
Het oudstc gedruktc Ncderlandse Rckcnbockjc 

De Koninklijke Bibliotheek te Brussel bezit een exemplaar van een 
uiterst zcldzaam zestiende-eeuws rekenboekje, dat als titel draagt : 
Die maniere om te leeren cy{[ren na die rechte consten Algorismi. Int 
gheheele ende int ghebrohen (verder als de Maniere geciteerd). Naar 
alle waarschijnlijkheid is dit anoniem werkje de oudste gedruktc Ne-
derlandse arithmetica, en als dusdanig verdient het wat nader te wor-
den bestudeerd (1) . Op wiskundig gebied bevat het niets origineels ; 
toch is het boekje niet onbelangrijk, o. a. om de inlichtingen die het 
geeft over de Nedcrlandse wiskundige terminologie bij het begin van 
de 16de eeuw. In een volgend artikel hopen wij bovendien aan te 
tonen, dat de invloed van Die Maniere groter is geweest, dan men 
bij een eerste kennismaking zou denken. 

Van Die maniere om te leeren cyffren zijn drie uitgaven bekend. 
De oudste verscheen te Brussel in 1508 ; de drukker crvan is Thomas 
van der Noot. De titelpagina is hierbij afgedrukt. Het boekje, in 
8°, bevat 48 ongenummerde bladen (2) . In het kolofon (bl. 47b) leest 
men : « Gheprint bi mi Thomas vand' Noot Woenende indie prince-

(1) Door de historici van de rekenkunde werd tot nu toe weinig aandacht besteed 
aan dit werkje. D. J. Struik vermeldt het in zijn artikel « Mathematics in the 
Netherlands during the first half of the XVIth century », Isis, 25, 1936, biz. 50. 
In zijn studie « Het woord millioen in oude Nederlandsche rekenboeken *, 
Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en lefterkunde, 50, 1931, biz. 176, vcrwijst 
hij naar de twecde druk. Uit wat hij schrijft. blijkt echter dat hij geen van 
beide uitgaven zelf heeft gezien. Een meer uitvoerige beschrijving van de 
tweede druk geeft C. P. Burger Jr. in het artikel « ABC-penningen of reken-
penningen >, Het Boek, 18, 1929, biz. 199-202. 

(2) Voor een meer uitvoerige beschrijving, zie : W. Nijhoff en M. E. Kronenberg, 
Nederlandsche bibliographic van 1500 tot 1540, deel I, nr 1482. 
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lijcke stadt van Bruessel Inde Zeeridder Anno. 1508. In septembre 
9 daghen. » 

De tweede uitgave werd gedrukt te Antwerpen bij Willem Vor-
sterman. Z e is ongedatcerd en de enigszins gewijzigde titel luidt nu : 
Die maniere om te leeren cijfferen ende rekenen metier pennen ende 
metten penningen Na die gherechte conste Algorismi. Int gheheele ende 
int ghebrohen. Op de titelpagina is de tafel van vermenigvuldiging ver-
vangen door een staande houtsneerand met ernaast onder elkaar in 
het rood gedrukt de woorden ; Hond'tdusent, Thiendusent, Duysent, 
Hondert, Thien, Bene. Naast elk ervan staat een rode en vier gedeel-
telijk op elkaar liggende zwarte cirkelschijven, die rekenpenningen 
voorstellen. Tussen de regels staat telkens een kleinere zwarte cirkel-
schijf. Een analoge voorstelling vindt men op de titelpagina van de 
direkt te vermelden derde druk. Deze afbeelding staat in verband met 
het laatste deel van het werkje, waarin het rekenen met penningen 
of leggeld wordt geleerd. Dit deel ontbreekt in de Brusselse uitgave, 
wat ook het verschil in de titel van de twee drukken verklaart. In het 
kolofon van deze Antwerpse druk leest men : « Gheprint in die ver-
maerde coopstadt van Antwerpen. buyten die earner poorte In den 
gulden Eenhoren. bi mi Willem vorsterman ». Het boekje, in 8°, bevat 
52 ongenummerde bladen. Mejuffrouw Kronenberg beschrijft het in de 
Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540 onder nr. 3494 ; ze 
dateert het circa 1510. Een exemplaar wordt bewaard in de Univer-
siteitsbibliotheek te Amsterdam. 

