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Inleiding  

Lezing door Obe Postma voor het Natuurkundig Genootschap in Groningen op 15 januari 1901. 
Handschrift in de Obe Postma Samling in het archief van Tresoar te Leeuwarden, toegangsnummer 
200-03, inventarisnummer 27.  

Opmerkingen 
-a- Doorhalingen zijn niet opgenomen, onderstrepingen zoveel mogelijk wel. 
-b- De tekst is zoveel mogelijk in de moderne spelling gezet. 
-c- Tussen {...} zijn (manifeste of vermoede) omissies, uitgeschreven afkortingen, moeilijk leesbare 
woorden met een vraagteken en commentaar cursief opgenomen. 
-d- Schijnbaar overtollige teksten zijn aangegeven tussen [...?]. 
-e- Buitenlandse woorden zijn cursief geschreven. 
-f- Kleine verschrijvingen en de interpunctie zijn zo veel mogelijk gecorrigeerd zonder deze aan te 
geven. 
-g- De bladnummers uit het handschrift zijn bij het begin van elk blad aangegeven met [Blad ...]. 
-h- Als Postma citeert uit een boek, is die tekst letterlijk en cursief overgenomen. 
-i- In de voetnoten zijn personen van een klein commentaar voorzien en aardrijkskundige namen 
zonodig uitgelegd. 
Verder zijn rekenkundige uiteenzettingen uitgelegd, zodat de oude rekenmethoden helder worden. 
Ook zijn de uitkomsten van de besproken opgaven met enig commentaar gegeven. 
-j- Titels zijn aan de verschillende delen van de lezing voor de duidelijkheid gegeven. Zij komen niet 
voor in het handschrift.  

TEKST HANDSCHRIFT  

Inleiding  

[Blad 1] Wij allen kunnen rekenen, d.w.z. wij kunnen tellen, kunnen in cijfers geschreven getallen 
uitspreken, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, zowel uit het hoofd als op schrift, zowel 

met gehele getallen als met gewone en tiendelige breuken. Wij kennen de regel van drieëni of wat 
vroeger zo genoemd werd en worden niet uit het veld geslagen als men ons aankomt met een 

vraagstuk over interestrekening, mengingrekeningii of gezelschapsrekeningiii. Als ons het voorrecht 
beschoren werd een hbs te hebben mogen bezoeken, kunnen we zelfs de vierkants- en 
derdemachtswortel uit een getal trekken en  

voelen ons geheel thuis in een logaritmetafel. Maar zo knap zijn de mensen niet altijd geweest, er is 
een tijd geweest, en het is nog niet zo heel lang geleden, dat er nog geen logaritmen waren en ook 
geen tiendelige breuken of liever men wist er niet mee om te gaan. Er is een tijd geweest dat alleen 
de geleerde mensen konden delen en over een sommetje een halve dag rekenden, dat nu een 
schooljongen in enkele minuten afmaakt. Al zoekende heeft men de omslachtige methodes in de 
loop der eeuwen vereenvoudigd, de schrijfwijze steeds geschikter gemaakt en nieuwe methodes 
uitgevonden. [Blad 2] Men heeft ook de berekeningen zelf beter geanalyseerd en tot een meer 
systematisch geheel verenigd. Om een voorbeeld te noemen: terwijl men nu bij ‘t rekenen 4 
hoofdbewerkingen onderscheidt, heeft men {er} vroeger soms 5 en soms 7 gehad. Die 7 bestonden 
dan in: numeratio = ’t uitspreken van geschreven getallen en omgekeerd, additio = optelling, 



subtractio = aftrekking, multiplicatio = vermenigvuldiging, duplicatio = verdubbeling, mediatio = 
halvering, divisio = deling. De duplicatio en mediatio verdwijnen echter langzamerhand als 
afzonderlijke bewerking [en?] omdat men ze als mogelijk weinig bijzondere gevallen van 
vermenigvuldiging en deling erkende, en in de rekenboeken na 1600 komen ze weinig meer voor. 
Uit pedagogisch oogpunt is er echter wel iets voor te zeggen van de verdubbeling als eenvoudigste 
vermenigvuldiging bijzonder werk te maken en het is dan ook wel te verklaren dat deze 2 
bewerkingen in de modernste handleidingen voor het rekenonderwijs op de lagere school weer op 
de voorgrond treden. Trouwens in het algemeen kan men bij het onderwijs veel nut trekken uit de 
studie van de wijze waarop de volkeren zich de wetenschap hebben eigengemaakt, die men 

onderwijzen wil: de kindsheid van de volkeren lijkt op de kindsheid van het individu.iv 

Ik heb daar het woord wetenschap gebruikt, maar is het rekenen wel een wetenschap? is het geen 
kunst? Misschien is het beste te zeggen, dat het beide is. De rekenkunst ontwikkelt zich [Blad 3a] 
tegelijk met de kennis van de eigenschappen der getallen en der bewerkingen daarmee, d.i. met de 
rekenkunde, zoals de werktuigkundige techniek zich met de werktuigkunde ontwikkelt. Men heeft 
echter oudtijds veelal niet de moeite genomen de eigenschappen, bij het rekenen gebruikt, aan te 
wijzen en uit elkaar af te leiden, hoewel het duidelijk is, dat de rekenkunst zich niet heeft kunnen 
ontwikkelen als men de eigenschappen niet kende en het verband niet inzag. 
Wel onderscheidden de Grieken tussen een praktisch deel, de logistiek, en een meer theoretisch 
deel, de aritmetiek, maar was het eerste wel de rekenkunst, het tweede was niet precies, wat wij de 
theorie der rekenkunde noemen, het was meer de hogere aritmetiek, de getallentheorie, zoals over 

de soorten van getallen (driehoeksgetallenv, kwadraatsgetallen, volkomen getallenvi, bevriende 

getallenvii en de gehele getallenmystiek, hiermee samenhangend, die vooral sedert Pythagoras 
beoefend werd). 
De ontwikkeling van het rekenen na te gaan in de loop der eeuwen betekent dus ook de ontwikkeling 
te volgen van de rekenkundige  

 

wetenschap en wel dat deel, wat in onmiddellijk verband met het praktisch leven staat. Het heeft het 
aantrekkelijke, dat de beoefening van de geschiedenis der wetenschappen in ’t algemeen heeft.  

Rekenen in voorhistorische tijd  

[Blad 4] De oudste geschiedenis van het rekenen behoort niet meer tot de zogenoemde ‘historie’. 
Wat bekend is geworden van de oudste cultuurvolken door ontcijfering van opschriften en uit 



puinhopen gehaalde documenten, is niet de aanvang van een ontwikkelingsreeks, maar de 
ontwikkeling is dan reeds enigszins gevorderd. Wil men van dit ‘voorhistorische’ iets weten, dan doet 
men het beste in de leer te gaan bij nu levende onbeschaafde of halfbeschaafde volken. Enige kennis 
van het rekenen vindt men bij deze overal. De eisen van het leven hebben ertoe geleid: de mens 
moet de dieren van zijn kudde kunnen tellen, moet levensmiddelen onder zijn huisgezin en later 
onder zijn onderhorigen of huisdieren kunnen verdelen, moet ruilhandel kunnen drijven; dit alles 
heeft vanzelf tot enig rekenen geleid, al is het ook weinig soms.  

Het begin van het rekenen is het tellen en dit kunnen zelfs in zekere zin de dieren; zij kunnen soms 
het ontbreken van een hunner jongen constateren; waarschijnlijk berust dit echter meer op het 
afzonderlijk kennen van de individuen, waardoor het missen van één gemerkt kan worden, dan op 
een tellen in eigenlijke, d.i. menselijke zin.  

[Blad 5a] Niet veel verder echter hebben het sommige wilde volksstammen gebracht volgens 

{Galton?}viii. Deze mensen kunnen niet verder menselijk tellen dan tot 3, toch merken ze dat ze een 
van hun ossen missen door het ontbreken van een bekend gezicht. Als men vee van hen koopt, moet 
ieder beest afzonderlijk betaald worden. Betaalt men voor een schaap twee rollen tabak en men 
geeft er 4, dan kan men hiervoor geen 2 schapen krijgen. Dan worden ze in de war gebracht en zijn 
niet eerder tevreden vóór ieder beest afzonderlijk met 2 rollen betaald is en weggedreven. 

[Blad 5b] Dat niet alle onbeschaafde volken zo zijn, blijkt echter uit wat van de Tonga-eilandenix 

verteld wordt, die woorden hebben waarmee ze tot 100.000 kunnen komen. Een Frans onderzoeker 
die daarmee nog niet tevreden was, {preste?} ze nog verder en bracht het op die manier tot 1000 
biljoen, maar bij nader onderzoek bleken die nieuwe namen deels nonsens, deels minder delicate 
expressies te zijn, waarschijnlijk omdat de wilden het vragen moede waren. 

De Yoruba’sx of Abeskutaxi zijn zo ver met rekenen, dat men daar zelfs voor een grote belediging 
houdt ‘je weet niet, wat 9x9 is’, zoals bij ons ‘je kunt geen 5 of 10 tellen’. 
Wij mogen wel aannemen, dat het oudste tellen bestaan heeft in een in de gedachte samenvatten 
van de te tellen voorwerpen met de vingers van de handen, een vast aantal ter vergelijking altijd 
aanwezige voorwerpen. Daardoor alleen kan verklaard worden het overal op aarde aangenomen 
tientallig stelsel en het [Blad 6] blijkt ook uit de namen van bij verschillende volkeren voorkomende 
telwoorden. In zeer vele talen is het  

woord voor 5 hetzelfde als voor hand, en voor 10 dikwijls hetzelfde als 2 handen. Het is echter 
duidelijk, dat bij deze vingertelling niet 10 de enige natuurlijke groep was, om de getallen in te 
verdelen. Ook 5 en 20 kunnen daarvoor dienen: 5 = aantal vingers aan een hand, 20 het aantal 
vingers en tenen.  

Zeer vele onbeschaafde volkeren gebruiken dan ook de tenen mee. Zuid- Amerika is aan zulke 

volksstammen rijk, de Tamanaki aan de Orinocoxii bv. hebben als telwoorden: 5 = de gehele hand, 6 
= een aan de andere hand, 10 = beide handen, 11 = een aan de voet, 15 = een gehele voet, 16 = een 
aan de andere voet, 20 = een indiaan, 21 = een aan de hand van de andere indiaan, 40 = 2 indianen 
enz.  

