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A. HALLEMA.

Vervolg van No. 3.
Moge Bartjens' ,,Cijfferinghe" al diepe sporen nagelaten hebben
in de geschiedenis der methodiek van ons rekenonderwijs, doordat
'zijn werk, dat in 1633 voor het eerst verscheen, nog in het begin
der 19eeëuw herdrukt werd, toch is hij niet de eenige profeet eener
rnieuwe richting. Zelfs hij, die gehoudën wordt voor den grootmeester in het cijfervak, stond bij zijn onderwijzing op de schouders
van mannen als Stockmans en Van der Schuere. Met den laatsten
was hij opgegroeid; immers zijn portret met een bijschrift in de
'uitgave der ,,Vernieude cijfferinghe" van 1648 bewijst, dat hij in
iaatstgemëld jaar 64 jaar was, tèrwijl het geboortejaar vân Van
der Schuere omstreeks 1570 is te stellen. Doch eerst 33 jaar na de
,,Arithrnetica" van laatstgenoemde verscheen het rekenboek van
Bartjens, die toen nog schoolmeesterde te Amsterdam, terwijl Van
'der Schuere's rekenboek in opvolgende drukken te Haarlem van de
•pers kwam, waar eerst Gillis Rooman, en daarna diens zoon,
Adriaen Rooman, de eerste in de Jacobijnestraat en de tweede in
de Koningstraat, beiden als ,,•boeckdrukkers in de vergulde Parsse,"
de uitgaven verzorgden. Daarin zie ik een onmiskenbare aanwijzing,
hoe het mogelijk werd, dat Bartjens' leergang gebaseerd kon
•worden op de methode, welke reeds meer dan 3 decennia gevolgd
was door Van der Schuere, en door dezen als geheel oorspronkelijk
is ontworpen.
Wat ik in 't algemeen omtrent de weinige bekendheid met, het
leven en werken der rekenmeesters in 't midden bracht, geldt inzönderheid den persoon van Jacobus van der Schuere. In onze vaderlandsche onderwijsgeschiedenis is zijn naam slechts een klank en
de drager er van in een waas van nevelen gehuld. Ook diverse
Belgische en Fransche handboeken betreffende dit onderdeel der
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cultuurhistorie, die ik er op nasloeg, gaven geen stof, zelfs niet voor
de meest beknopte biographie 1) Ik had trouwens weinig hoop,
omtrent hem iets van belang in Belgische of Fransche biographische
werken te vinden, daar hij als Zuid-Nederlander spoedig na den
val van Antwerpen in 1585, zijn toekomst in Holland schijnt gezocht
te hebben. Want hij kwam oorsronkelijk van Meenen, een plaatsje
in het Westviaamsche tusschen Yperen en Kortrijk.
In 1600 scheen hij echter al Vrij âardig in de Noordelijke Nederlanden te. zijn ingeburgerd, want behalve dat we hem blijkens .het
titelblad van zijn boekje vinden als ,,Françoysche School-meester
tot Haerlem" had hij zijn vermogende en aanzienlijke vrienden onder
de Amsterdam sche kooplieden, van wie hij speciaal in zijn opdracht
noemt Govert Willemsz.
Het medaillonportret in de uitgave van 1600, in hetwelk zijn
devies ,,Door Siet Den Grond" duidelijk wijst op de richting van
zijn onderzoek en den aard zijner geestelijke verlangens, beeldt
hem af als een jonge man van ± 30 jaren. Hij zou dus, zooals
reeds in 't voorbijgaan werd medegedeeld, ± 1570 zijn geboren.
Ook in een hem opgedragen ,,Ode, op het tal-const boeck wtghegheven door M(onsieur) Iaqves van der . Schver", wordt door den
dichterdie schuil ging onder het motto ,,Een is.noodich", gezinspeçld op .des rekenmeesters jongen leeftijd:
Tot van der Schuer haest u ter Scholen,
Laet rijpen eerst usinnen groen,
In Reecken-Const t'verstant laet grijsen,
Cooptdesen Boeck en laet u wijsen,
Van lit te lit al haer natuer,
V hert' al werdt verwondert vreuchdich,
Soo rijpe vrucht in bloeytijdt jeuchdich,
Te sien in een soo jonghe Schuer.
Ook was hij zeer bevriend met den te Haarlem wonenden dichter
Carel van Mander, zijn landgenoot, een zeer veelzijdig ontwikkeld en
talentvol kunstenaar, aan wiens subtiele kunstbeschouwingen we
het bekende ,,Schilderboec" danken. Het was op verzoek van dezen,
dat Van. der Schuere zich beIstte met .de vertaling en uitgave van
1)
Z*lfs in de overigens zeer volledige Dictionnaire paedagogique
en eveneens in de Dictionnaire des Dictionnaires zoekt men tevergeefs
naar hem. . . . .
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een der werken des Latijnschen dichters PubliusOvidius Naso, ni.
diens ,,Tristia". Daar deze treurdichten reeds in 1612 opnieuw
vertaald werden door Theodorus Schrevelius, den schrijver van
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Titelblad van de ,,Arithmetica" van Van d'r Schuere.
(De geschreven woorden ,,Gerardus Campensis" zijn
= - waarschijnlijk de namen van een vroegeren eigenaar.)

,,Harlemum, sive Urbis Harlemensis incunabula" 1), vermoed ik, dat
M de overzetting van Van der Schuere niet aan de gestelde eischen
In slordige vertaling -verschenen als ,,Harlemias (sic!) ofte de
eerste stichtinghe der Stadt Haerlem", 1648.
1)
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voldeed, -M dat genoemde Schrevelius toen het werk van den eersten
vertaler voor nieuw uitgaf. In elk geval zou daar uit afgeleid mogen
worden, dat Van der Schuere een eenigszins verzorgde opvoeding
had genoten, daar hij behalve Hollandsch en Latijn ook het Fransch
goed verstond en schreef. Daar Care! van Mander reeds in 1606
overleed 1), moeten deze letterkundige studiën van Van der Schuere
vôôr dat jaar geplaatst worden.
In de opdracht aan koopman Govert Willemsz van Amsterdam
erkende hij de eerste Vlaming te zijn, die met het werk, van een
handleiding voor het rekenonderwijs te schrijveii, begonnen was.
Hij vond in dezen arbeid, dien hij zelf een moëilijk wer.k noemt, een
verkwikking des geestes, ,,â l'endroit de mes disciples" samengesteld, -wat er dus op zou kunnen wijzen, dat het boek zijn.00rsprong
vond in de school der practijk. Elders spreekt hij nog van dit rekenboek ,,comme estant premice de mes labeurs," zoodat duswel vast
staat, dat hij hiermede zijn schrijversarbeid begon 2).
Maar met dit begin eindigttevens het verhaal van den persoon
en het werk van Jacobus van der Schuere, want van zijn verdere
lotgevallen weten we tot heden niets.
Bernardus Stockmans is een even weini.g bekende figuur. Hij was
evenals Van •der Schuére een Zuid-Nederlandër van geboorte, nl.
uit de koopstad AntWerpen, waar hij kort vMrof na 1550 het
levenslicht aanschouwde. Hij sdhijnt omstreeks 1585 om des
geloofs wille te zijn uitgeweken, althans in 1589 vinden we hem
reeds als geadmitteerd schöolmeester te Dordt. En in datzelfde
jaar was ook de eerste druk van zijn ,,Aritmetica ofte Cijfferboeck"
gereed gekomen, waaraan hij stelligenkele jaren gewerkt zal
hebben, zoodat veilig mag worden aangenomen, dat hij in ieder
geval tusschen 1580 en 1590 de Zuidelijke Nederlanden verlaten
Vgl. Dr. J. Plinsen, Handboek tot de Nederi. Letterk. Geschiedenis,
bladz. 223 v.v.
Behalve de opgave van het jaartal 1600 onder aan het titelbiad
wijst ook een chroriogram, door .- den schrijver ,,Incarnatie" gedoopt,
op het j.aar der vèrschijning van zijn eersteling der wiskundige pennevruchten: ,,dle reken-Conste CLaer deVrslet hIer t'VWen keVre,
1 + 100 + 100 + 50 .+ 5 + 1 + 1 + 5 + (5 + 5) + 5 = 278.
In clesen boèCk gheMaeCkt, deVr IaqVes Van der sCheVre."
1 + 100 + 1000 + 100 + 5 + 1 + 5 + 5 + 100 + 5 = 1322.
1600, het jaar der uitgave van Van der Schuere's
278 + 1322
rekenboek in zijn oudsten vorm.
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heeft, om zich met zijn bekwaamheden diénstbaar te maken âan
den snel ontluikenden handel in zijn nieuwe vaderland. Het is
troûwens belangwekkend, ook in verband met het hier behandelde
onderwerp, te kunnen opmerken, hoeer kort véôr en in de bekende
,,Tien Jaren" (1588—'98; dit. ,,etiket" van den bekenden Fruin
neem ik hier dankbaar over), een groote ,,trek" van onderwijskrachten plaats had van Zuid naar Noord, welke uittocht de ontwikkeling.van het rekénonderwijs ten goede-kwam. Deze immigranten toch vestigden zich •tusschen en dikwijls met steun van hun
handeldrijvende en neringdoende landgenooten meest in onze
grootste handels- en nijverheidscentra als bijschool.houders of particuliere onderwijzers, huisonderwijzers, privaatdocenten. Ze gaven
in hoofdzaak onderwijs in talen, rekenen en boekhouden, vroegen
en verkregen hiertoe meestal onverwijld toestemming van de plaatselijke overheid. Voor een enkele stad, nl. Leiden, in de jaren
1596-1610, heb ik dat in een studie, elders gepubliceerd 1), tamelijk
uitvoerig aangetoond uit de Gerechtsdagboeken en andere archivarische bescheiden ter plaatse, doch we staan hier nog aan het begin
van een omvangrijk onderzoek
Deze uitgewekenen beluisterdeii meer dan de ingeboren Holland-sche schoolmeesters de stem der practijk, om ten dienste van
nieuwe bestâansmiddelen en een hoe langer hoe meer zich uitbreidend internationaal verkeer de opkomende vaderlandsche jeugd vooi
te bereiden door onderwijs in rekenen, boekhouden 2), aardrijkskunde, zeevaartkennis, Fransch enz. Heb ik niét reeds drie oude
rekenmeesters genoemd, wier bakermat in de Zuidelijke Nederlanden lag: Simon Stevin, geb. te Brugge omstreeks -het midden der
16e eeuw, Bernardus Stockmans, geb. te An.twerpenin denzelfden
tijd en Jaques van der Schueré van Meénen, geb. =t 1570? En leverden zij niet de oudste rekenboeken voor deNederlandsc.he scholen
der 17e eeuw af, alsmede zulke ten dienste van de practijk voor
volwassenen?
Deze is verschenen in ,,Het Onderwijs".
Ik wijs hier ôp een der oudste zoo niet de oudste in onze taal
verschenen handleiding voor het boekhouden, ni. Bart Cloot, ,,Korte
maniere ende Stijl om -boeck te houden op Italiaensche wijze", 1582.
De samensteller er van was ,,franchoischen schoolmeester" te Delft.
Hem volgde in 1595 met een tweede handleiding Claes Pietersz van
Deventer met ,,Boeckhouden op die Italiaensche maniere."
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• Om mij echter tot eenige levensbijzonderheden van Bernardus
Stockmans nog een wijle te bepalen. Zijn vader was de Antwerpenaar Jan Stockman(s)., bierbrouwer van zijn vak, die zijn 'bedrijf
mede naar Dordt schijnt te hebben overgebracht, want 'diens andere
zoon Hans of Jan Stockmans was aldaar 'in het begin der 17e eéuw
eveneens bierbrouwer. Onze' Bernard bepefende' in zijn jonge jaren
vlijti.g de wiskunde en in 1589 kon hij'een der eerste vfuchtn vaIl
zijn studie aanbieden aan de stedelijke. regeering der genoemde stad.
De Dordtsche gemeentearchivaris, de heer J. L. van Dalen, vermeldt
in zijn korte 'biographie van' Stockmans, - een der wéinige' tot
heden verschenen levensschetsen van onze oude rèkenmeesters '),
die echter ook nog maar enkele tegels telt, de hem bekende opeenvolgende herdrukken van 'dit Werkje, ni. die van
1622 te Middelburg,
1633 2) en 1637 te Utrecht,
'1644 te Gouda,'
1653 3) te Rotterdam,
1655 te Gouda, en 'volgende uitgaven
De 3e 'druk werd o.a. verbeterd 'bezorgd doör den landmeter
Cornelis van Nieurode of 'Nyenrode' 5 ) en door Abel W. Waesenaer,
rekenmee'ter te Utrecht, vermeerderd met ,,een tafelken om te
rebatteerën op suicken tijt ofte interest men begeert."
Vgl. Nieuw Nederi. Biogr. Woordenb., onder redactie van Prof. dr.
P. J. Blok en Dr. P: C. Molhûysen, dl. V, Lv.
.2)
Vgl. in de navolgende bibliographie der 17e eeuwsche rekenuitgaven, sub VIVI c, bl. 142-143, terwijl het bedoelde nummer ook voorkomt in Nijhoff's ,,Bibliographie v.an Noord-Nederlandsche werken tot
op dezen tijd verschenen", afd. IX, kol. 13, waar de editie echter vermeld wordt als afkomstig te zijn van de Rotterdamsche persen der
Waesberghe's, die heel wat ,,Arithmetica's" hebben over- en afgedrukt.
Gepasseerd wordt hier de Amsterdamsche uitgave, hij J. J.
Bouwman aldaar versche'nen ten jare 1648. Zie mijn lijst onder VIb.
In het rekenboek van Mr. Jillis Kok, (zie lijst onder X), wordt op
het jaar 1639 nog genoemd ,,barnardus stockman", alsmede in het
hiermede vergeleken ,,Regester der reekenboecken". Ook van dat jaar
zal dus een uitgave van Stockmans dateeren.
De varianten van dezen eigdnnaam zijn menigvuldig: ,,nieuwrode"
(Regester) ,,Niuwrade" (Scheepstra en Waistra, Bekn. Gesch. v. Onderwijs, en Opv. bi. 182), Nienrode (Nijhoff, Bibliographie), afd. IX, kol. 6,
20, enz.
1)
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Ook de opdracht in het rekenboek van Stockmans is merkwaardig
en geeft eenig idee omtrent de bedoelingen, welke de schrijvér koesterde met zijn uitgave der ,,Aritmetica". In de oudste uitgave deelt
de schrij ver mede aan zijn ,,Eerweerdighen, wijsen, seer voorsienigen
Heeren," (waarmee de stedelijke Magistraten, inz. de Schepenen
van Dordt bedoeld werden), hoe ,,Wy by experientie dagelijcx
bevinden, hoe noodich, nut ende bequaem de Const va(n) Arithmetica (dat is de konst van Rekenen, tellen of Cijfferen), wesen mach",
daar zij, in 't kort gezegd, het eerst , en meest aansloot bij de practijk
van 't leven. Handeldrijven, zaken doen, een bedrijf exploiteeren,
ja, het geheele leven en verkeer der menschen onder elkaar, kan
niet gedacht worden zonder vaardigheid in de bewerking met getallen. Behalve deze materieele waarde erkent de schrijver nog de
formeele beteekenis van het rekenonderricht, ,,boven alle andere
Consten diemen de seven vry Consten noemt" verheven, hoewel
bekend is, dat juist de arithmetica volgens het Middeleeuwsch
schoolbegrip een der zeven vrije kunsten was! Die formeele waarde
was reeds door Augustinus aangetoond in de woorden, welke
Stockmans aldus weergaf: ,,Niemant en can te recht de Hemelsche
dingen gheweten, ten sy dat hy van te voren wel gheleert hebbe de
Const van wel te tellen".
Op deze wijze gaat de schrijver voort, het nut der rekenkunde aan
de Dordtsche vroede vaderen duidelijk te maken en hij kon niet
nalaten, om ,,deze Corte ende eenvuldige Instructie......op' het
claerlijkste, ende lichtste, naar (zijn) cranck vermoghen, in
'gheschrift te stellen," mede op verzoek van zijn vrienden. En ook
had de' stad zijner inwoning behoefte aan een dergelijk werk, want
in geestelijken zin leefde men in dien tijd nog zeer plaatselijk en
moest de vooriiening in die behoefte daaraan beantwoorden. M.a.w.
de schilder schilderde in de eerste plaats voor zijn medeburgers,
de koopman leverde zijn waar véôr alles aan zijn plaatsgenooten,
'de schoolmeester-schrijver , wërkte voor zijn medemenschen in
dezelfde stad of hetzelfde dorp en eerst daarna kon de omwonende
en vreemdeling van het aangebodene profiteer'en. Elk had zijn afgebakend terrein als afzetgebied voor behoeften-voôrziening, dat bij'
velen zich niet verder uitstrekte dan tot de uiterste randen' der
bastions, welke de stad hunner inwoning afdekten.
Op het stuk der geschiedenis van het rekenonderwijs overgebracht,
wil zulks dit zeggen. Dordt, Haarlem, Amsterdam, Middelburg,
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Nijmegen, Zwolle enz. zagen zoo langzamerhand een rekenmeester
tot zich komen, die een rekenboèk schreef allereerst voor plaatselijke behoeften. En kwam zich in de meëst belangrijke steden niet
zoo iemand vestigen, of werd er althans geen ,,plaatselijk" rekenboek geschreven, dan nam de êen of andere schoolmeester de
gelegenheid te baat, om uit de meest bekende handleidingen een
keuze te doen en die te 6ewerken voor een ,,plaatselijke" pers,
dikwijls -met weglating van den naam en het portret van den oorspronkelijken schrijver. Dit verklaart het groot aantal drukken,
welke sommige rekenboeken beleefden, doch waarbij het auteursecht dikwijs schandelijk werd geschonden. In de bovenaangehaalde uitgaven van Stôckmans' werkje vindt men hiervan reeds een
enkel bewijs.
Alzo6, Dordrecht had een rekenboek noodig voor zijii jeugd, die
straks in den handel zou gaan, of op andere wijze aan het bedrijfsleven zou -medewerken. Degene, die het schreef, diende derhalve
het publiek belang en had dus recht op bescherming doör de stedelijke overheid. Dit was de gewone redenéering der auteurs en ook
Stockmans was die meening toegedaan. Vandaar zijn motief voor
de opdracht aan de Magistraten, hetwelk hij aldus omschreef:
,,Ende alsoo ick niemanden en weet, wien ick desen mijnen
cleynen arbeydt behoorlycker behoorde te dediceren, toe schrijven,
ende te Recommanderen dn aen uwe Eerw(aerd)e, onder wiens
Jurisdictie, beschuttinghe ende Bescherminghe ick woonachtich ende
Ingeseten ben," ook omdat hij wilde medewerken om ,,der Jonckheyt dagelycks meer ende meer te imployeren" en ,,om •de Jeucht"
tot ,,gheschicktheydt ende goede perfectie" te mogen brengen.
En om zich eenigermate te verzekeren tegen de aanslagen der
plagiatoren op zijn werk, riep hij mede de hulp in van de regeeringsleden. Deze zonden bij acceptatie van cle opdracht als
beschermmiddel •presentexemplaren door naar hun collega's,
rechters in andere belangrijke plaatsen - waardoor gewaakt werd
tegen overciruk of letterdiefstal, omdat men het contrôlemiddel bij
de hand had. Dit verklaart de aan\vezigheid van de hier beschreven
rekenboeken in de bibliotheek der voormalige Schepenbank te Breda.
En zelfs kan opgemerkt worden, dat de Schepenen van den inhoud
der handleidingen nog konden profiteeren ten eigen nutte in hun
ambtsvervulling, waar vele moeilijke kwesties inzake hun judicium
in civiele zaken, b.v. op het stuk van erfdeeling, kustingbrieven,
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geschillen uit de handeispraktijk, haar oplossing vonden door overeenkomstige uitgewerkte voorbeelden in de oude rekenboeken.
In de door mij gebruikte uitgave van .Stockmans' rekenboek
vertelt de bewerker, Cornelis van Nieurode, nog het volgende omtrent
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Titelbiaci van den druk van 1637 van Stockmans' ,,Aritmetica."

