
ZESTIENDE~EEUWSE BOEKHOUDKUNDIGEN EN 

CIJFERMEESTERS IN BETREKKING MET ANTWERPEN 

In een vorige bijdrage in dit tijdschrift ( 1) hebben wij cijfermees~ 
ters en boekhoudkundigen behandeld ; het zijn vooral deze laatsten 
die nu hier aan de beurt komen. 

1. BOEKHOUDKUNDIGEN, LID VAN DE 
S. AMBROSIUSGILDE OF GILDE VAN DE 

ANTWERPSE SCHOOLMEESTERS 

Het bewaard archie£ van deze gil de ( 2) bevat materiaal. dat ook 
voor de kennis van de boekhoudkundigen van belang is. Dit mate~ 
riaal, jaargeldboek en rekenboeken, wordt voor de zestiende eeuw op 
gelukkige wijze aangevuld door een stuk, bewaard in het archie£ van 
de Antwerpse katedrale kerk ( 3). A an de hand van de in deze ar~ 
chiefstukken verspreid liggende gegevens, konden wij volgende lijst 
samenstellen. De oudste opgetekende admissie, waarin tevens de on~ 
derwezen vakken worden aangegeven, is van 1557; wat niet wil 
zeggen dat er voordien geen schoolmeesters waren die boekhouden 
onderwezen : men denke slechts aan Mennher. Alfabetisch gerang~ 
schikt komen volgende boekhoudkundigen voor : 

ALLIAGO, ARNOUT D', geboren rond 1531, geboren poorter. V/oonde aan de 
Oude W aag, nadien a an de Grote Goddaert en de Lange Nieuwstraat nabij 
St."Jakobskerk. Aanvaard de 18 december 1560. Hij onderwees Duits (wan" 
neer er Duits in de tekst staat, betekent dit steeds Nederlands), Frans, Spaans, 
Italiaans, lczen, schrijven, cijferen, rekenen en boekhouden. Hij was deken 
van de gilde in 1575-76. 

(1) Scientiarum Historia, Antwerpen, 2e jrg. 1960, n" 4, p. 161-172. 
( 2) Stadsarchief Antwerp en ( S.A.A.), Gilden en Ambachten, voornamelijk A 4528, 

A 4529 en A 4550. 
(3) Capsa 14 Dominorum no 26, Scholastria. 
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ARONDEAUX, JAN. }ehan Armideaulx, geborert te Gent rond 1546, school
meester van beroep, werd poorter van Antwerpen de I oktober 1568. Hij werd 
tijdens hetzellde jaar in de gilde aanvaard. Hij woonde aan de Nieuwe Beurs 
tegenover Mr. Gillis Gerardi, en aan de Grote Goddaart, in Lubeck, naast 
St.-Jan. Hij onderwees Dults, Frans, lezen, schrijven, rekenen, cijferen en 
boekhouden. 

BECK. JASPAR. G~boren rond 1546, geboren poorter. Woonde aan de Gasthuis
beemckn omtrent de Zwaan, later achtcr St.-Andrieskerk in St.-Marten, tegen
over de woning van de beer van Halmale. Hij onderwees Frans, Duits, lezen, 
schrijvcn, rekencn, cijfetTn en boekhonden. Hij werd d•~ 29 januari 157'f in de 
gilde aanvaard. 

BOSSCHE, HANS VAN DEN. Geboren rond 1553, geboren poorter. Hij woonde 
met zijn ouders tegenover de Engelse Beurs, nabij de Struis, en aan de Koe
poortstraat in 't Slot van Milanen. Hij onderwees aileen rekenen, schrijven, 
djfen~n en boekhouden. Hij werd bij provisie in de Hilde aanvaard de 3 juli 
1571. 

CORDES, AR.NOUT DE. Werd geboren rond 1525, geboren poorter, en in 1549 
in dt' gilde opgcnonH>n, tezellder tijd als Hercule~ de Cordes, hierna volgend, 
en Mennher. In !562 woonde hij aan het Lombaardstraatje, in de Sterre, maar 
weigerde toen zijn lidgeld aan de gildc te betalen. In 1572 werd opgetekend 
dat hij niet geadmitteerd was, maar de 29 januari 1574, wanneer hij nabij de 
P<ermery~ woonde, achter de Jonge Zwaan, werd hij weer in de gilde opge
nomen en men stipte aan dat hij voordien zijn inkomoeld en « bienvenue » 
h::1d lx'taa1d. Nadien was hij gehuisvest tegenover de Achterstraat, achter de 
Mutsaert, naast dE' vVapenen van Denemarken. Hij onderwees boekhouden, 
Frans, Duits, Italiaans, lezen, schrijvcn, rekencn en cijferen. In 1584, toen hij 
steeds aan de Achterstraat woonde, noteert men dat hij geen eed heeft gedaan. 
Tussen 1562 en 1574 en rond 1579 is' hij waarschijnlijk als zclfstandig boek
houder werkzaam geweest. In 1585 en 1586 wordt een koopman Arnout de 
Cordes vermeld. 

CORDES, HERCULES DE. Zie hierna nr. 2. 

COURT, JAN DE LA. Hectorszoon, geboren te Kort.rijk rond 1542. Werd poortcr 
van Antwerpen de 6 februari 1567 en gaf als beroep op : schoolmeester. Hij 
woonde aan de Schuttersho.fstraat naast het Kaatsspel en onderwees Duits, 
\Vals, boekhouden, djferen, rekenen, lezen en schrijV(cll. Werd de 17 sep
tember 1567 in de gilde aanvmud. Op de lijst van de katedraal werd later zijn 
naam in de rand vermdd : interdict. 