De Eskimo’s hebben hetzelfde: 53 = aan de derde man aan de eerste voet 3. De Vei in Afrika: 40 = 2 
mannen zijn klaar, maar zij begrepen de betekenis niet meer. 
In Guyana ook: 45 = 2 man en 1 hand.  

Bij Zoeloesxiii: 6 = neem de duim. 
Hoe of een talstelsel ontstaat, de grote stap waarbij een getal als nieuwe eenheid wordt genomen, 



blijkt het best uit de methode bij de Zuid- Afrikanen wel in zwang. Als men daar moet tellen boven de 
100, zijn 3 man nodig. De eerste telt de eenheden op zijn vingers, de tweede de tientallen, de derde 
de [Blad 7] {honderdtallen}. Een streng 5-tallig stelsel krijgt men als men 25 en 125 als nieuwe 
eenheden, een streng 20- tallig als men 400 en 8000 als nieuwe eenheden aanneemt. Zulk een streng 

5-tallig stelsel bestaat niet, een 20-tallig wel. De Maya’s in Yukatanxiv hebben eigen woorden voor 
20, 400, 8000, ook de Azteken in Mexico hadden ze en wel met eigenaardige namen als 20 = getelde, 
400 = het haar, 8000 = buidel. 
Opmerkelijk {is} de volgorde der laatste twee – het zal toch wel een uitz{ondering} zijn – men moet 
wel aannemen alsof later 8000 erbij lijkt gekomen. Sporen van een 20-tallig stelsel vindt men in ’t 
Fransche quatre-vingt, sporen van een 5-tallig stelsel in de schrijfwijze met Romeinse cijfers. De 
Nieuw-Zeelanders hebben aparte woorden voor 11, 121, 1331 enz. In ’t oud-Fries bestaat een woord 

taâlftigxv, wat op een 12-tallig stelsel wijst, evenals de Romeinse 12-delige breuken. 
Eindelijk vindt men sporen van een 60-tallig stelsel bij de Babyloniërs. Daar is bij Senkerah aan de 

Eufraatxvi in 1854 een tafeltje opgegraven waarop in spijkerschrift het volgende: 
1 is ‘t kwadraat van 1  

 

4 
49 14 121 58 1 1  

,, 2 ,, 7 ,, 8 ,, 9 ,, 59 ,, 1  



 

waarop duidelijk 60 als nieuwe eenheid is genomen. Op een ander tafeltje heeft men hetzelfde met 

de 3e machten gevonden. Waarschijnlijk is het afkomstig van tussen 2300 en 1600 voor Christus.  

[blad 8a] Deze 60 kwam ook voor bij de 60-delige breukenxvii, die ook astronomische breuken 
werden genoemd en vooral bij astronomische berekeningen door de Grieken en Indiërs gebruikt 
werden. 
Daar de astronomie het eerst tot bloei is gekomen bij de Babyloniërs, zijn deze breuken dus 
waarschijnlijk ook vandaar naar elders verbreid.  

Deze 60 is waarschijnlijk van astronomisch-meetkundige oorsprong. Men verdeelde namelijk ook 
reeds vroeger de cirkel in 360, hetzij omdat men oorspronkelijk het jaar op 360 dagen stelde, hetzij 
om een mooi getal in de buurt van 365 te krijgen. En als men nu die 360° weer wilde verdelen, welke 
verdeling lag dan meer voor de hand dan die in zessen, welke men kon verkrijgen door 6 maal de 
straal als koorde uit te zetten.  

De aldus gevormde figuur  

Deel uit het handschrift van Postma  

was de Babyloniërs bekend; men vindt ze als spaken in de koningswagens uitgebeeld op de 

gedenktekenen te Ninevexviii, terwijl ze ook ergens voorkomt als graadteken, wat dus op verband 
met {de} cirkel wijst. 
Een overblijfsel van die 60-delige breuken bezitten wij nu nog in onze verdeling van een graad in 60 

minuten en van een minuut in 60 seconden: (pars minuta prima, pars minuta secunda)xix.  

[blad 8b] Bij de meeste onbeschaafde volken worden de namen van getallen groter dan 5 op 
bovengenoemde manier door de namen van handen, voeten en de lagere telwoorden gevormd. 
Van de vorming dezer lagere {tel}woorden <5 is echter weinig bekend. Deze woorden schijnen tot de 
oudste woorden te behoren en zijn bewaard gebleven in de talen, wanneer de andere telwoorden 
van overwinnende en beschaafde volken zijn overgenomen. Zo hebben de Indianen in Midden- 
Amerika de Spaanse telwoorden meest overgenomen. De jezuïeten hadden namelijk de gewoonte 



des zondags middags bij wijze van katechi{smus} [Blad 9] de gehele bevolking in ’t Spaans hardop te 
laten tellen van 1 – 1000. Maar de getallen van 1 tot 4 hebben ze bewaard.  

Een enkele maal kan men ontdekken dat het woord voor 4 van een concreet voorwerp is afgeleid, zo 

is ergens het woord voor 4 hetzelfde als voor struistenenxx, op een dergelijke manier bv. als bij ons 
klaverblad gezegd wordt voor een drietal. Niet onmogelijk zijn 2, 3, 4 in meerdere talen naar zulke 
concrete 2-3-4-tallen genoemd, omdat de namen van concrete dingen de oudste zijn, maar met 
zekerheid na te wijzen is het niet. 
Weinig talen in N{oord}-A{merika} hebben bv. een woord voor eik, wel voor witte en rode eik. Voor 
boom natuurlijk nog veel minder. 
Zo is dus ons gehele rekenen beheerst door de toevalligheid dat we 10 vingers hebben. De mens is 
van zichzelf uitgegaan en heeft aan zichzelf  

 

de normaal-hoeveelheid gevonden, waarmee hij alle andere hoeveelheden vergelijkt, zoals hij ook 
zichzelf de maten en gewichten heeft genomen, waarmee hij lengten meet en 
gewichtshoeveelheden bepaalt. Hij heeft zich zelf gemaakt tot ‘maat der dingen’. Van zichzelf heeft 

hij genomen de el, span, voet, palm, vinger als lengtemaat. De drachmexxi als gewichtseenheid.  

Maar deze maten zijn gemakkelijker dan andere te vervangen, dan 10 als afgeleide eenheid van 
aantal door een ander te vervangen is.  

Rekenen in historische tijd  

[blad 10] Wanneer we nu in de tweede plaats willen volgen de ontwikkeling van het rekenen bij de 
cultuurvolken in de historische periode, kunnen we vooreerst het volgende algemene overzicht 
geven. Het vroegste ontwikkeld waren de Egyptenaren en Babyloniërs. Over de laatste is reeds even 
gesproken; van de rekenkunde der eersten weten we {op ’t ogenblik?} het meeste door een 
merkwaardig document, een handschrift afkomstig van 1700 voor Christus, waarschijnlijk een 
afschrift van een ouder stuk, {opgeschreven} omstreeks 2200 voor Christus. Van Egypte en Babylon 
uit heeft de wiskundige wetenschap zich verbreid naar Griekenland en Indië en vooral de Indiërs 
waren grote rekenaars, terwijl de Grieken meer meetkundigen waren. Vervolgens zijn de Arabieren 
gekomen, hebben zich de Griekse en Indische wijsheid eigengemaakt en vooral aan algebra en 
trigonometrie gedaan en hun kennis door tal van boeken wereldkundig gemaakt.  



De christelijke volken in het westen waren intussen in een toestand van halve barbaarsheid 
gebleven. Al hun wiskundige wijsheid hadden ze van de Romeinen van de latere tijd, die het nooit ver 
in de wiskunde hebben gebracht. Eerst onder de invloed van de Arabieren zijn ze op de hoogte van 
hun tijd gekomen. De Arabische rekenboeken werden in ’t Latijn vertaald en de door de Arabieren 
vertaalde [Blad 11] Griekse schrijvers werden uit het Arabisch in het Latijn overgezet, de taal van de 
geleerde christenen uit de middeleeuwen en veel later nog. Dit begon vooral omstreeks 1100 na 
Christus, ook al onder de invloed der kruistochten, waardoor de christenen uit het westen meer de 
beschaving van het oosten leerden kennen. Omstreeks 1200 is het westen voldoende op de hoogte 
van de wiskunde in het oosten tot ontwikkeling gekomen om zich te kunnen zetten tot een verder 
brengen van die wetenschap, tot een voortbouwen op de grondslagen.  

Van die tijd af hebben we voor de ontwikkeling van de wiskunde ons te wenden tot de Romaanse en 
Germaanse volken. Het eigenlijke elementaire rekenen, de hoofdbewerkingen met gehele getallen, 
behoeft dan slechts weinig wijziging meer om te worden wat het nu is.  

Het is duidelijk dat een avond als deze bij verre na niet voldoende zou zijn om een enigszins duidelijk 
beeld te geven van de ontwikkeling van het rekenen bij al deze volkeren vanaf de tijd, van waar het 
oudste handschrift dagtekent tot op onze tijd; wij moeten een keuze doen.  