de degelijkheid en het vruchtbaar gebruik, maar ook van het verval des werks. De auteur scheen toen, nI. in 1637, algestorven of
naar elders vertrokken te zijn, want hij wordt door Van Nieurode
aangeduid als: B. S. eerty ts Françoysche Schoolmeester binnen
Dordrecht". Zijn boek was volgens den bewerker . ,,altijt wel
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begheert geweest door de brede beschrijvinge ende ciare wytlopige
instructiën, diè daérinne' zijn, tôt groot behulp ende goedt onderwijs voor âllè Discipelen die begherich zijn de Cijfferconst te
leèren, als oock mede voor vele Schoolmr. weick niet al te vast mde
zelve Const - en zijn." Daarom was het boek reeds,,verscheidene
maler heidrukt, doch niet voldoende van misstellirigèn en drukfouten gezuiverd, zoodat de laatste edities onbruikbaar waren
geworden, doordat men er •meer .dan 2000 - fouten in kon tellen.
'Daarom ook had hij een nieuwe welverzorgde uitgave op zich
genomen, dienstig voor allen, ,,die haer . eenigher ley wyse met
Coopmanschap' ofte reeckeninghen zijn behelpende". De uitgever
wees verder op de door hem in het , boek aangebrachte veranderingen,
die in de, practijk verbeteringen zouden blijken;' vooral ten gerieve
van ,,Cooplieden, Boeckhouders ende Cassiers, alsoock Ontfangers
ende Rentmeesters.
Interessant is ook de mededeeling, dat bij moeilijkheden advies
kon worden gevraagd hij sommige rekenmeesters in andere plaatsen, waar het boek eveneens gebruikt werd. Van der Sçhuere had
zich daarvoor ook reeds persoonlijk beschikbaar gêstêld. In ,,Den
Avthevr tot synén. Boeck" schreèf deze o.m. aan de gebruikers van
zijn geestesproduct:
End' ist dat syvan doen yet hebben ei 1),
Dat ghy (te swack) noch niet en condt verdragen,
Sy meughent my, u Vader comen vraghen
Die my daer toe voor' elck bereyd' altijt,
Soo Ianghe Godt my gheveri sal respijt."
Zoo deed ook Van Nieurode ter aanwijzing voor de Amsterdamsche rekenaars, die Stockmans' werkje in studie namen. Daar de
bewerker zelf in Utrecht woonde, had hij in de Amstelstad een zijner
vrienden in den arm genomen. Zijn advies luidde als volgt: ,,Doch
zoo yemandt binnen Amsterdam noch naerder eride claerder onderrichtinghe van de zelve practijk voor 't eerst begheerde, die versoecket'selve aen Mr. Henrick Kaldekercken, Françoysche Schoolmeester, wonende aldaer op de Brestraet aen S. Teunis Merckt, die
yeder die 't belieft goede onderrichtinghe daer in doen zal'."
Als landmeter meende Nieurode zijn publiek nog een practischen
•

