
NOG EEN W E E R T E V I N D E N Z E S T I E N D E - E E U W S E 
NEDERLANDS REKENBOEKJE. 

Henry L.V. De Groote. 

Voor zestig jaar, in 1907, liet V.A. Dela Montagne in Tijdschrift 
r:'Oor Boek- en Bibliotheekwezen (1) een bijdrage verschijnen onder de 
titel Schoolboeken te Antwerpen in de 17 e eeuw. Verscheidene van die 
leerboeken zagen tijdens de zestiende eeuw het licht; de zeventiende her-
drukte. Op biz. H, onder nr. 12 wordt vermeld : Petit Traicte d'Arithme-
tique, contenant plusieurs questions et demandes. soudees par la Regie de 
trois. et la Pratique : Compose par Jan van den Bosch, Maistre d'Escole, 
en la rue dicte Coeperstrasse, a lenseigne du Liure d'Arithmetique. Pour 
I'auancement de ses disciples et autre Jeunesse. A Anvers, chez Francois 
Ficcart, au Cemetiere nostre Dame, a I'Ange d'or, 1624. - in-12°. 

Blijkens de opdracht: « I'auteur au bening lecteur », is het werkje van 
1596. Na de door de Antwerpse bisschop Jan van Malderen (Malderus) 
voorgeschreven en door kanunnik-scholaster Maximiliaan van Eynatten 
uitgevoerde expurgatie, kreeg het boek op 16 juli 1624 de kerkelijke goed-
keuring; het hoger beschreven exemplaar is, zoals aangegeven, van die 
datum. - Tot zover Dela Montagne. 

Jan van den Bosch (2) — of Hans van den Bosschc —, de auteur van 
dit rekenboek, « Wals schoolmeester »• is de ca. 1553 geboren zoon van 
Cornehus van den Bossche, riembeslager in het Antwerpse Knechtjeshuis-
Op 3 juli 1571 werd hij toegelaten tot het gild van S. Ambrosius en S. 
Cassianus, of het Antwerpse schoolmeestersambacht. Hij is gestorven op 
13 augustus 1599, echtgenoot van Elisabeth van Assche, die op 20 Septem
ber 1599 bij provisie toelating bekwam om de school voort te zettcn met 
haar kinderen, waaronder Hans de jonge, die in 1597/98 als ondermces-
ter van zijn vader tot het gild werd toegelaten. Deze laatste woonde bij 
zijn aanvaarding tegenover de Engelse Beurs, nabij « den Struys »; van 
5 februari 1580 af bewoonde hij het toen door hem aangekochte eigendom 
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aan de Koepoortstraat, nabij de Koepoortbrug, « Den Anker », ook « Den 
Valk », « 't Slot van Milanen » en « Den Cyferboeck » genaamd; deze 
laatste huisnaam komt voor op het Franse rekenboekje, hoger vermeld. 
Dit eigendom kwam op 18 januari in het bezit van zijn zoon, Jan of Hans 
de jonge. 