Daarom wil ik er een paar grepen uit doen en in de 1e plaats iets uitvoeriger het rekenen van het 
oudste cultuurvolk bespreken, interessant omdat het het oudste is, en in de 2e het rekenen van de 
christenen van het westen in de middeleeuwen, interessant omdat dit onze meer onmiddellijke 
voorouders waren. 
[blad 12] Het rekenen dan in de eerste plaats van de Egyptenaren is ons vooral bekend geworden 
door het genoemde handschrift wat dus iets uitvoeriger moet besproken worden. Het is een 

papyrusrolxxii, in Egypte verworven voor het Brits Museum waar het bewaard wordt; en uitgegeven 

en vertaald door dr. Eisenlohrxxiii. Het is geschreven in hiëratisch schrift, een nieuwer uit het 
hiëroglyfisch beeldenschrift ontstaan schrift en naar uit de aanhef blijkt omstreeks 1700 voor 
Christus geschreven naar een voorbeeld van ongeveer 2200 voor Christus. Dat het een afschrift is, 
bewijzen ook de vele schrijffouten. 
Het motto, enigszins vreemd voor een rekenboek, luidt: ‘Vang het ongedierte, de muizen, het frisse 
onkruid en de talrijke spinnen. Bid god Ra om warmte, wind en hoog water.’ De uitgever van het 
h{andschrift} heeft hieruit, in verband met de vele rekenkundige opgaven, die op landbouw 
betrekking hebben, zoals het berekenen van de inhoud van een vruchtenhuis en van het voeder, voor 
ganzen benodigd, de conclusie getrokken, dat het een soort ‘rekenboek voor de landelijke stand’ 

was, een Egyptische Hemkesxxiv dus. Het is echter niet best aan te nemen dat de Egyptische boeren 
zulk ingewikkelde berekeningen, als hierin voorkomen, zouden kunnen uitvoeren, zodat wij 
waarschijnlijk beter doen aan te nemen, dat het voor de meer geleerden bestemd is geweest. 
Het is geen eigenlijke handleiding voor het rekenen, maar in [blad 13] hoofdzaak een verzameling 
van ruim 80 rekenkundige opgaven met oplossing. Daaraan vooraf gaat echter een tabel, die telkens 
bij de vraagstukken te pas komt en die niet het minst merkwaardige van het boek vormt. Het schijnt 
wel, dat de vraagstukken vooral bijeengebracht zijn ter oefening in het breuken rekenen, tenminste 
er zijn maar zeer enkele waarbij deze niet te pas komen en de bedoelde tabel is dan ook een tafel 
van breuken met 2 als teller, die in andere breuken met 1 als teller, zogenoemde stambreuken, 
gesplitst worden; de schrijver noemt het delen van 2 door 3, 5, 7 enz. {De} evene weet hij {te} 
herleiden door teller en noemer door 2 te delen. 
Terwijl wij het geoorloofd achten, als we 2/19 vinden uit een rekenkundige opgave, dit zo te laten 
staan, omdat we de betekenis kennen en er mee kunnen rekenen, zodat het dus voor ons een getal is 
geworden, was het blijkbaar voor de Egyptenaren nog geen getal. Zij konden er niet mee rekenen, 
hadden er zelfs geen aparte schrijfwijze voor niet anders dan 2 gedeeld door 19 en vonden 



eenvoudig dat hierdoor werd aangewezen, dat er een deling moest worden uitgevoerd en die deling 
voerden ze dan ook uit, zo goed het ging. 
Merkwaardigerwijze hadden ze echter wel een schrijfwijze voor 2/3, maar dit is dan ook de enige van 
die breuken, die ze konden schrijven, niet onmogelijk er mee samenhangende dat een voet ≈ 2/3 el 
was. De stambreuken worden geschreven [blad 14] door het getal zelf met een  

 

puntje erboven, een schrijfwijze die door de Grieken later ook werd toegepast, waarbij het puntje 
door een accent werd vervangen. Trouwens de Griekse landmeters werkten ook bij voorkeur met 
stambreuken, hoewel ze ook andere kenden. 
Bij voorbeeld:  

Deel uit het handschrift van Postma  

Bij deze deling vindt de schrijver voor 2/5=1/3+1/15 
2/7=1/4+1/28 
2/9=1/6+1/18  

Waarom niet 1/5+1/5, omdat {het} niet zozeer {een} splitsing als {een} deling {is}. Bij deling {wordt} 

dadelijk een flink stuk apart {gezet}xxv. De wijze, waarop deze splitsing tot stand is gekomen, is niet 
geheel zeker; er staat wel een zogenaamde ‘uitrekening’ bij, maar deze wordt door verschillende 
geleerden meer opgevat als een proef op de som, dan als een berekening. Ik voor mij acht {deze vier 
woorden staan doorgestreept} het echter niet onwaarschijnlijk, dat het wel degelijk de afleiding is.  

{De volgende voorbeelden zijn lastig te volgen zonder de gesproken tekst van Postma. In de voetnoten 
staat de waarschijnlijke uitleg gegeven. Het eerste vraagstukje is de splitsing van 2/5.}  



 

Bij deling van 2 door 5 gaat het aldusxxvi: 5 1/3 1/15  

1 2/3 1/3  

5  

uitrekening 2/3 
1/3 1 2/3  

3 1/3 1/15 1/3  

Men moet zien hoe vaak 5 op 2 gaat 
2/3 er van is 3 1/3, 1/3 is 1 2/3, er blijkt 
1/3 daarop gaat het 1/15 keer, dus 
Het quotiënt is 1/3 1/5, zonder teken altijd naast elkaar geschreven.  

 

Deel uit het handschrift van Postma 
[Blad 15] {Het volgende vraagstukje is 2/3+1/15 aanvullen tot 1 met  

stambreuken.}  

Om nu duidelijk te maken, dat de Egyptenaren zo rekenden het volgende later behandelde 

vraagstukje. xxvii 2/3 1/15 tot 1 aan te vullen. 
10 1 tezamen 11 rest 4 
Vermenigvuldig het getal 15 om te vinden 4.  



15 
1/10 1 1⁄2 Dus 2/3 1/15 1/5 1/15 maken samen 1. 
1/5 3 
1/15 1 Hier is dezelfde deling, maar nu op 4 in plaats van op 2.  

{Hier volgt een ander vraagstuk: 2/19 schrijven als de som van stambreuken. Er zijn twee 
verschillende splitsingen.}  

 

In de tabel is ook nog 19 behandeld.xxviii 19  

2/3 122/3 . 1/19 
1/3 61/3 .. 1/38 

1/6 31/6 -... 1/76 1⁄4 1/12 1 1⁄2 1/12 rood 
Rest 1⁄4 1/6 -.... 1/114 1/6  

Dus 2/19 = 1/12 + 1/76 + 1/114  

12 5 1/3 4  



1/12 1 | 
| 
v  

1/12 + 1/57 + 1/228  

Hiermee is al het een en ander gebleken van de wijze van  

vermenigvuldigen en delen; het eerste gaat bij gedeelten, als men 13 x  

iets moet hebben, neemt men het eerst {1x, dan} 2x, dan 4x, dan 8x en  

telt 1e+3e+4e op.xxix Als men delen wil, gaat men [blad 16] op een  

dergelijke manier {de} deler vermenigvuldigen tot men het deeltal uit de  

producten kan bijeen krijgen.xxx  

Bv. dit vraagstuk: men heeft per jaar 3200 maat vet nodig, wat is dit per dag?xxxi  

. 365 2/3 

.. 730 1/10 
4 1460 1/2190 1/6 8 2920  

243 1/3 
361⁄2 nuheeftmen31991⁄21/3  

moet dus 1⁄2 1/3 tot 1 volmaken, dit 
gaat zo: 1 1⁄2 1 nog 1⁄2 nodig. 
3 tot 1⁄2 te vermenigvuldigen geeft 1/6 dus  

 

Deel uit het handschrift van Postma  

Het rekenboek bevat verder vergelijkingen van de 1e graad met een onbekende, bv. (2/3).x + x/2 + 
x/7 + x = 37, waarbij de som van de coëff{iciënten} niet bekend {is}, maar samen {opgeteld} op 37 

gedeeld {wordt} (hierbij {komt} 2/7 te pas).xxxii  



Verder meetk{undige} vraagstukken, als de oppervlakte van een gelijkb{enige} driehoek en 
gelijkb{enig} trapezium, waarbij genomen wordt 1⁄2 x basis x opstaande zijde en 1⁄2 x som // 

{evenwijdige} zijden x opstaandexxxiii zijde. Het is evenwel ook mogelijk, dat hier een 
benaderingsformule gebruikt wordt, zoals de Rom{einse} landmeters deden, die voor op{pervlakte} ∆ 
{driehoek}: 1⁄2 [som?] {opst}aande zijden x basis, of voor vierhoek: 1⁄2 som van 2 overstaande zijden 
x halve som der andere namen. De opp{ervlakte} van de cirkel wordt gevonden door 8/9 x middellijn 

in ’t kwadraat te nemen, wat geeft π = 3,16xxxiv, dus {een} vrij goede benadering. 

Eindelijk komt ook een meetkundige reeks voor, nl. 7, 72, 73, 74, 75, welke opeenvolgende getallen 
de namen dragen: ân, wat betekent beeld, schrift, kat, muis, gerst, maat. 
[blad 17a] Ook de inheemse bouwwerken, de piramiden, komen voor, en enige vraagstukken 
daarover worden opgegeven. 
De schrijfwijze der getallen vormt een overgang van het hiëroglyfisch schrift naar het gewone 
cijferschrift. 
Alles tezamen genomen blijken de Egyptenaren nog al iets van het rekenen geweten te hebben, 2000 
jaar na de schepping der wereld, volgens het bijbelverhaal, en interessant is het te zien, dat in dit 
eerste geschrift het getalbegrip, oorspronkelijk natuurlijk tot de gehele getallen beperkt, hier al is 
uitgebreid, zodat ook de stambreuken + 2/3 er reeds toe behoren, d.w.z. men heeft hiervoor 
schrijfwijzen en weet ermee te rekenen. Naderhand is het nog op allerlei wijzen uitgebreid; men 

heeft achtereenvolgens erbij gekregen de onmeetbare getallenxxxv, de 0, de negatieve getallen en 

de imaginairexxxvi.  

Rekenen in het Westen  

[Blad 17b] Wanneer we nu een sprong van een paar duizend jaar doen om te komen tot de 
wetenschap van onze voorvaderen in het westen, zullen we niet veel moeite hebben om ons te 
oriënteren, want de rekenkundige  

wetenschap, waarvan in de eerste tijd waarvan we iets weten sprake kan zijn, staat niet veel hoger 
dan de oude Egyptische. Onze voorvaderen moesten dan ook weer bijna van voor af beginnen; de 
resten van de Romeinse wetenschap, na de val van ’t Rom{einse} rijk in de kloosters verzameld, met 
de stichting van welke kloosters de geschiedenis van de christelijke wetenschap begint, waren van 
weinig betekenis vergeleken met wat de Grieken reeds lang geleden in hun goede tijd hadden 
gepresteerd en wat de Arabieren iets later zouden betekenen.  