Anders, het tegenovergestelde, hier vermoedelijk: (dat U te)
moeilijk of moeilijker is; vgl. Verdam, Middelned. Wdb. i.v.
1)
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dienst te bewijzen door ,,tot lust van de Liefhebbers sommige
Geometrische questien 1) hier achter aen bij te vôeghen, om den
geest te scherpen voor die lust hebben in de Const van Geometria."
Ditdrukte natuurlijk een geheel nieuw stempel op den inhoud des
werks, doordat het niet langer een handels maar tegelijk een meetkundig rekenboek werd. De uitgever betoogt ook nu, dat hij meent
gehandeld te hebben ,,tot dienst van alle eenvoudige ende tot
welvaert van 't ghemeene best, uyt liefde tot de Const."
De tijd, waarin de hierboven beschreven rekenboeken ontstonden,
bleek langzamerhand de geesten meer ontvankelijk te maken voor
bestudeering van rekenkundige vraagstukken. Hij sloot een periode
af, waarin op de scholen en in het volle leven de studievaii kerk
en godsdienst in het midden stond en die zoowel op de harten als op
de hoofden geheel beslag had gelegd. Wel was de arithmetica een
der onderwijsvakken geweest, doch haar methode was dor en onbegrijpelijk en veel beoefenaars kon ze niet totzich trekken. Water
in de kloosterscholenen in de grootste parochiescholen op het stuk
van rekenen geleerd was, geschiedde volgens. de methode der Romeinen, welke nog geen relatieve waarde der eenheden kenden. Eerst
toen de Indisch-Arabische cijfers in gebruik kwamen, de Longobarden optraden als de eigenlijke rekenmeesters voor de West-Europeesche volken, en het rekenen in liniën vooral in Duitschland veel
werd toegepast, waarbij de plaats der eenheden door verschillende
lijnen of kolommen werd uitgedrukt en aldus een onderscheid in
de relatieve waarde der cijfers werd aangegeven, begon de rekenkunde vooral in de practijk ingang te vinden. Dit viel samen met
den bloei van Venetië als het middelpunt van den wereldhandel,
waarop de handelswegen via de Hansesteden, Keulen, Nürnberg en
Augsburg, uit de Nederlanden en de Duitsche landen uitliepen.
Die ,,questien" blijven, beperkt tot het terrein der lagere meetkunde
en vertegenwoordigen in hoofdzaak- de meest elementaire begrippen
uit de planimetrie en stereometrie. Van Nieurode is ook de eerste uitgever van de z.g. ,,15 boecken ouklides," dus v56r Jillis Kock. Vgl.
mijn artikel in ,,Het Schoolbiad", l.c.; ook: Nijhoff, Bibliographie, afd.
IX, Kol. 6, die het werkje opgeeft als uit het Latijn te zijn overgezet
1
door G. V. N(ieurode), Uytr. lZmo z. j. en de uitgave van Kock niet
geboekt heeft. De leer van de quadratuur des cirkels beschreef van
Nieurode voor zijn tijd in ,,Volkomen proportie des cirkels diameter
teghen synen ronden om-loop' .', eveneens te Utrecht verschenen in 1628.
1)
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,NahBeéndigung der Seëkriege mit der Nebenbuhlerin Genua (in.
der Zeit von'1256.L_1381) ist Venedig Herrin .des Mittelmeeres und
des Levahtehândels", (Ploetz,Auszug aus der Geschichte). In dien
tijd verscheen in Duitschiand het oudste rekenboek van den schrijver-drukker Heinrich Petzensteiner, ,,Rechnung in mancherley
weys, waarin reeds het tellen, de 'ier hoofdbewerkingen met geheele
en gebroken getallen en de regel van drieën afzonderlijk behandeld
en op de practijk des handels toegepast werden.
Langen tijd behielp men zich in het internationale handelsverkeer
met dit werkje, totdat in de eerste helft der 16e eeuw de veel uitvoeriger eii oôk practischér rekenboeken van Adam Riese in Duitschland in gebruik kwamen, en êenige decenniën later ook hier te
lande de oudste 16e eeuwsche rekenboeken hun intrede deden o.a.
niet: ,,Nicolaus Petri Daventriensis, Practicque om te Leeren
Rekenen, Cypheren ende Boeckhouwen, met die Reghel Coss 1, ende
Geometrie, seer profijtelijcken voor allen Coopluyden," waarin naast
de rekeiikunde ok de algebra, de meetkunde en het boekhouden
vluchtigwerden aangeroerd terwijl de opzet in meerdere opzichten
van alle methodiek gespeend was. Hetzelfde gold ook de rekenboekjes
van Robrecht van Heusden en Coriielis CresVlt, welke tusschen
1570 en 1590 waren uitgegeven en die door den bekenden schoolmeester van Barsingerhorn, Dirck Adriaensz Valckoogh aldus
werden aangekondigd: Een boexken, daer 't fundament van cyfferen
in staet, by Robrecht van Heusden in ordine ghestelt", en ,,Om
Arithmetica en 't reekenen voorts te leeren (door) C. Cresvelt." 2)
Een zelfde samenloop van omstandigheden âls welke ik boven
schetste in de opkomst en handelsbloei van Venetië, hetgeen aanleiding was voor onze Oostelijke naburen in de aanzienlijke Hansesteden tot het geven van beter onderwijs in het rekenen en dientengevolge ook tot de publicatie van schriftelijke handleidingen voor
dat vak, heeft men kunnen ontdekken in wat ik hiervoor schreef over
het verband tusschen den val van Antwerpen in 1585, den uittocht
van een groot aantal onderwijskrachten van de Zuidelijke naar de
Noordelijke Nederlanden, het verrijzen van een menigte bijscholen,
waar het onderwijs meer dienstbaar gemaakt werd aan de practijk.
Algebra.
Sommige schrijvers spreken hier met meer of minder recht van
een z.g. Deventer methode en een dito richting; vgl. o.a. J. J. Verheeten
en A. Vincent, Opvoeding en Onderwijs, T, 329.
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Reeds een eenvoudige vergelijking tusschen de ,,Practicque om te
Leeren Rekenen" enz. van Claes Pietersz van Devefiter in den druk
van 1596 en de oudste uitgave van Van der Schuere's ,,Arithmetica
oft Reken-const" van 1600 bewijst, hoeveel practisçher het werkje
des laatstgenoemden schrijvers was ingericht en geredigeerd.
Deze eerste editie van 1600 overtrof, in theoretischen opzet en
practischen uitleg al het tot dusverre geleverde.
De nieuwe tijd kwam en met dezen geheel nieuwe eischen' op het
stuk van onderwijs. De geringe leerstof was voor het leven onvoldoende en veroorzaakte, dat langs den weg van het particulier
initiatief bijscholen geopend werden. De handel vroeg om vaardig heid in het rekenen, bedrevenheid in het opstellen van brieven, eenvoudige kennis der aardrijkskunde, hoofdzaken van het Fransch.
De allergebrekkigste leerboeken moesten vervangen worden door
betere. De practische koopmansgeest deed de richting van het
rekenonderwijs geheel veranderen. Langzamerhand zouden de raadselsömmên worden tot oefeningen in eenvoudig cijferen en het leeren
ôn'igaan. met de grootè verscheidenheid van munten, maten en
gewichten. .
Hierin vindt mén de verklaring van het ontstaan der betrekkelijk
vele rekenboeken gedurende de 17e eeuw en van het uitçrst .weinige,
wat de 16e in dit opzicht laat zien. En dat, niettegenstaande het
schoolreglement voor de steden en het platteland, staande onder de
Generaliteit van 3 Mei 1655, van de onderwijzers, die in dat gebied
officieel in de school werkzaam waren eischte, dat zij goed behoorden te schrijven, de psalmen Davids goed moesten kunnen zingen, en
ten slötte een weinig wisten te. rekenen. De. practische. koopmansgeest onzer vaderen zorgde echter wel, dat de samenstellers der
rekenboeken in hun werk voldoende gewaardeerd en gehonoreerd
werd en.
Met .het oog op de onvolledige bibliographie onzer rekenboeklitteratuur 1) 'laat ik ten bewijze van het vorenstaande hier de door
mij samengelezen lijst van werkjes en handleidingen volgen, welke
gedurende de 17e eeuw in de Noordelijke Nederlanden zijn ver schenen:
1. Schuere van Meenen, Jacques' van der,
Arithmetica, oft Reken-const,
Haerlem, by Gillis Rooman, 1,600, 8vo.
-Zie èok de belangrijke studiën over dit onderwerp van Dr. J. du
Saar in ,,De Verzekering", Jg. 1923.
1)
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la. Hetzelfde, versch. bij Adrien Rooman, 1615, 8v0.
(met bijzonder drukkersvignet aan de achterzijde, niet
voorkomende bij 1, in welks rand de woorden van Gen.
III, 19: ,,Int sweet ws aensichts svldi v broot. eten."
Deze uitgave wordt niet genoemd in de ,,Catalogus van
boeken, in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten
tijd tot op heden," af d. IX, kolom 12, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911. Wel de volgende edities:)
Ib. Hetzelfde, ,,By den autheur oversien, verb. en verm. Amsterdam. D. van der Schuere, 1643, 8v0.
Ic. Hetzelfde. Rotterdam. P. van Waesbergen, 1653, 8vo. Deze
4 drukken zijn de voornaamste van het rekenboek, door
Van der Schuere samengesteld, omdat ze, - althans de
edities van 1—Ib—, door den schrijver eigenhandig zijn
bewerkt, verbeterd en vermeerderd. De volgende drukken
zijn slordig en soms zonder naam op het titeiblad. Een
misstelling in ons aangehaald artikel, in ,,Het Schoolblad",
l.c. dient hier te worden gerectificeerd, ni. dat reeds bij
den aanvang..der 1'7e eeuw deze rekenboeken werden
gebruikt, inplaats, gelijk daar staat, in de 16e eeuw.
Omstreeks 1645 leefde de schrijver nog.
Stevin, Simon L'arithmetique, Leide, Elzevier,. 1625.
Willemsz. Harm. Arithmetica, Enckhuysen,
by 1. L. Meijer 1616.
(de 4e druk verscheen te Hoorn, 1749, 8vo).
Stèvin, Simon, De thiende, leerende door ongehoorde
lichticheyt alle rekeninghen afveerdighen door heele getallen, Ter Goude, 1626, 4to.
Stockmans Jansz. Bernardus. Een corte ende eenvuldighe
instructie, om te leeren cijfferen, enz.. Van nieus overz. en
verb. door C. P. Boeye, Utrecht, 1630, 8vo.
De le uitgave van dit oudste cijferboek, hier te lande
verschenen, heeft men tot heden niet öp het spoor kunnen
komen. Stockmans moet het omstreeks 1600 hebben
geschreven.
Stockmans Jansz. Bern. Arithmetica ofte cijffer-boeck, Rotterdam, P. van Waesberghe. 1633 8vo.
Dit is een der eerste Rotterdamsche herdrukken van de
oorspronkelijke uitgave van 1589. Zie hiervoor- nog het
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lijstje van de diverse uitgaven van ditrekenboekje met de
- bibl. aant. bi . 134.
Via. Hetzelfde, verb. en verm. doo..Ab..ei Waesenaer, Rekenmeester tot Utrecht, met een inleiding en toevoegingen in
den tekst door Cornelis van Nieurode; gedr. tot Utrecht, by
Esdras Willemsen Snellaert, 1637 8vo.
Ook deze uitgave is niet vermeld in den Catalogus van
boeken, in Noord-Nederland verschenen, enz.; vgl. ald.
afd. IX, kol. 13. Een exemplaar is nog voorhanden op de
aangegeven'plaats te Breda.
VIb. Hetzelfde, Amsterdam, J. J. Bouman, 1648 .8vo.
1653 8vo.
VIc. Hetzelfde, Rotterdam,
VII. Smits, Piet, De arithmetica, verdeeld in 4 dln.
Leyden, J. Roels, 1635. 8vo.
Viii. Wilkens, Mart., Officina algebrae.
-Groningen, A. Eissens, 1636. 4tô.
•
In dit zeèr oorspronkelijke werk gaat de stelkunde nog
hand aân hand met de rekenkunde.
IX. Bartjens Wiilem, Cijfferinge, 2dlri.
Zwolle, Geraert Bartjens, 1633.
Dit werk heeft door zijn practische indeeling, uitvoerige
behandeling der stof en last not least door de nauwkeurigheid der opeenvolgende uitgaven de meeste drukken veroverd, het langst stand gehouden en het meeste profijt
afgeworpen. Reeds 12 jaren -later verscheen het. als
IXa. Bartjens Willem, Vernieude cijfferinghe, waer uyt men meest
alle. de grondt-regelen van de reecken-konst leeren kan.
Swol, 1645, 2 dln. 8vo.
IXb. Hetzelfde, Amsterdam, 1693, 1707, 1732, 1736; 1737, 8v0.
iXc. Hetzelfde, Leeuwarden, 1741, 1744, 1746, 1761.
IXd. Hetzelfde, Amsterdam, 1747, 1752, 1764, 1765, 1768,
1771, 1779, 1784, 1793, 1794.
IXe. Hetzelfde, Zalt-Bommel,. 1815, 8vo.
IXf. Hetzelfde; latere drukken, herz. door Jan van Dam, Klaas
Bosch, Jan de Groot, Hayke Haanstra, A. B. Strabbe, e.a.
Tusschen de vele elkander snel opvolgende Amsterdamsche drukken en de Friesche uitgaven van Bartjens'
,,Cijfferingé" is een opvallend onderscheid. In dit gewest
werden gedurende de 18e en een deel der 19e eeuw nog
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z.g. ,,eigen drukken" uit Bartjens'. rekenboeken gedistilleerd.
Kok; Jillis, Grondige onderrichtingeover. d'arithmetica ofte
rekenkonst, synde een 't Samenspreeckinge tusschen Meester en Discipél, 1649, 8vo.
Deze uitgave werd eertijds ook wel aangeduid als ,,15
boecken euklides, yllis kock 1649."
Het was. deze schrijver, die vôlgens zijn eigen opgave
gebruik kon maken van een nog veel grooter aantal reken•
boekjes en handleidingen, dan welke ik hiervoor in chrono• logische orde heb opgesomd. Zijn opgaven zijn echter niet
alle even betrouwbaar, weshalve ik reéds vroeger een en
ander in mijn eerder aangehaald artikeltje heb gerectificeerd volgens authentieke gegevens, waardoor de volgende
somrnierlijke staat verkregen werd als:
,,Regester der reekenboecken
1569
Adriaan van gught gedruckt
1635
nicolaas petrij
1620
antonij •smyter
1641 (1644).
Charles hoornaert
1628
mathijs bruskens
1636
willem barties
1639
Marten wilckes
1639
barnardus stockman
1644
Sibrand hansz. kardinael
1636
petrus ramus (Petrus Kanius)
1640
h;c. mots
1635
pieter smits
1623
harmen willems
1626
johan coutreels (Johan Contreels)
1639
daeniel van hocke (Daniel van Houkke)
1514
gillis van hoecke
1632
C. v. Nieuwrode (C. V. Niuwrade)
1629
jan belodt
1615 (1620) 1)
jacob van der scliure
1645.
daued kock
De tusschen haakjes geplaatste eigennamen en jaartallen zijn
abusievelijk afgedrukt bij Scheepstra en Waistra, Beknopte Geschiede1-ijs van Opvoeding en Onderwijs, vooral in Nederland, bladz. 182.
1)
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willem raat .
1580
15 boecken euklidis yllis kock
.
1649;
dese sijn gemeene reekenboecken tot het gemeen.gebruijck."
Slechts enkele dezer 22 nummers 'zijn tot heden teruggevonden,
doch de dorre nomenclatuur van titels bewijst opnieuw, dat er groote
behoefte bestond aan rekenboeken, dat deze behoefte tamelijk snel
bevredigd werd en dat wel naar eisch en vraag van plaats en tijd.
lntusschen kwamen de meeste handleidingen van de Hollandsche
drukpersen, ook alweer,. doirdat Holland het rijkste 'én machtigste
gewest der Vereenide Zeveii was geworden, waar de geestelijke
behoeften ook het eerst vroegen om verzadiging.
.Doch zetten we onze bibliographie voort:
Cock,. David, De cijferkonst, benevens een korte onderrichtinge, soo van het Italiaensch boeckhouden, alsoock van de.
voornaemste hooftstucken des Koophandels. Amsterdam,
H. Tjercksz. de Vries, 3e dr. 1652, 8vo.
Een vroegere druk verscheen in 1645.
XIa. Hetzelfde, Verm. cl. S. Cock, enz., gesuyv. door Is. Le Duc,
Dordrecht, 1664, 8v0.
XIb. Hetzelfde, 5e dr. verb. en verm. door D. de Hollander, Am-.
•
sterdam, bij Gysbert de Groot 1686 8vo.
Cardinael, Sybr. Hansz., Arithmetica ofte reeckenkonst. Het
eerste, tweede, derde en vierde Schoolboeck van S. H. C.
1644, 1654, 1658—'78, 4 dln. 8vo. Amsterdam, E. Clop-.
penburgh.
.
.
-.
Coutereels, Joh., Arithmetica, 1620. 8vo.
XJIIa. Hetzelfde,. nu nieuwelijck oversien, enz. vermeerdert door
C. F. Eversdijck, Middelburg, 1658, 8vo.
Steerling. P. H., School-Cyffer-Boeck, zeer.bequaem om in
de schoolen gebruyckt te worden, en voorderlijck allendegeenen die de Rekenkonst leeren willen. Waar in een
menichte van Leersame Exëmpelen bij een vergadert, ende
ordentelijck gestelt zijn. Als oock vele subtijlicheden claerlijck vertoont ende geopenbaert werden, door P.• H. Steerling. Schoolmeester ende geadmitteert Landt-Meter tot
Alcmaer 1642.
•
.
..
Hoornaert, Ch., Arithmetica.ofte rekenkonste, Deventer, 1659,
Gietermaker, Cl. H., Arithmetica ofte rekenkonst, Amsterdam,
1661/62, 2 din. 8vo.
12

.-
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Graaf A. de, Principia arithmetica (sic!) theoretica et
practica (sic!).
Amsterdam, S. \'an Lier, 1662, 8v0.
Cyffer-boeck, inhoudende de fundamenten van d'arithmetica
Op nieuws oversien door Cornelis de Herder, Rotterdam,.
1676, 8vo.
Rademaker, H., Arithmetica ofte bouwkonstige rekeninge
Amsterdam,- Hefmannus van den Bergh, 1688, 8vo.
Coutereels, Jean, Konstigh cyfferboeck, enz. Utrecht, 1 690
Dit is een gewijzigde bewerking van nr. XIII.
Graaf, Abr. de, Wiskundigh arithmetica, enz. Op deze ordre
gebraght door A. van Dam, Amsterdam, Wed. van Gysb.
de Groot, 1696, 12 mo •
•
XXIa. Graaf Abr. de Exemplaar-boekje van de arithmetica, zijnde
: eeli vervolg van de wiskonstige arithmetica. Op ordre.
•
gebraght door A. van Dam, Amsterdam 1715, 121lo; (de
•
oorspr. uitgave dateert echter uit de 17e eeuw);
Kinckhuysen, Ger., Konstig cyferboeck, Amsterdam, P. Witteboel, 1699, 8v0:
De grondslag van al deze uitgaven op het nieer beperkte terrein
van de theorie en practijk van het rekenen was echter gelegd gewôrdèn door de oorspronkelijke werkjes van Stockmans en Van der
Schuere, mt uitzondering van de nrs. 8, 11, 19 en 21, waarin meer
speciaal de algebra, het handelsrekenen, boekhouden, meetkundig
rekenen enz. naar de behoeften des tijds en de gelegenheid des lands
op den voorgrond werden gesteld. Het verdient derhalve aanbeveling
omtrent deze standaardwerkjes in eenige nadere beschouwing te
treden. •
Aangezien van - den inhoud er van reeds een summierlijk overzicht
werd gegeven, waarbij vooral op het onmethodische der indeeling en
het onlogische der volgorde van de behandelde onderwerpen werd
gewezen, staan we hier nog enkel stil bij de uitwerking van de
stof.
• Van der Schuere vangt het eerste hoofdstuk ,Nujiieratio ofte
Tellinghe" aldus aan:
,,Die sijn ghetallen al te. namen (d.i. noemen)
niet ent vveet,
Van Rekeningh' en sal hy gheven gheen bescheet."
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In den volgenden druk wordt ,,Tellinghe" dan ook reeds
,,Naminge". Voorts: ,,Leert alle ghetallen noemen ende uytspreken,
die men int Cijfferen behoeft. -Ghetallen zijn, daer door de menichte
van eenigh dinck verclaert wart, als door een, wèrdt verclaert de
menichte van een eenich: Door twee, de menichte van twee eenighen," enz. Verder wordt.in dit hoofdstuk nog aanwijzing .gegeven,
hoe het getal benôemd moet worden, ni. van rechts naar links,
welke cijfers er iijn, dat men -onder de getallen,, - de schrijver
bedoelt natuurlijk cijfers -, onderscheidt driederlei: ,,digitus" of
,,enckel-getal", bv. 1, 3, 7, 9, ,,articulus" of ,punckt-getal", b.v.
30, 500, 8000, dus een getal yan een cijfer met een of meer nullen;
en ten slotte een ,,compositus" of ,,t'samen-ghevoeghde ghetal",
bv. 35, 705, 1102, enz. Onder de tweede soort noemt deze rekenmeester voor het eerst ,,millioen of duysent mael •duysent" en
,,bmillioen" voor ons 'billioen. In de 16e eeuwsc.he rekenboeken
kende men nog geen millioen of veelvouden daarvan
Maar overigens ziet men reeds hieruit, dat Van der Schuere en
niet heni 'zijn reeks van navolgers het cijfer voor het getal, neenit, dit
laatste niet als een abstractie beschouwt, zich met namen en feiten.
tevrëden stelt, waar zijn leerlingen zaken en begrippen te verwerken
moeten krijgen. Er wordt geen inzicht gegeven in den bouw en
de samenstelling dr getallen en die het cijfer voor een getal kende,
heette ook van dat getal zelf reeds een voorstelling te he.bben. De
definities zijn in dit en andere hoofdstukken even omslachtig als verwarrend. Het axioma wordt in zijn, bestaan en .groote beteekenis
niet erkend, nog minder onder woorden, gebracht De natuurlijke
volgorde der getallen en dus het tellen als noodzakelijk gevolg er
van blijft derhalve. een in de ruimte zwevend verschijnsel, dat den
mensch te hulpkonitbij de bewerking mèt getallen. Eveneens worden
gepasseerd de rangwaarde der cijfers in het getal en dus öok -het
verschil tusschen volstrekte en ,betrekkelijke waarde Alles moet als
een lesje gememoriseerd worden en voor zelfstandig denken is
weinig plaats, ten hoogste v,00r denken achter den ontwerper der
leerstukken aan. Natuurlijk was zulks ten eenenmale onvoldoende
voor inzicht in de getallenleer. Stockmans gaat in zijn ',,Het ghetal" niet verder dan 'een reeks van getallen uit te drukken door cijfers.
Waar zoo de opzet en inleiding was, kan nien zich indenken,
waarop de verdere gang der behandeling uitliep. Als een toevallig
maar gelukkig gevolg van de practijk leerde . Van der Schuere zijn
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pupillen optellen en aftrekken met benoemde getallen. Stockmans
laat eerst de optelling van onbenoenide getallen voorafgaan. Ook de
bepaling van optelling is bij den eerste heel watduidelijker en meer
in overeenstemming met de waarheid dan bij den tweede; Men vergelijke slechts. Van der Schuere leert dat onder ,,Additio, Tsamentellinghe" verstaan wordt: ,,van twee, drie dfte meer ghetallen, die
t'samen tellende, een somme oft ghetal maken", terwijl Stockmans
voorstelt: ,,Additie, leert 2, 3, 4, ofte meer»Sommen te gader doen
ende voegen, oft het is, vele diversche sommen .in een te vergaderen,
maeckende van veel Sommen een, beginnende van beneden
opwaerts, aende rechterhandt na de slincker,",enz. Overigens wordt
de hier voorgestelde methode bij het optellen nog steeds, in hoof dzaak gevolgd met onbewuste toepassing der uit de hoofdeigenschap
voortvloeiende secundaire eigenschappen, Welke de hier bedoelde
rekenmeesters evèneens verzwijgen.
Aangezien 'de schrijvers hun leerlingen in het rekenen hadden
onder de ,,eenvoudighen, slec-hten ende ongheleerden, mede' den
ghenen, die den middel; tijdt ofte gheleghenheydt niet en hebben om
ter Scholen te gaeri" moesten ze 'wel een middel aan de hand doen
ter zelfcontrôle, hetwelk beiden aanprezen in de bekende negenproef. Geheel aaii het rekenen met 'geld ontleend is ook Van der,
Schuere's bepaling van de aftrekking: ,,Leert aftrecken een ghetal
vaneen ander meerder getal, ende t'ghetal daer men af treckt, heet
men schult,dat'men aftreckt betalinghe, ende wat dan blijft, is de
reste." Maar de drogreden, welke hierin schuilt, is zelfs vermakelijk, want de meçstçr had beter gedaan voor het goed begrip zijner
leerlingen ,,schult" te vervangen door 'bezit en ,,betalinghe" door
schuld. Rationeeler is dan ook de uitleg van Stockmans, die de
aftrekking beschouwt als het omgekeerde van de optelling, doch
door zijn fout mde definieering der eerste hoofdbewerking ook de
bepaling der tweedernismaakt: ,,Substractie, leert een somme van
een ander te substraheren oft te trecken, teweten, de meeste van de
minste (?H.), stellende altijdt de minste onder de meeste, de selve
minste van de meeste treckende," enz. De proef op de som wordt
echter bij beiden verkregen doQr de Wetenschap,' dat de som van
aftrekker en vèrschil gelijk is aan het aftrektal.
Het zoeken van de som van eenige gelijke getallen op kortere wijze
dan door optelling, hetgeen wij vermenigvuldigen noemen, werd
door beide rekenmeesters buitengewoon cnduidelijk verklaard. Van'
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der Schuere ziet in deze hoofdbewerking: ,,Leert een getal door hem
.selven ofte door eenich ander ghetal te vermenich'uldigèn, waer toe
noodih idèse volgheiile.Tafel (vaii vermenigvuldiging) wel perfectelijck van buyten.te connen." Hij maakte er dus een kunstbewerking van, die haar instrument vond in de tafels van vermenigvuldiging in plaats van het wzen te zoeken in een voortgezette optel-
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De deeling.bij Van der Schuere:

