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M. Kool, Christianus van Varenbrakens "Die Edel Conste Arithmetica" 
(Scripta: Mediaeval and Renaissance Texts and Studies, nr. 21, Brussel, 
UFSAL, 1988; ISSN 0774-0549) 181 p., ill. 

Mevrouw Kool heeft de uitgave verzorgd van een arithmetica-tekst, die 
voorkomt in een handschrift dat aanwezig is in de Universiteitsbibliotheek 
van Gent (hs. 2141, 127"̂  t/m 1910- Dit handschrift bevat, waarschijnlijk 
eveneens van Christianus van Varenbraken, nog traktaten over spelling, 
muziek, rechtskunde en meetkunde; de eerste twee zijn eveneens in de 
Scriptareeks uitgegeven. 
De arithmetica-tekst eindigt (p. 1850 met: "Finitur per me Xpiaensen 
Varenbraken, practicus in omnibus artibus liberales, ipso die post festum 
sancti Johannus, anno Domini 1.5.3.2."; daarna volgt nog het penning-
rekenen. We weten dus het jaar waarin de tekst geschreven is maar over de 
auteur is eigenlijk niets bekend. 
Het is opmerkelijk, dat er uit de beginperiode van de gedrukte rekenboeken, 
waarvan er nog maar weinige bewaard gebleven zijn, ook nog deze 
handschrifttekst behouden is. Dat deze nu, door de uitgave van Kool, ruimer 
toegankelijk is, betekent een welkome en belangrijke aanvuUing op onze 
kennis van de beoefening der rekenkunde in de 16e eeuw in de Nederlanden. 
De uitgave is zeer verzorgd. In het kort wordt eerst een overzicht gegeven van 
de voorgeschiedenis der rekenkunde. Dan volgt een onderzoek naar de 
bronnen waarvan Van Varenbraken mogelijk gebruik heeft gemaakt. Ten-
slotte is er een bespreking van de inhoud van het traktaat; die kan kort zijn, 
omdat daarna de hele tekst volgt, met een uitvoerig commentaar. Kool geeft 
daarin een zorgvuldige verklaring van 16e-eeuwse Vlaamse woorden of 
zinsdelen, welke aan de 20e-eeuwse lezer misschien niet meer helemaal 
duidelijk zijn. Vervolgens, en dat lijkt mij het belangrijkste, is er een 
toelichting op de uitwerking van de opgaven. Daaruit blijkt, zoals zij zelf ook 
al opmerkt (p. 26), dat het werk destijds niet zonder leiding door te nemen 
was; dat is lets wat trouwens geldt voor meerdere oude gedrukte rekenboeken. 
Van Varenbraken zal zijn verhandeling gebruikt hebben bij het geven van 
onderricht. 

Over de inhoud van het arithmetica-traktaat is het volgende mede te delen. De 
indeling is in grote lijnen zoals in de gedrukte rekenboeken. Eerst komen de 
hoofdbewerkingen of 'species'. Deze worden afwisselend behandeld voor 
gehele getallen en breuken. Als eerste het tellen of'numeratio'. Dit is in feite 
natuurlijk geen rekenkundige bewerking maar wordt speciaal behandeld 
vanwege de toen in gebruik komende Hindoe-Arabische cijfers. Ook vinden 
we weer het verdubbelen en halveren als aparte bewerkingen, overbodig naast 
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vermenigvuldigen en delen. De praktische toepassingen zijn gebaseerd op de 
destijds als 'gulden regel' beschouwde 'regel van drieen'. 
Enkele zaken mogen nog apart vermeld worden. Verschillende opgaven zijn 
in feite onoplosbaar, omdat er te weinig gegevens zijn; in de uitwerking blijkt 
dan, zonder verdere toelichting, nog een extra gegeven gebruikt te worden. 
Merkwaardig is het gebruik van het getal 0 als noemer om een geheel getal als 
een breuk te schrijven: "set oji^er die 6 een 1 ofte 0 — dat een ghetal es dat niet 
en gheeft ofte neempt" (p. 67, 134-136). 
Opvallend is, dat in de Vlaamse tekst twee passages in het Latijn voorkomen 
(p. 104 en 112), beide over het oplossen van lineaire vergelijkingen en dus in 
feite buiten de rekenkunde vallend, 
Een aanmerking wil ik maken op de inhoudsopgave (p. 28), die alleen maar 
een verwijzing geeft naar de bladnummering van het handschrift, niet naar de 
pagina's in het boek. Die verwijzingen vallen in de tekst niet op waardoor het 
opzoeken van een onderwerp bemoeilijkt wordt. 
Aan hen, die geinteresseerd zijn in de 16e-eeuwse rekenkunde is de uitgave 
zeker aan te bevelen. Maar het is te wensen, dat alle belangstellenden in de 
geschiedenis der wiskunde kennis nemen van dit gemakkelijk leesbare en goed 
toegelichte oorspronkelijke werk. Daarnaast hoop ik, dat ook cultuur-
historici, voor wie de Scriptareeks bedoeld lijkt, dit deel niet bij voorbaat 
ongelezen laten. Kennisname (met enige reserve, zie p. 22, 23) van de 16e-
eeuwse rekenkunde en de vele gevarieerde opgaven zal hun gezichtsveld alleen 
maar verruimen. 