[blad 18] Het is in het n{oord}westen} van Europa vooral Groot- Brittannië waar het eerst aan rustige 
beoefening der wetenschap gedacht kon worden. Van twee kanten uit, van Ierland, reeds bekeerd in 

de 5e eeuw, en van Rome uit waren missionarissen gekomen naar Engeland en Schotland om het te 
bekeren tot het christendom, zodat er twee kerken ontstonden van verschillende oorsprong. In 
verband hiermee had men ook twee verschillende wijzen om het paasfeest en dus ook de andere 
kerkelijke feesten te vieren. Om hierin eenheid te brengen werd een openlijk dispuut gehouden in 

664 onder voorzitterschap van koning Oswiuxxxvii en daarna besloten ten gunste van de kerk van 
roomse oorsprong. Door deze kwestie was er belangstelling geweest voor kerkelijk-tijdrekenkundige 
vragen en deze bleven gedurende de middeleeuwen van grote betekenis, zodat voor een groot deel 
de beoefening der rekenkunde daarvan het gevolg was. Deze kerkelijke tijdrekening werd ‘computus’ 
genoemd en onder die naam verstond men in de eerste tijd ook het rekenen in het algemeen. 
Wij kunnen de middeleeuwse geschiedenis van het [blad 19] rekenen nl. in drie delen verdelen: I die 
van de computus, waarbij de kerkelijke tijdrekening bijna het enige doel was van de beoefening van 
de rekenkunst (van de oprichting der kloosters tot ’t jaar 1000 ongeveer), II die van de abacus, 



waarbij het rekenen met de abacus of rekentafel in kolommen verdeeld, zo alle aandacht in beslag 
nam, dat men de handleidingen tot het rekenen algemeen abacus noemde, zoals in de eerste 
periode computus (van 1000 tot 1200), III die van de algorithmus, waarbij het Arabische rekenen met 
plaatswaarde der cijfers en ’t gebruik van de nul tenminste bij de geleerden algemeen is 
aangenomen (van 1200 tot ’t einde der middeleeuwen).  

Eerste periode: computus  

De twee voornaamste personen uit deze periode zijn: Beda Venerabilisxxxviii, de eerbiedwaardige, 

en Alcuinxxxix, de bekende leermeester en vriend van Karel de Grote.  

 



 

Beda Venerabilis  

Beda werd in 672 geboren in ’t noorden van Engeland, werd opgevoed in een naburig klooster, waar 
hij zijn later leven ook in rustige werkzaamheid doorbracht tot zijn dood in 735. Zijn hoofdwerk is een 
Kerkgeschiedenis, maar voor ons van belang is een ander werk, ‘De temporum ratione’, over de 
tijdrekening. Hij behandelde hierin de wijze, waarop men de datering van de [Blad 20] kerkelijke 
feiten kan berekenen; {het} heeft als inleiding het een en ander over het rekenen zelf. Echter zo 
weinig zakelijk, dat men nog niet met zekerheid heeft kunnen vaststellen, hoe men in zijn tijd 

rekende. Hij spreekt in het 1e hoofdstuk over wat hij het vingerrekenen noemt en geeft aan hoe men 
door de vingers allerlei getallen kan voorstellen, er blijkt echter niet of men met de vingers ook 
werkelijk rekende of niet. Het voorstellen van getallen door buiging en strekking van de vingers was 
ook reeds aan de Grieken en Romeinen bekend, waarbij de linkerhand voor de eenheden en 
tientallen, de rechter voor de honderd- en duizendtallen gebruikt werd. Dat er werkelijk rekenen met 
de vingers heeft plaatsgevonden nog anders dan ons gewoon tellen en optellen daarmee is wel 
waarschijnlijk, daar het nog heden ten dage voorkomt.  

In Walachijexl gebruikt men nog de vingers om getallen tussen 5 en 10 met elkaar te 
vermenigvuldigen, bv. 8x9.  

Deel uit het handschrift van Postma  

10-a a-5 10-b b-5  

men zoekt (10-a)(10-b)+10(a-5+b-5)=100-10a-10b+ab+10a+10b- 100=ab.xli  

 

De Romeinen gebruikten ook een rekenbord, maar het is niet zeker dat dit toen gebruikt werd, wel in 

de 2e periode, die begint met Gerbert, paus Sylvester II. Wel is het zeker, dat op de kloosterscholen 



in die tijd de tafel van vermenigv{uldiging} geleerd werd, zonder welke trouwens ook niet veel 
rekenen denkbaar is. Ook weet men, dat er zogenaamde [Blad 21] rekenknechten gebruikt werden, 
d.w.z. tabellen met uitgerekende producten, ook van breuken. Zo een, afkomstig van Victorius van 

Aquitaniëxlii 457 na Christus is bewaard gebleven. In de geschriften van Beda, zowel als in de gehele 
computistentijd, komen de getallen alleen met Romeinse cijfers geschreven voor.  

De 2e hoofdman der periode, Alcuin, werd geboren in het sterfjaar van Beda, hij was een Angelsaks 
van voorname familie.  

Alcuin tussen Otgar, aartsbisschop van Mainz, (r) en Rabanus Maurus (l), diens opvolger  

Zijn leermeester was een vriend van Beda, Egbert van Yorkxliii; te York had Alcuin gelegenheid zich te 
bekwamen in de 7 vrije kunsten, een wetenschapverdeling, reeds van de Romeinen overgeleverd. 
Deze wetenschappen of vrije kunsten waren: grammatica, dialectica, rhetorica, samen vormende het 
trivium en arithmetica, musica, geometrica en astronomia, het quadruvium.  

De muziek werd de gehele middeleeuwen door als een mathematische wetenschap beschouwd. 
Pythagoras had het eerste getallenverhoudingen met toonintervallen in verband gebracht, hoewel hij 
nog niet wist van de trillingsgetallen der tonen. Maar hetzij de lengten van de snaren, die bepaalde 
tonen geven, hetzij de gewichten waarmee men een snaar moet spannen om die tonen te krijgen, 
[Blad 22] gaven aanleiding tot de opmerking, dat consonantie van tonen samengaat met eenvoudige 
getalverhoudingen. In een leerboek van deze theoretische muziek van omstreeks 1500 komen bv. als 
eerste hoofdstukken voor: ‘over de definitie van de muziek’, over de uitvinder van de muziek’, ‘over 
de verdeling van de muziek, muziek der sferen, menselijke en instrumentale’. ‘Over de tonen, de 
stem en de verdeling van de stem.’ ‘Over consonantie en dissonantie.’ ‘Waarom wij in de muziek 
getallen gebruiken en de toepassing daarvan op de tonen.’  



 

Op een reis naar Rome ontmoette Alcuin Karel de Grote, die hem bij zich wenste te hebben om de 
stand der wetenschap in zijn rijk op een hoger peil te brengen. 
Alcuin volgde de keizer in 782 en bleef 14 jaar aan diens hof; toen hij gebrekkig werd en de 
voortdurende verplaatsing met het hof hem te lastig ging vallen, zond de Keizer hem als abt naar het 
klooster te Tours in 796, waar hij een beroemd geworden kloosterschool stichtte en hij stierf in 804.  

De betekenis van Alcuin voor de geschiedenis van ’t rekenen ligt op tweeërlei gebied: zijn verdienste 
voor de inrichting van het onderwijs en de door hem geschreven werken. 
In de eerste plaats was hij leraar van de Keizer zelve; de nagelaten brieven van hem aan de Keizer te 
Tours gezonden, doen zien met welke bespiegelingen zij zich bezighielden. Het [Blad 23] schijnt 
vooral de sterrenkunde geweest te zijn, die de Keizer aantrok, zoals trouwens meerdere machtigen 
der aarde zich aangetrokken hebben gevoeld tot de geheimenissen des hemels. 
Overigens zal de Keizer alleen in de rustige wintermaanden tijd gehad hebben zich met studie bezig 
te houden, daar hij {’s} zomers veelal op ’t oorlogspad was. Zoals bekend is, heeft zijn studietijd dan 
ook niet zo lang geduurd, dat hij ooit voldoende de schrijfkunst machtig is kunnen worden. In de 
door hem opgerichte kloosterscholen, waar ook anderen dan aanstaande geestelijken toegang 
hadden, wordt ook het rekenen als onderwijsvak ingevoerd, hoewel van de wijze van rekenen weinig 
bekend is. 



Nog wel belangrijk is een verzameling rekenkundige opgaven van Alcuin afkomstig, deels in de vorm 
van {schets?}opgaven, deels gewone raadsels, waarmee hij de Keizer en zijn hof vermaakte. Vele dier 
opgaven komen ook reeds bij de Romeinen voor. 

Hierbij is ook het eerste in de Latijnse taal voorkomend onbepaalde vraagstukxliv. Ook het volgende: 
een stervende verordent bij laatste wil, dat als zijn zwangere weduwe hem een zoon baarde, de zoon 
3⁄4 en de vrouw 1⁄4 van zijn vermogen moet [Blad 24] erven, baart zij hem een dochter, dan krijgt de 
dochter 7/12 en de weduwe 5/12; nu baart de weduwe hem zoon en dochter beide, welk deel van 
het vermogen moet ieder erven? 

Hier 12 delen en nog eens 12; zoon 9/24, dochter 7/24, weduwe (3+5)/24.xlv Romeinen 15:7:5.xlvi  

Tweede periode: abacus  

De geleerde, waarmee het tweede tijdperk begint, Gerbert van Aurillacxlvii, werd in de 1e helft van 

de 10e eeuw in de Auvergne geboren. Zoals Alcuin in Karel de Grote vond hij zijn vrienden en 
beschermers in de Koningen Otto II en Otto III en werd in 972 leraar aan de school te Rheims, waar 
hij vooral door zijn wiskundig onderwijs naam maakte. Bij een tijdgenoot lezen we van hem ‘Bij de 
meetkunde werd niet geringe moeite aan het onderricht besteed. Tot inleiding daarvan liet Gerbert 
door een  

‘schildmaker’ een abacus maken, d.i. een door haar afmetingen geschikte tafel. De lange zijde was in 
27 delen verdeeld en daarop plaatste hij tekens 9 in getal, die ieder getal konden voorstellen. 
Daaraan gelijk liet hij 1000 karakters van hoorn maken, die afwisselend op de 27 afdelingen van de 
abacus de vermenigvuldiging of deling van alle getallen moesten voorstellen, zodat met hulp daarvan 
de deling en vermenigvuldiging zo vlug van stapel liep dat zij bij de grote menigte van voorbeelden 
veel beter verstaan dan door woorden kon aangeduid worden.  

