
EEN HANDSCHRIFT OVER REKENKUNDE V A N 
MICHIEL COIGNET. 

H O E BEREKENDE DE BRUSSELSE REKENKAMER 
EEN A N N U I T E I T IN 1538 ? 

Henry L. V. De Groote. 

Op 26 maart 1875 kwam het Antwerpsc stadsarchief in hct beait van 
een handschrift van Michiel Coignet (1), dat tot nog toe aan de be-
langstellenden onbekend blecf. Het werd er ondcrgebracht in het fonds 
Insolvente Boedelskamer onder nummer 2126. De titel ervan luidt: 
Liure d'arithmetic que escrit L'an 1587. et apres reueu et emende par 
L'auteur. Mtre Michiel Cognet Arithmeticien et Geometre tressingulier 
de la ville D'anvers. De ongenummerde titel uitgezonderd, bevat dit 
handschrift 168 bladen, genummerd I tot 168; bladen 1 en 2 zijn wit, 
alsook deze genummerd 146 tot 168. Kalligrafisch Gotisch schrift, marges 
en alinea's afgetrokken in rode inkt. Perkamenten band. Formaat: 32,2 
cm. X 20,5 cm. De tekst begint op f" 3 : Liure D'arithmeticque contenant 
plusieurs belles questions, et demandes. Alhoewel de auteur in de tekst 
vermeldt, dat hij het werk in 1587 schreeft, toch komt op f° 14 v", naast 
Multiplication des rompuz, de datum 1586 voor; waarschijnlijk werd het 
werk begonncn in 1586 en beeindigd in 1587. Hier en daar wijzen korte 
aanvullingen in een andere inkt op herziening ; et apres reueu et emende. 

In 1573 had Coignet bij boekdrukker Jan van Waesberghe, die toen 
te Antwerpen woonde in de Schild van Vlaanderen aan O.-L.-Vrouwe-
kerkhof — Lijnwaadmarkt — het volgende boek laten verschijnen ; 
Livre d'arithmetique. contenant plusieurs belles questions. & demandes. 
propres & vtiles a tous ceux qui hantent la Trafique de Marchandise. 
Compose par feu Valentin Mennher Allemand: reueu, corrige 6 aug-
mente en plusieurs endroits par Michiel Cognet. Zoals blijkt uit de colo
phon, kwam het boek van de pers bij Antonius van Diest te Antwerpen. 

1. Schoolmeester, wiskundige, instrumentmaker, ingenieur; geborcn te Antwerpen 
in 1549, aldaar overleden op 24 december 1623. Cf. Henry L.V. De Groote in 
Scientiamm Historia, Antwerpen, jrg. 9, 1967, biz. 119-122; van dezelfde, notice over 
Michiel Coignet, met uitvoertge bibliografie, te verschijnen in het derde deel van 
National Biografisch Woordenboek, Brussel. 
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Het privilegie is gedatecrd van uit Brussel, 17/24 december 1572, het 
imprimatur van 1573. Dit tractaat werd op 24 mei 1573 opgedragen aan 
Balthazar Schctz, heer van Hoboken, aan wien ook het Livre d'arithme
ticque van 1561 door Mennher werd vereerd in een in het Duits gestelde 
opdracht. De in de titel vermelde auteur, Valentijn Mennher, school
meester te Antwerpen, werd geboren te Kempten in Beieren rond 1521, 
werd poorter te Antwerpen op 16 augustus 1549 en in deze stad begra-
ven op 9 augustus 1570 (2). Naast verscheidene tractaten over boek-
houden, is hij ook de auteur van diverse rekenbocken, verschenen tussen 
1550 en 1565. Behalve de bcwerking van Coignet in 1573, zijn er ook nog 
heruitgaven van zijn rekenboekcn in 1589 en in 1590. 