A.J.E.M. Smeur 

H.L. Houtzager, G.G. Kunz, H.W. van Leeuwen, M. van Noort en M. 
Tienstra ed., Kruit en Krijg. Delft als bakermat van het Prins Maurits 
Laboratorium - TNO Serie-uitgave van het Genootschap Delfia Bata-
vorum; Amsterdam: Rodopi, 1988; ISBN 90-5183-014-9) 237 p., ill.,/45,-. 

Het Prins Maurits Laboratorium maakt deel uit van de Nederlandse 
Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO. Het 
PML is tien jaar geleden geformeerd uit twee afzonderlijke laboratoria, elk 
met een eigen ontstaansgeschiedenis maar beide opgericht uit behoefte aan 
wetenschappelijke bijstand van de krijgsmacht. Het Chemisch Laboratorium 
is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan uit behoefte aan militaire bescher-
mingsmaatregelen tegen chemische strijdmiddelen. Het Technologisch Labo
ratorium is de voortzetting van het in 1838 door het Ministerie van Oorlog te 
Delft opgerichte Scheikundig Laboratorium. Reeds lang heeft de krijgsmacht 
behoefte gehad aan adviezen over de samenstelling, eigenschappen en 
uitwerking van explosieven. Deze oprichting, honderdvijftig jaar geleden, en 
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het afscheid van de directeur van het PML, Dr. A.J.J. Ooms, die veertig jaar 
geleden in dienst trad van de toenmalige Rijksverdedigingsorganisatie TNO 
waar beide laboratoria toe behoorden, waren aanleiding tot het gezamenlijk 
initiatief van het PML en het Genootschap Delfia Batavorum voor deze 
uitgave. 
Door auteurs van verschillende achtergronden is in een twaalftal artikelen een 
aantal aspecten van de relatie tussen de Krijgsmacht en Delft belicht. Het 
openingsartikel van H.A.M. Snelders gaat over Simon Stevin, leermeester 
van Prins Maurits, de krijgsman die zich liet voorlichten door de natuurvorser 
die "de wetenschap aanwendde ten bate van de verdediging des lands." Dit 
opschrift van het in de hal van het PML te Rijswijk aangebrachte basrelief 
vormt het uitgangspunt van dit artikel. De relatie tussen Delft en de 
krijgsmacht gaat terug tot voor 1618. Delft werd wel aangeduid als de 
"Wapenkamer van Holland," en aldus luidt de titel van een bijdrage van 
W.A. Feitsma. Door catastrofale branden die de stad in 1536 en 1618 
teisterden, zijn vele archivalia verloren gegaan waardoor maar weinig 
gegevens over deze periode beschikbaar zijn. Veel aandacht krijgt de 
ontploffing van het Kruitmagazijn aan de Paardenmarkt in 1654. Honderden 
doden en gewonden en een weggevaagd stadshart waren de gevolgen van de 
weergaloze catastrofe. "Alsof het hemelgewelf barstte en de aardbodem 
openscheurde..." is de titel van het artikel dat G.G. Kunz over deze ramp 
schreef. Deze auteur bewerkte ook een aantal studies van G.G. Kunz en D.P. 
Oosterbaan over de reacties van boetepredikers die verkondigden: "Buskruit-
ramp was straf op de zonden"; aldus luidt ook de titel van dit artikel. 
W.P.M. Mercx, J. Weerheijm en H.J. Pasman analyseren aan de hand van de 
schaarse beschrijving van de schade van de explosie door vergelijking met 
huidige inzichten over schadecriteria hoeveel kruit vermoedelijk was opge-
slagen. Dit moet meer geweest zijn dan de 80000 tot 90000 ponden volgens de 
geschiedschrijving. 

