
BEMERKINGEN BIJ EEN AANVULLING DER BIBLIOGRAFIE 

V A N DE Z E S T I E N D E - E E U W S E NEDERLANDSE 

REKENBOEKEN. 

H. L. V. De Groote. 

Dr. A.J.E.M. Smeur publiceerde in 1960 een belangrijk werk: De 
zestiende-eeuwse Nederlandse Rekenboeken (1). In dit tijdschrift (2) 
liet hij een aanvulling op de bibliografie van dit boek verschijnen. Het is 
te hopcn dat hij dit op geregelde tijdstippen zal voortzetten; zodocnde ko-
mcn wij tot een bibliografisch instrument van eerste gehalte. 

Uit de veilingscatalogus van de bibliotheek van Isaac le Long (3) 
licht de auteur dc zestiende-eeuwse Nederlandse rekenboeken en bespreckt 
de nummers 3676, 3677, 3681 en 3690 ; enige andere nummers dienen m.i. 
nader te worden beschouwd. 

Le Long bezat dus een exemplaar van Ympyn's boekhoudkundig werk 
Nieuwe Instmctie (nr 401), waarvan tot nog toe slechts twee goed be-
waardc exemplaren bekend zijn, een in de Antwcrpse Stadsbibliothcck, 
afkomstig van St. Michielsabdij te Antwerpen en het ander in het Institu
te of Chartered Accountants te Londen, vroeger bezit van de Dietrich-
stein-BibUothek te Nikolsburg in Tsjecho-Slowakije. W a a r mag het 
exemplaar van le Long zich thans bevinden ? Tenzij het Bohcemse aan 
le Long had toebehoord. 

Onder nummers 1077 en 1078 worden de twee uitgavcn van Adriaan 
van der Gucht's Cijfer bouck vermeld en onder nummers 3673 en 3674 
de Arithmetica van Gielis van den Hoecke. Dit laatste werk werd opge-
dragen aan Guilhelmus Rhetius, aan wien ook Gemma Frisius zijn in 
1540 verschenen Arithmetica opdroeg. En zo staan we voor drie namen : 
vander Gucht, van den Hoecke en Rhetius : een Bruggeling, een Gentc-
naar en een Antwerps kloosterling, waarvan wij omzeggens niets afwc-
ten. In het privilege van 11 februari 1567 voor zijn Cijfer bouck worden 
vijf andere drokken — geen rekenkundige werken — opgesomd, waar-

1. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. 
2. 8e jrg. 1966, nr. 3, pp. 153-169. 
3. Amsterdam, Salomon Schoutea, 1744. 
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voor van der Gucht toestemming tot drukken bekwam. Dcze werden niet 
weergevonden, alhoewel de Ortographie bepaald verschenen is (4) . 

Vaste gegevens over van den Hoecke en Rhetius kan ik evenmin vcr-
schaffen, wel enige aantekeningen die wellicht van nut kunnen zijn voor 
verder onderzoek. Dr. Grypdonck liet in De Gulden Passer (5) een uitge-
breide studie verschijnen : Eligius Houckaert, een schoolman uit het be
gin der XVIe eeuw. Hoeckaert was priester en doctor in de philosophic 
van Parijs (1504) ; hij gaf onderricht te Gent in 1510. Dr. Grypdonck 
noemt hem Eligius van den Hoecke, of van Hoecke ; de schoolmeester zelf 
noemdc zich Houcarius, Houcharius of Eucharius ; hij was zoon van Gil-
lis en van Margaretha Cnops. Eligius had twee broers, Jan en Paul — 
deze laatste volgde hem op aan het hoofd van zijn school -— en twee 
zusters, Liesbet, die Jan van de Velde huwde en Barbara die met Jan 
Allaert in de echt trad. In 1513 hield E. Hoeckaert school op de Zand-
berg te Gent, „In de Roose". Met zijn broer Paul bracht hij dezc onder-
wijsinstelling tot hoog aanzien. Hij zou te Gent overleden zijn op 4 no-
vember 1544, in de ouderdom van zesenvijftig jaar. De man was vooral 
Latinist. Zijn eerste werken werden gedrukt te Gent in 1511 (twee druk
ken), in 1513 (twee drukken), te Parijs in 1515, te Antwerpen in 1519 
(twee drukken bij Michiel Hillen van Hoochstraten), te Gent (twee druk
ken) en te Parijs tijdens hetzelfde jaar, te Gent in 1520, nogmaals te 
Parijs in 1521 en in 1529 te Antwerpen bij Willem Vorsterman, zijn ver-
taling in het Latijn van refreinen van Anna Byns : Apologia rythmica An-
nae Bynsiae... Het feit, dat drie van zijn werken te Antwerpen werden 
gedrukt, zou doen vermoeden dat hij daar bekend was. Bovcndien, zijn 
in 1519 te Antwerpen verschenen Grisellis wordt in verzen aanbevolen 
door Levinus Linius, Gentenaar, te Antwerpen conrector van de pape-
school van O. L. Vrouw (6). — Gillis van den Hoecke, de auteur van het 
rekenboek, dateert zijn werk ,,ex nostra officina", zoals de schoolmees-
tcrs hun studeervertrek of „studoor" — werck-huys bij Kiliaen —' noem-