ling. Stockmans had het beter begrepen, doch.zijn omschrijving van
het begrip vermenigvuldiging laat aan duidelijkheid weer .alles te
wenschen over: ,,De Multiplicatie die leert het een ghetal door een
ander te vermeerderen, dat is soo veel als den Multiplicatuer of t den
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Multipliceerder in hem selven besluyt ende bevangt, soo menichmaels te Multipliceren, te vernieerderen, oft te augmenteren den:
nomber oft ghetal d'welck men begheert te Multipliceeren.". En dit
wordt n.b.! geschreven, zonder dat eerst verklaard is, welke betee
kenis aan • de gebruikte termen gehécht moet worden! De tafels
vanvermenigvuldigiiig, die' Stockman als reeds gemeld werd, v'56r
de optelling.plaatst, met de toevoeging ,,Die in't Cyfferen,-Rekenen,
ende tellen wil prospereren, Moet deze Multiplicatie neerstelijck
observeren," herhaalt hij in hét hoofdstuk der ,,Multiplicatie" door
inlijsting van de ,,Tabvla Pitagorica, het bekende Pythagorische
kwadraat, waaruit de tâfels tot en niet die van 12 door de leerlingen gememoriseerd moést worden. Qok Van der. Schuere
richt zijn tafels door accolades op deze wijze 'in en leerde aldus- de
getallen 1-12 respectievelijk met die van 1-12 vermenigvuldigen
en de verkregen producten van buiten leeren. Overigens 'was de
behandeling dezer hoofdbewerking, gelijk w die nog heden kennen
en toepassen.
Met de deeling valt die gelijkenis niet zoo sprekend uit. ,,Deelinghe
leert een ghètal deelen in 2. 3. 4 ofte meer 'ghelijcke deelen,
contrarie dan in Multiplicatio het vermenichvuldighen gheleert is,"
vertelt Van der Schuere als inleiding tot dezé hoofdbewerking.
We vindeii hierin teru'g onze huidige bepaling van de verdeelingsdeeling: 'het verdeelen van een grootheid in eenige gelijke
deelen, wanneer het- deeltal benoemd en de deeler onbenoemd is,
voorzoover het geldt het eerste gedeelte der definitie van Van der
Schuere, doch in het kader van zijn 'verklaring had hij beter de
typeering van de deeling als het tegengestelde der vermenigvuldiging kunnen weglaten. Daarentegen 'vinden we bij Stockmans
geheel de definitie der verhoudingsdeeling terug: hoe veel maal
is de eene grootheid in de andere begrepen in het geval als deeltal
en deeler beide benoemde getallen zijn, hetgeen' de rekenmeester
aldus zegt: ,,De Divisie Leert deelen d'een somine met een ander,
ende te besien hoe menichmaels een ghetal ofte somme in een ander
begrepen is." Doch later weet hij ook nog van. de tweede soort
deeling te spreken: ,,Oft het is een ghetal in. veel ghelijcke deden
te deylen, bewijsende 'hoe dickwils een ghetal oft somnie in een
ander meerder bevonden wordt,". enz. Doc.h beider redeneering
scheen niet logisch genoeg fe zijn, om tot de eenvotidige gevolgtrekking te komen, dat de deeling in wezen niets anders is dan een
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bewerking, die op kortere wijze dan door gewone aftrekking leert
vindeii,.hoe menigrnaal.een getal van een ander getal kan worden
afgetrokken, m.a;w. hoe vaak een getal op een ander. begrepen is.
De uitvoering dezer hoofdbewerking.was minder .eenvoudig, dan
wij ze thans kennen. Ter kenschetsing neem ik uit het boekje van
Van der Schuere een door dezen uitgewerkt geval met toelichting,
dus van liet type der verdeelingsdeeling. . . . . .
Wildy 495, deelen in, twee ghelijcke deelen,
doet hem alsoo, stelt eerst t'ghetal dat ghedeelt sal
worden, ende het deelende ghetal daer onder aen
de slincker handt,. als hier neffens de 2. onder 4,
' (L
nde seght, hoe menich mael 2. hebbe ick in 4.
247..
comt 2. mael, die schrijft achter, want 2. mael 2.
is 4, deurstreept dan 2. ende 4, en de stelt 2.
.achterwaerts onder 9, segghende, .hoe menich mael
2. heb ick in 9, comt 4. . mael, schrijft dat achter,.
want 4. mâel 2. is 8, van 9. blijf.t 1. dat ghy. boven
de 9. stellen sult, ende deurstrepen 2. ende 9, stel- ,
lende dan 2. onder de 5. seght, hoe menichmael 2.
heb ic in 1.5, comt 7. mael, dat schrijft achter., ende 2 / 495 \ 247
.2
blijft 1. stelt dat boven 5. ende teeckenet af voor 2.. 4
reste die onverdeelt blijft, als min .zijnde dan het 2.. (
deelende .ghetal."
'
4
.
2
Deze, althans 'voor een k.inderverstand wegens
15
haar omslachtigheid, min begrijpelijke redeneering 2
! 4.. i.
zouden wij . aldus kunnen voorstellen, daarbij in
plaats van naar boven, naar beneden 'werkende
Bij Van der Schuere treft men den term quotient nog niet aan,
wel bij Stockmans in diens druk van 1637.
Doordat de getallen in de deeling 'naar boven en onder telkens'
in hun geheel wordenvermenigyuldigd met elk rangcijfer van het
quotient, is de redeneering buitengewoon omsiachtig en de uitwerking alles behalve, overzichtelijk. Zoo vullen. b'ij .Stockmans een paar
uitgewerkte ,,exempels" een 8-tal compres gedrukte bladzijden
verklaring!.. Toch duurde het tot diep in de 18e eeuw,, voor men
het noodig vond, naar een gemakkelijker .deelingsmethode om te
zien, die men dan ook eindelijk vond., in den huidigen vorm van de
bewerking. . .. :
De ,,.proeve" was al even lastig .in het bekende St. Andrieskruis,
........

....
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doch ook - maakte Van der Schuere reedsgebruik van de eigensÇhap, dat bij eèn opgaande deeling hef deeltal gelijk is aan deeler
X quotient (+ rest): ,,Ofte multipliceert het uytcomende met het
deelende, daer by adderende de reste, ende riioet comen het ghetal
dat ghediviseert wort,". het laatSté geval aldus.
Na de deeling volgt bij Stockrnans toepassing van- deze hoofdbewerking en die der vermenigvuldiging in het herleiden dér vele
muntsoorten, welke in de Zeven Provinciën .en ook daarbuiteti gangbaar waren. Hij noemt dit hoofdstuk ,,Reductio van gelde", waaraan toegevoegd is een z.g. ,,Tafel van worpinghe," in welke een
aanwijzing gegeven Wordt, op welke wijze vlug •herleid kunnën
worden stooters en braspenningen of - oortjes An deelen van een
gulden.. Dat hij• echter hiermee in rekeikundigen zin reeds lang het
terrein der breuken had betreden, schijnt niet tot den schrijver te
zijn doorgedrongen.. Van der Schuere .handelde dan ook logischer
door de practijktdepassing van ,,Cleene Gelden, Maten ende
Ghewichten tot deelen van hare groote te brenghen," te laten volgen
op de theorie van het gelijknaniig maken van breuken.
Wat de practische toepassing der hoofdbewerkingen betreft, vindt
men hier telkens opgaven met het antwoord er bij achter een behandeld gedeelte theorie, na de uitgewerkte voorbeelden van den schrijver. In dit opzicht komen de oude rekenboekjes wel eenigszins
overeen met de huidige schoolboekjes ,,voor den onderwijzer" met
antwoorden achter de som ter bevordering van een vlotte môndelinge. of schriftelijke correctie. Ook is het merkwaardig te kunnen
opmerken, hoe die opgaven bijna altijd berekeningen met geld
bevatten. Eigenlijk worden hier ook niet 4 hoofdbewerkingen, maar
vijf z.g. ,,species" behandeId, daar de ,,telling" voor de eerste
hoofdbewerking doorging als gevolg van een gebrekkig inzicht
in de getallenleer.
•
Na de hoofdbewerkingen volgde zonder ,,specie"-aanduiding bij
Van derSchuere de ,,Regel van Drieën, door hem en anderen ,,Gul-.
dèn Reghel," ,,Reghel van Proportien," enz. genoemd. Dit laatste
klinkt wel vreemd als de leer der proporties zelve eerst achteraan
in het boekske een plaatsje vindt. Doch voor den schrijver was de
• beroemde regel van drieën de zuiver rekenkundige toepassing van
• vermenigvuldiging en deeling samen. Hier is het weer dezelfde fout,
die ik boven reeds signaleerde. inzake Stockmans' toepassing van
breuken in de herleiding der muntsoorten, voordat nog de breukçn
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haar beurt'haddengèkregen. En niets - er van, dat de regel; van
drieën een bewerking is tot het vinden van' een getal, door' het'als
vierden- term eener -evenredighëid - te - beschouwen: - - - Overigens is er bij dit hobfdstuk wel terdege reden voor, 'om te
wijzen op het-belang der: oude rekenboeken voor onze kënnis der
economische geschiedenis, die der cultuurhistorie van het vaderland,
alsmede ten dienste van de lexicologie van vroegere' eeuwen. De
prijs der goederen, de soort -der verhandelde. waren, de sprongen
in het doolhof der oneindige verscheidenheid van gangbare munten,
wij volgen - ze alle met aandacht- bij het - door.blader"en van dit
gedeelte uit de practijk. Aan Van der Schuere's rekenboek ontieen.
ik- bijv. woorden als ,,vettewarier", t), een ,,last Boter" voor- 12
tonnen, ,,passement" 2), ,,carsey" 3) - ,, stamettn"'), ,,stucken
naturellen" ), ,,garen-vat", ,,loots garen", een ,,last assche," ,,Haerlems Vidslaken", ,,ghelovet.. wordt" s'), ,,'t Roet" 7) enz. En zoo
zou r meer van het prachtigste illustratie-materiaal vertoond kunnen worden
Na de hoofdbewerkingen - met geheéle getallen komen we dan
Winkelier in vetwaren en oliën: kaarsen, vetten, smeer, olie, teer,
pek, traan, enz.
-Omboordsel van goud- en zilverdraaci, dat tot sieraad op kléederen
dient.
Grof, geleperd 'laken.
4)'
Zekere grove wollen stof.
- . •--5)
-Stof, die gekleurd, geverfd, bewerkt was in tegënstelling met
onbewerkte, ongebleekte, ongeverfde 'stof.
.
.
0)
B.v. ,,Soo een ellé Lijnwaet ghelovet- wordt 5 st. 3 -p. ende. mn
dingt af", enz. hetgeen doet herinneren aan ons: loven en bieden,
m.a.w. als, iets aangeboden wordt vöor, geprijsd wordt op.
Vet, sn'eer, ook wel talk 'en vet voor kaarsen vandaar het 16e
eeuw-sche ,,kersroet" of ,,keersruyt": „Soó eenei'i Osse cost 84 guldens,
ende men betaelt voor excijns '13 stuijvers van 't slagh-gelt (slagers- loon,) ende andere oncosten zijn .4 guld. 8 stiiyv., daeientéghen vercoopt m'en de Huyt voor 6 gulden, 15 stuyv. ende 't Roet weghende
15 4L tot 3 stuyv. dek 'ui
Hoe veel W. vleesch. moet den Osser uytbreiighen, op dat het come te staen op '2 stu. elck -pont?"
Ter typeerin-g van het maatschappelijk leven dier dagen noem ik,
verder nog uit ht hfst. ,,Reghel van Drie in 't gebroken": ,,twijn",
- ,,smallen", ,,loerman", ,,Scheer-wolle", ,,Plock-wolle", ,,Vriéssche Boter", - ,,Ammelakens", ,,Cap-ravens", ,,Bofken", ,,Back-gelt", ,;Balen
Meede" enz. - '- -
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met een sprongetje over den regel van drieën hij dë breuken, waarbij
weer de cijfervoorstellingen de getalbegrippen moeten vervangén,
a!s de schrijvers probeeren, om duidëlijk te maken wat breuken zijn.
Natuurlijk gelukt dit op zulk een wij ze slecht. Van het nauwe
verband tusschen deeling en breuken wordt niet gerpt. De cijfers,
10
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.Volcht den Regel van dryen iut gheheel.

