
D E ENGELSE VERTALING V A N « LES PRACTIQUES D E 

CHIFFRE » V A N F R A N g O I S FLORY. 

Henry L.V. De Groote. 

Op 23 juli 1963 werd bij Sotheby's te Londcn een boekje geveild 
met volgende titel: The/ Practize o[ Cifering made/ by Fraunces Flory 
of Lyle/ Arithmetician./ Conteyning all sortes of Accompts/ daily vscd 
amongst the Merchants/ in the citie of Andwerpe in their Traf-/ fiqaes 
and Chaunges, before the cruell/ Massacre and Sacke of the saide/ Citie. 
All put in good order/ 6 briefe, very profita-/ ble for Merchaunts/ in 
there af-/ fayres:/ Translated out of French/ into Englisch, by lohn 
Wad-/ dington grocer./ 1591./ Imprinted at London at the/ three cranes 
in the Vintree,/ by Thomas Dawson./ 1593. - 32 bl,, gemerkt A - H, 
katernen van 4 bl., formaat 14,5 x 9 cm. Biz., [11] tot en met [14], [18] 
tot en met [45], [62] tot en met [64] in dubbele kolom, verdeeld door 
een rand in drukkersvignet. Typografische kader rond de titel. Slappe 
band in velijn, bevattend een fragment van een vijftiende-eeuws liturgisch 
manuscript (Latijnse tekst ; sequentia ? Gregoriaans ?). Dit enig bekend 
exemplaar werd aangekocht door het Britioh Museum, Londen. 

Het Franse werk van Flory hebben wij in het kort besohreven in dit 
tijdschrift (1). De Engelse vertaling er van is letterlijk en de vertaler 
heeft er geen op- of aanmerkingen noch noten aan toegevoegd ; alleen 
heeft hij de opdracht van Flory aan Frangois le Fort vervangen door een 
dito van hemzelf aan Richard Saltonstall, « gouemour of the right Wors -
hipfull companie of Merchants Aduenturers of Engeland, and to the 
whole assistance and generahtie of the same ». De korte inleiding, door 
Flory getiteld « L'aucteur a son Liure » werd vertaald door Waddington : 
« The Author to his Booke » en hij heeft een korte inhoud van het boek 
bijgevoegd op biz. 6 : « The Contents of this Booke ». De titel werd ook 
gewijzigd. Deze van het Franse werk luidt volledig als volgt : Les Prac-
tiques de/ Chiffre de Frangois Flory de/ Lille Arithmeticien, S Maistre 
d'Escole en diuers Langages,/ au Bassin dor. pres I'Eglise no-/ sire Da
me. Contenans toute sor-/ te de Comptes journellement/ vsitez entre 
Marchans & Banc-/ quiers, au faict de leurs traffi-/ ques & Changes. Le 

1. Jaargang 4, 1962, nr. 3, biz. 154-157, 161-163. 
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tout mis/ par hon ordre, clairement,/ au bref, & tresutile a/ la ieunesse./ 
En Anuers/ Imprime par Mathieu de Rische./ 1577./ Auec Priuilege du 
Roy/ pour quatre ans./ On les vend chez ledict Flory. 

Wanneer men de vraag stelt, of er bij het einde van de zestiendc 
eeuw in Engeland behoefte bestond aan een eenvoudig leerboek voor han-
delsrekenen, dan moet het antwoord bevestigend zijn. Inderdaad, wan
neer wij nagaan wat in Italie, Spanje en Duitsland werd gepubliceerd 
(2), wat in Frankrijk (3) en ten slotte, wat er in de uitstekende biblio-
grafie van Dr. A.J.E.M. Smeur als in de Ncderlanden gedrukte reken-
boeken wordt opgesomd (4), dan is het buiten kijf dat Engeland in dit 
opzicht een achterstand had in te halen. Slechts twee namen (5) zijn te 
onthouden inzake handelsrekenen, in het Engels behandeld : Robert 
Recorde en Humphrey Baker. Recorde was de eerste mathematicus van 
zijn tijd, zegt Augustus De Morgan ; hij is de auteur van The Grounde 
of Artes : teachyng the worke and practise of Arifhmeticke, much neces
sary for all... states of men. after a more easyer and exacter forme, then 
any like hath hytherto bene set forth, 1541 (6). Tamelijk elementair in 
zijn oorspronkelijke uitgaaf, werd de handleiding uitgebreid door vol
gende uitgevers, na de dood van Recorde (1558). John Dee voegde er in 
1561 twee hoofdstukjes aan toe betreffende gezelschapsrekening en re-
kening van mangeling. In 1582 werd het werk heruitgegeven door John 
Mellis, de bekende uitgever van Hugh Oldcastle's Treatise of Book
keeping van 1543 ; hij heeft het werk van Recorde, zoals hij zelf zegt, 
« corrected and beautified with sundry new Rules ». Nu bevat het boek 
hoofdstukken over verlies en winst, lening, intrest, ruil, wissel en wis-
selkoersen, naast de gezelschapsrekening, door zijn voorganger aange-
vuld. In de editie van 1591 voegde Mellis nog de « praktijk » en andere 
bij. Tijdens de zeventiende eeuw werden in Engeland nog bewerkingen 
van Recorde op de markt gebracht. Aan de uitgave van Oaldcastle, ho-