 

Reconstructie van een Romeinse abacus  

[Blad 25] Wie de kennis daarvan zich volledig wil eigen maken, leze het boek dat G{erbert} aan 
Constantinus de Mathematicus schreef. Daar vindt hij het zo uitvoerig als hij wil en meer dan dat 
beschreven.’ Dit bedoelde boek ‘over het delen van getallen’ schreef hij eerst in 997, een paar jaar 
voordat hij paus werd, wat gebeurde in 999. Uit de pauselijke tijd, toen hij Sylvester II heette, 
dagtekent nog een boekje ‘regel van de rekentafel’, naderhand {bekend?} onder de naam ‘regel van 
de paus’.  

Paus Sylvester II  



Door een leerling van Gerbert, Bernelinusxlviii, is de abacus echter uitvoeriger beschreven dan door 
G{erbert} zelf. De abacus was toen een zorgvuldig glad gemaakt bord en pleegde ook door de 
meetkundigen met zand bestrooid te worden om daarin hun figuren te tekenen. Deze tafel was in 30 
verticale kolommen verdeeld, waarvan 3 rechts voor breuken bestemd, de overige 27 voor gehele 
getallen. De eerste van rechts af voor de eenheden, de tweede voor de 10-tallen, de derde voor de 
honderdtallen enz.  

 

 

Deel uit het handschrift van Postma 
Bord om met voorwerpjes getallen aan te geven: I=eenheden, X=tientallen, C=honderdtallen, met 
streepjes erboven: duizend-, tienduizend- en honderdduizendtallen.  

Als men een getal wil voorstellen, gebruikte men merken, apices genaamd, eig{enlijk} kegeltjes, 
waarin tekens uitgesneden zijn, enige overeenkomst met onze cijfers vertonende, maar waarvoor 
ook wel Griekse letters gebruikt werden, de getallen van 1 tot 10 voorstelllende.  

[Blad 26]  

Deel uit het handschrift van Postma De tekens voor de cijfers  

Deze tekens werden ook wel in het zand getekend waarbij de lijnen ook in het zand getrokken 
werden. De oorsprong dezer tekens is niet zeker, men weet niet of ze van Romeinse of Arabische 
oorsprong zijn. In elk geval hebben de cijfers der West-Arabiërs er veel overeenkomst mee.  

Deel uit het handschrift van Postma 
De Arabische (?) cijfers, die al lijken op de huidige  

Wel is het zeker, dat de Romeinen en Grieken rekenborden gebruiken en wel zowel een kolom-
abacus als een lijn-abacus. Daar het principe van de laatste {het} eenvoudigst is en deze nog als 
rekenbank, waarop men met krijt of legpenningen rekende, zeer lang tot ver over de middeleeuwen 
in gebruik is gebleven, wil ik eerst over de laatste spreken.  

De Romeinse lijnabacus is een houten of metalen bord, waarin gleuven gesneden zijn, waarin 
knoppen beweegbaar zijn. 
(Optellen in beide gevallen horizontale en verticale lijnen.) 

Dit lijnrekenen werd nog in {de} 17e eeuw vrij algemeen beoefend vooral voor het optellen van 



geldsommen. In een rekenboek door een Groninger in 1623xlix uitgegeven wordt nog geleerd het 

rekenen met krijt of legpenningen, de schellingenl en stuivers en penningen hebben dan nog lijnen 

onder die van de guldens. In de 18e eeuw komt het in de rekenboeken niet meer voor.  

De middeleeuwse abacus heeft optellen, aftrekken, vermenigv{uldigen} bijna als wij, alleen nul 
onbekend.  

 

[Blad 27] Hoogstens is de afwijking bij verm{enigvuldiging} de volgende:  

 

Deel uit het handschrift van Postma De vermenigvuldiging 14x24=336li  



De deling is echter anders. Meestal nl. wordt de zogenaamde complementaire deling toegepast; in 
later tijd ook de meer gewone, die dan de gouden deling wordt genoemd in tegenstelling met de 
complementaire, de ijzeren.  

Deel uit het handschrift van Postma De ijzeren deling 569/6=94 rest 5lii  

De complementaire bestaat hierin, dat men als men door 6 delen moet, telkens door 10 deelt, 
waardoor men er telkens dus ook te veel aftrekt,  

 

zodat na iedere aftrekking er weer zo veel bij moet opgeteld worden als de aftrekker te groot is 
geweest.  

Ook de breuken worden behandeld, maar niet als onbenoemde getallen, altijd benoemd en in delen 

van Rom{einse} pondenliii uitgedrukt; dus 1/12 heet een ons, omdat het Rom{einse} pond in 12 
onzen was verdeeld, terwijl de ons weer in 24 scrupels verdeeld is.  

7/12 morgen land = sept{em?}unc{iae?} jugeri (7 ons van een morgen)liv 

1/24 e duim heet dus: digiti semuncia = (1⁄2 ons van een duim)lv Dus heet 1/288 1 scrupel.  

Bij de breuken speelde dan ook het getal 12 een belangrijke rol. De bewerking hiermee is echter 
omslachtig [Blad 28] en de schrijver voelt zich dan ook niet zeker, wat blijkt uit de 
aanhef ‘laat ons nu tot de behandeling van de gewichtsdelen  

en hare onderafdelingen komen en verwonder u niet, als daarin het een en ander mij ontging, want 
de drukte van de wijnoogst neemt mijn geest al te zeer in beslag en ik heb ook als voorbeeld geen 

ander werk dan dat van Victoriuslvi, en deze is, bij het streven kort te zijn, buitengewoon duister 
geworden.’  

Derde periode, algorithmus  



Het derde tijdvak rekent men te beginnen met de invoering van het Indisch-Arabisch rekenen met 
plaatswaarde van cijfers en het gebruik van de nul. Dat er nog een sprong gedaan moet worden om 
van het rekenen op de abacus te komen tot het rekenen zonder abacus, zoals wij dat doen, blijkt het 

beste uit de wijze, waarop in de 12e eeuw de getallen geschreven werden, als men niet op de abacus 
werkte. In de beschrijvingen worden de getallen geregeld door Rom{einse} cijfers voorgesteld of in 
woorden uitgedrukt; men kende nl. de apices, de cijfertekens, alleen plaatswaarde toe op de abacus. 
Een enkele maal schreef men bijv{oorbeeld} 5 maal 7 = XXXV, hier werden 5 en 7 door cijfertekens 
voorgesteld, maar 35 niet, dit kon alleen op de abacus. Uit enigszins latere tijd [Blad 29] heeft men 
wel 35, maar dan is de nul nog niet in gebruik, zodat men schrijft 19 XX 21 enz.  

Door twee geschriften werd de Arabische schrijfwijze van de getallen , die deze weer van de Indiërs 
hadden overgenomen, vooral in n{oord}w{est} Europa verbreid: de vertaling van de rekenkunde van 

Alschwarizmilvii en de door Johannes van Sevillalviii, een Spaanse jood, geleverde bewerking van  

 

{een/de?} rekenkunde door een onbekende Arabier geschreven. 
Het woord Algorithmus, dat naderhand voor de naam van de Arabische rekenwijze werd gehouden, 
is niets dan een verbastering van het woord Alschwarizmi; dat betekent uit het landschap Schwarizm. 
Bij het optellen legt Alschwarizmi bijzonder gewicht op het geval, dat de som der eenheden >9, dan 
wordt op de oorspronkelijke plaats alleen geschreven, wat aan eenheden over is. 
‘Blijft niets over, zet dan de cirkel, opdat de plaats niet leeg zij, maar de cirkel moet haar innemen, 
opdat niet door haar leegheid de rangen verminderd worden en de tweede voor de eerste gehouden 
wordt.’ Optelling, aftrekking en vermenigvuldiging is vrijwel dezelfde als bij ons, behalve dat soms de 
uitkomst naar boven geschreven wordt  

145 48 97  

Deel uit het handschrift van Postma  

en bij vermenigvuldiging soms elk cijfer apart wordt vermenigvuldigd, zoals:  

695 9 45  

81- 54- - 6255  



 

 

Deel uit het handschrift van Postma  

De deling evenwel is naar de vorm nogal wat anders en dit is ook nog zeer lang [Blad 30] zo gebleven. 

Nog ongeveer zo komt ze voor in de 17e eeuw, bv. in het reeds genoemde rekenboek De 

Arithmetische fundamenten van Mr. Johan Semslix, ingenieur ende geometer: Met gebruik van dien.’ 
(Waarin ijder bij sich selfs sonder eenig onderwijs, {...telijke?} sal connen leeren Reekenen met 
Cijpheren, gelijk mede met Crijt of Legpenningen. Zeer nutt{ig} ende nootwendich {voor alle?} 

leerlingen ende liefhebberen derzelver consten. {T... Emden?lx} 1623. Opgedragen aan de Eerbare, 
voorsichtige, wijze, zeer voorzienige Heeren, Borgemeesteren, Schepenen ende Raden der Stede 
Franeker.)  

Johan Sems  

Hierin worden nog 5 species behandeld, d.i. 5 hoofdbewerkingen, de 1e is de numeratio; het woord 
miljoen is nog niet in gebruik: 5.000.000.000 = 5 duizend, duizend x duizend. Voor de divisio of deling 

heeft hij 2 manieren.lxi  



 

126 
3605 
7458 (257 5/29 2999  

22  

of  

2 1605  

7458 (257 5/29 2999  

22  

 

Deel uit het handschrift van Postma  

[Blad 31] Dezelfde methode van schrijven komt zelfs nog voor in het meer bekende rekenboek van 

David Cock van Enkhuizenlxii in 1702.  

Titelpagina Cyfer-konst van David Cock  

Het naar beneden schrijvenlxiii komt toch echter ook reeds veel eerder een enkele maal voor, bv. uit 

de 16e eeuw. Van belang is het telkens weer overschrijven van de deler om de behoorlijke 
rangwaarde te krijgen.  