•

IØ tvp u nu beCLfle fonbamenren Arizhmerke& (te
jf ipciien ffl!t gcl)eete enbe (n't gebohi)tjcb
be ii oubrrrtcl)c cii cjelcrtc m't lange / bie u ol boot CE:
nenptroou (omallennbcreregtilen/ bagtjeneûpo:
pofitien te lectcn-ucrflarn eü te folberen) bicuen ruilen:
oo W;lten ip nu bootaen ooch be flubere regulë bte
allen 4loop' teÖCn/€ramerø oft dloopm anø / feer nut,
begunem enbe potijteljche 30nhtu't lange berclar,cü
tip o;te flellen, jlÇlaet gemercbt bat onmogeljdien t
betbe te Ii eren (eltbt oorti 10 fonber Wet gljelutt ee
Blz. 104 van Sfockmans' Aritmetica.

die breuken moeten voorstellen met de getalwaarde er achter, worden
gewoon neergeschreven ter verklaring van het begrip ,,breuken",
zonder de essentieele kenmerken van deze getalvormen nader aan
te geven.
Ook hier moet dus de cijfervoorstelling dienen als surrogaat voor
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het getalbegrip. Maar voor het onderwijs is de ,,Ersatz" van
slecht gehalte, want wat tot de kennis der zaak moest leiden, werd
op die wijze stechts.een voorstelling yan haar uiterlijke gedaante. Op
zijn best werd het werken met de breukcijfers een rekenspelletje
zonder inhoud en blijvende waarde, van geen beteekenis voor de
- Dcn:Reghel van Dryen in'r geheel.
. los
jebben ben 10. . €, tengen boet te kfen)$bnbtr cetli
eue te boren Wet geleert te tjet,ben be bootjaenbe fon
bamenten ' jae fwaerljthen 0fl bp nat onmogelnctxen
(onberbe (elbe ecntgen re(JtJeI/ queflie oft popofittete
Çolberen: Mo Wilt neerliiulcpbt boen De felbe Wel te
Ieecenop Dat çfljp baer boot bequaem meuttit b3 obm
anDere aeoulntte bCtftacn / ban De Welche ben regjd
ban bpen ben.alberbrquaemftcn nutflen / tube pofij
tefjchften i' Want befen rcOtjet WelberIlacnbe / fo fule
qljp alle De anDer ttctjtcichen berjben tube berftaen.
efcn Uettjcl obl ban (ommiutje gbenoemt ben
43uWen Uegtiel / baer meDe 30n Wecrblctjepbt tube
beuct)tfnWjfenÖg, Dan ben gLombaerbtn Wobt tjp
11enoernt ben laeotjel ban Zrp. Goeh ban fommt
gtje Den Lrqtjel ban popotten. Jmaer gtjemepne tUchen W02bc Ijn teu iet;et ban pcn gtjeuoemt#
om Dat ftp bp Detwntie gijetolen (om tot-henmife beØ
btcrben te comen) in ijemfelben hellupt / ban WdtIie
bie goetalen (jet eer lie tube Liet LelIe/oft berDe maltan.
beren mott otjelUch 3ij0 ice Wcten/ ban tenen name
tube natuerei enoe D'nubbetfte to een anDer bebnpbg21
De fahe. jlJaer oft gljcbeurtie Dat een ban beÇe buie
ofletaten oft ooch Wel alle D2te te (amen (b'Wiich bfci
1t1110 glJ*fttct) biberfelje namen babbenial0 gutbenØ
llupb. pen. pan, fcijcI, ejjoo, laft. muD. fctjcp. enbè alfa
b";to 1 foo moetmenfe tot baren drpnfieu name btn
• gfteu t tube alfEran ben ttieeben met ben DerDen te fa
• men JJZOu(upltcereni tube t'poburht ban DIen Ibet ben
cerfhn te biuiberen / cubt Warter alfban upt romt 10
ben tivecbcn oftetale Jjcijjchfojmtcij / te Wetm/ ben
facit baer De queliie af WaØienbe InDien alfulchenfactt
• ban clepne fubflantie ti foometmgnt tôt een groo
Ier b2entJen/alfoo t'frlbe tjfer nat t n't langije genoectj.
•faem gljeLeert tube gijefitu (al WoDeni tube Inben ecc
$ten met pon.feJ)eI ,grog,eutjç Dau na met gul flup.pen.
Jk
t0
Blz. 105, De Regel van Drieën in Stoékikians' Aritmetica.

ontwikkeling en het verstandelijk inzicht. Op een en dezelfde bladzij de maakt b.v. Stockmans de sprong van t naar 12 1 13 en 5/4,
terwijl de eerstgenoemde breuk nota bene voor 1 /2 wordt geplaatst.
Achter elke breuk in cijfers wordt eenvoudig de waarde in letters
geplaatst b.v. ,,1/4 doet een vierendeel, 1 / 2 een helft, '/3 een derden-
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deel", enz. en daarmee uit. Van der Schuere ontwerpt in ieder geval
nog een breukentafel, waarbij in .de bovenste rij de eenheid verdeeld
wordt in halveïi, derden, vierden enz. tot negende deelen toe, Waarna
in de daaronder v&lgende rijen van de breuk telkens een dier gelijke
deelen wordt afgetrokken, hetgeen wel ietwat beter tot het inzicht
in den bouw en de samenstelling van het ,,breuken-lichaem" moest
meewerken, doch de zaak' voor'het begijpen nog verre van gemakkelijk maale.,. Aldus:
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'Bij de hôofdbewerkingen der breuken, weer ,,species" genoemd
en vijf in getal, werden dezelfde kunststukjes vertoond, die we
thans nog kennen, maar die we mi ook door eigenschappen bewijsbaar kunnen maken, waartoe destijds niet d? minste poging werd
ondernomen. Als voorbeeld haal ik hier enkel aan, hoe een breuk.
door een breuk gedéeld wordt, waarvoor Stockmans het volgènde
spelletje liet zien: '
,,Item wildy Divideren ghebro2
3
3
ken met ghebroken, soo Multiplimet - ende .komt 1—
5
7
S
ceert altijdts door . .'t cruys ende .
. want:
alsoo ghy mde navolghende
Exenipelen
sién ende leeren
.
21
.meucht, die u als patroonen om
- -met -- ---)<-'-5-7
na te wercken dienen sullen,
15
nierckt als waer met s.taet; dient .
.
in .plaets van het kruys, want door
,
komt o f l-'
'
't kruys gewerckt worden moet,
als Divideert",
hetgeen thans heel, wat eenvoudiger wordt uitgevoerd:
-

321_ 2'
337
_ 15_ 1 5
5•73 X 5_

.
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• Het derde gedeelte der theoretische beschouwingeri wordt aangeduid als ,,Practica", waarbij nogmaals de hoofdbewerkingen
gerepeteerd worden, doch -waarin het meest uitvoerig aandacht
geschonken wordt aan het gebruikelijke stelsel van munten, maten
en gewichten. Hiertoe behoort ook de.,,Rekeninghe voor Cassiers,"
die speciaal noodig was met het oog op de onderscheiden hier en
in het huitenlând circulèerende muntenvoorraad. Uit enkele vraagstukken excerpeer -ik een staatje als beeld van die verscheidenheid:
,;Croonen tot 6 st. 8 p.; Philippus Daelder ghelt 51 stuyvers;
Mentelt 8 cluyten voor eenen hoop ende een cluyt doet 21% guld.; .
Den Angelot -doet 5 gulden 8 stuyv.; Croonen van 63 stuyvers;
Pistoletten tot 3 gulden; Rijcxdaelders tot 46- st.; Gout-guldens tot
28 stu.; Eener Reael van achten doet 45 st.; Van een dobbel
stuyvers gaen 4 'stucken in 't worp; Ruyters Blancken, doende elck
tuyv.; gouden Conincx-daelders tot 55 stuyvers, (doch) die
i'naer weert en zijn-54 stuvers"; enz.
- Na, dit- derde stuk is het eigenlijk afgeloopen met de ,;beschouwende rekenkennisse." - Dan beginnen ih warheid de kunststukjes
van' het goochelen, met cijfers langs de kronkelpaden der talrijke
regels, zoodat 11 van het boekje, door Van der Schuere samengesteld, globaal genomen 'rekenkunde -, of wat als zoodanig daar voor gehouden werd -, met bijbehoorende vraagstukken bevat en
sommén met -Ijet oog öp de practijk, doch lang niet altijd ontleend
aan de' praçtijk, althans allerminst van practisch belang. • In de laatste hoofdstukken komen echter de evenredigheden, verhoudingen en
worteltrekking nog evenneuswijsom het hoekje kijken.
Het- zou echtér ondoenlijk zijn, op al die practijksommen nog,
in den breede de aandacht te vestigen. Ik volsta dan ook - met de
kortst mogelijke samenvatting. De ,,Reghel van gheselschap" vinden we terug in,onze berekening, van aandeel in winst en verlies
bij -den handel in compagnie, evenals de ,,Facteur rekeninghe" vergeleken kan worden met den hûidigen commissiehandel 'en daaruit
voôrtvloeiende bepaling van het commissionnairs- ,en makelaarsloon,
gebaseerd op een zeker percentage aandeelen in den gemeenschappelijken handel. We vinden in deze en voorgaânde sommen-,,vormen" 'zeer sprekende en levende historische beelden uit den tijd
zelf. Een paar voorbeelden slechts uit het hoofdstuk ,,Verkeerden
Reghel van Drien." -Aan de talrijke stedenbelégeringen uit den tijd,
dat Van der Schuere 'zijn boekje schreef; herinneren vraagstukken
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als het volgende: ,,Soo in een Stadt zijn 29400 Menschen die
ghevictuailleert zijn voor 3 Jaer ende 7 Maenden, ende dat- daer
terstont uyt-trecken 12000. Menschen, Hoe veel tijdts sullen de
blijvénde daer bij leven? En .dè dagelijksche gedachte aan het
gevecht ter zee vindt-haar uitdrukking-in een sôm als deze: - ,,Ist
39t
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Blz. 380 uit Stockmans' Aritmetica.
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dat in de Hollantsche Vlote uytvarende A 9 1599 in Mey, gheordonneert zijn te varen 29400 Soldaten, ende datse Victuaille hebben
voor 3. Jaer 7 Maenden, Hoe veel sullen der selver Soldaten moeten
t'huys blijven op datse kost hebben voor 6 19 /348 Jaer?"
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• Doch als' ik het hier heb over waardevolle historische memorabilia in zulke vraagstukjes, mag ik evenmin nalaten U de keerzijde
der medaille te laten zien. Het, .is bekend, dat onze voorvaderen
op het stuk der zeden grover waren, dan men het onder de massa
in onzen tijd gedoogt. Doch' hoe de ideeënwereld der spes patriae
(ç
Den Reghel Virginum,
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Blz; 381. Een der practische regels uit Stockmans' Arit.metica.

destijds mismaakt werd, waar het gold de natuurgeheimen, kan niet
betèr dan door de volgende voorbeelden, ontleend aan de bereke•ningen over ,,Erfdeelinghe", geïllustreerd worden. Juist omdat 'op
dit punt nog weinig de aandacht is gevestigd, meen ik goed te , doen,
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een paar sprekende citaten uit dat soort sommen hier te doen
afdrukken. 1)
,,Eenen Man overlijdende, laet achter eene bedrucktè bevruchte
Vrouwe,. hebbende sijn Testament ghernaeckt, dat, soo Godt ter
tijdt haerder baringhe, haer verleende. eenen Sone, dien soude hebben 3/4 des goets, ende sy de reste, waert daer en teghen een
Dochter, soo soude sy selve hebben 3/5 des goets, ende de Dochter
de reste. Nae des Mans doodt baerde sy eenen Sone met een Dochter, Hoe veel comt elck dan, .om des Mans uytersten wille niet te
verbreken, soo 't goet weerdich bevonden wordt 47519 guldens."
,,Eenen overleden Marn achter-ghelaten hebbende een bevruchte
Vrouwe met 3175guldens, heeft sijn Testament ghemaeckt, dat,
so Godt haer Moeder hete worden van eenen Sone, dien soude. 3.
maal soo veel hebben als. de Moeder: maer, Soo t'Kindt een Dochter ware, dat en soude maer. hebben half soo veel als de Moeder,
Soo ontfangt sy ter tijdt haerder baringhe eenen Sone •met een
Dochter, ende een Hermaphroditus, dat is, half Man, half Vrouwe.
Hoe veel sal elck dan hebben, op dat des Mans verbondtonver broken blijve.'.'
Behalve het onkinderlijk en onpractisch karakter dezer vragstukken, zou dë inhoud daarvan ook aanleiding kunnen zijn,, om nader
stil te staan bij de eigenaardige verhoudingen, welke destijds door
het vigeerende erfrecht werden geschapen. Het zou mij verder lusten, om over het handels-etiket van de andere sommen in de
volgende hoofdstukken in nadere beschouwingen te treden. Doch ter
wille van de waarheid, in het Fransche spreekwôord uitgedrukt:
,,Le secret d'ennuyer est celui de toutdire" eindig ik met verwijzing
naar het vele belangrijke materiaal,hetwelk de rekenboekjes aanbieden en dat hier nog onbesproken moest blijven.
Resumeerende som ik hier nog enkele niethodische eigenschappen
der boekjes op. Het rekenen werd volmaakt als een kunstje
beoefend. De hoofdbewerkingen besloegen de voornaamste plaats
en werden naar een gegeven voorbeeld machinaal beoefend. De
') Versluys vermeldt in Zijne Beknopte Geschiedenis der Wiskunde
93) dat dit soort vraagstukken van Romeinschen oorsprong is.
Nog heden ten dage treft men dergelijke vraagstukken, die quaesties
van erfrecht en niet van wiskunde zijn, in wiskundehoeken aan! Zie
Derksen en De Laive Algebra 1 (lie druk 1919), bldz. 147-148; (Noot
van de Redactie). -
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vraagstukken kenmerkten zich door een omslachtige redactie en
geleken vaak korte verhalen. Van de rekenkundige waarh'eden
werd geen bevattelijke verklaring gegeven en de eigenschappen der
theorie van het' rekenen werden zoo goed als niet omschreven, zoodat '
de wetenschappelijke grondslag ontbrak. Voorzoover er nog wel
regels, stellingen en bepalingen werden aangeroerd of onder woorden gebracht, moesten deze door de leerlingen langs mechanischen
weg gememoriseerd worden, gelijk de kennis er van hun ook aangebracht werd. Bovenal was het te betreuren, dat de . kennis van
de namen der cijfers ën der getallen voor de kennis der hoeveelheden gold.. Dat de' getallen abstracties zijn, was nog niet helder;
de deductieve methode werd te veel toegepast. Aanschouwelijk
rekenen was nog geenszins alpha en omega géworden van alle
rekenonderwijs, vooral van dat aan beginnelingen. De oude rekenmeesters van Claes Pietersz, Jacob van der Schuere en Stockmans,
Bartjens en hun volgelingen tot Van Olm uit. de 18e eeuw 'incluis
dachten nog aan geen aanschouwingsmiddelen: voor hen was het
cijfer het getal en wie tellen kon had reeds een voorstelling van de
hoevéelheden!
Dat waren de algemeene gebreken van de treffende rij der vele
17e .eetiwsche rekenboeken, welke hier te lande verschenen zijn. En
zij golden ook in 't bijzonder de in dit opstel. nader besproken werkjes van Van der Schuere en Stockmans. Want het nieuwe beginsel,
dat de eerstgenoemde preclikte in zijn opdracht 1) en getracht heeft
toe te passen in zijn werk, was nog in geen.geval voldoende. vooi
degelijk rekenonderwijs naar onze begrippen. 'Voor hun tijd hebben de schrijvers, echter pionierswerk, vruchtbaar werk en werk
van blijvende waarde geleverd. Laat ons dat in, dankbaarheid als
een stille hulde aan hun waardige nagedachtenis bedenken.
Ginneken, Juli 1924.
,,Certain Orateur ancien, digne de haute recommendation, dist,
que l'inst.ruction (donnô par maniere de questions ou exemples) a
beaucoup plus d'efficace '& vertu, que les paroles nuës, d'autant que les exemples excitent assez plus vivement les courages humains il
comprehension de ce, dont ils sont desireux". Doch dit was nog niet
de levende aanschouwing, waarvan we thans uitgaan hij het onderwijs!
.1)
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DER FUNKTIONSBEGRIFF IN DEN HÖHEREN
SCI-IULEN DEUTSCHLANDS 1
)