M. Verweij beschrijft de bouwkundige geschiedenis van het voormalig 
artiUeriemagazijn van Holland aan de Paardenmarkt tot op heden. Een in 
1981 uitgevoerd bodemonderzoek op de Paardenmarkt levert aanvuUende 
historische gegevens over de bebouwing voor de explosie in 1654. H.C. 
Knook bericht hierover. H.A.M. Snelders behandelt de verrichtingen in het in 
1838 aan de Paardenmarkt tot stand gekomen Scheikundig Laboratorium. 
Ook geheel andere onderwerpen komen aan de orde. Zo beschrijft H.L. 
Houtzager de militair-geneeskundige verzorging in Delft en verhaalt Thera F. 
Wijsenbeek-Olthuis over de in Delft gelegerde Compagnie des Invalides. In 
navolging van Frankrijk poogden de Staten van Holland in 1725 een 
oplossing te vinden voor de zorg voor verminkte en bejaarde militairen door 
deze in speciale compagnieen onder te brengen. Het kortstondig bestaan van 
de in 1814 te Delft opgerichte artillerie- en genieschool, voorloper van de in 
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1828 geopende Koninklijke Militaire Academic te Breda, is het onderwerp 
van een bijdrage van J.A.M.M. Janssen. 
De bundel wordt afgesloten met een overzicht door C.W. de Jong van de 
recente geschiedenis van het PML, dat er door beknoptheid helaas wat 
bekaaid afkomt. 
Al met al zijn de initiatiefnemers erin geslaagd door deze over het algemeen 
goed gedocumenteerde en geillustreerde uitgave, die meer omvat dan de 
overigens aardig gevonden titel Kruit en Krijg suggereert, een waardevolle 
bijdrage te leveren aan de regionale geschiedenis van Delft en de krijgs-
geschiedenis. 

J.M. Dirkzwager 

Korte literatuuraankondigingen 

G.A. Lindeboom, Dokter Lukas. Herdruk van de oorspronkelijke uitgave 
(Amsterdam: Ten Have, 1965), met een inleiding van M.J. van Lieburg 
(Amsterdam: Rodopi, 1988; ISBN 90-5183-064-5) 122 p., ill.,/19,50. 

"Onder de vele studies die de internist, medisch ethicus en medisch historicus G.A. 
Lindeboom in het licht gegeven heeft, neemt het boekje over "Dokter Lukas" een 
geheel eigen plaats in. Wie deze pennevrucht leest, bemerkt al snel dat de auteur 
hierin geen vakstudie leverde, maar een mengehng biedt van medische, cultuur-
historische en biografische belangstelling en bovenal van religieuze betrokkenheid 
met de gekozen figuur. De bijbelstudie, waaraan Lindeboom zich ondanks zijn 
drukke medische praktijk en vele organisatorische besognes regelmatig wijdde, heeft 
in het voorliggende boekje een vorm gekregen die het mogelijk maakt om niet alleen 
de evangelist Lukas nader te leren kennen, maar ook zijn biograaf Lindeboom en 
diens vlotte pen, klinische biik, historische kennis en christelijke levensovertuiging." 
Aldus M.J. van Lieburg in zijn inleiding tot deze heruitgave van Lindebooms 
oorspronkelijke in de Carillonreeks verschenen Lukasstudie, die nog steeds een 
genoegen is om te lezen. 

L. Hacquebord, J.R. Leinenga, K. de Korte, Nederlanders in de poolwinter 
(Arctisch Centrum Rijksuniversiteit Groningen, Knoop Haren BV, 1989; 
ISBN 90-6148-451-0) 67 p . , ill. 