CRAEYER, JASPAR DE. Jonggezd; geboren rand 1551. geboren poorter, woonde 
bij zijn ouders aan de Korte Ridderstraat naa~t het « ghebrande wyn huys » 
en onderwees Duits, Wa!s, kzcn, schrijven, rekmen, cij.feren en boekhouden. 
Hij werd in de gilde aanvaard de 8 juni 1576 op aanbeveling van de pastoor 
van St.-Andries. 
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DYCKE, MARTEN VANDEN, hebben wij behandeld in onze hogergcnoemde 
bijdrage in dit tijdschrift, p. 168-170. 

FABRITIUS, JOANNES. Werd de 7 oktober 1585 in de gilde aanvaard en on
derwees lezen, schrijven, Duits, Frans, cijferen, rekenen en boekhouden op de 
Italiaanse manier. Hij woonde aan de Picter Potstraat. 

FLORY, FRANC::OIS. Het poortersboek van Antwerpen verm<>ldt : Franchoys 
Flory, Thomassonc, geboren k Rijsel, schoolmeestcr, wcrd poortcr de 26 
maart 1562. Hij werd gc·boren rond 1539 en woonde aan de Hoendennarkt 
achter 't Gulden Bekken en ook in de Gulden B~kkengang. Hij onderwees 
Duits, vVals, Spaans, Itr.liaans, Engels, lezen, schrijven, rekenen, cijferen en 
boekhoudcn. In de gi!de mmvaard de 26 maart 1562 en hrraanvaard de 29 
januarl 1575. 

GOOSSENS, PEETER, }anszoon, gcboren rond 1535, geboren poorter, woonde 
aan de Korte Nieuwstraat in de lClok, a<:m de Lange Nieuwstraat in de huizing 
van SchE'tZ tegenover 't Glazen Huis, in de Diligencie. Hij onderwees Duits, 
Frans, lezen, schrijven, rekenen, cijferen en boekhouden. Werd in de gilde 
aanvaard de 30 maart 1571. Bij zijn admissie was h'j zijde!akenkoper en woon
de toen aan de Grote Markt in de Wolvin. 

HALLE. ANTHONIS VAN (Gillis Antoing van I-blle ?) werd d<' 25 oktober 
1590 in de gilde aanvaard om aileen boekhouden te ondcrwijzen. Hij betaalde 
echter zijn inkomgeld nkt en zag af van zijn lidmaatschap. 

HESIUS, Jan, Arnoldszom1. Zijn vader was insgelijks schoolmeester. Hij werd de 
10 oktober 1583 in de gilde opgenomen en onderwecs verscheidene talen, 
schrijven, rekencn, cijfen~n en boekhouden. 

HESSELS, GIJSBRECHT. Wcrd geboren rond 15'10 te Utrecht, was poorter van 
Antwerpen en woonde aan de Arenbergstraat ( op den Dry hoek in den Arent) 
achter hc:t Derde O:de. Hij onderwees Duits, Frans, rekenen, cijkren, boek
houden, lezen en .schrijven. Were! de 14 januari 1569 in de gilde opgenomen. 

HUN, MICHEL DE, de jonge, zou Duits, .Frans, rekcncn, cijfercn en boekhoudcn 
aanleren en werd de 16 november 1579 in de gilde aanvaard. Hij overleed 
echter alvorens hij de g<?legmh~id had school te op€'nen. 

LOTTYN, PEETER. Zie hiema, nr. 4. 

LOYS, ANTHONIS WILLEM (Anthonis Willem Loyenssone ?), geboren rond 
1539, geboren poorter. \Voonde in 't Kipdorp in de Dry Mollekens. Onder
wees Duits, Wals, boekhouden, cijferen, rekenen, lezcn en schrijven. Hij werd 
de 7 februari 1566 in de gilde opgenomen. 

MELDERT, AART VAN, Corndiszoon, geboren rond 1550, ueboren poorter, 
gehuwd. Woonde tegcnover de Droogscheerderskape! aan de Gratiekapelstraat, 
in de Paradijsvogel. Onderwees Frans, Duits, lczen en schrijven, djferen, re
kenen en boekhouden. Werd de 19 april 1577 in de gilde aanvaard. 
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MENNHER, VALENTIJN. hebben wij behandelcl in onze hogergenoemcle bijdragc 
in clit tijdschrift, p. 162-164. 

MUELENAER. MELCHIOR DE, Pauwelszoon, geborcn roncl 1552, geboren poor
ter, ongehuwcl. Wooncle aan de Keizerstraat in den Roeland, aan de Kammer-

straat in 0. L. Vrouw, uan de Lange Meistraat tegcnover 't Schaakberd. On
derwees Duits, Frans, Spaans, Italiaans, lezen en schrijven, rekenen, cijferen 
en boekhouclen. \Verd uanvaarcl de 24 mei 1578 op attestatie van de pastoor 
van 0. L. Vrouw, Jan Cornelij. 