VON

W. LIETZMANN IN GÖTTINGEN.

Der Funktionsbegriff ist zum Kennzeichen geworden für die
grosse mathématischeRefornibewegung, die etwa um 1900, zunichst
von Deutschland und Frankreich ausgehend, den mathematischen
Unterricht wohi aller Kulturlinder nach und nach ergriffen hat.
Allerdings ist zweièrlei dazu zu bemerken: Einmal hat diese Reform
nicht nur die Einführung des Funktionsbegriffes bewirkt und sonist
nichts, und zum andern hat sie nicht etwa Funktionen als etwas ganz
Neues dem Lehrstoff der höheren Schulen einverieibt. Funktionen
waren immer schon in Tabellenform, ich erinnere nur an die trigonometrischen Funktionen undNdie Logarithrnen, oder in graphischer
Form - hierhin gehört, wenni man will, die ganze analytische Geometrie - an höheren Schulen berücksichtigt worden. Aber das Entscheidende war, dass der ganze arithmetisch-algebraische Unterricht
von Anfang an ,,wie von einem Ferment", so hat man gesagt, voni
Funktionsbegriff durchsetzt werden solite.
Ich möchte Ihnen nun heute nicht über die grundsitzlichen Dinge
sprechen, von Zweck und Ziel dieser Behandlung des Funktionsbegriffes, von der dadurch erreichten Schulung in formaler und
inaterialer Hinsicht, ich will vielmehr einige didaktische Probleme
lierausgreifen, die die unmittelbare Unterrichtserfahrung zur Erörterung stellt. Ich muss um Nachsicht bitten, wenn ich Ihnen dabei
teilweise Bekanntes vortrage; es ist immer ein schwieriges Ding,
wenn jemand in einem ihm nicht ganz bekannten -Lande über
Schulerfahrungen spricht.
Damit wir uns von vornherein üher die zeitliche Eingliederung
der zu behandelnden Kapitel der Funktions!ehre klar sind, steile
Nach einem im Padagogischeri Institut der UniversitiLt Amsterdam gehaltenen Vortrage.
1)
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ich eine vergleichende Uebersicht des hollândischen und des deutschen Schulsystems gegenüber. Sie erkennen zunchst in der leicht
lesbaren Darsteilung der Fig. 1 das Schema des auf der 6-stufigen
Volksschule aufbauenden höheren Schulwesens. Ihres Landes, wobei

Fig. 1. Holland.

ich auch die .M.U.L.O. mit einbezogen und H.B.S. und Gymnasium
nebeneinander gesteilt habe; .ich htte noch die Lyzeen hinzufügen
können, die H.B.S. und Gymnasium unten wihrend zweier Klassen in
einem gemeinsamen Unterbau vereinigen.
- In der .deutschen Schule, die das Schema von Fig. 2 wiedergibt,
sehen Sie zunchst als allen gemeinsamen Unterbau eine im Gegen-
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Fig. 2. DeutsChiand.

satz zu Ihren 6 Jahren nur 4 jihrige ,,Grundschule". Von hier gehen
die Schüler zu der ,,grundsUindigen höheren Schulen", diè 9 Jahresstufen umfasst. Man beachte, dass also der Weg zur Reife 13 Jahre
umfasst, nicht 12 oderil, wie bei Ihnen. Man dringt auch bei
ains zu einer Verringerung auf 12 Jahre. Der Versuch des Staates
Hamburg, das durch eine nur 8-jhrige grundstindige höhere Sçhule
zu erreichen, .ist als geschëitert anzusehen. Dagegen treten viele
dafür em, wenigstens gut begabte Scliüler die Grundschule berèits
in drei Jahren durchlaufen zu lassen. Früher war das allgememn
üblich, als es noch besondere ,,Vorschulen" für soiche Schüler gab,
die beabsichtigten, in eine höhere Schule überzugehen. Diese Vorschulen sind aber überall abgeschafft worden.
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19 1
Es spielt für uni s im Augenblick kêinë Rolle, vdn Wëlchem T3'
die grundstndi Anstalt it, ob' Ôynitiitün odët OberréIschül
die ëtwa Ihrer H.B.S. entsjicht oder aber Rëlg'mnskirii od
auch eine der anderen älteren oder neuèn dávóii ëtwas âbijeiëhenden Formen. Wir befinden uns gegenwrtig in den verschiedenen
Staaten Deutschiands (das höhere Schulwesen ist letzten Endes
Sache der einzelnen Staaten, nicht des Reiches!) in einer Periode
der Netigestaltung, deren Einzelheiten verstnd1ich zu machen einen
Vortrag für sich beanspruchen würde.
Ich muss nun aber Ihre Aufmerksamkeit noch auf einen anderen
Zugang zur Hochschulreife lenken. Die nicht zur höheren Schule
gehenden Schüler bleiben noch 4 Jahre schulpflichtig iind besuchen
die mit den Grundschulen unmittelbar verbundenen Volksschulen.
Es ist nun aber 'neuerdings möglich, nach dem 7. Jahre in eine
,,Aufbauschule" überzugehen, die in weiteren 6 Jahren gleichfalls
zur Hochschulreife führt. Auch hier kommen mehrere Typen vor, die
nher zu kennzeichnen sich hier erübrigt. Soicher Aufbauschulen
wird Preussen jetzt zu Ostern 1925 schon nahe an 100 haben.
Ich habe in die einzelnen Kistchen der Figur unsere von der
hôllândischen abweichende Klassenbezeichnung hineingeschrieben.
Die Klassen Sextâ (VI) bis Quarta. (IV) bilden die Unterstufe,.
Üntertertia (U III) bis Untersekunda (U II) die Mittelstufe, Obersekunda (0 II) bis Oberprima (0 1) die Oberstufe. Vielleicht
erwarten Sie von mir auch die Angabe der Wochenstundenzahlen
für Mathematik. Diesem Wunsch kann ich nicht willfahren. Die'
Zahlen sind in den verschiedenen Typen und obendrein in den.
verschiedenen Staaten ganz verschieden, zum Teil sind sie gerade
jetzt stark umstritten. Sie schwanken zwischen 3 als Minimum undl
6, in Sonderfllen auch noch etwas mehr, als Maximum.
Es ist im Rahmen &nes kurzen Vortrages unmöglich, das Emgreifen des Funktionsbegriffes in den Lehrstoff der höheren Schulen
systematisch 'zu verf olgen, selbst wenn man sich auf Andeutungen.
beschrânken wollte. Ich verweise denjenigen, der eine solche geschiossene Darstellung sucht, auf die didaktische Literatur 1) oder
auf eines der aus der praktischen Erfahrung heraus entstandenen
Ich darf etwa auf den entsprèchenden Band meiner Methodik.
verweisen: W. Lietzinann, Methodik des mathematischen Unterrichts,
H. Band, 2 Aufi., Leipzig, QueIle und Meyèr: 1923;
1)
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Schulbücher; wie wir derèri in leutschlrd eine gae Anzahi
Ïiâbèi 1). liii iibrigèn habéli Sie ja aucli iii der hollndischen Lehiiiicfihiteratur Beispiele soichér Lèhrgnge. Ich béâbsichtige viélmehr,
einigé besondéè, zumeist in unserer deutschen Didaktik noch
umstrittene Noblénie aus dem rakisëhen ijnfêtricht herausiugréifen
und Ihnen vorzüführèn.
Icli beinné mii détn iroblem d. èinpirischen Funktionen. Soli
rnii an den Beginn dèr Beschiftigung mit dem Funktionsbegriff
ire gewiérmassen propdeutische Behandiung stellen, wobei man
an der Hand empirischer Funktionen mit einer Reihe grundlegender
Begriffe vertraut macht? Als soiche Èigenschaften kommen etwa
in Betracht: Darstellungsmöglichkeit in Tabellenform, ingraphischer
diid in analytischer Form und Ineinandergreifen der verschiedenen
Arten, Stetigkeit und Unstètgkeit, Eindeutigkeit und Mehrdeutigkeit, Stëigung, Fiicheninhal't, Periodizitt, Vergleich vèrwandter
Kurven, Addition (Superposition), Multiplikation ûsf.
Die Stimmen, die gelegeiitlich gegen dieses Kapitel laut gevorden
sind, richten sich nicht so sehf gegen diese Einführung an sich, als
vieimehr gegen dié Wahi der BeispieIe. Es sielt dabei.die Eulersche Beschrtnkung des Funktionsbegriffes auf analytisch fassbare
Funktionen eine Rolle, die weitergehende Dirichietsche Fassung
wird, wohi oft aus Unkënntnis, abgelehnt. Man spottet über die
mannigfachen Beisjieie rein erfahruhgsmissig gegebener Funktionen aus der Physik, den Naturwissenschaften, dem praktischen
Leben; man spricht von einem Bilderbuch, oder man sagt, die
hysikaiischen Beispiele gehörten in dié Physik, nicht in die Matheniatik. Ich bin anderer Ansicht; dann würden auch physikaiische
Anwendungen der Gléichungslehre in die Physik und nicht in die
Mathematik gehören. Ich möchte Ihnen hier ein paar Beispiele aus
dem Gebiet der empirischen Funktionen .vorführen, die man vielfach mm Unterricht abseits liegen lsst. Sie sollen zweierlei zeigen:
Einmal, dass die Mathematik auch zur staatsbürgerlichen Erziehung
iieitragen kann, zum anderen, dass die empirischen Funktionen nicht
nur fir den-arithmetischen Anfangsunterricht, sondern auch in den
oberen Klassen Bedeutung haben können.
V.erg. z. B. W. Lie tzinann, Aufgabensammiung und Leitfaden für
Arithnietik, Algebra und Analysis, Ausgahe B: für Realanstalten, Unterstufe, 4. Aufi. 1924, dass. mit P. Zühlke, Oberstufe, 3. Aufi. 19:24,
Leipzig, B. G. Teubner.
1)
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Im - Leben des Staatsbürgers spieleri Tarife eine grossç Rolle;
.Eisenbahn und Güterbeförderung, Briefsachen und Telegramme,
Steuern und Gebühren, überall begegnen wir Tarifen. Im einfachsten Falle sind ës Stufentarife, wie der plastische und, wie die
graphische Darstellung sogleich er-weisen wird, aiichvom mathematischen Standpunkte aus recht glückliche Ausdruck lautet.
Ich will als Beispiel einen der Wirklichkeit nachgebildeten, nur
wenig vereinf achten Fali aus der
.
3,
ersten Kriegszeit whlen 1 ). Bei
2!----einem
Einkommen bis zu 9000M
•
.
wird eine Teuerungszulage gei_...'
geben
und zwar in der Weise
LJ
abgestuft, dass bei einem EmFig. 3.
kommen bis zu 3 000 M eine
Zulage von 1500 M, bei einem Einkommen von mehr. als. 3 000 M
bis 6 000 M eine Zulage von • I 000 -M, schliesslich bei einem Emkommen über 6 000 M bis zu 9 000 M eine Zulage von 500 M
gewihrt wird. Fig. 3 stelit den Tarif dar. . Es ist eine Treppenkurve
mit drei absteigenden Stufen gleicher Uinge und Höhe.
Ich möchte übrigens auf eine-bemerkenswerte rein arithmetische
- - - - - - -- -- Eigenschaft. der Treppenkurven
ç - - - - -hinweisen: Wenn der.Tarifein- - _ - deutig sein soli, so muss an
jeder
Unstetigkeitsstelle be7 - -- - oor - - •
sein, ob das Ende der
einen oder der Anfang der
- - anderen Stufe gilt. Der Wort- - laut der- gesetziichen Bestim- 7
- - mung
muss das festiegen.
- - - - Entweder haben also die einzel- - - - - - - nen Stufen keinen Anfang oder
- - - - 10 kein Ende. Tritt etwa das erste
g.
em, so- hat die Stufe, abstrakt
mathematisch gesprochen,. keinen Anfangspunkt, keinen ersten Punkt.
Doch zurück zu unserem Beispiel.. Wir wollen graphisch ver•

1

1)

Dieses und manches der spâter noch zu bringenden Beispiele
si-nd meinem Büchein entnommen: W. Lietzmann, Funktion und
grapliische Darstellung, Breslau, Hirt, 1925.
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anschaulichén, wie sich bei dem dargesteliten Zulagentarif, der
recht vérnünftig aussieht, das neue Einkommen getaltet. Fig. 4führt das aus. Wir bemerken eine sehr sonderbare Erscheinung.
Bei einem ursprünglichen Einkommen von 3 000 M. bekomnit man
jetzt 4 500 M; betriig abér dasursprüngliche Einkommen 3 001 M,
dann erhilt maii niif der Zulage nur 4 001 - M, man -wird also für
das einstige Mehr an Einnahme im Betrage von 1 M mit einem
Weniger von 499 M gestraft. Erst diejenigen, die - ein Einkonimen
von 3 500 M bèsassen, èrhalten nut der Zulage soviel wie jener
Mann mit 3 000 M. Bei jedem anderen Stufenwechsel wiederholt
sich diese Ungereimtheit. Wir sehen denientsprechen in - der graphischen Darstellung Fig. 4 drei Verwerfungen.
Um einë soiche - sinniose Tarifbestimiiung zu vermeiden, wird
man etwa sagen Betragt das Einkommen mehr als 3 000 M und
- weniger als 3 500 M, so ist die
-'- ZuIage doch - sozubemessen,
9-dass.ursprüngliches Einkommen
8 - - - - und Zulage zusammen b500 M
7
T
betragen. Das Kurvenbild ân/
6
dert sich damit; in Fig. 5 sirid
•
/
-,
- --dié Verwerfungen verschwun7,
den, an ihre Steile sind wageT- --rechte Strecken getreten.
2
--- Auch dieser Tarif ist keines1
we gs ideal. Wir wollen em
12345678910 Beispiel bilden, bei den die
immer noch vorhandeneUngeFig. 5
rechtigkeit recht krass hervortritt. Ein Beamter odér Agent erhilt als Vergütung bei einem Umsatz
bis zu 4 Millionen Mark einen Anteil von 1 0 /00 , hei einem Umsatz
zwischen 4 und 10 Millionen 1 12 0 /o0 , bei einem Umsatz über 10 Miilionen /5 /00. Die graphische Dars'tellung würde'ein Bild vom Typ
der Fig. 4 geben, doch wâren die einzelnen Teilstrec-ken verschieden
lang, sie hutten verschiedene, nicht wie in Fig. 4 gleiche Neigung
und auchdie Verwerhigen wären ierschiedn rdss. WölltëmIi- die Ungerechtigkeit der Verwerfungen durch Horizontalen überbrücken, so würden diese Verlegenheitsstrecken recht lang werden.
Zwischen 4 Millionen und 8 Millionen Umsatz bliebe der Agent
beim gleichen Anteil von 4 000 M, ebenso nachher beim Umsafz
---.--