De eerste vraag die wij kunnen stellen. is ; verschilt het handschrift 
van 1587 merkelijk van de door Coignet herziene druk van Mennher van 
1573 ? Het antwoord daarop kan niet ja of neen luiden. De indeling 
van de stof bleef behouden, wat begrijpelijk is. Zoals hoger gczegd, is 
Mennher de auteur van een reeks rekenboeken, die gretig aftrek vonden. 
Hij was de rekcnmcester die van de tweede helft der zestiende eeuw af 
als het ware het handelsrekenen in de Zuidelijke Nederlanden belichaam-
de. De stof werd door hem behandeld met het oog op alle gevallcn. die 
zich in de praktijk konden voordoen. Maar reeds de herziening van 1573 
draagt de stempel van Coignet. In 1587 heeft deze het boek van 1573 
voor zich gelcgd en alles grondig nagezien. W a t heel belangrijk is, 
voornamelijk voor wie zich wil inwerken in de wijze waarop de zestiende-
ecuwse rekenmeesters de vraagstukkcn uitwerkten en oplosten : Coignet 
geeft hier niet alleen het [acit. maar ook de gehele berekening weer die 
tot de uitkomst leidt. Dit komt zelden voor in rekenboeken van die tijd en 
in dit opzicht verschilt het handschrift op gunstige wijze van hct boek van 
1573. Hier en daar laat Coignet in het handschrift wel cens een voorbeeld 
weg, maar hij voegt er hoogst zelden een bij : zo op f° 29 r° (nr. 4 ) , 
f° 30 r" (nr. 5), f" 31 v" (nr. 6), f" 119 r" : « un marchand a six sortes 
de laines... » Bij de inleidende uiteenzetting over de regel van drieen en 
de voorbeelden hiervan (f" 9 r° van het HS) , bij de herleiding van gc-
wichten, muntcn enz. (f" 27 r" van het HS) , bij de verkeerde regel van 
drieen (regie rebourse) (f" 27 v" van het HS) , bij de intrestrekening 
(f° 59 r° van het HS) , bij de gezelschapsrekening (f" 107 r" van het 
HS) , bij de rekenkundigc reeks (f° 132 v° van het HS) is Coignet uit-

2. Cf. Henry L.V. De Groote in Scicntiarum Historia, Antwerpen, jrg. 9, 1967, biz. 
122-124; dezelfde in hetzelfde tijdschrift, jrg. 2, 1960, biz. 162-164; A.J.E.M. Smeur, 
De zestiende-eeuwsc Nederlandse rekenboeken, 's-Gravenhage, 1960, biz. 24-28; 
dezelfde in Sdentiarum Historia, Antwerpen, jrg. 8, 1966, biz. 159-160. 
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voeriger dan in het boek van 1573. Een cnkele maal laat hij een gedeel-
tc uit de verklaring weg : zo bij deze betreffende de intrestberekening, 
daar waar hij in het boek zcgt: « il y a deux sortes d'interests... sa 
premiere somme » (f° i iiij i° van het boek). Een uitkomst wordt ook 
wel eens vcrbeterd (f° 115 v", nr. 33 van het HS) , of wel worden er 
twee oplossingen gegeven (f° 56 r°, nr. 49 van het HS -— f" i ij r", 
nr. 50, van het boek). 

Legt men het boek van 1573 en het handschrift van 1587 naast de 
leerboeken van Mennher, dan merkt men dadelijk dat Coignet de stof 
klaarder heeft voorgebracht dan de veelal op Duitse voorbeelden — 
Christoffel Rudolff en Michael Stifcl - (3) steuncnde Zuidduitscr Menn
her. Vooral de hoofdstukken over wissclopcraties en de betalingen op 
tcrmijn, waar hij op een bepaald punt: f" s ij V van het boek van 
1573, Mennher tcrechtwijst, dragcn de stempel van Coignet. Het uit-
zicht van het boek van 1573 en bepaald ook de klare indeling van de 
tekst van hct handschrift steken gunstig af bij de door Mennher bezorgdc 
leerboeken : men vergelijke slechts de Arithmetique seconde van 1556 
met het boek van 1573; de pedagoog Coignet haalt het beslist op Menn
her. 