In 1569 werd het boekje nogmaals herdrukt te Antwerpen door 
Jan van Ghelen. De titel is dezelfde als in de eerste Antwerpse druk. 
Ook de figuur met de rekenpenningen werd van de voorgaande druk 
nagetekend. Het boekje, dat 44 ongenummerde bladen telt, sluit met 
het kolofon : « Gheprint Thantwerpen op die Lombaerde veste inden 
witten Hasewint by my Jan van Ghelen Int Jaer M.CCCCC. ende 
LXIX. » Ook van deze druk bezit de Amsterdamse Universiteitsbi-
bliotheek een exemplaar, 

Door M. E. Kronenberg (3) wordt het vermoeden uitgesproken 
dat ook in 1527 een deel van de Maniere herdrukt werd als bijvoegsel 

(3) W. Nijhoff en M. E. Kronenberg, Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 
1540, deel 2. biz. 520 en 606. 
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van een Calengier (kalender). In een artikel over Jan Seversz. (4) , 
de vermoedelijke drukker, geeft ze de volgende beschrijving van het 
waarschijnlijk unieke exemplaar van het werkje : « Het boekje, in 16°, 
begint met een Calengier van 8 bladen, loopende over de jaren 1527-
1550, gevolgd door « Die Maniere om te leeren cijfferen ende rekenen 
metier pennen », die ook 8 bladen beslaat. Hoogst eenvoudige som-
metjes van een soort, die hedendaagsche, goed gedresseerde school-
kinderen zeker al in de 3e of 4e klasse kunnen oplossen. Dan nog 
4 bladen met « Die eualuatie vanden gouden penningen », berekend 
op 1 Maart 1526. » Uit die beschrijving blijkt, dat het bijvoegsel van 
de Calengier zeker geen volledige hcrdruk van de Maniere kan zijn. 
Of het een herdruk is van een dee! ervan en van welk deel, kan ik 
voor het ogenblik niet uitmaken, daar ik er tot nu toe niet in geslaagd 
ben te ontdekken waar het enige exemplaar van de Calengier zich 
voor het ogenblik bevindt. In het artikel vermeld in noot 4 vertelt 
Mejuffrouw Kronenberg hoe ze, na een « spannende jacht » die 
anderhalf jaar duurde, er in juli 1923 in slaagde de toenmalige eige-
naar van het boekje te ontdekken, de heer W . H. Jervis W e g g in 
Londen. Sindsdien is het boekje weer enkele malen van eigenaar 
veranderd. De Londense boekhandelaar-antiquaar Bernard Quaritch 
schreef mij het volgende : « As regards the Calengier. Mister Jervis 
Wegg died some time before 1941 and his books weVe sold at Sothe
by's on the 29th April 1941. The Calengier was lot 408 in that sale 
and was bought by Messrs. E. P. Goldschmidt. » Van de firma 
Goldschmidt vernam ik, dat het boekje enkele jaren geleden verkocht 
is aan een « private customer ». W i e deze laatste is. heb ik tot nu toe 
niet kunnen achterhalen. 

W e gaan nu over tot een nadere kennismaking met de inhoud van 
de Maniere. Hierbij maken wij gebruik van de Brusselse druk ; ver-
schillen met de Antwerpse drukken zullen wij eventueel vermelden 
(afgezien van loutere verschillen in spelling). 

(4) Lotgevallen van Jan Seversz. boekdrukker te Leiden (c. 1502-1524) en te 
Anhverpen (c. 1527 - c. 1530), in : Het Boek, 13, 1924. biz. 24-29. Zie ook : 
Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540 onder nr 3295. 
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De Maniere bevat een direkt op de praktijk gerichte uiteenzetting 
van de « conste Algorismi », dit is het rekenen met Indo-Arabische 
cijfers (5). De Prologus begint met een lofrede op de arithmetica 
(bl. 2a-2b) (6). 