4. L. Van den Branden, Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het 
Nederlands in de 16de eeuw. Gent, K. VI. A c , 1956, p. 47, waar bibliografie over 
de auteur voorkomt, 

5. 20e jrg. 1942, pp. 23-57 en 21e jrg. 1943, pp. 29-78. — Een verroek om nadere 
inlichtingen over Gillis vanden Hoecke bleef onbeantwoord. 

6. Henry de Vocht, History of the foundation and the rise of the Collegium Trilingue 
Lovaniense, 3e dl., Leuven 1954, pp. 415 en 443, nota 2, en P.J. Meertens, Letter-
kundig leven in Zeeland in de zesticnde en de eerste helft der zeventiende eeuw, 
Amstrdam 1943, p. 49. 
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den (7). W a s hij soms geen familielid van hogcrvermelde Eligius ? Diens 
vader heette Gillis. Is hij de zoon van Jan of Paul, broers van de priester 
Ehgius Hoeckaert ? Deze laat drukken te Antwerpen ; Gillis van den 
Hoecke insgelijks. 

Wie is nu de man, aan wien de Arithmetica wordt opgedragen ? 
Wie is Rhetius ? A.J.E.M. Smeur vcronderstelt (8), dat hij afkomstig is 
van Reet, ten Z .van Antwerpen. Deze veronderstelling bleek onjuist. 
Ik heb de ware naam van de kloosterling gcvonden in twee akten, dd. 20 
februari 1533 (n.s.) en 28 februari 1534 (n.s.), die bewaard worden in 
het fonds St. Michielsabdij bij het Rijksarchief te Antwerpen, onder nrs. 
LXXIV en LXXV (9). Daarin wordt vermeld ,,Willem van Rethy", 
subprior, in de eerste, Nederlandse aktc, en ,,Wilhelmus van Rethy", 
subprior, in de tweede, Latijnse. Hij oefende die functie uit onder abt 
Cornehus van Mere. Dus bepaald tussen 28 februari 1534 en 9 februari 
1537, wanneer Simon Cock de druk van het rekenboek van Gielis van den 
Hoecke beeindigde, werd Willem van Rethy prior. Willem is waarschijn-
lijk zijn doopnaam, niet zijn kloosternaam. Het aannemen van een kloos-
ternaam kwam bij de Zuidnederlandse Norbertijnen pas in voege tijdens 
de tweede helft van de zestiende eeuw, te Averbode zelfs bij het eind van 
deze eeuw. De naam komt niet voor in het Obituarium van de Antwerpsc 
St. Michielsabdij (10); Willem van Rethy is waarschijnlijk elders over
leden. 

Onder nummer 3676 vermeldt de catalogus le Long een arithmetica 
van Michiel Coignet, Antwerpen 1576. De door Smeur op p. 160 geop-
perde veronderstelling, dat het een door Coignet bezorgde uitgaaf is van 
Willem Raets' Arithmetica is waarschijnlijk, alhoewel de mogelijkheid 
blijft dat het een apart rekenboek is. Hoeft in de chronologische lijst op p. 
168 deze uitgaaf niet te worden opgenomen ? 