2. David Eugene Smith, History of Mathematics, New York, N.Y., Dover Publ. Inc., 
1951, passim. 

3. Natalie Zemon Davis, Sixteenth-century French arithmetics on the business life, in 
Journal of the History of Ideas, Vol. XXI, nr. 1, 1960, New York, N.Y., biz. 18-48. 

4. A.J.E.M. Smeur, De zestiende-ccuwse Nederlandse rekenbocken, 's-Gravenhage, 
1960; aanvulling in Sdentiarum Historia, Antwerpen, jrg. 8, 1966, nr. 3, biz. 
153-169. 

5. Het door een onbekende te St. Albans in 1537 uitgegeven werkje : An Introduc
tion for to Icrne to recken with the pen and with the counters is een elementair 
boekje, dat de eerste beginselen van rekenen bijbrengt. 

6. Een tweede werk van Recorde, The whetstone of witte, Londen, 1557, handelt over 
algebra. 
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ger vermeld, verschenen in 1588, voegde Mellis nog een tractaat bij over 
rekenkunde: A short and plaine treatise of Arithmeticke in whole numbers. 

In 1568, tien jaar na het overlijden van Recorde, verscheen een werk 
over handelsrekenen dat meer bevatte dan de bewerking van John Dee. 
De hogergenoemde Humphrey Baker, burger van Londen, publiceerde 
The well-sprynge of sciences (7). Dit werk werd opgedragen aan « the 
governor, consuls, assistants and the rest of the Company of Merchant 
Adventurers », wat doet veronderstellen dat het werd opgesteld met het 
oog gericht op de praktijk en als een hulp voor de koopman. Het bevat 
hoofdstukken over rekening van winst en verlies, de « praktijk», een 
uitgebreide uiteenzetting over maten van laken, maten en gewichten, ge
zelschapsrekening, ruil, mangeling, vergelijkingen van maten en gewich
ten. Het heeft veel aan Recorde ontleend. De auteur gaf zijn werk in het 
licht om de kritiek te ontzenuwen van continentale geleerden, die wezcn 
op de achterstand van Engeland op andere landen in deze wetenschap (8). 

Thomas Hill (of Hylles, zoals hij zichzelf noemde), Londenaar, 
publiceerde in zijn geboortestad in 1592 : The arte of vulgar Arithmeticke 
both in integers and fractions. Het derde boek van deze handleiding, 
getiteld Musa Mercatorum is een volledige handelsarithmetica. De stof 
werd cchter in een naar onze opvatting weinig aantrekkelijke vorm 
voorgebracht: in dialoog en in rijm. In deze wijze van behandeling staat 
de auteur niet alleen: in het continent werd gelijkaardige stof meer-
malen op dezelfde wijze voortgebracht (9). 

Ten slotte dient nog gewezen op een Engelse bewerking van Claes 
Pietersz's (van Deventer) Practiqve om te leren cypheren ende boeck-
houwen met die regel coss, ende geometrie... (Amsterdam, 1583 ; her
uitgegeven in 1591, 1596, 1598, 1605, 1635).. Deze bewerking is van 
W.P. , waarschijnlijk William Phillip, en verscheen in 1596 te Londen 
onder de titel The pathway to knowledge, conteyning certaine briefe 
tables of English waights, and measures... written in Dutch, and trans
lated into English (10). 

De vertahng van Waddington was klaar in 1591, maar verscheen in 
druk in 1593. Is dit te verklaren uit het feit, dat de vertaler in 1591 geen 
uitgever vond die het risico van het werk wou dragen, wat in 1593 met de 

7. Londen ; verscheidene uitgaven in de zestiende en de zeventiende eeuw. 
8. D.E. Smith, op. cit, I, biz. 321. 
9. De vermelde bijzonderheden over Engelse mathematici werden hoofdzakelijk ont

leend aan David Murray, Chapters in the history of bookkeeping, accountancy 6 
commercial arithmetic, Glasgow, 1930, biz. 272 vlg. 