MUYTINCX, JACQUES, gcboren poorter, geboren roncl 1552 (hierna aangege
ven : 1543), ongehuwd, onderwees Duits, Frans, Spaans, lezen en schrijven, 
bockhouden, cijferen en r<ekmen. Werd de 24 juni 1578 geadmitteert in de 
gilde op attestatie van kanunnik Justus Blanckwalt. \Voonde Grote Godclaert, 
nadien Lombac.rdevest naast de Wolzak en in het Klapdorp nabij de Zalm bij 
zijn admissie. Overleden in oktober 1592. 
Muytincx had tijdcns de troebelen het schoolmeestersambt Iaten varen. Dit is 
waarschijnlijk v66r 17 september 1584. want hij kornt niet voor onder degene 
die op die datum de nieuwe eed hebben afgelegd. Hij reisde dan in Spanje, 
maar kwam in 1587--88 terug naar Antwerpen en verzocht weer in de gilde 
te worden opgenomen, wat toegestaan were\. 
Zoals Vanden Dycke were\ Jacques Muytincx, Joriszoon, ook notaris. De 3 
februari 1582, wanneer een lijst van notarissen, welke gecompareerd zijn inge
volge gebod van burgemeesters en schepenen van Antwerpen van 25 januari 
1582, were\ aangelegd, wordt hij opgetekend als zijnde ongev<"er 39 jaar oud 
~·- dus geborcn rond 1543 ~-, geboren Antwerpenaar, gehuwd en wonend in 
het Gulden V!ies aan de Lange Nieuwstraat. Hij was boekhouder. Hij were\ 
notaris gecrceerd door Dugne, protonotarius apostolicus, de 7 april 1579 en 
door de RaJd van Brabant geadmitteerd de 31 juli 1579. Hij woonde eerst bij 
schepen Gregorio d'Ayala en nadien bij Peeter Valek, sekretaris van en te 
Maastricht ( 4). 

RAEYMAKER, JAN DE, hebben wij behancleld in onze hogergenoemde bijdrage 
in dit tijdschrift, p. 170-172. 

SA VONNE, PIERRE : zie hierna, nr. 8. 

SCHELLE, PEETER VAN, geboren rond 1529, geboren poorter, woonde bij zijn 
admissie aan de Katelijnevest en later aan de Meistraat, achter den Hert, in 
de Meir. Hij onderwees Duits, Frans, cijferen, rekenen, boekhouden, lezen en 
schrijven, Hij were\ in de gilde aanvaard in 1557 en heraanvaard de 17 no~ 

vember 1595. In 1570-71 was hij deken van de gilde. 

SCHOOREN, BARTHOLOMEUS VAN, jongman, were\ de 10 oktober 1583 in 
de gilde aanvaard en onderwees Duits, Frans, rekenen, cijferen en boekhouden. 

(4) S.A.A., Privilegekamer, Notarissen 1515-1703, £0 37 r• en A 4529, f• 86 vlg. 



SWOLLE, JAN VAN, Dierikszoon, gcboren rond 1552, geborcn poorter, jong .. 
Hezd, woond<- met zijn moed<:r aan de Heil met de Huikstraat, in 't Nieuw 
Stadhuis en onderwees Duits, Frans, lezen en schrijven, cijferen, rekenen en 
boekhouden. Hij werd geadmitteerd de 29 december 1576 op attestatie van de 
pastoor van St.-W alburgis. 

VERHULST, HENDRIK, alias LUYCKX, onderwees Duits, Fran.~. Spaans, reke
nen en cijferen, lezen en schrijven en boekhouden. Aanvaard de 13 maart 
1581. Hij woonde tegenover de Arenbergstraat, aan de Gasthulsstraat. 

VESSELAER, MELCHIOR VAN, jongnezel, neboren rand 1549, geboren poorter, 
woonde in den Roeland nabij de Vierschaar. In de gilde aanvaard de 10 mei 
1576. Hij onderwees Duits, Frans, lezen, schl'ijven, rekenen, cijferen en boek
houden. 

VOS, ROMBOUT DE, gcboren te Mechelen rond 1540 - een Rombout de Vos, 
Janszoon, geboren te Mechelen, sc:hoenmaker, werd poorter van Antwerpen de 
26 september 1567 - poorter dczer stad, woonde aan de Keizerstraat in 't 
Gulden Hoot. Hij ondcrwees Duit.s, Wals, boekhouden, cijferen, rekenen, lezen 
en schrijven. W erd de 17 september 1567 in de glide aanvaard. 

Chronologisch, naar het jaar van hun aanvaarding in de gilde, 
kunnen wij de besproken boekhouders als volgt rangschikken 

1549 : Valentijn Mennher, Hercules de Cordes, Arnoult de Cor~ 
des ; 1555 : Peeter Lottyn ; 1557 : Peeter van Schelle ; 1560 : Arnout 
d' A Ilia go ; 1562 : Franc;ois Flory ; 1566 : Anthonis Will em Loys ; 
1567 : Rombout de Vos, Jan de Ia Court; 1568 : Jan Arondeaux; 
1569 : Gijsbrecht Hessels; 1571 : Hans van den Bossche; 1572 : 
Marten Vanden Dycke ; .!57 4 : Peeter Goossens, Pierre Savonne, 
Jaspar Beck; 1576 : Melchior van Vessdaer, Jaspar de Craeyer, Jan 
van Swolle; 1577: Aart van Meldert; 1578: Melchior de Muelenaer; 
1579 : Michie! de Hun ; 1580 : Jan de Raeymaker ; 1581 : Hendrik 
Verhulst; .1583 : Jan Hesius,· Bartholomeus van Schooren; 1585 : 
Joannes Fabritius; 1590 : Anthonis van Halle. 