-

------

-

zwischen 10 Millionen und 25 Millionen beim gleichen Anteil von
5 00 M. Der Anreiz, in dem für ihn nicht ertragreichen Geiet
durch erhöhte irbeit vergrörtej Umsatz .zu erreicheri, htt
keinen iiateriellen -1intergrund.
Von einem zweckmssigen Tarif wird man verlangen, dass er
ne stndige, wenn auch vieijicht a!irnh!ich abnehmen.e. Steigerung gewâhrleistet. Das ist etwa der Fali, wenn• man die Festetzung trifft: Für den Umsatz bis zu 4 Millionen einschliesslic
wird ein Ant?iI yon 1 0 /00 gewhrt; für diè überschiesenden Urîistze
bis zum Höchstbetrage, von 10 Millioiien ein Anteil. von V. 0/, für
die 10 Millionen überschreitenden Umstze ein Anteil von 1/ 0/
Das Bild, das die
graphischeDarsteldann liefert,
deutet Fig 6
IIIEIIIIIIIIII
/
Nach diesern Muster
- - . -- - - - - sind neuere Steuer---- - tarifegebaut.
1
urapn ne
- 2
4
i
6
8
14
16
stellungen dieser Art
Fig. 6.
• habenBedeutungfür
die staatsbürgeriiche Erziehung. Sie machen gleichzeitig den Gegensatz von stetier und unstetiger Kurve greifbar deutlich. Sie geben
aich Gelegenheit, vom Begriff der Steigung zu sprechen. In der Fig. 6
echselt die Steigung unstetig. Von da ist der Weg zu Kurven
mit stetiger Zunalime oder Abnahme der Steigung nicht schwer,
etwa die Behandlung einer Steuerkurve vom Typ der Hyperbel.
Darnit sind wir dann aber bereits bei Problemen, die ihrem
Sachinhalt wie ihrem mathematischen Gehalte nach der Oberstufe
angehören. Ich weise nun auf en zweites Stoffgebjet hin, das ich
für eine unterrichtliche Erprbbung empfehle, die Statistik. Am
besten knüpft man an eine empirisch gegebene, aus dem Lebenskreise der Schüler genornmene, durch eigene Feststellung oder
Beobachtung geonnene statistische Tb 1 te an, etwa das Alter
der Schüler einer Klasse oder auch ihre Mathematikzensuren. Die
verschiedenen graphischen Darstellingsverfahren werden behandelt,
dieMittelbestimmungen ausgeführt, der Begriff der Streung erklrt.
Ich gehe darauf nicht ein. Ich erinnere aber an zwei wichtige Anwendungen. Ueber die durch die Sterbfafei gegebene Absterbekurve,

1
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ibre grphische Behandlung und die daran anschliessende Versiçherupgsrechnung, bei der es auf die entscheidenden Problemstellungen ankommt, nicht auf die geschâftliche Technik der
rnîienberechning bel den verschieqenen Zahiungsyereinbarungen').
I1ie zweite' Anwenlupg soli uns etwas nâher beschftigen, weil sie
die Brücke schiâgt zu bedeutsamen, aber etwas isöliert dastehenden
Kapitein der rnathematischen Wissenschaft.
Ich gehe von der folgenden Aufgabe aus: A ist die Ecke eiries

•

ig. 7.

-

rechtwinkligen Strassensystems, das die Fig. 7 andeutet. Ein Wanderer strebt in der Richtung des Pfeiles vorwrts und geht nie zurück.
Wieviel Wege stehen ihm zu den einzelnen Strassenkreuzungen
offen? Man sieht, dass die Aufgabe eine sehr hübsche, übrigens
zuerst von P o 1 y a gegeb'ene Einkleidung des sogen. P a s c a 1schen Zahiendreiecks ist. An den Strassenkreuzungen treten die
Binomialkoeffizienten auf. Wir wenden die Fassung der Aufgabe
ein wenig anders: Ein Mann geht wahilos in der Pfeilrichtung. Wie
gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einen bestimnten Punkt
der n ten Reihe, etwa P, erreicht? Die Anzahi der möglichen Wege
bis hin zur 7. Reihe ergibt sich als Summe der siebenten Binomialkoeffizienten, also zu 2, die ,Anzalui der günstigen Fâlle für P
ist 21. Daraus foigt die Wahrscheiniichkeit, die ja als Quotient der
günstigen und der möglichen Flle definiert ist.
Steilt man sich die Wahrscheinlichkeit für die Kreuzutigssteiln'
der n ten Reihen graphisch dar, dann bekommt man eine Kurven1)
Vergi. etwa H. Schütze, Die mathematischen Griindlagen der Lebensversicherung, Mathematisch-Physikalische Bibliothek Bd. 46, Leipzig, Teubner, 1922. -
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schaar, die 'mit
chsendem n ich imm' mehr eind Glodkénform
nâheft Auf sie wéiide .man die 'ohêr entwickëlten stfistisheii
Kènnzeiéhen an.
Wir' geben nun der Aufgabe 'wiedér eine néiië Wendung und
kommèn'damit mit ëinmal aus dem Reiche i-éiner'Pha'ntasiein die
praktische" Wirklichkeit'.' Ich lassë'dié' HusèrbÏocks zü'âmmeiischrumpfen in Nigel, die in em Brett èin'gésclilagen "sirid und
scliicke,' 'um die Probe aufs Exe'rnpel zu
niachen, nicht .einen einzigen Mann soundso
oft, sondern eine ganze Schar von Schrotkugeln ihren Weg. Fig. '8 zeigt ein soiches
zuerst von G a 1 t ö n konstruiertes Brett. Die
Schrotkügelçhei, 'werden unten aufgefangen
und tbilden "dort,' wie Figura zeigt, die
Glockenkirv Es hat immér für denjenigen,
der zum ersten Male dieses Experiment sieht,
etwas Ueberraschendes, dass auch für den
Zfall mathematische Gesetze bestehen. Diese
G a u s s sche Fehlerkurve - so nennt man
die Zufallskurve,, werin man die Zahl n. zur
'
Grenze oo übergehen Uisst - spielt nu,n in
Fig 8
den verschiedensten .Zweigen. menschlichen
Wissens eine beherrschende Rolle. Einiges kann man sehr wohi
den Schülern vortrage.n 1).
Ich verlasse damit das Kapitel der empirischen Kurven und wende
mich den in, analytischer Form vorliegenden 'Funktionen zu. Man
pflegt mit den einfachsten rationalen ganzen Funklioneri zu beginnen, also mit den linearen,. quadratischen, vielleicht auch. den
kubischen Funktionen. Die Beziehung zur Gleichungslösung, auch
die anschauliche Erledigung der Lehre von den einfachen Ungleichungen. übergehe ich hier, weil diese Dinge Ihnen ja aus der
Praxis oder doch aus der. Lehrbuchliteratur bekannt sein werden.
Ich verweile einen Augenblick bei dem .einfachsten Problem, bei
den linearen Funktionen. BIttert man in den Aufgabensammlun1)

Ich weise etwa auf die Anwendungen aus der Biologie hin: Vergi.

P. Riebeseli, Die mathematischen Griindlagen der Vari'ations- und Vererbungslehre, Mathematisch-Pliysikalische Bibliothek, 24. Bd. Leipzig,
Teubner, 1916.
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gen, so findet man hier ausser der Verwendung zur Losung von
linearen Gleichungen die graphischen Fahrpine. Man findetden
Wert_dieser Oraphik nicht selten recht gering 'eingeschâtzt, wenn
- :

-

Fig. 9.

p

iu'h tiif-cy mchn

solite, dass.. die, Praxis
des Eisenbahnbetrie
bes die graphischen
Methoden den rechnerischen vorzieht, selbs
wenn die Schlussformulirung dann -wieder, wie deiL Fahrplan
zeit, iii Ziffern erf olgt.
ich möcle/ii1nen abei
an e'inet1 Beispiel 14
etwas droiliger Emkleidung zeigen, dags
auch : rein maÎhematisch die gaphische

Darstellung nicht zu verachten ist.
In alter Zeit waren Scherzaufgaben sehr beliebt, die von Schnekken oder anderem Gétier handelten, die eigentümliche Wanderungen
machten. Etwa so: Eine Schnecke kriecht jeden Tag 7 Fuss hoch
und nachts wieder 4 Fuss herunter. Am evielten Tage erreicht
sie die Höhe einer Mauer von 19 Fuss? Der Schüler wird vielleicht
so rechnen: Tiglich kommt die Schnecke alles in allem 3 Fuss
nach oben; clie Höhe der Mauer wird also zwischen dem 6. und 7.
Tage erreicht. Das ist faisch. Wir wollen uns für die Schnecke
einen graphischen Fahrplan anlegen (Fig, 9) und sehen sofort,
dass die. Höhe schon am Abend des fünften Tages erreicht wird.
Nun, das ist auch rechnerisch leiht einzusehen. Es gibt aber
Fille ähnlicher Art, wo die Rechnung recht grossen Schwierigkeiten
begegnet. Ein altes Exempel besagt: Ein-Baum ist 22 Fuss hoch.
Ein. Wurm sitzt unten am Stammende uiid klettert tagüber 10 Fuss
nach oben, nachts 8 Fuss nach unten. Ein anderer Wurm sitzt
oben an der Spitze; er klettert tagsüber 10 Fuss nach unten, nachts
6 Fuss nach oben. Wo und wann treffen sie sich?
Dergraphische Fahrplan (Fig.. 10) zeigt unmittelbar, dass ie
sicli, was zunchst sehr überraschen. wird, nicht weniger als fünfmal

treffen. Hat man erst einmal die graphische Uebersicht, dann kann
rn leiçht echnerisch die genauen Vertè bestinin.
1'ach ien rationalen ganzen Funkionen fplgen
raijonal gebrochenen
Fuplion, namentlich die Hyperbel.
Lçh kann bçi dieser Gelegenheit auf ___________
di von Herrn W ij d e n,e s heraus-

Jx
Fig. 10.

-

'ig. 11.

3

gegebenen Tafein 1) hinweiseri, in denen gerade diese Funktionen
sehr gut bedacht sind. Von den algebraischen Funktionen stehen
natürlich diejenigen des zweiten Grades, also die Kegelschnitte,
im Vorder.grund. Auf alles das brauche ich hier nicht einzugehen,
weil es bekannt genug ist.
Ich möchte nun Ihre Aufmerksamkeit noch auf eine andere Art
der graphischen Darstellung von Funktioneri, neben derjenigen in
Cartesischen Koordinaten, lenken; ich glaube, dass auch sie Bedeutung für die Schulmathematik haben kann. In Fig. 11 habe ich em
Stück der in der rechten Halbebene gelgenen quadratischen Parabel. Die zu den x-Werten 1, 2, 3 gehörigen Punkte der Kurve habe
ich auf die y-Achse projiziert. Dann entsteht auf dieser eine
Funktionsskala. Auch sie gibt ein Bild von dem Verlauf der
Vergi. auch: P. Wijdenes, Verkleinde Afdrukken van de Wandplaten met Grafieken, Groningen, Noordhoff.
• 1)
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Funktion; in diesern alle von y = x 2 In der Fig. 12 ist das entsprechende mit der Funtjpn y = 1/x atisgeführt.
Der Massstab, in dem urlisere Figuren . ausgefühit sind, ist nicht
.

Fig. 12.

recht gUnstig für den praktischen Gebrauch der Skalen. Fig. 13
zeigt die erste Skala noch einmal, jedoch in einem anderen Massstabe. Ich will nun gleich die Vërwendbarkeit dieser Skalen zeigen,
iO
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Fig. 13.

wenn ich deren zwei zur Verfügung habe. In Fig. 14, in der übrigens
die Massstabsbezeichnung der früheren y-Achse als überflüsig
weggelssen ist, ist die zweite Skala gegeniber. der. ersten um 3
erschoben und man liest nun ab, dass genau ü'ber der 5 die Zahi 4
steht Es handelt sich hier
6
1 2
4
5
um die Beziehung3 2 ±42 =52
6
7
5
61 I
Verschiebe ich die erste ge
Fig. 14.
gen die zweite Skala allgemein um x, und steht über der ZahI z dann eine Zahl y, so ist

.

we
x2 + y 2 = z2 oder auch Z = VX2+ y2. Ich beherrsche also mit
diesen Skalen die pythagoreische Gleichung.
Auch die aus der gleichseitigen Hyperbel gewonnene Funktion
der reziprbkefi Werte kann in gleicher. Weise ausgenutzt werden
und gestattet die graphische Beherrschung der m der Optik wichtigenBeziehungl/x +lly hz.
Nehmen wir. schliesslih als Ausgangspunkt die logarithmische
Funktion .und gewinnen o dielogarithmischen Skalen, dann kommen
wir zu den praktisch Uberaus wichtigen Rechenschiebern, deren
Behandlung im Unterricht der höhren Schulen Deutschlands immer
mehr in Aufnahme kommt 1)
Ich habe hier etwas erzahlt von einer Art Vorspiel zu dieser
Behandlung des 'logarithmischçn'Iechenschiebers; ich könhte nun
auch von einen Nachspiel reden. Man kann nâmlich nun auch zu
einigen weiteren einfachen Fallen der Nomographie ubergehen,
jenes Zweiges der angewandten Mathematik, das in neuester Zeit
so überraschçnd.Tv.iele. praktische Verwendungen gefunden hat. Ich
muss mir hier aber weitere Ausführungen versagen, verWeise vielmehr auf die bekannten, einer Darbietung in der Schule durchaus
fâhigen Hefte. Von L u c k ey 2)
Ichhabebisher nur von einer Art der Behandlung von Funktionen
gesprochen, die in dem üblichen Sprachgebrauch als elementar bezeichnet zu werden pf legt. Man geht heute in Deutschiand 'wohi,
allgemein darüber hinaus und gibt also den Schülern auch einen
Begriff von der Infinitesimalrechnung und ihren Anwendungen.
Zunchst eine methodische Bemerkung! Am Eingang zur Infinitesimalrechnung steht der Grenzbegriff. Es ist nach unserer Ansicht
ginzlich verfehlt, das irgend wie zu vertuschen und etwa für die
Schule eine Infinitesimalrechnung auszuklügeln, die diesen scheinbar vermeidet, ihn also nicht off en erkennen Uisst. Die Geschichte
der Mathematik gibt hier nach unserer Ansicht einmal nicht den
richtigen Weg auch für.den Unterricht. Wir möchten jenen unstrengen; um nicht zu sagen mystischen Zugang mit unendlich 'kleinen
Grössen, mit. absoluten und rélativen Nullen, mit rechtwinkligen
•

Als knappe Einführung empfehle ich: A. Rohrberg: Theorie und
Praxis des logarithmischen Rechenschiebers, Mathematisch-Physikalische Bibliothek 23. 2e Auflage Leipzig, Teubner, 1919.
2)
P. Luckey, Einführung in die Nomographie, 2 Teile Math.-Phys.
Bibi. 28 und 37. Leipzig, Teubner, 1918 und 1920.
1)
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Dreiecken aus unendlich kleinen Katheten, .mit .unendlich. vielen
dünnen Streifen. usf. nicht auch in der. Schule gegangen wissen.
Leider begegnen uns derar.tige unklare,.weil in sich widerspruchsvolle Begriffe gerade in demjenigen Gébiete, das von einer Infinitesimalrechnung den besten Ntllzen ziehen kann,- in der Physik,
namentlich in der Mechanik.
Eine bei uns nicht entschiedene Frage ist die, ob man nun, weil
hier ganz - besonders •die Gefahren missverstndlicher Auffassung
bestehen, ganz auf .Differentiale verzichten soli oder. nicht. Einige
Methodiker,_ die. mit Vorliebe von den Anwendungen her kommen,
legen grossen Wert auf die- Differentiale, andere, zu denen ich
mich zâhle, möchten sie, besonders wenn es sich um kurze Lehrgnge. handelt, ganz missen. Jedenfalls aber muss die Forderung
erhoben werden, dass da, wo man Differentiale heranzieht, es
einwandfrei geschieht. Man darf nicht je nach Bedarf lim x (wobei
man. wohlweislich nicht hinzuschreiben pflegt, weichen Grenzübergang -man eigentlich ausf.ührt) .bald = dx, baid •= .0 setzen;
Man soilte in diesen Dingen, wo sich auch in der wissênschaftlichen
Mathematik oft ein etwas laxer Jargon (ich denke an Ausdrücke
wie Punkt und Nachbarpunkt einer.Kurve und dergl.) eingeschlichen
liat, besonders korrekt in der Formulierung. sein.
Der Grenz.begriff wird den Schüler nicht als etwas Fremdartiges
anmuten, wenn man den mathematischen Unterricht der Unter und Mittelstufe bereits zu einer Art Propideutik benutzt. Man muss
sich nur klar sein, wie ,oft.man da ja bereits. Grenzwerte vor sich
hat. Ich. erinnere an die unendlichen Dezimalbrüche, an die übliche
archimedische Kreisberechnung, an das Cavalierische Prinzip, das
uns den Zugang zur Körperberechnung von der Pyramide an eröffnet, .an die fast durchweg .sehr früh behandelte unendliche geometrische Reihe. Vor allem aber gibt die praktische Einführung der
Irrationalzahlen, der Wurzeln, der Logarithmen, der Werte trigonometrischer Funktionen wertvollste Gelegenheit, den Grenzbegriff
wirklich . in seiner praktischen Bedeutung kennen zu lernen 1).