18410 975741 53 
44  

40 4  



24 21 20  

1 12  

5 53  

11  

 

 

Deel uit het handschrift van Postmalxiv  

De bewerkingen met breuken worden in deze rekenboeken juist uitgevoerd als wij het doen; de 
tiendelige breuken evenwel komen meestal niet voor of liever worden niet afzonderlijk behandeld, 

hoewel reeds in 1585 door Simon Stevinlxv de schrijfwijze van die breuken werd uitgevonden, 
waarmee ze evenals gehele getallen kunnen worden behandeld.  

Simon Stevin  



Het praktische nut van de tiendelige breuken kwam echter eerst met de invoering van het metrische 
stelsel van maten en gewichten. 
[Blad 32] De invoering van dit stelsel heeft ook het rekenonderwijs heel wat vereenvoudigd. Het 
rekenen wordt op de scholen niet meer als het zo moeilijke vak beschouwd, waarvoor het vroeger 
gold.  

[Blad 33] Vroeger begon men op de scholen met schrijven, daarop volgde het lezen en veel later het 

rekenen. Zo komt nog in een rekenboek (van Aeneaelxvi) van 1791 de volgende toespraak voor: 
Meester: ‘Gij hebt reeds  

 

een ouderdom van 10 jaren bereikt, waarde leerling! Gij leert zeer veel, begint fraai te schrijven en gij 
hebt naar uwe jaren goede vorderingen gemaakt in de Fransche taal, Aardrijkskunde en 
Vaderlandsche Geschiedenissen. Ik oordeel dat het tijd zij, dat wij onze daaglijksche oefeningen met 
ééne vermeerderen; ik meen met die van Cijpheren of Reekenen.’  

Onwillekeurig komt de gedachte bij ons op, dat de leerlingen dan zeker bij de aardrijkskunde niet erg 
geplaagd zullen zijn met aantallen inwoners van steden, en bij de geschiedenis met jaartallen. 
[Blad 34] Bedoelde Meester zou zeker zeer verbaasd geweest zijn, als men hem verteld had, dat een 
eeuw later de kinderen reeds in hun eerste schooljaar met rekenen zouden kunnen beginnen, ja zelfs 
met breuken, want dit gebeurt tegenwoordig.  

Aardig is het eens te zien, wat of men in die tijd van de onderwijzers zelf vorderde. Daaromtrent kan 

ons iets leren een verzameling van vraagstukken in de 1e helft der vorigelxvii eeuw opgegeven bij 
vergelijkende examens voor hoofd ener school, zoals men het tegenwoordig zou noemen. Toen 
noemde men het examens op vacante schoolmeestersplaatsen. Het bedoelde werk werd in 1748 

uitgegeven door Gerard van Steinlxviii, schoolmeester en voorzanger te Bovenkarspel. De 
examenopgaven gaan vergezeld van derzelven ‘ontbinding’, zoals de schijver het uitdrukt; wij 
noemen het oplossing. Vraagstukken van allerlei soort en van allerlei graad van lastigheid vindt men 
hier verzameld.  

Het allereerste is opgegeven in 1738 te Bovenkarspel; het luidt: hoeveel is 2 3⁄4 x 1 1⁄2 uit 3? Dus 
11/4 x 3/2 x 3 = 99/8 = 12 3/8. Maar vraagstuk 9 bij die gelegenheid opgegeven is heel wat lastiger. 
‘Zoek 2 getallen, zodanig, als men van ’t Quadraat der Grootsten aftrekt het product der getallen 

[Blad 35] en van het product het kwadraat der kleinsten, dat telkens een kwadraat kome.’lxix  



Dit is een onbepaald vraagstuklxx van de 2e graad. Gelukkig echter komen vele der opgegeven 
vraagstukken in bekende verzamelingen voor. 

De regel van drieën, zowel de rechtelxxi als de verkeerde (omgekeerdelxxii), de regel van vijven, 

rechtlxxiii en omgekeerd, vieren hier haar triomfen. Als voorbeeld van de verkeerde regel van drieën 
moge gelden:  

Een schoolmeester heeft 15 kostgangers en is 1 1/3 jaar van drank voorzien, hoeveel scholieren 

zoude hij mogen aannemen, om met dezelfde drank 10 maanden lang haar te onderhouden?lxxiv (De 
regel van drieën komt het eerste voor in 1202 bij Leonardo van Pisa, een der eerste algoritmici, die 
als koopman vooral het handelsrekenen beoefende.) Voorbeeld van de regel van vijven: ‘Als 5 
schoenmakers in drie dagen kunnen maken 8 paar schoenen, hoeveel paar kunnen dan 15 

schoenmakers in 12 dagen maken?’lxxv Verder meetkundige vraagstukken als: ‘Drie schoolmeesters 
staan in een gelijkzijdige Triangel 100 roeden van malkanderen, lopen in een punt tezamen. Vr{aag}: 
hoeveel moeten zij lopen (bedoeld wordt de straal van de cirkel uit te rekenen, {dewijl?} ze naar het 

middelpunt lopende het eerst bijeen zullen zijn)?lxxvi (Opgegeven te Koedijk.)  

Te Wieringen en Monnickendam worden er zelfs zeevaartkundige vraagstukken bij opgegeven. 
[Blad 36] Elders vindt men de boomvruchten belangrijker.’Soo zeker Jongeling had eenige manden 
Boomvruchten, wegens derzelver goetkoopheit vereert die aan drie Jonge Dochters, aan de eene 1⁄4 
deel van al zijn boomvruchten, aan de tweede het 1/3 deel van de nog overgeblevene en de derde het 
1⁄2 deel van de resterende. Vr{aag}: zo hij dan nog 5 manden overhoudt, hoeveel manden die 

Jongeling gehad heeft.’lxxvii  

Als laatste voorbeeld het volgende, dat ons meteen een inzicht geeft in de inrichting van het 
onderwijs: ‘Een sollicitant staat na een vaceerende schoolmeesters-plaats en verneemt bij een 
burgemeester aldaar na het vaste tractement en ’t schoolgeld, als mede na ’t getal der school- 
kinderen, ’t gene de burgemeester hem dus opdraagt: Daar gaan gemeenlijk te school 60 
schoolkinderen, daar onder zijn 20 schrijvers en onder die schrijvers ook 6 rekenaars; onder het 

overige getal zijn 20 Lezers bij dubbelt Les, de rest leeren de spelkonst of ’t AB.lxxviii Nu verleert per 
maand een Lezer bij dubbelt Les eens zooveel als een Speller of AB en een schrijver zooveel als een 
lezer, en een schrijf en Rekenaar driemaal zooveel als een speller.’  

Zo gaat het nog door, maar in elk geval blijken hier de kinderen in 4 groepen verdeeld te zijn, met 
opklimmend schoolgeld. Het totale traktement van de schoolmeester blijkt per slot van rekening f 
200,- te worden.  

[Blad 36 extra] Het is alsof de beoefening van de geschiedenis ons eerst een goed inzicht in de 
wetenschap zelve geeft, zoals men een mens eerst goed begrijpt, als men de geschiedenis van zijn 
leven kent. Het is alsof wij door die beoefening ons steviger voelen staan tegenover die wetenschap, 
als iemand, die haar als kind gekend heeft, die haar afdwalingen heeft gezien en haar ontwikkeling 
heeft gadegeslagen, zoals wij die kunnen zien over eeuwen bij de volkeren en over tientallen van 
eeuwen bij de mensheid. Wij weten dan, in wat richting ze groeien wil; wanneer ons de krachten 
daartoe gegeven zijn, kunnen we zelf tot hare ontwikkeling medewerken, nu niet op goed geluk af, 
maar als mensen, die de weg kennen.  

[Blad 37, bovenstuk] Misschien ben ik hiermee wel wat ver van het rekenen zelf af geraakt te midden 
van het rekenonderwijs, maar het is moeilijk deze twee te scheiden, omdat men het rekenen vooral 
moet leren kennen uit boeken, die als leerboek zijn geschreven. Ik hoop dat mijne afdwalingen u niet 



al te zeer gehinderd hebben. Dit is trouwens mijn laatste geweest, want hiermee, dames en heren, 

heb ik gezegd, wat ik te zeggen had.lxxix  

i De Regel van drieën komt later aan de orde. 
ii Bv.: Meng 3 l wijn van € 5,-/l met 7 l van €3,-/l. De prijs van het mengsel is dan: (3x5+7x3)/(3+7)=€ 
3,60/l. iii Bv.: Verdeel 20 in delen die zich verhouden als 2:3. Dat zijn (2/(2+3))x20=8 en 12. 
iv De parallelie tussen de ontwikkeling van een kind en die van een volk komt voor in het werk van de 
psychologen Gerard Heymans (1857-1930) en Wilhelm M. Wundt (1832-1920).  