De overgrote meerderheid van degenen die boekhouden onder~ 

wezen, leer den ook rekenen en cij feren aan. Een enkele onderwees 
Engels : Franc;ois Flory. Echter, de 27 november 1551 werd Hen~ 
drik Luenis, Aertssone, geboren te Londen in Engeland, school~ 

meester, poorter van Antwerpen ; wij vonden hem niet weer in de 
rekenboeken van de gilde. Leraars van Spaans waren d'Alliago, 
Arnout de Cordes, Flory en De Muelenaer ; ze konden ltaliaanse 
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vakwerken in de oorspronkdijke taal lezen. Zij waren echter niet de 
enigen onder de schoolmeesters die Italiaans onderwezen : Jakob 
Boon, aanvaard in 1548, Gabriel Meurier, in 1550, Jan Borrekens, in 
1564, Jaspar Hoolevelt, in 1565, Karel Strytberghe, in 1568, Corne~ 
lis Hoeck, in 1576, Assuerus Boone, in 1578, leerden insgelijks Ita~ 

liaans aan. Op 28 april 1553 werd Aurelio di Zocky, geboren te 
Cremona, schoolmeester, poorter ·van Antwerpen. Hij werd tijdens 
hetzelfde jaar in de gilde opgenomen : « Aurelio Disocq, ltaliaen de 
la ville de Carmole ». In 1559 werd Oliveros Baldoccius, ltaliaan die 
met zijn vader aan de Meirbrug woonde, als schoolmeester gead~ 
mitteerd, en de 13 maart 1581 Prosper d' Albora, ltaliaan, won en de 
Clarastraat. Het aanleren van Italiaanse taal was gerechtvaardigd 
door de belangrijke vertegenwoordiging van de Italianen in de zes~ 
tiende-eeuwse Antwerpse handel. Het voorgaande overzicht wijst er 
op, dat er onder de Antwerpse zestiende-eeuwse schoolmeesters be
slagen vaklui waren. Deze konstatatie geeft ons de gelegenheid de 
verdediging op te nemen van een onzer stadsgenoten, de te vroeg 
overleden Emile de Hairs. Hij kantte zich in het Maandblad voor 
het Boekhouden (5) tegen de bewering van P. Kats, geopperd in 
hetzelfde tijdschrift, dat Mennher geen ltaliaans zou verstaan 
hebben. Kats bleef echter bij zijn mening. Aan de hand van boven
staande gegevens zal men moeten toegeven dat Kats in het geheel 
niet op de hoogte was van de hier bestaande toestanden en dat De 
Hairs het waarschijnlijk bij het rechte eind had. Hogervermelde 
Gabriel Meurier liet zelfs een werkje verschijnen om Frans, ltaliaans, 
Spaans en Vlaams aan te leren. 

Wij kennen geen schoolmeesters, die Hoogduits aanleerden. Menu
her zal die taal wei onderwezen hebben tussen 1549 en 1570, indien 
er behoefte aan was. Wat echter het Platduits betreft, dat in Noord
duitsland de omgangstaal was, dit schijnt voor onze Antwerpse boek
houders geen moeilijkheid te hebben meegebracht. Zeals wij verder 
zullen zien, bracht Hercules de Cordes in Lubeck een boelchouding 
in orde. De enge verwantschap tussen Antwerps en Platduits heeft 
het waarschijnlijk onnodig gemaakt, onderwijs in dit laatste te ver
strekken. 

(5) N" 416 van 1-4-1929, p. 237, 238; U
0 368 van 1-4-1925, p. 179; n" 426 van 

1-2-1930, p. 132-133. 
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2. HERCULES DE CORDES EN COLLEGA'S 

« Hercules de Cordes wert mij ghetoont t' Antwerpen van Adriaen 
Moerbeke I diet an [van] hem gheleert hadde I ... geschreven ende 
niet ghedruokt. Cordes was niet te verachten in zijn tijden ». Aldus 
oordeelt de Fries Mellema in 1590 ( 6). 

In Hercules de Cordes hebben wij de hedendaagse accountant te 
zien. Hij was poorter van Antwerpen en werd geboren rond 1518. 
Hij was gehuwd met Christine Vervliet. Na zijn dood ging zijn we~ 
duwe een tweede huwelijk aan met Peter Robert. Het overlijden van 
de Cordes greep plaats tussen 1579 en 1584 ( 7). 

In het begin van 1548 werd Hercules de Cordes in de gilde van 
de Antwerpse schoolmeesters aanvaard, te zelfder tijd als Mennher 
en Arnout de Cordes, hager vernoemd. In 1551~52 was hij zonder 
oorlof van de gilde afwezig en werd beboet, weer met Mennher, om 
niet ter offerande gekomen te zijn ( 8). 

Uit een akte van 14 oktober 1570 blijkt, dat de Cordes in de zomer 
dit jaar te Lubeck was, om de rekenboeken van Herman Boeleman, 
wonende te Lubeck, te schrijven. In deze akte verklaart Rodrigo Der~ 
muzen, burger van Liibeck, dat Hercules de Cordes er over klaagde 
dat Boeleman hem zolang te Lubeck ophield, terwijl anderen, o.m. 
Robert Coels, wonende te Antwerpen, op zijn diensten beroep deden. 
Dermuzen vroeg aan de Cordes of Boeleman dan geen hoek had ge~ 
houden. Deze antwoordde : ja, misschien op boekjes en kladjes. Oat 
verwonderde Dermuzen, die zei : gij kunt Boeleman wei rijk maken. 
Waarop de Cordes antwoordde : ik kan hem niet rijker maken dan 
hij is, want wat hij mij doet schrijven, dat schrijf ik (9). Hieruit 
blijkt, welke eigenaardige opvattingen over het nut van de hoekhou~ 
ding sommigen er toen op nahielden ( 10). 

(6) P. G. A. de \Vaal, De leer van het boekhouden in de Nederlanden tijdens de 
zestiende eeuw, Roermond, 1927, p. 199. 

(7) Laatste vermelding van Hercules de Cordes in S.A.A., Certificatieboek 38 
(1578), f" 454 r". Eerste vermelding van zijn weduwe, gehuwd met P. Robert, 
in S.A.A., Rekenkamer 2226, kohier 8e wijk, f0 3 r". 