In 1587, na de val van Antwerpen en de sterk vermindcrde handels-
activiteit, waren er voor Coignet geen redenen aanwezig om diepgaandc 
wijzigingen aan te brengen. 

Wij vestigden hoger de aandacht op de in het handschrift voorkomen-
de wijze van berekening van de vraagstukkcn. Daarbij wordt steeds gc-
bruik gemaakt van dc zogenaamde practijk, d.i., methodes om bij de bc-
rekeningen sneller tot een uitkomst te komen. Men bedcnkc, dat een 
tiendelig stelscl — de Thiende van Simon Stevin dateert van 1585 en niet 
onmiddellijk in de praktijk van toepassing — niet bestond en dat de re
kenkundigc bewcrkingen steeds met breuken geschiedden, die in teller 
en noemer een respectabel aantal cijfers bevatten, wat door dc koopman, 
die de uitkomst in de praktijk moest aanwendcn, herleid werd tot een 
bruikbaar getal. Een voorbeeld : men vraagt, welkc dc middelterm is van 
een rente van 160 £, af te bctalen in 4 jaar, elk jaar 40 £, onder disconto 

3076 
van 10 %. De oplossing luidt: na 28 maand en van een maand 

3875 

3. Stifel (1486-1567) heeft in Arithmetica iategra, Nurnberg 1545, het belang van het 
logarithmisch rekencn aangevoeld. Alhoewel Gemma Frisius een exemplaar ervan 
met randnoten aanlekende, toch heeft men in de Nederlanden het belang ervan 
niet begrepen;dit was weggelegd voor de Zwitser Jobst Burgi (1552-1632). 
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(f° 144 v°). W a t kon de kopman met zulke uitkomst aanvangcn ? Men 
vergctc echter niet dat de uitkomst wiskundig juist hoefde te zijn, wilde 
men zich de hele bent van rekenmeesters niet op de hals halen. Die heren 
daagden elkaar uit en wee degene die op een verkeerd cijfer betrapt 
werd! (4) 

De in 1587 aangegeven wissclkocrscn zijn dezelfde als deze van 
1573. De wisseloperatie, die in de uitgaaf van 1573 volledig wordt be
handeld, werd in het handschrift van 1587 opnicuw door dc auteur 
zorgvuldig nagezien en hier blijkt, dat Coignet terdege op de hoogte was 
van die toenmalig vcelvuldig voorkomendc fianciele verhandcling. Wij 
wczen er reeds op (5) dat Coignet, in zijn bewerking van 1573, een 
mooi voorbeeld gaf — f" k viij r" 1 ij v° — van wisseloperatie en hcrwissel, 
een van dc duidclijkstc uitecnzettingen die wij vonden. Hij begint het voor
beeld aldus : « Un marchand a Anvers avcc £ 462.6.6. donne charge a 
un courtier pour trouver quclque banquier, qui change cet argent par 
Lyon ». In het handschrift van 1587 luidt de aanvang : « Un marchand 
en Anucrs donne charge a un courtier de luy trouuer £ 462.6.6 d. pour 
3 mois a 2 pour cent, plus ledict courtier trouue un banquier qui changera 
ledict argent pour Lyon ». Bij het opstellen van de wisselbrief voegt het 
handschrift bij : « Notez que cestc lettrc est comme un billet au dot du-
quel est mis une superscription declarant a qui die est adressee, et Ton 
escrit par ceste premiere, car on cnvoye souventefois 2. ou 3. lettres 
par divers courriers a fin que si I'une se pert que I'aultre arrive ». Dan 
voegt hij er nog een practische wenk aan toe : « Notez qu'il y a une 
regie entre les marchants, qui est telle, a scauoir que quand une fraction 
est moins que un demy, alors la reiectcnt ilz pour chose dc nulle valeur, 
mais s'ellc est plus ilz mectent pour icclle un d. entier ». Hier bekomt hij 
als uitkomst esc. 1436.1.7. d. waar in 1573, esc. 1436.1.6. d. werd ge-
steld. Deze, omgezet ad 79 d. per kroon. geeft als £ gr. Vis. 472.14.2, 
zowel in 1573 als in 1587. Echter, hier gekomen moet Coignet het eind-