W a n t onder die seucn vrie consten gheen en es die alleen weseu mach dan 

j \r i thmetica. want Logica Phisica sond' Grammatica niet sijn en mcghen. noch 

Musica Geometria Astronomia Retorica niet connen -wescn sender Arithmetica. so 

es Arithmetica bi natuerlicken redenen eenen yeghelijck we! nootelijc te leeren eer 

hi eenich vanden anderen consten beghint te leeren. Alsoe ons die heylighe leeraer 

sint Augustijn bescrijft segghende aldus Nemo ad diuinarum humanarumque rerum 

cognitionem accedat nisi prius artem numerandi bene addiscat Dat es te segghen 

(Nyemant en can I)emelsche noch eertse dinghen gheweten hi moet irst we! connen 

die conste vanden getale. dats Arithmetica. Di t selue is ons oock bewisende Aris-

toteles primo elencorum segghende Qui non sunt prompt! numeros ferre a scientijs 

eKpelluntur. Dats tsegghen (Die niet rasch en sijn inder tellinghen worden versteken 

van alien consten) Daerom heb ick voer mi ghenomen een luttel na mijn cranck 

vermoghen te tractcren van dye edele vri const Arithmetica hoemen die leeren sal 

biden specien Algorismi... 

De auteur merkt verder op, dat het nodig is de specien, dit zijn de 
bewerkingen (7), te leren in de aangegeven volgorde, « anders doedi 
verloren arbeyt ». 

Men kan in de Maniere drie delen onderscheiden : het eerste 
(hoofdstukken 1 tot 7) leert de bewerkingen met gehele getallen, het 

(5) Algorismi (ook Algorithm!. Algorithmus, enz.) is een Latijnse verbastering van 
de naam van de Arabische wiskundige Muhammed ben IVIiasa al-Khwarizml 
(eerste helft van de 9de eeuw) . Hij schreef o.a. een werk over het rekenen met 
Indo-Arabische cijfers, waarvan de oorspronkelijke tekst verloren is. W e i zijn 
Latijnse vertalingen uit de 12de eeuw bewaard, o.a. die van Robert van Chester, 
die begint met de woorden « Dixit Algorismi... >> We ld r a werd het woord 
algorismus oo!c gebruil^t om een werl<; over het rekenen met Indo-Arabische 
cijfers aan te duiden. Zie hierover : K. Mennenger, Zahlworf und Ziifer, 
2. Aufl., 1958, deel 2, biz. 225 vlg. 

(6) De interpunctie is dezelfde als het origineel; de afkortingen zijn opgelost. 

(7) De term specie was omstreeks 1500 algemeen gebruikt om de bewerkingen in 

de rekenkunde aan te duiden. Het aantal species varieert bij de verschillende 

auteurs : als eerste geeft men gewoonlijk de numcratio, dit is het schrijven en 

lezen van getallen; daarna komen de optelling, aftrekking. vermenigvuldiging 

en deling. Ook de mcdiatio en duplatio, d. i. het delen door twee en het ver-

menlgvuldigen met twee, worden vaak als afzonderhjke bewerkingen aange

geven. Andere auteurs vermelden nog de worteltrekking. enz. Zie J. Tropfke, 

Geschichte der Elementai-Mathematik, 3. Aufl., 1. Band, bl. 70. 
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tweede (hoofdstukken 8 tot 14) handelt over breuken ; het derde deel 
is een verzameling vraagstukken. 