 

 

v Zet stipjes in een driehoek (1, 2, 3, 4, ... op elke regel). Snijd bv. de 3 eerste regels af, met in totaal 6 
stipjes. Dat levert de getallen 1, 3, 6, 10, ....  

vi Een volkomen of volmaakt getal is gelijk aan de som van zijn delers. Bv. 6=1+2+3 of 
28=1+2+4+7+14. vii Bij twee bevriende getallen is de som van de delers van de een gelijk aan de 
ander. Het kleinste paar is (220,284). 
viii Waarschijnlijk doelt Postma op de Britse statisticus, antropoloog en ontdekkingsreiziger Francis 
Galton (1822-1911).  

ix Eilandengroep in Polynesië, 2000 km ten noordoosten van Nieuw-Zeeland. 
x Etnische groep van ongeveer 30 miljoen mensen in West-Afrika, voornamelijk in het huidige 
Nigeria. 
xi Gebied in West-Afrika. 
xii Rivier in het noordoosten van Zuid-Amerika. 
xiii Etnische groep van ongeveer 11 miljoen mensen in het zuiden van Afrika. 



xiv Etnische groep van ongeveer 9 miljoen mensen in Centraal-Amerika. 
xv In het Angelsaksisch komen voor: tyn (10), twentig (20), thritig (30), feowertig (40), fiftig 
(50), sixtig (60), — hund-seofontig (70), hund-eahtalig (80), 
hund-nigontig (90), hund-teontig (100), hund-endlufontig (110), hund-twelftig (120). Daarna: hund 
and thritig (130). Het Friese taâlftig is ook het getal 120. 
xvi Archeologische vindplaats ongeveer 200 km ten noordwesten van Basra in Irak. 
xvii De breuken met waarden 1/60, 1/3600 enz. 
xviii Ruïnestad aan de Tigris bij het huidige Mosul in het noorden van Irak. 
xix Latijn: pars minuta prima=eerste kleine deel (de minuut of ’), en pars minuta secunda=twee kleine 
deel (de seconde of ’’). 
xx Een struisvogel heeft twee tenen aan elke poot. 
xxi Het Griekse δραγμα (dragma) betekent ‘een handvol’. Later ook een medicinaal gewicht van 
ongeveer 3,91 gram. 
xxii De zg. Papyrus van Harris I (41 m lang), genoemd naar Anthony C. Harris (1790-1869), antiquair, 
die de papyrus in 1855 kocht, ligt in het British Museum. 
xxiii August A. Eisenlohr (1832-1902), Egyptoloog, vertaler van de Harris Papyrus. 
xxiv Postma verwijst waarschijnlijk naar: Hemkes, H., Rekenboek voor jongens, van den landelijken 
stand; Dl. I: Zijnde een vervolg op den Liefhebber van het rekenen enz., en bevattende de verdere 
toepassing van den ‘Regel van drieën’; 7e druk, M. Smit, Groningen (1868). 
xxv De door Postma gemelde ‘afleiding’ is lastig uit de voorbeelden te destilleren. Het mondelinge 
verhaal van Postma lijkt hier onontbeerlijk. 
Er is een simpele methode om een breuk met teller 2 en een oneven noemer als som van twee 
stambreuken te splitsen; de bedoeling bij de splitsing van de breuk b=2/(2k+1) (met oneven noemer) 
lijkt te zijn eerst de breuk met teller 1 af te splitsen, die zo dicht mogelijk bij b ligt: 1/(k+1). ‘Een flink 
stuk apart zetten’, zegt Postma. Het verschil tussen beide is na een kleine berekening 1/(2k+1)(k+1), 
dus: 2/(2k+1)=1/(k+1)+ 1/{(2k+1)(k+1)}. Vb. 2/5=1/3+1/15. In de tekst komen ook andere splitsingen 
in stambreuken voor. 
xxvi Het tabelletje van Postma om 2/5 te splitsen luidt, iets aangepast:  

 

5 2/3 = 1/3 = 1/15 =  



(3 1/3)/5 (1 2/3/5 (1/3)/5  

Er wordt gestart met de breuk 2/3 en verder worden daar vanuit gaande stambreuken gemaakt. 
We zoeken een een paar stambreuken, die in de rechterkolom geschreven worden als a/5, b/5 enz. 
en als som a+b+...=2 hebben. De twee vetgedrukte tellers zijn inderdaad samen 2. Dus de splitsing is: 
2/5=1/3+1/15. Postma lijkt gelijk te hebben dat hier wel degelijk sprake is van een duidelijke 
methodiek, hoewel er ook wel wat trial and error in zit. 
xxvii De opgave is: vul 2/3+1/15 aan tot 1. Analyse: vermenigvuldig beide breuken met het k.g.v. 
(kleinste gemene veelvoud) van 3 en 5 (dat is 15): dat geeft 10 en 1 (x1/15). Er moet dus nog 4 
aangevuld worden tot 15 (x1/15). In het tabelletje staat eerst (1/10)x15=11⁄2 (1/10=11⁄2/15), dan 
(x2) (1/5)x15=3 (1/5=3/15) en deze tenslotte (x1/3) (1/15)x15=1 (1/15=1/15). De gezochte 4 krijgen 
we dus door 1/5 en 1/15 samen te nemen. De gezochte som is dan: 2/3+1/15+1/5+1/15=1. 
xxviii Het doel is hier 2/19 te schrijven als som van stambreuken. De tabelletjes uit het handschrift 
worden hier iets aangevuld, zodat de redenering duidelijker wordt. Het doel is in de teller 2 bij elkaar 
te sprokkelen (net als in de voetnoot over de splitsing van 2/5) . Zie daarvoor steeds de vetgedrukte 
getallen.  

1= 2/3 = 1/3 = 1/6 = 1/12 Rest  

(19)/19 
(12 2/3)/19 
(6 1/3)/19 
(3 1/6)/19 
(1 1⁄2)/19 + (1/12)/19 rood 1⁄4 1/6 -....  

1 = (19)/19 . 1/19 = (1)/19  

.. 1/38 = (1⁄2)/19 -... 1/76 =(1⁄4)/19  

 

1/114 = (1/6)/19  



 

Dus 2/19 = 1/12 + 1/76 + 1/114  

Eerst nemen we 1/12 (in de 1e kolom). Dan hebben we al 11⁄2+1/12 (in de 2e kolom) van de 
benodigde 2 in de teller binnen. 
De 1/76 zorgt voor nog 1⁄4. Totaal hebben we dan 11⁄2+1/12+1⁄4 van de benodigde 2 in de teller, 
zodat we nog 1/6 (=1/4-1/12) nodig hebben. Klaarblijkelijk was die aftrekking duidelijk. Voor deze 
laatste 1/6 in de teller krijgen we 1/114 ((1/6)/19=1/114). Dus geldt: 2/19=1/12+1/76+1/114.  

In de tekst komt nog een tweede oplossing. De andere aanvulling van 11⁄2+1/12 tot 2 is: 
(11⁄2+1/12)+1/3+1/12. 
Met (1/3)/19=1/57 en (1/12)/19=1/228 krijgt Postma dus: 2/19=1/12 + 1/57 + 1/228. De getallen 
zitten wat verborgen in het tweede kolommetje. 
xxix In feite schrijf je 13 in het 2-tallig stelsel: 13=1x23+1x22+0x21+1x20: 13 (10-tallig)=1101 (2-tallig). 
xxx Als voorbeeld de deling 273/7. De veelvouden zijn 7 (x1), 14 (x2), 28 (x4), 56 (x8), 112 (x16), 224 
(x32). Steeds de grootste macht (van de rest) aftrekken: 273-224-28-14-7=0. Het antwoord is dus 
32+4+2+1=39. De rest is 0. Met rest wordt het lastiger, zoals uit het voorbeeld in de tekst blijkt. 
xxxi In de eerste kolom staan de veelvouden (x1, x2, x4, x8) van de deler 365. In de tweede 2/3 en 
1/10 maal 365. De uitkomst is dan 8 met rest 3200-2920=280. 2/3 en 1/10 van 365 eraf geeft als rest 
nog 3200-2920- 243 1/3-361⁄2=3200-(3199+1⁄2+1/3)=1/6. En met 1/6=(1/2190)x365 is de uitkomst 
van de deling: 8+2/3+1/10+1/2190. Tiendelig: 3200/365=8,7671... . 
xxxii De oplossing van de vergelijking is: x=37/(2/3+1/2+1/7+1)=37/(97/42)=1554/97. 
xxxiii Postma gebruikt hier twee keer ‘opstaande zijde’. Het moet eigenlijk ‘hoogte’ zijn. Vandaar 
waarschijnlijk dat hij in de volgende regels over ‘benadering’ spreekt. 
xxxiv Uit (8/9)(2r)2=πr2 volgt π=3,56. Hier lijkt een verschrijving te staan. De factor (7/9) leidt tot 
π=3,11. Beter, maar niet wat Postma meldt. 
xxxv Een onmeetbaar getal is een getal dat niet als de breuk van twee gehele getallen (–2, –1, 0, 1, 2, 
3, ...) geschreven kan worden, zoals √2. 
xxxvi Het eenvoudigste imaginaire getal is i=√(–1), met i2=–1; een complex getal is bv. 3-2i. 
xxxvii Tijdens de synode van Whitby. Het ging er over het berekenen van de paasdatum en het 
dragen van de tonsuur. 
xxxviii Beda Venerabilis (672/3-735), Engelse monnik, publiceerde over de paasdatum. 
xxxix Alcuin (730/40-804), Engels wetenschapper, werd belangrijk aan het hof van Karel de Grote en 



in de Karolingische renaissance. 
xl Van de late middeleeuwen tot in de 19e eeuw een vorstendom in het zuiden van het huidige 
Roemenië. 
xli Neem a=8 en b=9; eenheden: 10-a=2, 10-b=1, 2x1=2; tientallen: a-5=3, b-5=4, (3+4)x10=70; 
antwoord 72. 
xlii Victorius van Aquitanië was een Romeins astronoom, die ook een paastabel voor paus Hilarius 
opstelde. 
xliii Egbert was aartsbisschop van York. 
xliv Een onbepaald vraagstuk is een vraagstuk met meerdere oplossingen. 
xlv Het is maar de vraag of de stervende, gezien zijn subtiele discriminatie tussen man en vrouw en 
tussen moeder en dochter of zoon, de verdeling van 1 op 1 voor moeder/zoon en moeder/dochter 
aangehouden zou hebben, als hij wist dat er een tweeling op komst was. 
xlvi De verdeling 15:7:5= zoon:dochter:moeder(=z:d:m) lijkt het antwoord te zijn geweest in de 
Romeinse tekst. De verhoudingen m:d=5:7 m:z=5:15=1:3 kloppen met de opgave. De moeder krijgt 
5/27e deel. 
De eerste oplossing van Postma deelt eerst alles in tweeën en verdeelt dan de ene helft tussen zoon 
en moeder en de andere tussen dochter en moeder. De moeder krijgt dan in zekere zin ‘dubbel’ 
(8/24=1/3=9/27e deel). Het lijkt erop dat Postma deze oplossing zelf bedacht heeft als alternatief 
voor de Romeinse oplossing. Zo kwam hij op de opmerking dat het een onbepaald vraagstuk was. 
xlvii Gerbert was paus Sylvester II van 999 tot zijn dood in 1003. 
xlviii Gerbelinus was wiskundige in Parijs. 
xlix Waarschijnlijk doelt Postma op Johan Sems (1572-1635), landmeter, die in 1623 De arithmetische 
fundamenten publiceerde. 
l Een schelling had vroeger de waarde van zes stuivers. 
li In de tekening zien we de vermenigvuldiging 14x24=336, waarbij de vier vermenigvuldigingen 
4x4=16, 2x4=8, 4x1=4 en 2x1=2 afzonderlijk op de abacus staan. 
lii De deling in de Postmatekst is hieronder uitgewerkt.  