(8) S.A.A .. A 4528, f" 86 r". 
(9) S.A.A., Certificatieboek 31, 1570, f• 399 r• en v 0

• 

( 10) Deze en andere Antwerpse akten werden ons aangewezen door de hr. J. Van 
Roey, adjunkt-stadsarchivaris van Antwerpen, waarvoor hem onze hartelijke 
dank wordt betuigd. 
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De 15 januari 1570 legde Hercules de Cordes een verklaring af 
ten verzoeke van H endrik Kaltenhoffer ( Caerenhoffer) , in naam van 
voorzeide Herman Boelman. Die Heinrich Keltenhoffer was nog in 
1588 ingezetene van Antwerpen en deed hier « professie van boeck-
houden ». Ook in 1588 was Hendrik Philips boekhouder te Ant~ 
werpen, zoals blijkt uit dezelfde akte ( 11 ) . 

In 1578 wordt Hercules de Cordes nog vermeld als boekhouder van 
kooplui (12). Dan leren wij ook een boekhouder kennen met een 
Italiaanse naam : Sylvester Scarini, die toen 59 jaar oud was, dus ge~ 
boren rond 1518 ( 13). 

Wij zegden hoger dat Hercules de Cordes tussen 1579 en 1584 
overleden is. In dit laatste jaar komt inderdaad in een kohier van de 
zevende penning, het huis « De Penne , voor, gelegen aan de Bre~ 
destraat, oostzijde, eigendom van Peeter Robbert, in huwelijk met 
Christine Vervliet, weduwe van Hercules de Cordes. Deze Peeter 
Robbert was waarschijnlijk koopman. 

Nog twee schoolmeesters kennen wij, die insgelijks de Cordes 
heten, benevens de in de lijst vermelde Arnout de Cordes. Het zijn 
Baptist, die in 1553 in de gilde van St.~Ambrosius werd aanvaard, 
en Jaspar, die in het Kipdorp woonde, in den Arent, en later aan de 
Hoogstraat, in den Kriekenboom, die de 18 oktober 1569 in dezelfde 
gilde werd opgenomen. Twee vreemden, Balthazar de Cordes en Gil~ 
lis de Cordes, beide van Doornik en kooplui, werden resp. 16 mei 
1561 en 27 februari 1544 poorter van Antwerpen. Ten slotte is er 
Jacques de Cordes, koopman van Lyon, die de 24 maart 1544 poorter 
van Antwerpen werd. 

3. ADRIAAN VAN MOERBEKE 

« Hercules de Cordes » zegt Mellema, « wert mij ghetoont t'Ant~ 
werpen van Adriaen Moerbeke / diet an [van] hem gheleert hadde 
( het boekhouden) alles geschreven en de niet g hedruckt » ( 6). 

'(11) S.A.A. Collr?ctanea 13, f0 96 r" en v" en 103 r" (30"7"1588). 
(12) S.A.A. Certificatieboek 38 (1578), f" 454 r 0 

( 13) Zelfde register als voorgaande, f" 508 v". 
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Over deze boekhouder vonden wij insgelijks een paar bijzonder~ 
heden. Ditmaal betreft het geen schoolmeester, maar een koopman. 
Telkens komt hij in Antwerpse archiefstukken ( 14) voor in verband 
met het pachten van het recht over de kas en de tafel van de ossen, 
wat een stadsrecht was. De 25 november 1581 wordt hlj vermeld als 
« adjoinct » van Hans de Greve, de pachter. In mei 1584 is hij met 
deze Hendrik de Greve en Jan Willems in compagnie voor de pacht 
van hetzelfde stadsrecht ; er is een bedrag van vier duizend carolus~ 
gulden mee gemoeid. Insgelijks in 1584 koopt hij een derde dee! van 
twee renten, een van 18 en een van 4 gulden. Ten slotte, in de maan~ 
delijkse cotisatie van 1584 wordt hij vermeld als factoor, wonend aan 
St.~Pauwelskerkhof ; hij is Martinist, d. i. Luteraan. 

4. PETER LOTTIJN 

« Adriaen Moerbeke ... toonde my oock Peeter Lotin ... alles ge" 
schreven ende niet ghedtuckt ». Aldus Mellema in zijn leerboek voor 
boekhouden van 1590 ( 6). 

Peter Lottijn, geboren te Kortrijk, Robrechtszoon, schoolmeester, 
werd poorter van Antwerpen de 28 juni 1555. Tijdens hetzelfde jaar 
komt volgende post voor in het rekenboek van de schoolmeesters : 
« Item ontfanghen Peeter Lottijn op de Peer:demerct woonende voer 
syn incoemghelt ontfanghen 1 gl. ». Tijdens hetzelfde jaar werd de 
bekende Peter Heyns insgelijks in de gilde opgenomen ( 15). 

Waarschijnlijk v66r 1562 heeft Lottijn het schoolmeesterschap 
Iaten varen ; wij vonden hem niet opgetekend in het jaargeldboek, 
dat toen werd aangelegd. De 29 juli 1569 verklaarde hij voor sche~ 
penen van Antwerpen dat hij zinnens was voor zaken naar Dantzig 
en verder te reizen. En de 18 februari 1571 verklaarde hij weer voor 
dezelfde schepenen dat hij naar het westkwartier van Vlaanderen 
wilde vertrekken, en mogelijk verder reizen, voor zaken. De man was 
immers geboren te Kortrijk en handelde in lijnwaad, dat hij waar~ 
schijnlijk uit die streek betrok ( 16). 

(H) S.A.A. Certificatieboek 42, 1581, fo 407 r•; id. 43, 1582, £6 99 v": Schepen
akten 380, f" 594 en 120 r0

• 

(15) S.A.A. A 4528, fo 103 r". 
( 16) S.A.A. Schepenakten 322, 1569, fo 218 V 0 en 329, 1571, fo 218 r". 
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In 1584 was Lottijn nog in Ieven en stond opgetekend als koopman 
en Calvinist. Verder wordt vermeld dat hij was « lynwatier van 
Kortrijk, wonend in de Berrye », aan de JezuYetenrui ( 17). 