Onder nummer 3858 komt voor: ,,Item ^ d.i. van Mennher — Aug-
menti par Mich. Coguet. Et Questions Ingenieuses. Anvers 1573". Daar-
op wordt niet ingegaan. De Bibliotheca Belgica (11) vermeldt van Mi
chiel Coignet Les Cent Questions Ingenieuses..., werk dat tot in 1914 

7. Dus niet een kantoor, zoals Smeur aangeeft in zijn sub volgende noot vermelde 
bijdrage. 

8. Dit tijdschrift, 4de jrg. 1962, nr. 1, p. 35. 
9. Cf. Jules Vannerus, Inventairc des archives de I'abbye de Saint-Michel a Anvers, 

reposant aux archives de I'Etat en cette ville, in Analectes de I'ordre de Premontre, 
Leuven, t. VIII, 1912 en IX, 1913, overdruk, Leuven 1913, p. 27. 

10. Verzameling der graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen, 4e dl., Ant
werpen 1859, p. 135-162. 

11. le reeks, C 305 en heruitgave, le d l , Brussel 1964, p. 638. 
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aanwezig was in de Leuvense Universiteitsbibliotheek cn mcrkt daarbij 
op : ,,L'ouvrage, contient la solution des 100 questions d'arithmetique et 
de geometric, posees par Val. Mennher au dernier chapitre de son Livre 
d'Arithmetique, Anvers, 1561 (12), chapitre intitule: Cy s'ensuyuent 
plusieurs comptes ingenieuses, pour delecter, 6 pour aguiser Tentcnde-
ment" — In het in 1573 verschenen Livre d'arithmetique van Mennher, 
herzien door Coignet (13), kondigt deze laatste aan op de vierde laatste 
bladzijde, voor het imprimatur : ,,Combien, Amy Lecteur, que ceste ma-
tiere des Discontes, ou Rabats, ensemble la regie des payement, & autres 
particularitez despendantes d'icelle, requeroit bicn vne amplification plus 
grande, pour estre close non moins necessaire que recreative, si I'auons 
reseruee pour vne autre foys, pous le vous rendre en brief en vn petit 
traicte, auquel nous la deduirons plus par le menu, en commengant cepen-
dant a la solution des cent questions ingenieuses & mathematiques". Nog 
tijdens hetzelfde jaar verschenen de ,,Cent Questions Ingenieuses". Dient 
ook dit boek niet opgenomen te worden in de bibliografie van de reken
boeken ? 

Over Coignet is het laatste woord nog niet gezegd. H. Bosmans, S.I. 
constateerde reeds (14) dat zijn voornaamste werken niet gepubliceerd 
werden en stelde de vraag : waar bevinden zij zich ? Bierens de Haan (15) 
vermeldt van hem : „Boekhouden, Anvers, 1573". -— Toen de redacteurs 
van de Bibliotheca Belgica hem desaangaande om uitleg verzochten, kon 
hij niet zeggen waar hij dit werk vermeld had gevonden en moest hij toe-
geven nooit een exemplaar ervan in handen te hebben gehad. A. H. Woolf 
(16) bevestigt dat Coignet in 1573 een werk over kloosterboekhouding 
schreef; hij kon aan de Waal evenmin gegevens over dit werk verstrekken. 
Waarschijnlijk betreft het hetzelfde werk van hetzelfde jaar 1573. Ook 
De Cambiis, waarover verder, verscheen in 1573. Dat Coignet de boek-
houding van een klooster zou hebben behandeld, is niet onwaarschijnlijk. 
Kloostergemeenschappen waren in zijn tijd, en tot aan de Franse revo-
lutie, in het bezit van aanzienlijke goederen en kapitalen. Zoals hoger 
gezegd, het in de stadsbibliothcck van Antwerpen aanwezige exemplaar 

12. A.J.E.M. Smeur, Bibliografie, p. 25. 
13. A.J.E.M. Smeur, Bibliografie, p. 27. 
14. Cf. Le traite des sinus de Michel Coignet, in Annales de la society scientifique de 