IJZEREN DELING 569/6 = 94 REST 5  

-I- 1e kolom nummering, 2e honderdtallen, 3e tientallen, 4e eenheden 
-II- 5e kolom commentaar met volgorde handelingen 1e, 2e, enz. 
-III- als een getal ‘verwerkt’ is, komt er een streepje onder (in handschrift erdoor)  



 



a 
b 
c 5 6  

4. d  2 8  
5. e  1 4  

4 =10–deler 
6 =deler 
9 569=deeltal; 1e 500/10=50, zie o  





 

f g h i j  

4 8  

3. 3  2  
4. 4  1  

1 6  

2e +4x50=200; 3e 200/10=20, zie p; 4e +4x20=80 5e 140=60+80, zie c en d; 6e 100/10=10, zie q 
7e +4x10=40 
8e 80=40+40, zie e en f; 9e 80/10=8, zie o  

10e +4x8=32 
11e 41=32+9, zie c en h; 12e 40/10=4, zie p 13e +4x4=16; 10/10=1, zie q  





 



 

k 4 l1 1  

13. m  4  
14. n  5  
15. o  5 8  

p24 q11 r1  

14e +4x1=4 
15e 11=1+6+4, zie i, j en k; 16e 10/10=1, zie r 17e +4x1=4 
rest 5=1+4, zie l en m  

antwoordinrijeno,p,qenr  









 

s94 quotiënt=94=o+p+q+r , rest 5  

liii  

liv Oppervlaktemaat jugerum (Lat.) = morgen (Ned.) = acre (Eng.). 
lv Digitus (Lat.) = vinger (Ned.). 
lvi Waarschijnlijk Victorius van Aquitanië, die in Rome werkte en in 547 een lijst met paasdata 
publiceerde. lvii Al-Chwarizmi (ong. 790-840), Perzisch wiskundige, geograaf en astronoom. 
lviii Johannes Hispalensis (12e eeuw) vertaalde wiskundige en astronomische teksten , o.a. uit het 
Arabisch. lix Johan Sems (1572-1635), Fries landmeter. 
lx Uitgegeven te Emden. 
lxi De breuk in het handschrift van Postma is 7458/29=257 5/29. Uit het boek van David Cock (zie 
volgende voetnoot) de procedure voor de eerste deling (zet 29 links onder 7458):  



 

Stap1: 1 36  

7458 (2 29  

Stap2: 12 360  

7458 (25 299  

2  

Stap 3: 12 3605  

7458 (257 2999  

22  

Stap4: 
Bij de tweede deling worden de stappen –b- en –c- gecombineerd: 2x29=58 van 74 laat 16 over 
boven 74. 



lxii David Cock (17e eeuw), geboren in Enkhuizen, schreef boeken over rekenen en boekhouden. 
lxiii De staartdeling. 
lxiv Het gaat hier over de deling 975741/53=18410,... In deze staartdeling wordt 8x53 gesplitst in 
8x50=40- en 8x3=24. De 5 wordt niet ‘aangehaald’ (5-4=1). Net zo gaat 4x53 in tweeën: 4x50=20- en 
4x3=12 en 7-2=5. De rest is 11. 
lxv Simon Stevin (1548-1620) was ingenieur, waterbouw- en landmeetkundige. Hij voerde het woord 
‘wiskunde’ in. 
lxvi Henricus Aeneae (1743-1810), Fries natuurwetenschapper en rekenmeester. 
lxvii Postma bedoelt de 18e eeuw, terwijl hij zijn lezing in 1901 hield.  

-a-29gaat2xop74 
-b- 2x2 van de 7 geeft 3 boven de 7 -c- 2x9 van 34 geeft 16 boven 34 -d- gebruikte cijfers 
onderstrepen  

-e- verschuif de 29 1 plaats naar rechts 
-f- 29 op de 165 gaat 5 keer 
-g- 5x20=100 en valt weg tegen de 1 linksboven -h- 5x9=45 van 65 laat 20 over boven 65  

-i- verschuif de 29 1 plaats naar rechts 
-j- 29 op de 208 gaat 7 keer 
-k- 7x29=203 van 208 laat 5 over boven 8  

-l- het antwoord is dus 257 5/29  

 

lxviii Gerard van Steyn, Liefhebberij der Reekenkonst (1748). 
lxix Voor de wiskundige liefhebber volgt hier een oplossing. Noem de getallen g en k (g>k). Dan moet 
gelden: g2–g.k=a2 (1) en g.k–k2=b2 (2). Er geldt: a2–b2=(g–k)2=c2 (3). Dus a, b en c vormen een 
Pythagoreïsch drietal (a2=b2+c2). Met de bekende oplossing hiervan a=m2+n2, b=m2–n2 en c=2.m.n 
(voor alle m en n een Pythagoreïsch drietal) volgt voor g en k uit (1), (2) en (3): g=(m2+n2)2/(2.m.n); 
k=(m2–n2)2/(2.m.n). Vanwege het feit dat m en n ook in de noemer voorkomen, geeft niet elk 
tweetal m,n een oplossing g en k, die positieve gehele getallen zijn. De keuze m=2p+1 en n=2p geeft 



voor elke p wel een oplossing: g=(2p+1+2p–1)2 en k=(2p+1– 2p–1)2. Voor p=1 krijgen we g=25 en 
k=9, met 252–25.9=202 en 25.9–92=122, allebei kwadraten. Er zijn dus oneindig veel oplossingen. 
Opvallend is dat g en k hier zelf ook kwadraten zijn. 
lxx Een vraagstuk met meerdere oplossingen. Zie de vorige voetnoot. 
lxxi Bij de rechte regel van drieën zijn drie getallen a, b en c gegeven. Een vierde getal d moet 
gevonden worden, waarbij de verhoudingen b/a en d/c gelijk zijn. Dus d=b.c/a. Voorbeeld: 3 preien 
kosten samen € 1,20; wat kosten 5 preien?; antwoord: de prijs p volgt uit p/5=1,20/3 (de prijs per 
prei is in beide gevallen natuurlijk gelijk; wiskundig: prijs en aantal preien zijn recht evenredig met 
elkaar), dus p=5x1,20/3=€ 2,00. lxxii Bij de omgekeerde regel van drieën is er tussen de 3 gegeven 
getallen en het te vinden 4e getal een omgekeerde evenredigheid: a.b=c.d (als c groter is dan a, moet 
d navenant kleiner zijn dan b), dus d=a.b/c. Voorbeeld: Je geeft elk van 3 kinderen 4 sinaasappelen. 
Meer sinaasappelen heb je niet. Als je deze sinaasappelen wilt verdelen over 6 kinderen, krijgt elk er 
s. Het totaal aantal is in beide gevallen gelijk: 6.s=3.4, dus s=12/6=2. 
lxxiii In het Rekenboek van Jan van Olm (ong. 1700-1774; rekenmeester uit Groningen) en zijn zoon 
Mattheus uit 1816 staat het volgende voorbeeld van de regel van vijven: Als van 100 guldens in 12 
maanden gegeven wordt 4 gulden, hoeveel is de interest van 1000 guldens in 15 maanden? Het boek 
geeft het volgende schema:  

De twee liggende Romeinse vijven en de vijf gegevens liggen ten grondslag aan de naam van de 
regel. Op de plaats van de onbekende staat 0. De rente is natuurlijk evenredig met zowel het bedrag 
als het aantal maanden (dus met 100x12 en 1000x15). Dan wordt de regel van vijven dus eigenlijk de 
regel van drieën. Voor de interest i geldt dan: i/15000=4/1200 of i=50 gulden. Hierbij gaan we ervan 
uit dat de rente per drie maanden uitbetaald wordt en er dus geen rente op rente komt.  

lxxiv De vaste hoeveelheid drank geeft aan dat we de omgekeerde regel van drieën moeten 
gebruiken. Het aantal kinderen k volgt dan uit k.10=15.16 (1 1/3 jaar is 16 maanden). Dus k=24. 
lxxv Antwoord: voor aantal a geldt a/(15.12)=8/(5.3), dus a=96 paar. 
lxxvi Een roede is een lengtemaat. Hij varieerde per plaats van bijna 4 tot ruim 5 meter. Antwoord: 
Voor de hoogte van een gelijkzijdige driehoek met zijde 1 geldt met de stelling van Pythagoras h=√(1-
1⁄4)=1⁄2√3. Het punt van samenkomst ligt op 2/3 deel vanaf het hoekpunt op de hoogtelijnen. 
Samen leggen ze dus 3.(2/3).1⁄2√3.100=100√3 roeden af.  

lxxvii Uiteindelijk heeft elk van de vier 5 manden. Hij had er in het begin 20. 
lxxviii AB is ‘alfabet’. 
lxxix Blad 37, onderstuk, staat in het handschrift na de afsluiting en is in deze voetnoot opgenomen: 
‘Een schoolmeestersplaats vacant zijnde, komt een sollicitant bij Regenten zijn dienst aanbieden, 
verzoekende de kerkendienst voor en na de Godsdienst waar te mogen nemen; tegen hem wordt 
geaccordeerd, en de Psalmen die hij zingen moet werden hem dus opgegeven; de eerste Psalm die 
gij voor de Godsdienst moet zingen heeft zo menigmaal 2 als die gij na moet zingen 3 heeft; en als gij 
beide Producten addeert, en dan  



 

 

multipliceert met 4, zo is de uitkomst 180; welke Psalmen moet de sollicitant voor, en ook na de 
Godsdienst zingen?’ 
Een oplossing kan zijn: de eerste psalm heeft nummer px2 en de andere px3. Opgeteld en 
vemenigvuldigd met 4 geeft 4x5xp=180. Dus p=9 en de psalmnummers 18 en 27. (‘k Betrouw op God, 
Hij is mijn schild in ’t strijden.’ en ‘God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen?’)  

 