5. JAN COUTEREELS 

Deze werd de 28 december 1574 gedoopt in de Antwerpse St.~ 

Walburgiskerk, zoon van Gaspar Coutereels en Katelijne de Vos, 
die de 7 februari 1574 gehuwd waren in de St.~Jakobskerk te Ant~ 
werpen. Doopheffers waren Ridsardt Vermaet en Digne Coutereels. 

Jan Coutereels week uit naar Noordnederland. De 18 februari 1603 
bekwam hij octrooi voor een leerboek voor boekhouden, waarvan de 
oudst bekende druk van 1615 is, verschenen bij Symon Moulert te 
Middelburg; een exemplaar kwam voor in de bibliotheek van Jos. 
Yelle ( 18). Meestal echter wordt de Middelburgse druk van 1623 
vermeld. 0. ten Have oppert het vermoeden, dat Coutereels geen 
gebruik zou gemaakt hebben van het octrooi van 1603, aangezien geen 
gewag wordt gemaakt, in latere drukken, van een voorgaande van 
1603 ( 19). 

Het Nieuw Biographisch, Anthologisch en Critisch Woordenboek 
der Nederlandsche Dichters, bijeengebracht door A. J. Van der Aa 
(20) bevat een korte bijdrage over Joannes Coutereels van de hand 
van J. T. Bode! Nijenhuis, de uitnemende kenner van boeken en 
prenten. Deze zegt daarin dat Coutereels voor en achter zijn Styl 
van Boelchouden, Midclelburg, 1603, in~folio bij T. (21) Moulert, drie 
verzen plaatste. Dit doet ons vermoeden dat Bode! Nijenhuis inderF 
daad een exemplaar van de druk van 1603 in handen heeft gchad. 
A. J. Van der Aa's Biographisch Woordenboek der Nederlanden, 3e 
dee!, Haarlem, z. j. ( 1853), p. 795, vermeldt van het boekhouclkundig 
werk van Coutereels aileen nog de druk van 1623. 

(17) S.A.A. A 4833, fo 4 r" en A 4820, fO 21 v''; Rekenkam!?r 2213, fo 138 r0 en 
2439, f" 57 v". 

(18) Veiligheidscatalogus Antwerpen 1926, no 1854. 
( 19) De leer vnn het boekhouden in de Nederlanden tijdens de zeventiende en 

achttiende eeuw ( Proefschrift), Delft, 1933, p. 38. 
(20) 2e dee!. Amsterdam, 1845, p. 26-27. 
(21) Waarschijnlijk drukfeil voor S. 
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6. PASSCHIER GOESSENS 

B. Pendorf (22) wijst op de Nederlandse invloed van deze auteur, 
die in 1594 te Hamburg bij Henrich Binder een werk liet verschijnen, 
getiteld Buchhalten fein kurtz zusammen gefasst vnd begriffen nach 
arth und weise der ltalianer ... De auteur zegt in de titel afkomstig 
te zijn van Brussel, maar verblijvend te Hamburg waar hij school~ 

meester in de Franse taal was. Om geloofsredenen was hij uitge~ 

weken. Zijn spreuk was Fide sed ante vide ; in 1590 was deze van 
Mellema Fide sed vide. Ook uit de door Goessens opgestelde regels 
voor debiteren en crediteren blijkt verwantschap met Mellema, zegt 
de Waal ( 23). Dank zij het werk van Hermann Kellenbenz zijn er 
over Goessens en zijn familie heel wat nieuwe bijzonderheden aan 
het Iicht gekomen (24). 

Goessens moet hier te Antwerpen geen onbekende geweest zijn. 
Reeds van 1588 af verbleef hij te Hamburg, zoals blijkt uit een akte 
van 8 oktober van dit jaar, wanneer Gillis de Witte, de oude, eertijds 
koopman van laken en ingezeten burger van Antwerpen, hem aan~ 
stelt om van J ohan Davidts, voordien te Antwerpen en toen te Lii~ 
beck woonachtig. de som van 52 £ 1 s. 3 d. te vorderen ( 25). 

Verder client aangestipt dat Goessens in zijn boekhoudkundig voor~ 
beeld een pachthof te « Buggenholdt » vermeldt. ter waarde van 
8.250 mark, Liibeckse munt. Er zijn te Buggenhout in Oostvlaanderen 
leden van het geslacht Goossens tijdens de zestiende eeuw na te 
wijzen. 

7. MICHEL VAN DAMME 

Deze heeft in 1606 te Rouen bij boekhandelaar Nicollas Dugort 
een leerboek voor boekhouden Iaten verschijnen, met als titel Maniere 
la plvs indvstrievse, suptille et briefve q'von povrra veoir et qvi n'a 
este imprimee a tenir ivstement, et parfaictement, livres, de casse, de 

(22) Geschichte der Buchhaltung in Deutschland, Leipzig, 1913, p. 149. 
(23) Op. cit., p. 88. 

(24) Hermann Kellenbenz, Unternehmerskrafte im Hamburger Portugal- und Spa
nienhandel 1590-1625, Hambnrg, 1954, p. 198-199; 285, 286, 327. 

(25) S.A.A., Certificatieboek 49, 1588, fo 369 v". 