10. Cf. P.G.A. de Waal, De leer van het boekhouden in de Nederlanden tijdens de 
zestiende eeuw, Roermond, 1927, biz. 160. 
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hulp van de Merchants Adventurers wel mogelijk was ? Of wou hij doen 
uitschijnen dat zijn vertaling klaar was voor dat hogergenoemde The arte 
of vulgar Arithmeticke van Thomas Hill verscheen (1592) ? Voor zover 
bekend is Waddington's vertaling het tweede leerboek voor arithmetica 
dat aan de Merchants Adventures werd opgedragen ; het eerste was 
hogergenoemde Well-sprynge of sciences van Humprey Baker (1568). 
Alleszins moet de vertaler van Flory overtuigd geweest zijn van de be
hoefte aan een praktisch eenvoudig leerboek in het Engels, dat alles be
vatte wat een koopman bepaald van deze wetenschap diende te kennen. 

Oskar de Smedt heeft er op gewezen (11), dat Antwerpen een ocfen-
school was voor Engelse koopmansleerlingen : nog in 1569 werden negen 
jonge Engelsen vermeld, die naar Antwerpen gekomen waren om er de 
taal en/of boekhouden aan te leren. Handelsrekenen werd toen be-
schouwd als een inleiding tot het boekhouden. Wij weten niet of Wad
dington in 1577, toen Flory zijn Frans werk publiceerde, nog te Antwer
pen verbleef. Hij was er bepaald in 1572, toen dezelfde Flory zijn 
Tariffe, ov Table proportionnelle des Changes uitgaf en hij kende hoogst-
waarschijnlijk de auteur persoonlijk, die sedert 1563 te Antwerpen ver
bleef waar hij, Waddington, al sedert dertien jaar voordien zich gevestigd 
had. 

De vertaler kennen wij hoofdzakelijk door Oskar de Smedt (12). 
John Waddington — Weddington, Waditon, Wariton, Warmton, 
Wadingston —, lid van de Merchants Adventures, importeerde in 1549-
1550 onder de privileges van de Court, meermaals Engels laken en tin te 
Antwerpen. In 1554 spande een Londens koopman voor de wethouders 
van Bergen op Zoom een proces in tegen Jan Wadiston en F. Ruys en 
omtrent 1558 stond Waddington in rechte tegen Jan Jacot : in juni 1561 
had deze laatste een aantal facturen over naar Italie verzonden goederen 
nog steeds niet willen lossen. Er zijn twee brieven bekend van John 
Weddington aan Thomas Gresham, resp. van 1/2 en 23 mei 1560 ; ze 
bevatten politick nieuws uit de Noordelijke Nederlanden. In 1562 wordt 
Waddington genoemd, door Richard Clough, als factor van Thomas 
Gresham. agent der koningin van Engeland, in verband met het bergen 
van in Friesland gestrande goederen, waarschijnlijk oorlogsmateriaal. In 
1567 was hij te Antwerpen aanlegger in een proces tegen hogergenoem
de Jan Jacot, over 3482 karsaaien, die hij indertijd aan de verweerder 
geleverd had als dienaar — bediende — van Edward Broeck. Als na het 

11. De Engelse natic te Antwerpen in de 16e eeuw, 2e dl, Antw. 1954, biz. 487-489. 
12. Zie vorige noot en Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, II, 1948, biz. 

75-77. 
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embargo van 1568 te Antwerpen geconsigneerde Engelsen gerecenseerd 
werden, was Waddington niet onder hen, maar later duikte hij weer op. 
In 1573 vroeg hij tussenkomst van de magistraat omdat hij geen loon kon 
krijgen, na meer dan honderd dagen gewerkt te hebben aan de boekhou-
ding van Baptist van Achelen, voor rekening van Raphael van Achelen 
en Compagnie. Hij was dus ook boekhouder van beroep te Antwerpen. 