Bruxelles, Brussel, dl. 25, 1901, 2e partie, pp. 91-170, overdruk p. 3. 
15. Bibliographic n^erlandaise historico-scientifique... Rome, 1883, onder nr. 929; lie 

ook Bibliotheca Belgica, heruitgaaf, t. I, Brussel 1964, p. 642. 
16. A short history of accountants and accountancy, Londen 1912, p. 128 — ik citeer 

naar P.G.A. de Waal, De leer van het boekhouden in de Nederlanden in de 16e 
eeuw, Roermond 1927, p. 122, noot 1. 
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van Ympyn is afkomstig van de Antwerpsc St. Michielsabdij, terwijl dc 
Arithmetica mercantile di Gio. Giacomolando, Genouesa, Venetie 1640, 
in dczelfde bibliotheek aanwezig, voordien toebehoord had aan de Car-
melieten Discalsen aan de Graanmarkt te Antwerpen en een uitgaaf van 
Joachim Sterck van Ringelberg, Lyon 1556, insgelijks in dc Antwerpsc 
stadsbibliothcck, uit de bibliotheek van de Antwerpsc Jezuieten afkom
stig is. Hierbij dient nog opgemerkt, dat de Benediktijnermonnik don 
Angelo Pietra, in 1586 te Milaan een werk liet verschijnen, getiteld /n-
dirizzo degli economi, waarin hij een kloosterboekhouding behandclt (17). 

J.F. Foppens (18) vermeldt van Coignet: De cambiis, Antwerpen 
1573, in-8°. Rigolet dc Juvigny zcgt (19) ; „Valentin Mennher a ecrit 
une arithmetique... imprimee a Lyon in-16 par Gabriel Cathier, 1558, et 
dcpuis augmentee par Michel Coignet. et imprimee a Anvers, in-8'', par 
Jean Waesberghe, 1573". — In hetzelfde werk zegt hij op p. 6 0 : „Mi-
chel Coignet, natif d'Anvers, a ecrit Declaration sur le fait des changes : 
ensemble un petit discours... imprimee avec 1'Arithmetique de Valentin 
Mennheer, en Anvers, 1573, in 8-°". De Declaration sur le fait des chan
ges komt voor in de titel van Livre d'arithmetique van Mennher, herzien 
door Coignet en uitgegeven in 1573. Het is waarschijnlijk dat ,,de cam
biis", hoger vermeld, de door Foppens in het Latijn vcrtaalde titel is —• 
Foppens vcrtaalde steeds de titels in het Latijn —• van de ,,Declaration 
sur le fait des changes" en dat dcze als afzonderlijk werk werd uitgege
ven. Zulkc afzonderlijkc uitgaaf werd echter tot nogtoe niet weergevon
den. Op te merken, dat Mennher in zijn Arithmetique van 1556, 51 vraag-
stukken over wisseloperaties opgeeft, terwijl de door Coignet in 1573 
bezorgde uitgaaf er 120 telt. De titel zelf van de heruitgaaf van 1573 
zou doen veronderstellen, dat Coignet de Declaration als zijn eigen 
werk beschouwde. 

W a t hogcrvermelde Willem Raets betreft, Smeur deck op p. 36 van 
zijn bibliografie mede, dat een Willem Raets tussen 1517 en 1550 ge-
zwoome van Maastricht is gewecst. W a s dit dc auteur van de Arith
metica 1 Wi j menen zulks niet. De eerste uitgaaf van dit werk verscheen 
te Antwerpen in 1566 en een heruitgave in 1580. Toen was Raets over
leden. Dcze heruitgave werd bezorgd door Michiel Coignet die dc ovcr-

17. Cf. Edward Peragallo, Origin and evolution of double entry bookkeeping. New 
York 1938, pp. 79-81. 

18. Bibliotheca Belgica. Brussel 1739, t. 11, p. 890; cf. Bibliotheca Belgica (van Ferd. 
Vanderhaeghen), heruitgaaf Brussel, t. I, 1964, p. 642-3. 

19. Les bibliotheques fran?aises de la Croix du Maine et dc du Verdicr... t. 5, Parijs 
1773. p. 556, sub bibl. du Verdier. 
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ledcn auteur noemt „mijn gocdc vriend... schiclijk gestorven in de bloei 
van zijn jaren". Raets is overleden tussen 1566 en 1567, de datum van het 
privilege voor de heruitgaaf van 1580. Laat ons zeggen rond 1570. Nemcn 
we nu de uiterste datums als gezworene te Maastricht. In 1517 zou hij 
ten vroegste rond 1490 kunnen geboren zijn. Dan was hij in 1570, tachtig 
jaar — zeker niet in de bloei van zijn jaren. In 1550 kon hij rond 1520 
geboren zijn. Dan is hij bijna 30 jaar ouder dan zijn vriend Coignet (ge
boren in 1549) en zou hij bij zijn overhjden 50 jaar oud geweest zijn, wat 
voor die tijd ook niet bepaald in de bloei van zijn jaren was. 