4. Cf. Cornelius Marius Waller Zeper, Dc oudste intresttafels in Italie, Frankcijk en 
Nedcrland met een herdruk van Stcvins «TafeIen van Interests, Amsterdam, 1937, 
waar deze een pennestrijd beschrijft tussen Martinus Wentsel, Felix van Sambeke en 
Anthony Smyters (biz. 67 en vig.), waarin ook Ludolf van Ceulen zich mengde. Deze 
laatste was dan weer in twist met Simon van der Eycke. Zie aangaande Anthony 
Smyters, Henry L.V. De Groote in Sdentiarum Historia, Antwerpen, jrg. 2. 1960, 
biz. 165-168 en in Nationaal Biografisch Woordenboek, Ic dl., Brussel 1964. kol. 
920-926; aangaande Felix van Sambeke, dezelfde in Bijdragen tot de Geschicdenis, 
inzondcrhcid van hct oud hertogdom Brabant, 3e reeks, 19e deel, 50e jrg., Antwerpen 
1967, biz. 298-299. 

5. In het te verschijnen derde deel van National Biografisch Woordenboek, Brussel. 
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resultaat herzicn. In 1573 vond hij £ 10.7.8 winst (£ 472.14.2 — 
£ 462.6.6). In 1587 vervolgt hij, na de opbrengst van £ 472.14.2 te heb-
bcn vermeld : « La demande est combien il doibt d'interest de I'argent 
qu'il avoit prins pour 3 mois, a raison dc 2 p. 100 ». Die intrcst bedraagt 
£ 9.4.11, som die hij voegt bij de £ 462.6.6 en aldus £ 471.11.5 bekomt. 
De uiteindelijke winst wordt hier dus £ 1.2.9 in plaats van £ 10.7.8 
van hct vraagstuk van 1573. 

C M , Waller Zeper (4) geeft op biz. 38-42 een kort overzicht van 
de intrestrekening in de Nederlanden. Hij wijst er op, dat voor 1600 het 
aantal hier uitgegeven intresttafels klein i s : Simon Stevin, 1582, Ludolf 
van Ceulen, 1586 en 1596 en Matinus WcntscI, 1594. T e Lyon publi-
cecrde de Fransman Jean Trenchant in 1558 een Arithmetique die tafel-
tjes van samengestelde intrcst bevat; hij is de eerste auteur die zich 
tijdens de zestiende eeuw emstig met intrestkwestics heeft beziggehouden, 
iets waarin de Italiancn hem waren voorgegaan. In de uitgave van Menn
her - Coignet van 1573 komt een vraagstuk over annul teit voor op f" k 
r°, nr. 39 : « Un marchand donne £ 100 a interest a 16 pour cent par an, 
et au bout de chasque 3 mois veult il auoir le 34 ^^ principal et interest, 
et que les payementz soient egaux : on demande, combien chacun paye-
ment monte, quand on conte tous les 3 mois interest sur interest ? facit 
chascun payement monte £ 273̂ 2 *• ^^ ^ijn handschrift van 1587 behan-
dclt Coignet ditzelfde vraagstuk en herhaalt dc uitkomst van £ 27}/^. 
Het vraagstuk was door Mennher gcsteld en aldus opgelost, zcgt hij, 
maar die oplossing is fout. Hij stelt vier vergelijkingen : 104 : 100 = 

25 25 25 25 
1 : —; 108 : 100 = 1 : —;112 : 100 = 1 : —; 116 : 100 = 1 : —. 