John Weddington is de auteur van een in 1567 bij Peter van Keer-
bergen te Antwerpen verschenen waardevol leerboek voor boekhouden : 
A breffe instruction and manner, hovve te kepe, marchantis bokes of ac-
comptes (13). Hierin geeft hij ten behoeve van zijn landgenoten, naast een 
hem eigen systeem van boekhouding met twee boeken, een gesplitst me-
moriaal en een grootboek, voorbeelden van handelsdocumenten : een vcn-
nootschapscontract, een chertepartij, cognossementen,, wisselbrieven, een 
schuldbekentenis, een verkoopcontract. In de opdracht aan de Merchants 
Adventurers wijst de vertaler op zijn hogergenoemd leerboek voor boek
houden op de Italiaanse manier, d.i. dubbele boekhouding. Hij vervolgt 
met er op te wijizen dat hij verplichting heeft aan de Compagnie, die hem 
bijstond en nog bijstaat in zijn grote nood. Waarschijnlijk had de man 
geldzorgen, indien wij althans letterlijk mogen opvatten wat hij van zich
zelf zegt in de titel van de opdracht: een arm lid van de Merchants 
Adventurers. Hij heeft het voornemen belangrijker werk te vertalen tot 
voordeel van de Compagnie. 

Toen de vertaling van Weddington verscheen, was deze reeds ge-
vorderd in Jeeftijd. Wij ontmoeten hem te Antwerpen in 1550. In de ver-
onderstelling dat hij toen ca. dertig jaar oud was, 'had hij in 1593 de 
ouderdom van drieenzeventig jaar bereikt. De vertaler doet in zijn titel-
blad opmerken, dat de voorbeelden van wisselverichtingen deze zijn die 
voor de Spaanse furie gebruikelijk waren te Antwerpen, dus zeventien 
jaar vroeger., Alhoewel dit, strikt genomen, voor zulk leerboekje, waar het 
op de rekenkundige bewerking aankomt, geen bezwaar is, toch kan men 
de vraag stellen waarom de vertaler de wisseloperaties van Londen met 
verscheidene buitenlandse markten, in het begin der negentiger jaren 
van de zestiende eeuw, niet heeft gesteld in de plaats van die van Ant
werpen met deze plaatsen in 1576 ? Waarschijnlijk is de oorzaak te 
vinden in de gevorderde ouderdom van Waddington, die er tegen opzag 
alle bewerkingen opnieuw door te nemen. Daar waar Flory in zijn titel-
blad de nadruk legt op het onderricht van de jeugd, wijst Waddington 

13. De beste bespreking door prof. B.S. Yamey, John Weddington's A breffe Instruction, 
1567, in Accounting Research, april 1958, vol. 9, nr. 2, biz. 124-133. 
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op dit van de koopman, wat wegens de opdracht aan de Merchants 
Adventurers wel bepaald noodzakelijk was. 

Tot vergelijking laten wij nu de terminologie van Flory volgen, met 
daarnaast deze van Weddington, die daarvoor gebruik heeft kunnen ma-
ken, voor zover ze niet algemeen bekend was, van werken van zijn 
voorgangers, zoals Recorde en Baker. 
(auteur noch de vertaler gebruiken de term disconto (excompte, discount) 

substraction substraction (de oude term) 
regie d'interes rule of interests 
rabatre I'interes rebate for interest 
quand on paye when one doth pay 
deuant temps before his time 

(auteur noch vertaler gebruiken de term samengestelde intrest (interet 
compose, compound interest) 

prolonger un payement to prolong a payment 
anticiper ou avancer to encrease or aduaunce 
un payement a payment 
interes sur interes interest upon interest 

(auteur noch vertaler gebruiken de term samengestelde intrest, interet 
composes. Compound interest) 

reigle de trois rule of three 
reigle de compagnie rule of companie 
compagnie par temps company for time 
reigle de gain et perte rule of gayne and losse 
reigle de troques rule of bartering 
reigle de changes rule of exchange 
change d'Anvers par Londres, the rule of exchange from And-
Lion, Allemaigne, Venise, Milan, werpe to London, to Lyons, into 
Espagne Alemagne or Germanie, to Veni

ce, to Milayne, into Spaine. 

SUMMARY. 

John Weddington — or Waddington — is the author of an important manual of 
bookkeeping, A breffe instruction and manner , howe to kepe, marchantis bokes, of ac-
comptes, which was printed at Antwerp in 1567. A schoolmaster of Lille, Francis Flory, 
published in the same town ,in 1577, a manual of mercantile arithmetic, Les practiques 
de chiffre. The said Weddington made an accurate translation of this book in 1591, and 
had it printed in 1593 in London, under the title The practize of dfering. Rates of 
exchange are those quoted at Antwerp before the Spanish Fury of November 4 th., 
1576. — The only known copy of this translation was secured by the Britisch Museum 
in 1963. 
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