Hoofdstuk I (bl. 3a-4a) leert de numeratio, « dat es een somme te 
connen scriuen ende die selue te verstane als sy ghescreuen es hoe 
vele dat sy weert es ». Hiervoor zijn er in de « consten Algorismi 
neghen figueren oft cyffren daermen alle sommen met scriuen macli... 
ende die tienste es dese 0. Die welck van haer scluen gheen ghetal 
en doet. mair in die plaetse daer si gheset staet doet sy dander figuere 
alsoe veel weerdich wesen oft een ander figuere daer voer stande ». 
De auteur geeft dan de namen van de hoofdeenheden : een, tien, 
hondert, duysent, tienduysent, hondertduysent en duysent duysent. 
Het woord « miljoen » wordt hier niet gebruikt. Het komt wel een-
maal voor in de Antwerpse drukken, nl. in het deeltje dat handelt 
over het rekenen met penningen (zie de woordenlijst aan het einde 
van het artikel). Over de gebruikte terminologie is nog bet volgende 
op te merken : de symbolen 1, 2 9 worden « cijffers » of « figue
ren » genoemd, ook wel « litters » of « letters ». Een naam voor het 
cijfer nul komt niet voor in het eerste hoofdstuk ; verder vindt men 
soms de benaming « niet » en eenmaal « nulla ». Het woord « somme » 
betekent steeds « getal », niet het resultaat van een optelling. 

Hoofdstuk I eindigt met de bemerking, dat er drie soorten getallen 
zijn, « daeraf deerste ghenoemt wort digitis », dit zijn de gecallen 
van 1 tot 9 ; « dander maniere heet men articulus », dit zijn de veel-
vouden van 10 ; « die derde maniere es gheheeten compotus » (in de 
uitgave van 1569 staat er correcter : « compositus »), dit zijn de 
getallen als 17, 238, enz. Die verdeling, waarvan verder in het werkje 
nooit meer sprake is, vindt men in de meeste middeleeuwse reken-
boekjes ; ze was vooral van belang bij het rekenen op de abacus (8) . 

Hoofdstuk 2 (bl. 4a-7b) behandelt de optelling. Die bewerking 
wordt als volgt gedefinieerd : « Additio es een twee drie oft meer 
sommen te gader doen oft adderen ». Een speciale term voor het ^ 
resultaat van de optelling komt niet voor. Zoals gebruikelijk in de 
15de en 16de-eeuwse rekenboekjes volgt op elke bewerking een proef. 
Bij de optelling gebeurt dit door « alle die sommen wt te tellen met 

(8) Zie J. Tropfl<e, op. dt., 1. Band, biz. 13 ; K. Menninger, Zahlwort und Ziffer, 
2. Aufl., 2. Band, biz. 8. 
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7 ». Dit betekent dat men de rest zoekt van de termen van de som 
bij deling door 7. De som van die resten en het resultaat van de 
optelling moeten bij deling door 7 dezelfde rest geven. Dit is dus de 
bekende d-proef, hier met d = 7 . Aan de hand van een voorbeeld 
wordt nauwkeurig beschreven hoe dit « uittellen met 7 » gebeurt. In 
de druk van 1569 is de 7-proef vervangen door de 9-proef. 

De aftrekking wordt aangeleerd in hoofdstuk 3 (bl. 8 a - l l b ) . 
« Subtractio is een somme van een ander somme te treckene. » Deze 
bewerking wordt steeds « subtractio » genoemd ; de benaming « af
trekking » komt niet voor, wel het werkwoord aftrekken (zie de 
woordenlijst). De bewerking verloopt op de nu nog gebruikelijke 
manier, uitgezonderd wanneer men van een bepaald cijfer een groter 
cijfer moet aftrekken : men ontleent dan aan het volgende cijfer van 
het aftrektal, maar in plaats van dit cijfer met 1 te verminderen. ver-
meerdert men het corresponderende cijfer van de aftrekker met 1. Het 
resultaat van de aftrekking wordt soms « reste » genoemd ofwel « die 
somme die daer wte commen es ». Als proef maakt men de som van 
het verschil en de aftrekker ; de zevenproef wordt niet vermeld. 

De twee volgende « species » zijn de mediatio en de duplatio (cap. 
4 en 5) . « Mediatio en es anders niet dan een somme te middelen oft 
in tween te deylen. » « Duplatio es een somme nocheens so groot te 
maken dan hes. » Alhoewel deze beide bewerkingen slechts speciale 
gevallen zijn van de deling of de vermenigvuldiging, werden ze tot 
in de 16de eeuw vaak als afzonderhjke bewerkingen behandeld. Blijk-
baar is ook in de wiskunde traditie soms sterker dan het gezond ver-
stand. Buitengewoon scherp werd deze dwaze gewoonte gehekeld 
door Gemma Frisius in zijn Acithmeticae practicae methodus facilis 
(9) . 