152 



comptes ou de raison ... par Michel van Damme, Natif de la ville de 
Bruges, au conte de Flandres demeurant a present a Rauen. Dit boek 
werd gedrukt door Guillaume du Mouchel te Rauen. Het privilege 
werd verleend aan Michel van Damme, Marchand, Flamen, natura~ 
lise en ce roy au me ( Frankrijk). Het boekhoudkundig voorbeeld 
draagt de jaartallen 1601 en 1605. 

Vooraan het boek komt een wapenschild voor, dat J. B. Rietstap 
toekent aan van Damme, van Brugge, en beschrij ft als volgt ( 26) : 
« Ecartele : aux 1 et 1 d'azur au chevron d'or, accompagne de trois 
quintefeuilles du meme (Damme) ; aux 2 et 3 de gueules au lion d'ar~ 
gent, arme, lam passe et couronne d'or (van de W aile). Cimier : un 
levrier assis au nature!, brochant sur un panache de sept plumes d'au~ 
truche, alternativement d'argent et d'azur ». De auteur behoort dus 
tot dit geslacht. Over hem kon men ons te Brugge geen inlichtingen 
bezorgen. 

Verder in het boek komen enige bijzonderheden voor over de au~ 
teur en zijn familie. Hij heeft een zoon, Fernand, en een dochter, Ma~ 
ria, de gehuwd is met Zacharias Pietters. Met hen stichtte hij een 
handelsvennootschap volgens akte, verleden voor notarissen Theroude 
en Lambert te Rouen, de 17 januari 1605. Hij bezit adellijke lenen en 
erfgoederen in het hertogdom Brabant. Hij is weduwnaar en aan zijn 
kinderen £ 22.500.,..- schuldig wegens het aan hen vervallen erfdeel 
bij het overlijden van hun moeder. Een Derrick van Damme verbleef 
in de Kanarische eilanden. Hijzelf bezat een huis te Rauen, genaamd 
La ville d'Anvers, aan het eind van de rue Herbh~re aan de ene zijde, 
en de Balle de Pastel aan de andere. In zijn boekhoudkundig voor~ 
beeld wordt gezegd dat hij een huis bezit te Antwerpen aan de Meir, 
genaamd het Wit Kruis, gelegen tussen de Leliebloem en de Engel. 
en een rente op 35 bunder ,Jand in St.~Michielsparochie, in het dorp 
Dambrugge. In hetzelfde voorbeeld komen Antwerpenaars voor : 
Martin della Faille, Arnold della Faille, Simon de Neuf. 

Het door de auteur genoemde huis te Antwerpen hebben wij niet 
weergevonden. Een St.~Michielsparochie in het dorp Dambrugge be~ 
staat niet ; Dambrugge was een gehucht van Merksem. 

(26) Armorial general, tome I, 2e ed., Gouda, 1884, p. 508. ~ In het wapen op het 
bock komen zes struisvogelveren voor in plaats van zcven. 
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Te Antwerpen kennen wij wei een Michie! van Damme, Janszoon, 
koopman en « keteleer , ; zijn moeder was Heilwich Heyt'S. Hij hezat 
een huis in het Kipdorp, ,genaamd St.~Jan, maar hij was waarschijn~ 
lijk niet te Brugge geboren (27). Naar F. Van Dycke (28) was een 
Jan van Damme pensionnaris en griffier van het Brugse Vrije; hij 
overleed de 19 juli 1580. 

Michie! van Damme was met Antwerpen welbekend. Het blijkt 
echter dat hij opzettelijk de gegevens vervormd heeft. Hij veront~ 

schuldigt zich bij zijn lezers over zijn taal : moest iemand, die geen 
Vlaming is, over hetzelfde onderwerp in het Vlaams schrijven, zegt 
hij, hij zou met dezelfde moeilijkheden te kampen hebben. 

Zijn werk is wel door de Antwerpse school belnvloed. 

8. PIERRE SAVONNE 

« Item ontfanghen van Pierre Savone d'Avignon woonende inde 
Israels straet by de nieuwe horse heeft synen eedt gedaen ende is 
geadmitteert a 0 XV c LXXiiij, by mynen voors. heeren Scholaster en~ 
de Commissarissen, compt voor zyn incomgelt ende bien venu VI 
guld. » (29). Deze admissie gebeurde de 12 oktober 1574. Savonne 
was poorter van Antwerpen en in 1576 zes en dertig jaar oud, zodat 
hij rond 1540 geboren is. Hij zou aileen arithmetica en boekhouden 
onderwijzen. In april 1576, toen hij afwezig was, had hij zijn woonst 
achter Oostenrijk aan de Huidevettersstraat. « Pierre de Savona ... 
sag ick eerste van mijn Ieven dese conste (boekhouden) leerende in 
Fran<;oysche tale I na mijn beduncken niet onnut / maer wiens tale 
ende phrasis mij beter noch dan de const greyde I doch elck heeft 
zijn sinnenicheyt ». Aldus Mellema, de Fries, in zijn boekhoudkundig 
werk van 1590 (6). 

Precies twee jaren na zijn admissie, de 12 oktober 1576, getuigden 
twee Fransen, een makelaar en een busmaker, voor schepenen van 
Antwerpen dat ze Pierre Savonne sedert jaren goed kenden, « estant 
ung homme de bien et bonne fame et renommee ». Tijdens zijn verblijf 
in dit land had hij school gehouden en de kinderen leren cijferen, en 

(27) S.A.A. Genealogische nota's F. Donnet, sub Damme, van. 
(28) Recueil heraldique de Ia ville et du Franconat de Bruges, Brugge, 1851. p. 126, 

131. 
(29) S.A.A. A 4529, f• 30 v•. 
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verder zijn zaken behartigd. Savonne zelf kwam dan verklaren dat hij 
sedert twee jaar te Antwerpen verbleef, er school hield en rekenen 
aanleerde, en dat hij zinnens was naar Parijs te vertrekken (30). 