Gaan we nu verder met onze beschouwingen over de catalogus Ic 
LcMig. Onder nummer 3854 wordt vermeld : „Valent. Mencher, Anv. 
1561. Item 2. en 3de Partie, Anv. 1556. Item Pratique, Anv. 1550. 1 
voll. „De Pratique brifue pour cyfrer..." van Mennher verscheen in 1550, 
de „Arithmetique seconde" in 1556. Is dit dc ,,2. Partie" van Ic Long? 
De door Smeur als derde werk van Mennher vermelde Arithmetica Practi
ce dutch mich Valentin Mennher, verschenen te Antwerpen in 1560, kan 
o.i. bezwaarlijk als ,,3de Partie" van le Long, Antw. 1556, bedoeld zijn. 
Is er dan nog een derde arithmetica van Mennher in 1556 verschenen, 
cn in het Frans ? 

Onder nummer 3856 duidt catalogus le Long van Mennher ccn 
Pratique aan van 1565 en ,,Item, Anv. 1564. 1 voll.". Dit is inderdaad 
juist. Convoluut A 3074 van het museum Plantin-Moretus te Antwerpen 
bevat de Practique van 1565 en ,,Seconde partie de ce livre, laqucllc de-
monstre pour brieuement tenir liure de comptc... 1564." 

A.J.E.M. Smeur vond nog een herdruk weer van Mennher's Livre 
d'Arithmetique, Antwerpen, 1590, ,.reueu par M. Melchior van Elstaer". 
Over deze laatste kon hij geen bijzonderheden verschaffen. Dc lezing 
„Elstaer" is waarschijnlijk onjuist. Melchior van Elselaer, geboren Ant
werps poorter — waarschijnHjk rond 1550 geboren — werd op 10 mei 
1567 lid van het Antwerps gild van de schoolmeesters, St. Ambrosius. 
Hij woonde toen nabij de Vierschaar cn de Burchtkerk (St. Walburgis), 
op het Sarazijnshoofd, „In den Roelandt". In 1580-81 werd hij bcboet om 
„meyskens en knechtkens samen inden kost genomen te hebben". Op 21 
okt. 1586 had hij een dertigtal kostkinderen. Begin 1584 hield hij school 
in de poort achter ,,Den Spiegel", aan de Grote Markt, noordzijde (het 
huis van de Jonge Handboog). In 1584-86 woonde hij over de Oude Beurs 
Hij onderwees Duits, Frans, lezen, schrijven, rekenen, cijferen cn boek
houden (20). In 1587-88 schonk hij het gild, waarschijnlijk voor zijn 
altaar, een metalen kandelaar (21). Uit een aktc bhjkt, dat hij in handels-
zaken betrokken was. In 1591 werd zijn doodschuld aan het gild be-
taald (23). En in augustus 1591 werd zijn weduwe door het gild aan-
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vaard om ondcrwijs te geven, zodat hij rond die tijd zal gestorven zijn 
(20). 

Hoe weinig belangloos de opdracht van werken tijdens dc zesticnde 
eeuw .— cn ook later — was, blijkt weer uit een verzoekschrift van Menn
her aan de Antwerpsc stadsmagistraat (24), dd. 15-26 januari 1565 (1566 
n.s.). Hij heeft gcdurende een lange tijd de koopman, de jeugd en andere 
hefhebbers van rekenkunde en boekhouden, ook van mcetkunde, gediend 
en over deze kenissen enige boeken in druk laten verschijnen. Dit jaar — 
1565 o.s. — heeft hij aan de magistraat van Antwerpen een werk opge
dragen tot nut van de koopman en van de ganse gemeente cn hij neemt 
zich voor dagelijks nog meer te doen, daar er te Antwerpen over deze 
kunst weinig in druk vcrschijnt, alhoewel zc er ten zcerste noodzakelijk 
is. Hij verzoekt nu hem een redelijk pensiocn of gift te willen toekennen, 
waardoor hij zich meer cn meer voor de kunst verdienstelijk zal maken. 
De man bekwam voJdoening ; hem werden twintig Philippusdaalders eens 
toegekend, in vcrgelding, zegt de apostille, van zekerc boeken over meet-
kunde die hij aan de stad had opgedragen en van andere bewezen dien-
sten. Hct dcsbcstreffende, aan de stadsmagistraat opgedragen boek, is de 
..Pratique pour bricvement apprendre a ciffrer, & tenir liure de comptes", 
1565. 