26 27 28 29 
366178 

De som van die vier breuken geeft 3 . Hij stelt nu : 
570024 

366178 659 
3 : 1 = 100 : £ 27.9.1 voor elke betaling. Beiden zijn fout. 

570024 8305 
Een blik op de tafel VIII van Eugene Pereire leert ons, dat 27,549005 
de juiste oplossing is of practisch £ 27.11.-. Wannccr twee vooraanstaan-
de wiskundigen, zoals Mennher en Coignet, deze annuifteitsberckening 
niet juist konden oplosscn, dan is volgend voorbeeld uit de praktijk des 
te interessanter. Herinneren wij cr vooreerst aan, dat een samengestelde 

203 



intrest van 4% per kwartaal, meer is dan 16%'s jaars. Opmerkcnswaar-
dig, Coignet, die in de Arithmetique van 1573 aangaande de wijze van 
discontoberekening eerst dc oplossing van verscheidene rekenmeesters 
aanhaalt: de rekenkundig onjuiste, maar nu nog door de banken tocgc-
pastc methode, die in hct voordeel is van degene die tot disconteren bereid 
is, om daarnaast zijn eigen, wiskundig juiste wijze van berekening te 
stellen (6), heeft in deze annuiteitsberekcning de hogervermeldc opmcr-
king (4% per kwartaal is meer dan 16% per jaar) niet gemaakt. Maar 
dat de juiste berekening in de practijk niet werd tocgepast, evenmin als 
deze in zake disconto, bewijst het volgend geval, dat in meer dan een op
zicht belangrijk is. 

Erasmus Schctz, dc bekendc Antwerpsc groothandelaar en financier, 
vader van de hogervermeldc Balthazar, had aan kcizcr Karcl V een som 
van £ 19.451.10.6 van 40 groten -— of gulden — gelecnd en, wat zich 
veclvuldig herhaalde, de keizer kon niet terugbctalen. Er werd dan op 
27 april 1538 een overeenkomst getroffen. De verschuldigde som werd 
gcsplitst in een bedrag van £ 10.600 en een van £ 8.851.10.6: dit laatste 
2ou binnen twee of drie maanden betaald worden. De wijze van terugbe-
taling van het eerste bedrag is voor ons belangrijk. Ze werd gespreid over 
twaalf jaar en viercntwintig termijnen, aanvang nemend op 1 april 1538, 
De eerste vicrcntwintigste tcrmijn zou vervallen op 1 oktober 1538, de 
tweede op 1 april 1539 enz, Deze zesmaandelijkse bedragen zouden door 
Schetz mogen afgetrokken worden van de door hem verschuldigde, alle 
zes maanden te kwijten pacht van de galmeimijnen van Kelmis, die ook 
voor dc duur van twaalf jaar in zijn naam vcrnieuwd werd. Dc twaalf 
jaarlijkse gehjke sommen werden vastgesteld op 1260 £ van 40 gr., of 
630 £ per tcrmijn van zes maand, hetgeen overecnkomt met het verschul
digde bedrag, op rente geplaatst tegen de penning zestien of 6^4% en 
dit, zoals hoger gezcgd, van 1 oktober 1538 af. Voor de eerste tcrmijn, 
zcgt de overeenkomst, zou de intrest £ 331.5.- bedragen en de aflossing 
£ 298.15.- « a condicion de diminuer d'autant ladite rente de £ 662.10.-» 
(per jaar, 2 x £ 331.5.-) « ct ainsi haulcher de terme en terme les autrcs 
vingt trois desdits XXIIII termes... en fachon que au boult dudict XXIIIIe 
et dernier terme ledit rembourscmcnt desdits capitaulx dcniers sera rem-
bourse et qu'il aura cu pour interest a chacun terme a ladvenant dudict 
XVIc denier ung denier par an » (dus 634%); << saulf et reserve que lors 
luy sera deu seuUement pour le parfaict desdits capitaulx deniers la 