Van 12 oktober 1574 tot 12 oktober 1576 verbleef Savonne dus te 
Antwerpen. Maar hij was er waarschijnlijk reeds vroeger geweest. 
Zijn leerboek voor boekhouden, Instruction et maniere de tenir livres 
de raison ou de comptes par parties doubles, werd inderdaad in 1567 
bij Plantin gedrukt. De auteur noemt zich « Pierre Savonne, diet 
Talin, nati£ d'Avignon, conte de Venisse ». Een gedeelte van de 
oplage van dit hoek verscheen met een titel, waarop het Parijse adres 
van Plantin voorkomt. Het werd de 12 februari 1567 opgedragen aan 
de bekende Antwerpse groothandelaar Gillis I-Iooftman ( 31). 

Uit het archie£ van het Plantinse huis halen wij volgende bijzon~ 
derheden over het hoek ( 32). De kosten van oplage worden aldus 
uiteengezet : 

Betaald aan Savonne wegens aankoop van zijn kopij en privilege van 
de koning van Frankrijk gl 45.-
Kosten wegens het kontrakt 1.-
De 19 januari 1567, voor druk van de katernen A tot 0 18. 4 st. 
Voor koperen lijnen aan Gillis de Bohn 3.15 st. 
De 19 februari 1567 voor de druk van 23 vc1len 33.12 st. 
Voor de eerste drie ve11en van de Instruction 6.-
Gedrukt 800 exemplaren op 40 ve1len [A tot 0 (- J) = 14 + 23 
+ 3 eerste vellen :::-: 40] wat 64 riemen uitmaakt, waarbij te rekencn 
de onvolmaakte en een vel te herdrukken, wat nog 6 riemen maakt. 
Totaal, 70 rkmen groat papier basterd, dat 50 stuivers de riem kost 
[20 stuivers is 1 gulden], of 175.~ 

gl 286. 6 st. 

Op te merken valt, dat de optelling fout is ; er werd 3 gl. 15 st. te 
vee! gerekend, waarschijnlijk door de lijnen twee maal op te tellen. 

Er client nog vermeld dat Plantin de 22 juni 1567 aan Martin Evrard 
[ Everaert] de som van 12 gulden betaalde om de 1 nstruction te 

(30) S.A.A., Certificatieboek 1575-76, n" 36, f" '133 r". Gecitecrd door Emile Coor
naert, Les Fran<;:ais et le commerce international a Anvers, fin XVe-XVIe 
sieck Parijs, 1961, p. 299, noot 4. 

(31) Dit titelb!ad bij Max Rooses, Christophe Plantin, 2e cd. Antwerpen, p. 282 
en bij Ernest: Stevelinck en Robert Haulotte, Pierre Savonne, in Documen
tation Commerciale et Comptable, Brussel, nrs. 171, 172, 173. 

(32) Museum Plantin-l'v1oretus, Archief, IV 114 (1567). 
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schrijven - waarschijnlijk om er een voor de druk geschikte kopij 
van te maken ( 33). 

Plan tin noteert, dat hij aan Savonne voor zijn kopij 100 ex em~ 
plaren moest afstaan, zodat er hem slechts 700 overbleven. Ze kosten 
zoals hierboven uiteengezet, 286 gulden 6 stuivers, zodat het exem~ 
plaar, zegt de drukker, een weinig minder kost dan 8Yz stuivers. 

De oplage bracht aan Plantin 1200 gulden op : hij verwezenlijkte 
dus een buitengewone winst, zegt Max Rooses ( 34). Het exemplaar 
werd dus ongeveer 1 gl. 15 st. verkocht. Plantin verdiende er zowat 
900 gulden aan. lndien de auteur zijn exemplaren aan dezelfde prijs 
verkocht, dan bracht de uitgave hem 220 gulden op. 

Dit leerboek voor boekhouden was niet het eerste werk van Sa~ 
vonne. In 1563 had hij te Parijs reeds een Nouvelle Instruction d'Arith~ 
metique abregee pro pre t! taus Marc hands et Banquiers Iaten ver~ 
schijnen. Het koninklijk privilege noemt de auteur « maitre et instruc~ 
teur dans !'art de l'arithmetique ». En nu kunnen wij de vraag stellen : 
waarom liet Savonne de Instruction bij Plantin drukken? Was hij te 
Antwerpen toen het hoek uitkwam? Waarschijnlijk wei, aangezien 
hij het opdraagt aan Gillis Hooftman. Nadien heeft de auteur gereisd 
door Vlaanderen, Engeland, Spanje en andere Ianden. Maar Ant~ 
werpen lokt, en hij komt er zich vestigen in 1572, wordt er poorter en 
verblijft er twee jaar, school houdend en zaken drijvend. 

Het leerboek voor boekhouden van Savonne heeft meerdere 
drukken beleefd. Een tweede editie verscheen in 1581, een derde in 
1588 en een vierde in 1608, allen te Lyon. 

Henry L. V. De Groote. 

RESUME 

Faisant suite a son etude publiee dans cette revue sur les arithmeticiens !'auteur 
nous communique ses notes sur les comptables, membres de Ia corporation de Saint 
Ambroise ou corporation des maitres d'ecolc, qui au 16ieme siecle exerceaient 
leur profession a Anvers. 

(33) Over Martin Everacrt, van Brugge, d. Vaderlandsch Museum van C. P. 
Serrure, 2e dl., Gent, 1858, p. 453 vlg. ; 3e dl.. p. 130 en Biographie Natio
nale, T. 6, Brussel 1878, kol. 745-46. 

(34) Op. cit., p. 248. 
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