeeld : wanneer is hij dit Icerboek voor rekenen begonnen ? 
En wanneer heeft hij het beeindigd ? 

De auteur heoht ten slotte veel belang aan de oplossing van acht 
vcrgelijkingen met de regula falsi (II, 321 ; cf. Smeur, p. 153-156). 
Deze vcrgelijkingen komen voor bij Christoff Rudolff. Met zijn op-
lossingen loopt Mellema hoog op : om ze te begrijpen, zegt hij, moet 
men een middelmatige kennis hebben van algebra ; daarom wachtte 
men mijn werk over de Coss af dat, hoop ik, weldra zal verschijnen 
indien God mij het leven laat behouden. 

Het gehele tweede deel is te beschouwen als een toepassing in de 
praktijk van de in het eerste deel gegeven theoretische uitcenzetting. 
Het bevat vraagstukken over de gczelschapsrekening, testamenten, 
regeling tussen facteur en koopman, betahngen, winst en verlies, in-
trest, wissel, reisrekening, ruil, goud- en zilverrekening, legeringen, 
muntslag. 
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Onder de tijdens de zestiende eeuw te Antwerpen verschenen re
kenboekcn, neemt dit van Mellema een eervollc plaats in naast deze 
van G, vanden Hoecke. Gemma Frisius, V. Mennher en V, Menniher-
M, Coignet. Het is dan ook terecht dat dc Hr. A. J. E. M. Smeur 
er de nodige aandacht heeft aan besteed. En wie ziah met de geschie-
denis van de wiskunde in onze gewesten bezig houdt, zal er goed 
,ian doen dit lecrbock van Mellema niet terzijde te laten liggen. 

Henry L. V. De Groote, 

RESUME 

Le Frison Mellema est 1 auteur dun traite d'arithmetique en deux volumes, parus 
a Anvers chez Gilles van den Rade en 1582 et 1586. C'est un manuel assez etendu 
qui, a I'encontrc des autres traites parus a Anvers au cours du seizieme siecle, 
n'est pas ecrit pour le marchand en particulier, bien que la plupart des exemples 
.soient empruntes au commerce. Pres de trente pages in-4" de cet ouvrage contien-
nent la description d u n pelerinage vers la Terre Sainte. en vers Latins, Frangais, 
AUemands et Neerlandais, intercalee, dit l'auteur, qui se fait connaitre en ennemi 
resolu de I'Eglise Romaine. pour delasser quelque peu letudiant qui entreprend telle 
etudie difficile comme larithmetique. L'ouvrage est foncierement anversois. L'auteur 
est un arithmeticien d une certaine valeur. qui a pu consulter la litterature mathe-
matique classiquc et de I'epoque. grace a .sa connaissance du latin, du grec et de 
quelque cinq langues modernes. 
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