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« PASSCHIER GOESSENS V O N BRUSSEL ». 

Henry L.V. De Groote. 

In de derde jaargang van dit tijdschrift — p. 152 — deelden wij cnige 
bijzonderheden mede over deze auteur en merkten op, dat hij te Antwer-
pen geen onbekende was. Op 8 oktober 1588, zegden wij, woonde hij te 
Hamburg en werd door Gillis de Witte, de oude, eertijds koopman van 
laken en ingezeten burger van Antwerpen. aangesteld om van Johan 
Davidts, voordien te Antwerpen en toen te Liibeck verblijvend, de somme 
van £ 52.1.3 Vis. te vorderen (1). 

Sindsdien zijn er ons nog enige bijzonderheden over Goessens bekend 
geraakt. In zijn leerboek Buchhalten fein kurtz zusammen gefasst vnd 
begri[[en nach arth vnd weise der Italianer, mit allerhandt verstandlichen 
guten Exemplen von Factory en, auch Geselschalft handlungen, in 1594 
te Hamburg gedrukt bij Henrich Binder, noemt de auteur zichzelf von 
Briissel, der Frantzosischen Sprach Schulmeister en hij heeft sedert res 
jaar. dus sedert 1588, in Hamburg die fagent mit Schreiben, Rechnen. 
vnd Buchhalten so ivol auch in dero Frantzosischen Sprache.... instituirt 
und vnterrichtet. Voor zijn leerlingen schreef hij dus wel dit tractaat voor 
boekhouden. Ook een rekenboek heeft hij laten verschijnen. In de zeer 
belangrijke cataloog : Bibliotheca selectissima sive catalogus librorum. Am
sterdam, 1744, veiling bij Salomon Schouten de 17e augustus en volgende 
dagen, wanneer de uitgebreide bibliotheek van Isaac le Long onder de 
hamer kwam, wordt vermeld onder nr. 1074 van de boeken in-4'' (p. 159): 
Arithmetica von Passchier Goessens. Hamburg. 1601. Hermann Kellcn-
benz (2) citeert van Goessens : Arithmetica oder Rechenbuch nach Art 
der welschen Practica, auf allerlei Kauffmanshandel, auch Wechsel. 
samt derselben Vortheilen von Hamburg aus fast nach alien fiirnehmsten 
Kauf-stadten in ganz Europa, u. andere Gewerhe. aufs allerverstandlichste 
erklaret, Sammt angehangter Vergleichung vieler fremder Lander u. 
Stadte, Miinzen. Gewichte, Ellen u. A^aasse, 1599 (3). Het exemplaar van 

(1) Stadsarchief Antwerpen, Cert. 49, 1588, f" 369 V. 

(2) Unternehmerkrafte im Hamburger Portugal- und Spanienhandel, 1590-1625, Hcim-
burg, 1954, p. 286. 

(3) Op. cit. p. 286. 
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le Long zou dus reeds een tweede druk geweest zijn Verder noemt 
Kellenbenz van Goessens nog een werk, waarin verklaard wordt hoe men 
met liibecker, hamburger, antwerpener, amsterdamer, frankfurter, lissS' 
boner und danziger MUntzsorten nach eines jeden Landes Valvation moet 
rekenen. 

P.G.A. de Waa l (4) wijst op de gelijkenis tussen de regels voor de-
biteren en crediteren bij Goessens en Mellema, Beide verbleven geruime 
tijd te Antwerpen tijdens dezelfde periode Ook Penndorf (5) wijst op 
een duidelijke Nederlandse invloed op het boekhoudkundig tractaat van 
Goessens. 

Op 1 oktober 1584 verbleef Passchier Goossens bepaald sedert vijf 
jaar te Antwerpen. Op voormelde datum diende hij een rekest in bij 
de stadsregering, waarbij hij verklaarde dat hij gedurende zowat vijf op-
eenvolgende jaren de stad heeft gediend. Hij noemt zich notaris en klerk 
van de zesde wijk (6). Hij heeft diverse kohieren opgesteld, zoals deze 
tot het invorderen en ontvangen van de twee halve vijfde-penningen, 
opgelegd resp. in maart en juni 1581. Maar nu heeft Peter van Lcyen, 
wijkmeester van deze zesde wijk, zonder voorkennis van of acht te nemen 
op hem, suppliant, een ander klerk in dienst genomen tot het opstellen van 
de kohieren en deze is niet op de hoogte van zijn taak. Hij verzoekt de 
stadsregering, hem verder in dit klerkschap te willen bevestigen. Op 10 
oktober 1584 besloot de stad, het advies te vragen van gemelde Peter van 
Leyen. (7) 

Wij vernemen verder dat Passchier Goossens in dezelfde wijk, onder 
kapitein G. van Argille (8), klerk was van de geestelijke kamer en aan 
de Oude Lombaard, d.i. de Lombaardenstraat woonde (9). Hij ontving 
hiervoor als loon voor de eerste periode, gaande van juni tot oktober 1584, 
de somme van 30 stuivers per maand, of negen gulden voor de periode, 
en voor de tweede periode 1584-1585, hetzelfde bedrag (10). 