6. Goede uiteenzetting van disconto onder en boven het honderd bij Johannes Tropfke, 
Geschichte der Elementar Mathematik in systematischer Darstellung, 2. Bd., Berlijn 
1930, biz. 205-207. 
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somme dc £ 153.9.- dudit pris de 40 gros la livre, dont il sera pay6 par 
nostredit recevcur dc Lembourg...» (7). Samenvattend dus : £ 10.600 
tcrugbetaalbaar in 24 zesmaandelijkse annuiteiten van £ 630, de intrest 
gerekend ad 3 1/8% per semester ; de schuldrest zou £ 153.9.- bedragen 
(8). 

Bij hct narekcncn van die rest bekomt men £ 152.9.11, hetgeen dus 
maar een verschil uitmaakt van £ 0.19.1 (9). 

Zo vroeg als 1538 zijn mij geen annuiteitsbcrckcningen bekend. 
Wanneer wij, zoals hoger gezcgd, nagaan dat Mennher en Coignet 
faa'lden, kan men wel vragen : hoe heeft de rckcnkamer van Z.M. die 
annuitcit berekend? Ten slotte blijkt uit dc tekst van de overeenkomst, 
dat ook door dc rekenkamer de intrcst van 634% P^r jaar — dc penning 
zestien — gelijk gcsteld werd met 3 1/8% per semester (10). 634% ** 
jaars was dc algcmeen gcbruikclijke intrestvoet voor rcnten. 

Uit hct Antwerpsc stadsarchief (11) is ons een staat bekend van 
« ontfanck van pcnninghen genomcn op interest». Voor de periodc, bc-
ginnend met St.-Marten (11 november) 1543, wordt gcnoteerd: « Item 
noch 12 februarij (1544, n.s.) opgcnomcn van Erasmus Schctz, 16.000 
gld. fa. 4000 £ brab., te bctalen binnen 4 jaren cnde 8 payementcn 
jegcns 8 opt hondcrt bdoopen soe hier nae volght tc wetene elck paye
ment een 8cn deel vanden principalcn pcnnighen : 
Dicrste payement sal vallen 12a augusti anno '44 loopt 
2000 guldencn, dinterest 640 gul. fa. 660 £ brab. 
2a payement 12 februari a" '44 (o.s.; = n.s. '45) 2000 
guldencn, 560 guldencn voer intcrrest fa. 640 £ brab. 
3a payement 2000 guldencn, 480 guldencn voer intcrrest, 
fa. tsamen 620 £ brab. 

7. Algemeen Rijksarchief, Brussel, Rekenkamer 138 (1529-1542), f" 272-273, — 0 « e 
dank aan de Hr. Hugo Soly, die ons deze tekst bezorgde. 

1 
8. Tafel nr. VIII van Eugene Pereire geeft voor — (24 jaar, 3 1/8 % ) , 0.05984534. 

"n 
Vermenigvuldigd met 10.600 bedraagt de annuiteit £ 634.7.2J^. 

9. Tafel nr. II van P.-A. Violeine, 3 1/8 %, 24 jaar: 34,97073352 x 4,360604 = 
£ 152,49352047. 

10. Alhoewel 6 }4 % '* jaars overeenstemt met 3,077641 % per semester: cf. Tafel nr. 
I bis van Violeine. 

11. Tresorij, 1242. los stuk, f° (7 r'). — Wij letten de Romeinse cijfers om in Ara-
biscbe. 
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4a payement 2000 guldencn, voer intcrrest 400 guldencn fa. 600 £ brab. 
5a payement 2000 guldencn, voer intcrrest 320 guldencn fa. 580 £ brab. 
6a payement 2000 guldencn, voer intcrrest 240 guldencn fa. 560 £ brab. 
7a payement 2000 guldencn, voer intcrrest 160 guldencn fa. 540 £ brab. 
8a payement 2000 guldencn, voer intcrrest 80 guldenen fa. 520 £ brab.» 