1) Ich weise hier gern auf eine kleine, als 6: Beiheft der Zeitschrift
fürinathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht erschienene Arbeit hin: K. Konmerell, Der Begriff des Grenzwerts -in• der
Elementarmathematik, .Leipzig, Teubner, 1922.
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Meinè zvéite methödischè Eiemerkung soli sich auf dén Einbu
dè Infidifèsiriirèchnung iti den übrigen mth tischn Leirstoff
lézieheri; Viir sind in Deutschiand wohl durchweg der Meiming, da
ës siêh nichf darum hîideln kann, ffifinitésitiiâlrechniing als besdnderés' Kapitel und gleichsam als Schlussstück und Krönung des
Ganzen darzubieten; wie der Funktionsbegrifl beréits den ganzen
Lehrstöff dèr Mittestufe durchdringt, so soli das möglichst auch
dié infiriitesimale etrachtungsweise in der Oberstufe tun. Wir
iiihren also den Differetiialquotienten zuiiichst an der rationalèii ganzen Funktion zweiten Gradès eiri und gëwinnen damif em
Mittel, die bereits in der Mittelstufe bestimmte Lage des Scheitelj5unktes dèr quadratischen Parabel in neuer, einfacher 'Teisè ü
bstimmen. Wir gehen. dann zu Diskussion der Funktiôn driften
Örades über, er6rtern neû Wendepunkt und Wendetangente, und
sô geht das weiter. Nacheinander werden Sö rationale ganze,
rationale gebrochene, algebraische und transzendente Fiinktionen
mit infinitesimalen Methoden behandelt. Nichf nur die Lehre von
den Exfremwertèn, wenn ich will auch von, der Krümmung, wird
hier eingebaut, auch die ganze Gieichungslehre kann so ihren Plati
firidèii. Und wenn dabei Verfahrén wie die Cardanische Formel
mehr zurücktreten und dafür numerische Lösungen wie die Newtonsche Methode stârker in den Vordergrund treten, so kann das nur
erwünscht sein.
Es konimtnun noch eines hinzu. Wir hben in der Éhysik einen
zweifachen Lehrgang. Auf eine Vorstufe folgt in den letzten dreiJâhrgingen der Haupfkurs. Man möchte ihn gern mit der Mechanik
beginnen. Dem stelite sich friiher die Tatsache entgegen, dass in
der drittletzten Kiasse noch nicht das mathematische Rüstzeug zur
Verfügung stand. So bequemte man sich vielfach dazu - und die
amtiichen Lehrpkine schiugen auch diesen Weg em - mathema.
tisch weniger anspruchsvolle Gebiete, etwa die Wirmeiehre oder die
geometrische Optik, vörweg zu nehmen. Es mehren sich nun
neuerdings die Stimmen, die für eine Behandlung der alierersten
und einfachsten Begriffe der Infinitesimalrechnung bereits in der
drittletzten Klasse eintreten, damit dann die Mechanik von vomherein sauber behandelt werden kann und zwar schon in der eben
genannten Klasse, dort, wo sie ihrer ganzen Art nach hingehört.
Praktische Versuché an dèn verschiedensten Stellen haben gezeigt,
dass das wirkikh geht.. Man braucht ja nicht viel mehr als die
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Différentiation von xn, wenn man etwas anspruchsvollèr ist atici
von sin x und cos x. Die Einführung dieser Dinge ist erfahrungs
gêmss weif leichter als viele Sâchei, die wir sonst in diesen
Klassèn zu treiben gewöhnt sind.
Sie werdën nun aüch wissen wollen, was riiân an Lehrstoff aus
der Infinitesimatrechnung irh Unterricht unserèr höhereii Schülii.
heranzieht. Von der Differentialrechnung und ihren Beziehungëri
zur Kurvendiskussion, zur Gleichungslehre, ziir Mechaiiik habe icli
schdn gesprochen. Auch die Integrâlrechnung - natürlich auch
wieder hur in ihrén grundfegenden Begriffen - wird getrieben,
wenn auch etwas seltener we die Differentialrechnung. An den
Realanstalten nimmt man auch die unendlichen Feihen hinzu und darüber möchte ich doch noch ein Wort sagen.
Die Aufgabe der Reihenlehre in der höheren Schule war und ist
nach meiner Auffassung noch heute, zu zeigen, wie man praktisch
die Werte von trigonometrischen Funktionen, Logarithmen, Wurzein,
die bekannten Irrâtionalzahlen und e berechnet; ,,praktisch" sage
ich, denn schon die Unterstufe lehrt oder soilte doch lehreii,. wie
nicht nur: Wurzelh, sondern auch z.B. Logarithmen. und Werte
trigonometrischer Funktionen überhaupt bestimmt werden können,
wenn auch in umsUiiidlicher Weise.
Man hat an den Realanstalten in Deutschiand schon seit sehr
langer Zeit die Lehre von den unendlichen Reihen betrieben, aber
scheinbar ohne infinitesimale Methoden. Sie stand irn Lehrplan, als
die Differentialrechnung geradezu verboten war. Die Art und
Weise, wie man dâmals die Reihen ableitete, war die von E u 1 e r
und seiner Zeit: Mit Worten umschriebene Differentiationen, höchst
angreifbare, aber als selbstverstndlich hingestelite Grenzüberginge,
ein Hinüberspielen der Untersuchungeii ins Komplexë, obwohl
dafür die Grundlagen fehiten - das waren die Mitfel, mit denen
man zum Ziel kani.
Wie stelit man sich heute dazi? Will man die Ableitungen wirklich streng machen, so mûss man recht «'eit gehen. Den Begriff der
Konvergenz fasst man heute auch in den Schulen ausreichend
streng, aber darüber hinaus bleibén marïche Lücken. Resfgliedbe-trachtungen werden von den meisten Schulmânnern abgelehnt. Nach
meiner Meinung ist das kein Schaden. Zu fordérn ist darm âber,
dass der Lehrer auf die Lücken den Finger lêgt, dass er den
Schülern erkUirt: Da féhlt noch etwas! Dass man beispielsv'eise einê

210
Potenzreihe gliedweise differenzieren kann, wird man vielleicht
benutzen, aber nicht beweisen Man soli nun aber nicht verschweigen, dass da et'as fehlt,. sondern mi Gegenteil ausdrücklich darauf
hinweisen. Ich gltibe nicht, dass wir, zumal es. uns ja nur auf
die praktische numerische Bedeutung der Reihen ankornmt, so weif
gehen lönnen, Beispiele für Reihen heranzubringen, die,: gliedweise
durçh Differentiation gewonnen, konvergent sind, aber die Funktion garnicht darstellen.
Gerade das Kapitel der Reihen zeigt in besonderer Deutlichkeit
die neüe Auffassung, vom mathematischen Unterricht im Gegensatz
zu der früheren. Wir wollen nicht den Glauben wecken als hutten
wir es in der Mathematik mit einer fest' gefügten, abgeschiossenen,
fertigen Wissenschaft zu tun, wir wollen die Schüler merken
lassen, dass auch diese Wissenschaft in stetem Fluss ist, das es
eine Entwicklung gibt, dass neue Auffassungen alte ablösen, neue
Methoden alte verdringen, dass die Forschung bis in die Gegenwart
hineinragt, ja dass es unerledigte Probleme in Fülle gibt. Der Stem
der. Weisen, der uns befihigt, dem Toten, Starren Leben einzuhauchen, .ist, so lautet das Evangelium der Reformer, der Funktionsbegriff. . .
N A S C H R 1 F t.
Gaarne deel ik op verzoek van de Redactie omtrent den schrijver
van bovenstaand artikel nog het volgende mede. Dr. W a It h e r
L i e t z m a n n , directeur der Kaiser Wilhelm .11 Oberrealschule te
Oöttingen, is een vooraanstaande figuur ip het .gebied van de
didaktiek der wiskunde. Belangrijk werk werd door hem in zijn
land verricht in den Deutschen Ausschuss für den mathemathischen
und naturwissenschaftlichen Unterricht (D.A.M.N.U.); evenzoo
naam hij krachtig deel aan het werk van de voormalige Internationale
Mathematische Unterrichtskommission (I.M.U.K.), waarvoor hij
verschillende rapporten samenstelde en waarvan hij de congressen
ie Miiaan, Cambridgé en Parijs bijwoonde.
Sedert .1913 is Dr. Liet z m a n,n hoofdredacteur van de bekende Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftlichen
Unterricht. Hijis mederedacteur van de reeks handboekjes Mathematisch-Physikalische Bibliothek, waarnaar in het.voorgaande meermalen wordt verwezen, en schrijver zoowel van schoolboeken als
van methodische werken. Als zijn> hoofdwerk is wel de. ,,Methodik
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des Mathematischen Unterrichts" in drie deelen (Leipzig, Quelle &
Meyer) te beschouwen. En wie, als ondergeteekende, het voorrecht
had, den Heer L i e t z m a n n te hooren doceeren in de Oberprima
van zijn school, weet, dat hier geenszins de paedagoog van de
studeerkamer aan het woord is, maar een man die midden in de
practijk van hèt lesgeven staat.
Dr. L i e t z m a n 11, wiens adviezen de Duitsche Regeering meermalen toonde op prijs te stellen, tracht door studiereizen in zijn
land en daarbuiten voortdurend op de hoogte te blijven van wat er
op onderwijsgebied voorvalt. Bovenstaande voordracht hield hij
tijdens zijn verblijf in Nederland (begin Maart van dit jaar) voor
het Nutsseminarium voor Paedagogiek te Amsterdam.
D. J. E. S c h r e k.

BOEKBESPREKINO.
II. C. Derksen, Vlakke Meetkunde, 6e druk, 1923; Stereornetrie, 1924. Hilversum, J. Schaafstal.
Deze werken behandelen de gewone leerstof. Dikwijls worden.
de bewijzen geheel of gedeeltelijk aan den lezer overgelaten, zij
zijn dan gekleed in den vorm van een reeks vragen. Ook overigens
worden den lezer vele vragen gesteld, welker antwoorden een andere
schrijver allicht.als,,opmerkingen" zou opnemen. De wijze van
uitdrukking is weinig precies, en een overvloedig gebruik van teekens
en soms eenigszins lachwekkende afkortingen (prlgr, prlpd) maakt
een onbehaaglijken indruk. Er komen in deze boeken eenige hoogst
zonderlinge beschouwingen voor. Zoo b.v. op bldz. 6 der Stereometrie, waar men leest, ,,omdat [twee evenwijdige lijnen] aan de 'voor waarde gebonden zijn, dat ze in één vlak liggen, is het niet juist
te zeggen, dat we een vlak kunnen brengen' door twee evenwijdige
lijnen". Hoe vaak gebeurt het niet, dat men door toepassing van
de transitiviteit der evenwijdigheid bewijst, dat' twee lijnen evenwijdig zijn, en' dan het vlak gaat beschouwen, waarin die lijnen
liggen;' welnu, in zulk een geval heeft men een vlak door ,twee
evenwijdige lijnen gebracht. In de vlakke meetkunde vat de Schrijver een hoek op als deel van een plat vlak, waartegen ik niet het
minste bezwaar kan hebben, maar het lijkt mij hoogst bedenkelijk;
om ter vergelijking van de grootte van hoeken gebruik te maken van
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eii tot andere deelen van het platte vlâk dan veelhoeken uitgebreid
oppervlakte-begrip, al is het dan ook slechts in een betoog, dat als
volgt eindigt:
vlak CDE: vlak CAB =oo ( + 1)
d.i.=l:(1+')
zoodat vlak CDE = vlak CAB is.
De boeken lijken mij in geen enkel opzicht aanbevelenswaardig.
J.H.S.

WISKUNDE VREES.
Het zij mij vergund met een enkel woord de lezing aan te bevelen
van een dezer dagen (bij Gustav FisciEter, Jena) verschenen werkje
van Felix Auerbach, getiteld: ,,Die Furcht vor der Mathematik und
ihre Überwindurrg" (68 pag.). De bekende schrijver bespreekt op
zeer onderhoudende wijze het alom voorkomend verschijnsel van
wiskundevrees, een vrees, die niet altijd in reinkultuur optreedt,
doch vaak vernietigd met andere gevoelens, als onverschilligheid,
minachting, afschuw. Zij treedt meestal epidemisch op, en blijkt
in de school itt hooge mate besmettelijk te zijn. Tot hare bestrijding
zal men alle bruikbare iiiddeleri moeten aarigrijpen. Meestal is
het echter moeilijk haar te overwinnen, waar zij reeds opgetreden
is; daarom is het noodzakelijk ook prophylactischte werk te gaan,
d.w.z. zorg te dragen, dat bij de schoolgaande jeugd de vrees geen
gelegenheid heeft, voor den dag 'te komen.
Men heeft bijna steeds te doen met een vrees, die uit onwetendheici voortkomt, en deze onwetendheid wijt de schrijver (hoe
paradoxaal het ook moge klinken) aan de school. Daarom behandelt hij eerst de vraag, wat wiskunde eigenlijk is, om daarna te
komen tot de vraag, hoe men de vrees voor haar overwint, eii
welk nut men van deze overwinning heeft. Bij de beantwoording
der eerste vraTag behandelt hij twee ernstige, zeer verbreide, misvattingen: 1 0. dat rekenen en wiskunde in wezen gelijk, of ten minste
verwant, zouden zijn, 2°. dat wiskunde een natuurwetenschap, of
zelfs slechts hare hulpwetenschap zou zijn; 'om daarna achtereenvolgens te bespreken: wiskunde als wetenschap, wiskunde als taal
en wiskunde als kunst.
1-1., J. E. Beth.
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