De vermenigvuldiging wordt in hoofdstuk 6 (bl. 13b-16a) als 
volgt omschreven : « Multiplicatio es een somme multipliceren oft 

(9) Solent nonnulli duplationem 6 mediationem assignare species distinctas a mul-
tiplicatione 6 diuisione. Quid vero mouerit stupidos illos nescio, cum & finitio 
& operatio eadem sit. Duplare enim est per duo multiplicare. Mediare vero per 
duo partiri. quod si hae operationes sint distinctae, infinitae, iam nobis exorien-
tur species, triplatio, quadruplatio, G c. sed .satis dc illis. Gemma Frisius, 
Arithmeticae practicae methodus facilis, Antwerpen. 1540, folio Vila. 
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menichuoudigen (10). > Aan de hand van een paar voorbcelden wordt 
het verloop van de bewerking getoond. Ter controle maakt men de 
zevenproef (de negenproef in de druk van 1569). Opvallend is, dat 
bij het aanleren van de vermenigvuldiging nergens sprake is over de 
tafel van vermenigvuldiging. In de Brusselse druk komt ze nog voor 
op de titelpagina, in de Antwerpse drukken is er geen spoor meer 
van. Voor de vaktermen gebruikt bij de vermenigvuldiging, verwij-
zen wij naar de woordenlijst achteraan. 

Als laatste « specie » komt de deling (cap. 7 ; bl. 16a-22a). « Diuysio 
es een somme te deylene doer een andere. » Naast de termen divisio 
en divideren wordt vaak het woord « deylen » gebruikt. Ook de term 
divisor komt voor, « dats den getale daer bi dat ghy die somme dey
len wilt ». Tweemaal wordt het woord quotient gebruikt, maar dan 
in de verkeerde betekenis van deeltal. De rest van de deling wordt 
omschreven aJs « hetgeen overblijft ». 

Aan de hand van drie voorbeelden wordt het verloop van de deling 
aangeleerd ; met de gradatie van de moeilijkheid is hierbij geenszins 
rekening gehouden, want de auteur begint met het moeilijkste voor
beeld om te besluiten met het eenvoudigste. Daar de gevolgde me-
thode sterk afwijkt van de nu gebruikelijke, geven wij hieronder het 
tweede voorbeeld van de Maniere (bl. 19a-20b). Gevraagd wordt 
hoeveel schellingen 361622 penningen waard zijn; een schelling is 
12 penningen. 

Ende om des te doen so set uwe figuren ghelijck si hier staen 

Penninghen gr. 361622 

Schellinghen gr. 

Diuisor 12 

Als ghy uwe figueren aldus ghestelt hebt zo merct hoe menichwerf dat ghy I 
hebt in 3 dats 3 werf Daerom set 3 tusschen die linikcns ende segt 3 werf 1 es 3 
Die trect van die bouenste 3 Bhjft niet dats 0 die set bouen 3 Ende doerstreept die 
3 ende 1 Dan segt 3 werf 2 es 6 die trect van 6 bhjft niet. dats 0 die set bouen 
6 ende doerstreept 6 ende 2 Daer na set 1 onder 2 die ghi doerstreept hebt. ende 2 
onder 1 dat bouen die linicn staet Dan merckt hoe menich 1 ghi hebt in 0 dats 
niet. daerom set niet. dats 0 tussen die linien. ende doerstreept 1 ende 2 die onder 
die linien staen Daer na set 1 onder 1 ende 2 onder 6 Dan merct hoe menich 1 
ghi hebt in 1 Dats 1 werf Daer om set 1 tusschen die linien. ende segt 1 werf 1 