Ik vond de datum weer waarop Mennher begravcn werd. In het over-
lijdensregister van St. Jakobskcrk te Antwerpen (25) wordt opgetckend : 
„9 augustus 1570. Een kcrcklyck van de Peerdemert, mecstcr Valentyn 
Menhcer. 18 st. 13 pen.". Aangezien Mennher rond 1521 geboren werd, 
is hij dus tamclijk vroegtijdig — op 49-jarige leeftijd •— overleden. Wij 
weten dat hij aan de Paardcmarkt in ,,De Ketel", hct eigendom van zijn 
vrouw, woonde. Hij was welstcllend ; ook het kerklijk bewijst dit. De 
weduwe van Mennher, Margricte Broomans, verkocht haar eigendom, 
^elegen naast het godshuis Almeiras, westzijdc, op 5 September 1581 (26). 

20. Stadsarchief Antwerpen, A 4529, f 38 v ; f° 64 v en 67 v : f 156 v ; A 4550, pp. 
58, 75. 97. I l l ; A 4827. los stuk; A 4833, p. 61, Cert. 50, f» 410 v-411 v 
(23. 10.-1589). Antwerpen, archief der Kathedraal, Capsa 14 Dominorum, nr. 26, 
Scholastria, f" 42 r. 

21. Stadsarchief Antwerpen, A 4529. f° 126 v. 
22. Stadsarchief Antwerpen, Certificatieboek 50. 1589, f 410 v. 
23. Stadsarchief Antwerpen. A 4529. f<> 157 v. 
24. Stadsarchief Antwerpen. T. 9 (rekwestboek van de Rekenkamer) 1563-66. f"> 91 r 

& V. 
25. Stadsarchief Antwerpen. Parochieregister 290. f° 89 r. 
26. Stadarchief Antwerpen. Pk. 2271, f 314. 
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Het huwelijkscontract van V. Mennher werd op 22 juli 1560 opge-
steld voor notaris 's Hertoghen Sr. te Antwerpen. waarvan de minuten 
aanvangen in 1534. Deze kan inderdaad degene zijn, die in 1526 octrooi 
bekwam voor het uitgeven van een cijferbock. Dat schoolmeesters nota
ris werden, kwam meermaals voor : Marten van den Dycke, Robrccht van 
Huesden, Everaert van der Voort, Jacques Muyntincx, Cornelis Hocck. 
Arnold Hesius. Niklaas Borremans zijn er voorbeelden van. 

Catalogus le Long vermeldt onder nummers 3681 en 3682 het reken
boek van Helmduyn. Met deze auteur hebben wij geen vaste datcring 
meer. Nummer 3681 is een uitgaaf van 1569 te Amsterdam en nummer 
3682 een dito, verbeterd door P.v.B., ibid. Toen Smeur dcze laatste uit
gaaf beschreef op p. 43 van zijn bibliografie, steunde hij op de ondcr-
tekening van het voorwoord, 1569, om de druk te dateren die bezorgd 
werd door Cornelius Claes te Amsterdam. Harry Carter en H.D.L. Ver-
vliet (27) dateren het werk na 1581. Ze steunen hierbij op Moes-Burger 
(28). De civihte-letter van van den Kecre, waarin het w^erk gezet is, werd 
eerst in 1572 in Zuid-Nederland verspreid en Corn. Claes begon zijn 
ambacht uit te oefenen in 1581. De door Smeur in zijn bibliografie ver
melde druk dient o.i. met datum : 1581 of later ? te worden opgegcvcn. 
Naar nummer 3681 van catalogus le Long te oordelen, zal een vrocgere 
uitgaaf wel te Amsterdam in 1569 verschenen zijn, maar verdere gege
vens hicrover ontbreken vooralsnog. En nummer 3682 wordt door le Long 
vermeld met ibid. — d.i. te Amsterdam verschenen .—, echter zonder 
datum. 