Dit is de catalogus van de gelijknamige tentoonstelling die in het Groningse 
Universiteitsmuseum werd gehouden. In vier artikelen wordt verhaald van geslaagde 
en minder geslaagde pogingen de poolwinter te doorstaan, vanaf de I6e eeuw tot in 
onze tijd. Fraai geillustreerde, ijzingwekkende literatuur met veel 'human interest', 
maar ook met interessante wetenschapshistorische details. De catalogus bevat 
verder een lijst van tentoongestelde voorwerpen en een literatuurlijst, 
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Academische redevoering van Albert Schultens, ter gedachtenisse van den 
grooten Herman Boerhaave, Facsimile-uitgave, van een inleiding voorzien 
door H.L. Houtzager (Serie-uitgave van de Stichting Historia Medicinae, nr. 
2; Amsterdam: Rodopi, 1988; ISBN 90-5183-074-2) xxvi + 108 p., ill.,/24,50. 

Herman Boerhaave overleed op 23 September 1735. De in het Latijn gestelde 
academische rede die Boerhaaves vriend en collega Albert Schultens naar aanleiding 
van het overlijden uitsprak, kwam in 1739 in Nederlandse vertaling uit, uitgegeven 
door Schultens' zoon Jan Jacob. Onder auspicien van de Stichting Historia 
Medicinae is van de Nederlandse tekst nu een fotografische herdruk verschenen, 
ingeleid door H.L. Houtzager. In de inleiding komen Boerhaaves laatste levensjaren 
aan de orde en worden gegevens verstrekt over vader en zoon Schultens. De rede 
geeft informatie over Boerhaave's "leven en werken, over zijn familierelaties, over 
zijn theologische en medische studie, over zijn ziekten en niet in de laatste plaats over 
zijn religieuze inzichten en gevoelens." 

B. Theunissen, Eugene Dubois and the ape-man from Java. The history of the 
first 'missing link' and its discoverer (Dordrecht enz.: Kluwer Academic 
Publishers, 1989; ISBN 1-55608-081-6) 216 p. , i l l . , /110,—. 

Herziene Engelse editie van de in 1985 als proefschrift bij Rodopi verschenen 
Nederlandse uitgave. 

Korte beschrijving van't gebruik der spuyt in d'ontleed-konst, door Regnerus de 
Graafmed. doct. tot Delft. Facsimile-uitgave, van een inleiding voorzien door 
H.L. Houtzager (Serie-uitgave van de Reinier de Graaf Stichting te Delft, nr. 
5; Delft, 1989)27+ 14 p., ill. 

Heruitgave van Reinier de Graafs verhandeling over een door hem ontwikkelde 
injectiespuit voor het opspuiten van bloedvaten, ingeleid door — wie anders — H.L. 
Houtzager. 

Dierentuinen in Holland. Holland: regionaal-historisch tijdschrift 20 (1988) nr. 
4 /5 , themanummer. 

In dit rijk geillustreerde themanummer van Holland, een tweemaandelijkse uitgave 
van de Historische vereniging Holland (secretariaat: dr. L.A.M. Giebels, Hoog-
heemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden), wordt aandacht 
bestead aan de geschiedenis van HoUandse dierentuinen. Na een inleiding van 
J.A.R.A.M. van Hooff bespreken F.F.J.M. Pieters en M.F. Morzer Bruyns 
Hoilandse menagerieen in de 17e en 18e eeuw. J.G. Nieuwendijk beschrijft de 
oprichting van Artis. A.C. van Bruggen behandelt aanwinsten van de Hoilandse 
dierentuinen in de 19e eeuw. De geschiedenis van de Haagse dierentuin wordt verteld 
door G.J.M. van Baarsel. Blijdorp en de architect ervan, S. van Ravesteyn, vormen 
het onderwerp van een artikel van J.C. Okkema. C. Hekker bespreekt de rond 1900 
in Artis werkzame kunstenaars en B.M. Lensink, tenslotte, schetst de ontwikkeling 
van Artis na de tweede wereldoorlog. 


