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In dit tijdschrift (I) stelden wij de vraag, bij een bespreking van de 
aanvulling, door Dr. A.J.E.M. Smeur gevoegd bij zijn De zestiende-eeiiw-
se Nederlandse Rekenboeken. of daarin het bovengemelde werk ook niet 
moest opgenomen worden. Toen was het werk nog niet weergevonden; 
nu is het terecht. 

De Bibliotheca Belgica (2) beschrijft dit leerboek en gee ft als enige 
vindplaats op de Universiteitsbibliotheek te Leuven. Maar deze verbrand-
de in 19H en zo meende men dat het werk wel voor goed verdwenen was. 
Bij een onderzoek in het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen vonden 
wij het weer. Het is daar gebonden achteraan het Livre d'arithmetique 
van Valentin Mennher, heruitgegeven en herzien door Michiel Coignet 
bij Jan van Waesberghe te Antwerpen en voor deze door Anthony 
Coppens van Diest in 1573 te Antwerpen gedrukt. Het exemplaar van 
het Museum Plantin-Moretus, dat de signatuur A 4348 draagt, stemt 
volledig overeen met de beschrijving, die de Bibliotheca Belgica er van 
geeft, zodat wij slechts hoeven af te schrijven : Cent Questions // Inge-
niveuses Et Recrea ~ // tives, Povr Delecter // & Aguiser I'enten-
dement. // de feu V. Menher Allemand. / / Souldees 6 amplifiees par 
les raisons // Geometriques cequises a icelles /'/ par / / Michiel Coignet. 
// [Vignet] A Anvers // Chez lean Waesberghe. a I'escu de Flandres. 
// Avec Privilege. // 1573 / / . 
In-S", sign. A ij - I iiij [I viij]. 72 ff. sans chiffr. Figures geometr. grav. 
s / bois. Car. rom. Approb. sans date, signee Simon Moors, Can. Antwerp. 
Souscription Antverpiae, Typis Ant. Diest. 1573. 

Deze honderd vraagstukken waren door Mennher opgegeven op i° 
77 v° - 93 v" van zijn Livre d'Arithmetic que. gedrukt te Antwerpen door 
Gillis Coppens van Diest in 1561. Boven de opgave van die vraagstukken 

(1) Scient. Hist., 9, 1967, pp. 119-120. 
(2) le Serie, C 305. 
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plaatste Mennher als titel ; Cy s ensuyuent plusieurs comptes ingenieuses, 
pour delecter, & pour aguiser I'cntendement. Want Mennher geeft alleen 
de oplossing van die vraagstukken, het Facit. zonder de bewerking te 
doen kennen, ten einde, zegt hij. de belangstellenden toe te laten d'aguiser 
leurs espritz. Bij de bespreking van het in het Antwerpse Stadsarchief 
berustende handschrift van Michiel Coignet (1587) (3) wezen wij er op, 
dat Coignet een van de weinigen is die in dit handschrift niet alleen het 
facit aanduidt, maar de gehele berekening opstelt die tot de uitkomst leidt 
en daarbij steeds gebruik niaakt van de zogenaarade practijk. Daardoor 
toonde hij zich als paedagoog knapper dan Mennher of de overige reken-
meesters; het gaat inderdaad niet op de leerlingen zelf te laten zoeken 
naar de wijze van berekening pour aguiser leurs espritz. want ze zouden 
het wel eens vlug kunnen opgeven, maar beter was het hun te tonen hoe 
ze tot de uitkomst konden komen. 

De eerste zevenenveertig vraagstukken hebben betrekking op reken-
kunde (tot f" C iiij V) ; dan vervolgt Coignet : « Or touchant les questions 
ensuyuantes, qui se soudent par le moyen & ayde des tables de Sinus, 
conuient s<jauoir premierement la practique des triangles, tant sphericques, 
que plains : lequei trouuerez assez amplement deduict chez Monterege 
& Copernicus (4). Valentin [MennherJ en a recueilly semblablement 
quelque petit traictc, toutefoys (soubs meilleur aduis) point assez pour 
seruer de fondement, d'autant que le priiicipe des triangles sphericques n'y 
est demonstre. A quay subuenir auons adiouste ce Theoreme subsequent, 
lequei n'est pas seulement le principal des tri- (f" C v r") angles sphe
ricques, ains bien vne proposition la plus requise 6 necessaire en tout ce 
fait. Et pour la bien & clairement e.vpliquer, auons commence ce poinct vn 
peu plus de son commencement, demonstrant la propriete des triangles 
sphericques, ensemble autres diuersites dependantes d'iseux». Daarop 
volgt een uiteenzetting hiervan en op f" C [vij] r" beginnen de vraag
stukken nrs 48 tot 100. Op te merken valt, dat de bewoording van de 
opgave van het vraagstuk bij Coignet niet steeds de tekst van Mennher 
weergeeft; Coignet veroorlooft zich wijzigingen om het vraagstuk klaar-
der te stellen. Ook de nummering is niet steeds dezelfde: zo is bvb. 