A.J.E.M. Smeur vermeldt nog een rekenboek van Antonius •— of 
Anatolius — de Barres, uitgegeven te Leuven in 1545. Dc auteur komt 
niet voor in de Biographic nationale, zegt hij, en ook het boek werd niet 
weergevonden ; opgave geschiedde naar Rara arithmetica van D.E. Smith 
en naar A. Quetelet. Hierbij kunnen meer bijzonderheden worden ver-
strekt. De auteur wordt vermeld door Valerius Andreas (29), door J.F. 
Foppens (30) en ten slotte door J.N. Paquot (31) : deze laatste, die hct 
uitvoerigst is, verstrckt genealogische gegevens. Hij noemt de auteur Ana-
toile de Barres. Deze edelman was afkomstig van Salins, Franche-Comte 
(Bourgondie). In 1545, toen hij nauwelijks achttien jaar oud was werd hij 

27. Civilite Types. Oxford University Press. 1966, p. 102. nr. 197. 
28. Amsterdamsc boekdrukkers, II, p . 197 en IE. p. 21. 
29. Bibliotheca Belgica. Leuven 1643. p. 46. 
30. Bibliotheca Belgica. t. I, Brussel 1739, p. 49. 
31. Memoires pour servir a I'histoire litterairc des dix-sept provinces des Pays-

Bas... Leuven, 1765-70, t. II, p. 627 van de uitg. in-folio. 
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naar Leuven gezonden om er wiskunde te studeren. Nadien werd hij op
genomen in dc hofhouding van keizer Karel V. na wicns dood hij een lijk-
rede uitgaf: Carolus Quintus Ccelo donatus, Leuven 1559, klcin in-12''. 
Dan verliezen wij zijn spoor. Dus tijdens het jaar van zijn intrede tc Leu
ven, in 1545, liet hij zijn boek over rekenkunde verschijnen. Hct werd te 
Leuven gedrukt door Jakob Baten (Bathcnius). Dcze drukker bekwam 
octrooien, o.m. op 4 november 1546 en 5 oktober 1547 (32). Dc arithme
tica, waarschijnlijk vier boeken in een volumen. van de achtticnjarigc. zul-
Icn wij wel niet tc hoog mogen aansJaan. 

Ten slotte nog een paar opmerkingen. 

Op p. 33 van zijn hoofdwerk zcgt Smeur dat ..naar alle waarschijnlijk-
hcid hct rekenbockje van Peeter Hcyns. Tot profyte van die willen leeren 
lustich... nog niet bekend was" Dit is onjuist. Colin Clair gaf in De Gul
den Passer. 33c jrg. 1935, p. 36-41, een volledigc beschrijving met afbecU 
dingen van het boekje onder de titel ,,A secret of the Laurel-tree unveiled. 
Another „Rekcnbocck" comes to light". 

Op p. 156-157 van zijn aanvulling vermeldt Smeur de inkunabcl van 
Gcorgius de Hungaria (1499) en zegt dat deze gedrukt werd door de 
Regulieren van hct klooster Den Hem bij Schoonhoven, dit in navolging 
van Mcj. M.E. Kronenberg in Contributions.., p. 35. Echter, in Het 
Boek. XXXVI, 1963-64, p. 59, concludeert Mcj. Kronenberg dat de druk 
even goed, of zelfs nog beter, dan aan Den Hem, kan worden toegeschre-
ven aan Roland van den Dorpe of Hcnrick P. Lettersnijder te Antwerpen, 
aan Eckert in Delft of aan Hugo Jansz. van Woerdcn te Leiden. 

SUMMARY. 

Dr. A.J.E.M. Smeur published some new titles and supplementary information on 
the books, listed in his bibliography of 16th.-c. arithmetics, printed in the Netherlands. 
This paper gives some corrections and supplementary remarks on authors and books, 
to invite answers. 

van Notenstraat 16, Deume-Antwerpen. 

32. Prosper Verheyden, Drukkeroctrooien in de 16e eeuw, in Tijdschrift voor Boek- en 
Bibliotheekwezen, 8e jrg. 1910, p. 215. 
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