Hieruit schijnt men te moeten afleidcn, dat de Antwerpsc tresorij 
bhjkbaar de berekening van een vaste annuiteit niet aankon. Op 10 mei 
1544 werd van « Jehan kacrle de Lyaffetati », een lid van de bekende 
familie van Affaitadi, 6000 gulden opgcnomcn aan dezelfde voorwaarden 
als de Icning van Schctz. Op tc merkcn valt, dat ook voor de stad Ant
werpen een jaarlijkse intrcst van 8% gelijkstond met 4% per halfjaar, 
wat cr op wijst dat dit een algcmeen aanvaard gebruik is gewcest. 

Men kan de veronderstelling opperen, dat dc centrale rekenkamer 
te Brussel op een of andere wijze — waarschijnlijk uitgaand van een 
verondersteld bedrag der annuiteit en, indien dit niet klopte, hct te ver-
mindcren of te vermeerderen — rentctafels heeft aangelegd van een vast 
bedrag, bvb. 100 £, en voor bepaalde termijnen (12). Er waren han-
delskantoren die geschreven intresttafels bczatcn, welkc echter «als 
groote sccrctcn by den ghenen diese hebben, verborgen blijvcn » (13). 
Voor de koopmansgeest van dezelfde rekenkamer pleit ook de oplossing 
die gevonden werd om een schuld af te lessen « sans bourse delier », 
door haar tc koppelen aan een pachtsom, vcrschuldigd door de geldschic-
ter. Of werd haar deze oplossing ingcblazen door dc gcwikste zakenman 
en bankier, Erasmus Schetz, die zich op deze wijze alvast een verdcre 
twaalfjarige pacht vcrzckerde van de voor hem zo belangrijke galmei
mijnen ? Maar niet alleen de rekenkamer moest de annuiteit kunnen 

12, Bekend is het, door Ian Trenchant in zijn hogervermeldc Arithmetique (eerste 
druk, Lyon, 1558; verscheidene heruitgaven) aangehaalde vraagstuk van de lening 
van 3.954 941 Franse kronen, door koning Hendrik II aangcgaan met zijn bankiers : 
« le grand part i». Twee terugbetalingsmodaliteiten werden voorzien : de eerste mits 
4 % rente per kwartaal — jaarmarkt — en daarna terugbetaling van de hoofdsom ; 
de tweede, mits betaling van 5 % rente per kwartaal en na 40 kwartalen zou alles 
afgelost zijn; de koning hoefde dus de hoofdsom niet meer terug te geven. Hoe heb
ben de bankiers deze laatste berekening uitgevoerd? Trenchant zegt: «les inventeurs 

de cette condition-la ne I'ont trouvee qu'a tatons et presque avec un labeur inestima
ble 3>. Trenchant stelde dan, tussen 1555 en 1558, tafeltjes op (S„ en s„, waardoor de 
berekening zeer werd vcrgemakkelijkt. Cf. C M . Waller Zeper, op. cit., p. 34 vlg. 

13. Simon Stevin in de voorrede van zijn Tafelen van Interest, Antwerpen. Chr. Plantin, 
1582 (biz. 7 van de herdruk van Waller Zeper), 
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berckenen; Schctz zelf moest dc juisthcid van de berekening kunnen na
gaan. In 1538, toen voor Antwerpen de opgang als wercldccntrum van de 
handel doorbrak, bleek een zich tot de Nederlanders rekenend bankier 
inzake annui'teiten verder gevorderd dan de na hem komendc vooraan-
staande rekenmeesters. 

SUMMARY. 

The municipal record office of Antwerp keeps a manuscript of Michel Coignet's. 
It is substancially the Livre d'arithmetique of Mennher-Coignet, edited in 1573, re-writ
ten in 1587 with few corrections but giving full calculations. — In 1538, the imperial 
treasury at Brussels converted a loan of Erasmus Schetz into twenty-four half yearly 
nnnuities. 
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