(10) In de uitgave van 1569 staat « menichfuldigen ». 
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es 1 die trect van 1 dat bouen die linien staet. ende blijft niet. dats 0 die set 
bouen 1 ende doerstreept 1 dat bouen ende onder die linien staet Dan segt 1 werf 
2 is 2 die trect van 6 blijft 4 die set bouen 6 ende doerstreept 6 ende 2 Daer na 
set 1 onder 2 ende 2 onder 2 die bouen staen. Dan merckt hoe menich een ghi hebt 
in 4 Dats 4 werf maer als ghi 4 werf 1 trecken scut van 4 so en sonde daer niet 
bliuen om 4 weruen 2 af te treckene Daer om en moetti maer 3 tusschen die linien 
setten. Ende segghen 3 werf 1 es 3 die trect van 4 blijft 1 dat set bouen 4 doer
streept 4 ende dat onderste 1 Daer na segt 3 werf 2 es 6 die trect van 12 blijft 6 
die set bouen die bouenste 2. ende doerstreept 2 ende 1 met die onderste 2 Daema 
set 1 onder 2 ende 2 onder die leste 2 die bouen staen. Dan merckt hoe menichwerf 

1 ghi hebt in 6 dats 6 werf. mair soudi 6 werf 1 trecken van 6 daer en sonde niet 
ghenoech bliuen om 5 werf 2 af te trecken Daerom en moetti maer 5 setten tuschen 
die lynien. ende segghen 5 werf 1 is 5 die trect van 6 blijft 1 dat set bouen 6 
doerstrept 6 ende donderste 1 Dan segt 5 werf 2 es 10 die treckt van 12 blijft 2 
doerstreept dat bouen'ite 1 ende set niet. dats .0. daer bouen. maer laet 2 staen 
So comt die somme van alle den penninghen 30135 schelinghen Ende daer bliuen 
2 onghedeylt. dat sijn 2 penninghen. 

De gemaakte bewerkingen zien er als volgt uit : 

0 

XX 

0 0 0 /fir 

Zjdxmi. 
3 0 1 3 5 

xzzzzz 
^ >cX^ 

Deze manier van delen was omstreeks 1500 de meest gebruike

lijke. Z e is waarschijnlijk gegroeid uit de Indische methode, waarbij 

men op zandtafeltjes schreef en de gebruikte cijfers wegveegde. In 

Italic werd die methode divisione per batello of per galea (galei-

methode) genoemd, dit wegens de gelijkenis in vorm van de uitge-

werkte deling en een galei met uitgezette zeilen (11). 

Als controle op de deling wordt de zevenproef gemaakt (de ne

genproef in de uitgave van 1569). 

(11) Zie D. E. Smith, History of mathematics, 1925. dee! 2, biz. 136; J. Tropfke. 
op. dc. deel 1, biz. 106; K. Menninger, op. dt . deel 2, biz. 140. 
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Met het achtste hoofdstuk begint het tweede deel van de Maniere, 
« dwelck tracteren sal homen int ghebroken procederen ende wercken 
sal ». Als benamingen voor een breuk komen voor : « ghebroke » 
en « broke ». Elke breuk bestaat uit een « teller » en een « noemer » ; 
de noemer wordt steeds onder de teller geschreven « ende men mach 
tusschen beyden een scrabbeken maken die wilt ». In de druk van 
1508 wordt i e t breukstreepje vaak gebruikt, in de twee Antwerpse 
drukken wordt het steeds weggclaten. Gemengde getallen worden ge
schreven zoals nu nog gebruikelijk is. 

Om breuken op te tellen, moet men eerst nagaan of de noemers 
« van eenen naem » zijn. Is dit niet het geval, dan gaat men bij het 
optellen als volgt te werk (bl. 23a-24b) : 

Wild! adderen broken die ongelijcke noemers hebben als .-,'3 tot ^ Soe multi-
phceert die cruyswijs Ende segt 3 werf 3 es 9 ende 2 werf 4 es 8 Die addeert tot 9 
wort 17 Daer na multipUceert die noemers tsaiuen Ende segt 3 werf 4 es 12 die 
set onder 17 Ende so staghet aldus '^ Dats I ende 5 

Dit citaat illustreert duidelijk de wijze waarop in de Maniere de 
bewerkingen worden aangeleerd : de bedoeling is de nodige reken-
regels aan te leren, geenszins die regels te verklaren of te rechtvaar-
digen. Hierin verschilt de Maniere trouwens niet van de andere in 
de volkstaal geschreven rekenboekjes uit de 15de en 16de eeuw. 