(3) Scient. Hist., 10, 1968, p. 200. 
(4) Johannes Miiller uit Konigsbcrg in Frankenland (Monterege). bekend als Regio-

montanus. Coignet bedoelde waarschijnlijk diens «De Triangulis omnimodus*. 
1464. doch eerst in 1533 gedrukt, een leerboek der trigonomctrie, waarin de .sinus-
regel van de vlakke en boldrichoek voorkomt. — Nicolaas Copernicus, geb. te 
Thorn in 1473, overl. 1543. Het naar hem genoemde systeem der astronomie werd 
uiteengezet in «De revolutionibus orbium cajlestium*. 1543. 
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vraagstuk 28 bij Mennher, nr. 26 bij Coignet; nr 25 bij Mennher is nr 
27 bij Coignet. 

Als voorbeeld volgen twee vraagstukken over samengestelde intrest 
en annui'teitsberekening, de nrs 11 en 27 bij Coignet, met de berekening. 
Nr 11. Vn Marchand donne L 300 a Interest, & apres deux ans on luy 
rend L 363 tant pour capital que gaing, 5 gaing de gaing [samengestelde 
intrest]: on demande, a combien le gaing est compte pour cent par an ? 
facit 10. (f- A V r") (F" A v v") : 363 [x] 300 [ = ] 108.900. De vier-
kantswortel van 108.900 [ = ] 330.— 330 [—] 300 [ = ] 30.— 300 [:] 
30 [ = ] 10 %. 
Nr 27. Vn Marchand donne L 100 a Intrest a raison de 10 pour cent 

1 
par an, a conter tous les — d'vn an interest sur interest, a telle condition, 

3 
qu'il receura chaque 4 moys le tiers du capital & du gaing, & que I'vn 
payement soit egal a I'autre : on demande, combien chacun payement 

5 15 320 
montera ? facit L 35 —. a sgauoir le capital du premier L 35 — 6 L 

9 91 819 
18 160 

d'lnterest 6 L 34 — pour capital <5 L pour interest du second 
23 207 
38 41 

payement, & L 34 — du capital & 1 d'lnterest pour le troisiesme 
93 279 
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100 1 
[ = ] 33 - . 

3 3 
, -- -

% 

IT 

— 

... 3J 

r ^̂  1 

[•1 
— 
3 

[ l 

1 
3. 10. — 

3 

10. 

161 



9 (1 -
9 100 
2 2 

2 — 6 — 
9 3 
1 

3 — 2 
3 106 — 

3 
2 5 

6 — facit 35— 
3 9 

1 5 15 
101— [:] 100 [ = ] 35— ? facit 35— 

9 9 91 
2 5 18 

102— [:] 100 [ = ] 35— ? facit 34— 
9 9 23 
1 5 38 

103— [:] 100 [ = ] 35— ? facit 34— 
3 9 93 

5 
Ostez chacun des capitaux de L 35—. & resteront les gaings de chacun 

9 
320 41 

payement. a s^auoir pour le premier , pour le second L . G 
819 207 

41 — 
L 1 . pour le troysiesme. 

279 
De wijze van berekening van het eerste vraagstuk is alleen toepas-

sehjk indien n = 2. W a t de tweede uitkomst bctreft deze is fout. Indien 

5 
Coignet de proef op de berekening met de annuiteit van 35— had gemaakt, 

9 
dan zou hij bij het einde van de derde en laatste periode van vier maanden 

511 5 450 
35 gevonden hebben in plaats van 35— of 35 . Een blik op ta-

810 9 810 
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bel III van P. A. Violeine doet ons de juiste annuiteit kennen : 35,579840. 
De annuiteitsformule was ten tijde van Coignet nog onbekend (5). 

SUMMARY 

In his Livre d'Arithmeticque, edited at Antwerp in 1561, Valentin Mennher set 100 
problems on arithmetic and trigonometry, followed by the 'facit'. It was known that 
Michiel Coignet wrote a treatise on these problems under the title Cent Questions In-
genivcuses..., Antv.'erp 1573, but there was only one copy of the book known, located at 
the University of Louvan. This library was burnt down in 1914. I discovered a copy of 
the booklet in the Museum Plantin Moretus, Antwerp. 

(5) Zie onze bijdrage in dit tijdschrift, 10, 1968, p. 203. 
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