Jan van den Bosch verscheen op 2 januari 1577 voor notaris Claeys-
van Locmel te Antwerpen; hij was vergezeld van Jehan Baptista Com-
postine, geboren te Milaan. Deze laatste zou zijn zoon Franchois, ouder 
dan zeven jaar, bij meester van den Bosch ter school zenden ora daar on-
derricht te worden in lezen. schrijven en rekenen en daarbij «opde claudi-
cimbale spelen, vyf ofte sesse verscheyde allemanden, dry oft vier ver-
scheyden gaUiarden ende drye passenelen ende dry oft vier ronden oft 
branden », mits de somme van veertig karolusgulden eens, tot twintig stui-
vers het stuk. De helft van het bedrag betaalde vader Compostine contant, 
het saldo was verschuldigd nadat Franchois het bepaalde zou gelecrd 
hebben. Indien van den Bosch de stad zou verlaten of koraen te overlijden 
voor Franchois dat alles geleerd had, dan moest hij hem op zijn kosten, 
d.i. van van den Bosch, door een ander meester verder laten onderrichten, 
ofwel aan vader Compostine terugbetalen wat hij meer zou ontvangen 
hebben dan hij verdiend had met het onderricht van Franchois zoals het 
toen gevorderd was. In tegenovergesteld geval, d.i. moest Franchois dan 
meer kennen dan waarvoor van den Bosch betaald was, dan was vader 
Compostine verplicht dit saldo te betalen. Dit eigenaardig leercontract 
doet ons van den Bosch ook kennen als spel- en dansmecster (3). Dit 
onderricht werd bhjkbaar goed betaald. Op 18 maart 1571 (1572 n.s.) 
verklaarde meester Jakob Vermoelen voor notaris dat het aanleren van 
« de seven specien van te solueren alle questien van coopmanschapen soo 
wel int gheele als int gebroken » aan een dertienjarige jongen, gebeurde 
a rato van zes karolusgulden 's jaars (4). In het geval van Franchois 
Compostine werd echter niet bepaald hoe lang het onderricht redelijker-
wijs zou duren. 

Toen op 15 augustus 1585 de overgave van Antwerpen aan Farnese 
vaststond, werd door de toenmalige dekens van het schoolmeestersam
bacht het incasso overgegeven aan Jan Borrekens en Jan van den Bosch, 

wat wel bewijst dat deze laatste een rechtzinnig katholiek was en ook in het 
gild een zeker aanzien genoot. Nochtans schijnt hij iemand met een 
lastig karakter te zijn geweest. In 1587/88 betaalde hij aan het gild de 
belangrijke somme van 25 gulden wegens verscheidene boeten door hem 

3. Stadsarchief Antwerpen, N 525, f" 27. 
4. Stadsarchief Antwerpen, N 1329, f" 69. 
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opgelopen. In 1588/89 werd hij gedaagd door de Korte Roede, In 1595/ 
96 had hij niet voor zijn woning gestrooid toen de grote processie uitging, 
alhoewel men hem tot twee- of driemaal toe verwittigd had. Op 17 juni 
1597 vergaderden dekens en oudermans van het gild gedurende twee 
dagen om te besluiten dat hij de scholaster met rust moest laten en niet 
verder procederen; de oorzaak van de twist is ons onbekend. Jan van 
den Bosch was waarschijnlijk een twistzoeker zoals Gabriel Meurier. 
Maar financieel ging het hem voor de wind. Zoals hoger vermeld werd 
hij eigenaar van het ter Vrijdagmarkt te koop gestelde huis « 't Slot van 
Milanen », gelegen aan de westzijde van de Koepoortstraat, tussen «Den 
Gulden Helm » en « Den Gulden Anker ». Hij maakte zijn testament op 
3 juni 1595, waarin bepaald werd dat, indien hij voor zijn echtgcnote 
overleed, zij in het bezit kwam van alle nagelaten goederen, op last zorg 
te dragen voor de kinderen en hun, wanneer ze vijfentwintig jaar oud 
zouden geworden zijn, een bedrag van 200 gulden voor hen alien uit te 
kcren. 

Jan van den Bosch onderwees. behalve spel en dans, ook Frans, 
schrijven, rekenen, cijferen en boekhouden; hogergenoemd boekje ligt dus 
wel in de lijn van zijn onderricht. 

Nu kunnen wij de vraag stellen : waar bevindt zich het Franse reken
boekje van 1596 ? Is het ook in het Nederlands verschenen ? Indien dit 
het geval is, welk is dan de oorspronkehjke versie ? Ten slotte, waar is nu 
het door Dela Montagne beschreven exemplaar van 1624 ? 

SUMMARY. 

Jan van den Bosch, an Antwerp schoolmaster, (ca. 1553-1599), is the author of a 
treatise on arithmetic, published in Antwerp in 1596, which has hitherto not yet come to 
light. Of this work an edition in French was republished in Antwerp in 1624. 
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