
Den Thoonder deses
DOET

P R O F E S S I E
Om te leeren soo wel Bejaerde

als aenkomende Persoonen,
TE WETEN

ARITHMETICAM, of de Reken-konst, waer inne begrepen zijn alle de Reg-
ulen ende practiquen, met haerder Wis-konstighe Bewijs Redenen; dienstigh tot
verlichtingh der selfder. Midtsgaders oock de Konst-Rijckxste Regulen A L G E B R Æ
ofte Coss, daer by voegende nieu-gevonde ende konstige wercking, om alle Ae-
quatien ofte vergelijckingen, soo door verscheyde Natuer der lynien (met Passers
daer toe bereydt zijnde) als oock in ghetallen (door geschickte lichamelijcke
snede) Wis-konstigh te Ontbinden: (myns wetens voor desen noyt bekent). Van
ghelijcken oock wat de G E O M E T R I A aengaet, alles konstigh ende op de
lichtste maniere te solveren ende t’Ontbinden, alle subtyle voorstellen; soo wel
op’t papier met lynien end’ ghetallen Wis-konstigh, als oock op’t Lant-tuygh-
werckelijck. Waer aen behoort de Deelingh, soo der geschickte als d’ongeschickte
ofte Irreguliere Landen, ende dat op verscheyde voor-vallen, waer mede een
geschikt Landt-Meter behoort begaeft te zijn. De Demonstratie ofte ’t bewijs
van de 18 Boecken Euclidis, met den aenpalen van dien. De Elementa Conica
Apollonnij Pergæi, met haerder bewijs. Opticam: Catoptricam; end’ Dioptri-
cam, (zijnde wetenschappen aller Subtijlheden). De Regulen ende practiquen
der Perspectijf, met het bewijs van dien: Mitsgaders oock de Regulen der Forti-
ficatien of sterckten bouwingen, soo wel op Reguliere als Irreguliere Forteressen.
De konste van’t Bosschieten; Wijn-Roeyen. ’t Maken en ’t rekenen der Tal-
stocken ende Wijn Roeden* & c. ’t Calculeren der Tafelen Sinuum. Tan: &
Sec: ende oneyndigh meer andere.

De wetenschappen der A S T R O N O M I AE end ’t Dependeren der self-
der, soo voor Zee-vaerders, Stuyr-lieden; als oock voor alle Hemel-Meters end’
Observatores ofte gaslagers. ’s Solveren aller Astronomische Quaestien. De
Sphaerische Rekening, ende dat op verscheyde konstighe, ende lichte manieren;
met het bewijs van dien. ’t Ghebruyck ende ’t maken van ’t Astrolabium
Catholicum, (met syne Optice Bewijs-Redenen) als oock van andere Astronomis-
che Instrumenten meer, & c. ’t Calculeren ende ’t rekenen van alle formen van
Sonne-wysers, soo wel op Reguliere als Irreguliere Superfitien.

Den Stijl van’t Italiaens Boeck-houden: Soo wel voor Kooplieden, Commy-
sen, ende Factoors, & c. in Koopmans goederen: Als oock in Domeynen door
Financiers der Koningen ende Princen & c.
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