(4) De leer van het boekhouden in dc Nederlanden tijdens de zestiende eeuw, Roer-
mond, 1927, p. 87. 

(5) B. Penndorf, Geschichte der Buchhaltung in E>eutschland, Leipzig, 1913, p. 149. 
(6) De zesde wijk strekte zich uit over de IJzeren Waag , de Boeksteeg, de Koppen-

straat, de Lombaardenvcst, de Bakkersgang, de Schrijnwerkersstraat, de Raam-
vest, de Korte Gasthuisstraat, de Fonteingang, de Everdijstraat. de (Oude) Lom
baardenstraat, de Kammerstraat, dc Korte Kammerstraat, de Reynderstraat, het 

(4) Vlierstraatje, de Valkstraat en het Waelhemstraatje (Zwaluwstraat). 
(7) Stadsarchief Antwerpen, Pk. 664, Rekwestboek 1584, f" 318 v*. 
(8) Guillain van Orgiol, waarvan het vendel toezicht had op de Lombaardenvest, zuid, 

beginnend aan de Kammerstraat, noord. 
(9) Stadsarchief Antwerpen, A 4833, fo 292 v«. 
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In het boekhoudkundig tractaat van Goessens komt een notaris von 
der Weilligen voor. Peter van der Willigen was een Nederlander, die als 
voorganger in zijn notarisambt ook een Nederlander had nl. Peter Rut-
gens. Van der Willigen was in 1611 reeds overleden. Men kan de vraag 
stellen of de gewezen notaris Goossens zijn diensten niet aan zijn landge-
noot van der Willigen heeft aangeboden Na het overlijden van van der 
Willigen schreef het Hamburgse stadsbestuur naar Amsterdam en Ant
werpen tot het voorstellen van een opvolger van deze ambtenaar, Peter 
Heusch werd benoemd, die het Nederlands machtig was. Wanneer men 
weet, dat het verzekeringswezen tijdens het laatste kwart van de zestien
de eeuw te Hamburg overwegend in handen van ingeweken Nederlanders 
was; dat de polissen er in het Nederlands werden opgesteld tot in de 
zeventiende eeuw en dat ze zich beriepen op de Costuimen der Antwerpse 
beurs; dat de notarissen te Hamburg als dispecheurs optraden: (11) dan 
is het wel waarschijnlijk dat er voor de Nederlander Passchier Goossens 
aan de Elbe werkgelegenheid was in allerlei opzicht, ook buiten het school-
meesterschap om. 

2k)als Mennher in Antwerpen factor was van een vreemd koopman, 
zo betitelt Goessens Ferdinando Rodrigues als zijn heer: hij was er 
dus de dienaar of factor van. Rond 1621-1625 dreef de firma Johann und 
Passchier Goessens handel te Hamburg (12). In 1605 was Goessens nog 
als schoolmeester in functie, want dan was een burger van Odense, Puoel 
Nielsen, hem 56 Rth. verschuldigd wegens school- en kostgeld van zijn 
zoon Hans (13). Vroeger hebben wij er reeds op gewezen. dat verschei-
dene Antwerpse schoolmeesters ook notaris waren. 

Uit de functies, die Passchier Goossens te Antwerpen bekleedde tij
dens de Calvinistische periode kan men opmaken, dat hij tot de gere-
formeerde religie behoorde. Het wekt dan ook geen verwondering dat hij 
na 1585 is uitgeweken, zoals hij zelf zegt in de opdracht van zijn Buch
halten, wegens Bekentnuss reiner Warheit Gottliches Worts willen. De 
gereformeerden te Antwerpen werd een periode van vier jaar gegund om 
zich te bekeren, of uit te wijken. 

Van Notenstraat 16, 
Deurne. 

(10) Stadsarchief Antwerpen, R 2419, f" 13 r" en R 2431. f" 11 r". — Inlichtingen die 
stadsarchivaris Dr. ]. van Roey mi] welwillend bezorgde. 

(11) Alles naar G. Arnold Kiesselbach. Die wirtschafts- und rechtsgeschichtliche Ent-
wicklung der Sccversicherung in Hamburg, Hamburg, 1901, passim. 

(12) H. Kellenbenz, op. cit., p. 199. 
(13) H, Kellenbenz, op. cit., p. 285 
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