Om meer dan twee breuken op te tellen. maakt men eerst de som 
van de eerste twee, hierbij telt men dan de derde, enz. Het vereen-
voudigen van een breuk wordt regelmatig toegepast, zonder dat de 
auteur hierover verdere uitleg geeft. Het omzetten van een onechte 
breuk in een « heel ende ghebroken », d. i. in een gemengd getal, 
wordt als volgt beschreven (bl. 26b) : « Es als ghi siet dat het ouerste 
(d. i. de teller) meerder es dan dat onderste (de noemer), so raoechdi 
altijt deylen in die onderste. Ende wat daer af compt (d. i. het quo
tient) dat es heel ». 

De som van twee breuken wordt op bl. 25a aangegeven door ze 

gewoon naast elkaar te schrijven. « wildi subtraheren ' ^ 

van j * (12) betekent nl. : dat men 3 + ^ moet aftrekken van 

(12) In de eerste twee drukken staat verkecrdeUjk 4 /4 ; eerst in de druk van 1559 
werd de fout verbeterd. 
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- + - (13). Gebruikt men geen breukstrepen, wat het geval 

is in de twee Antwerpse drukken, dan wordt die schrijf-
wijze zeer dubbelzinnig, vooral als men het wit tussen de twee breu
ken gaat weglaten, zoals in de uitgave van 1569. Men leest daar 
(bl. 19a) : « Wildy subtraheren ^^^ van 4̂ » ^ a t helemaal niet 
meer de oorspronkelijke betekenis weergeeft. Maar ook wanneer de 
breukstreep wordt gebruikt, kan die voorstelling aanleiding geven 
tot onbegrijpelijke teksten. In een Engelse (gedeeltelijke) verta
ling uit 1539 van de Maniere ( H ) leest men (bl. 45a) ; « Nowe v.'yll 

1 3 2 4 
ye subtra — from — ... » Noq onduidelijker is de tekst in 

3 t 3 5 ^ 

de Franse vertaling van de Maniere (15), gedrukt te Antwerpen in 
1 ^ 2-1 

1529 : « Si tu veulx substraire - d e - . . . » (bl. 24a). 
34 35 

Ook voor breuken worden de duplatio (hoofdstuk 11) en de me
diatio (hoofdstuk 12) behandeld. Een breuk wordt verdubbeld, door 
de teller te verdubbelen of de noemer te medieren. Ook van het me-
dderen geeft de Maniere de twee mogelijkhcden : de noemer verdub
belen of de teller door twee delen. 

Het vermenigvuldigen van breuken (hoofdstuk 13) gebeurt als in 
onze modeme schoolboekjes. Is een van de factoren een gemengd 
getal, dan wordt het eerst omgezet in een breuk. 

De regel om een breuk te delen door een breuk wordt in hoofdstuk 
14 als volgt geformuleerd (bl. 27b) : 

(13) De tekens + en ^- worden in de IVIaniere nergens gebruilct. Ze verschijnen 
voor het eerst in Duitsland circa HSO. In druk treft men het + teken voor 
het eerst aan in Johan Widmans Behende und hubsclic Rechcnung auff alien 
Kauffmanschafft, Leipzig ,1489. De oudste Nederlandsc arithmetica waarin 
het voorkomt is die van Gielis van der Hoecke : In nrithinctica een sender' 
lingc excellent Boeck, Antwerpen, 1537. Zie F. Cajori, A history of mathe' 
matical notations, vol. I, biz. 128, 136 en 230. 

(14) An introduction for to lerac to recken with the pen, or with the counters 
accordynge to the frewe cast of Algorysmc, 1539. In een volgend artikel komen 
wij terug op dit werkje, alsook op het boekje vermeld in de volgende noot. 

(15) La maniere pour apprendie a cyffrct et compter par plumes et gccts selcn la 
vraic sdence dc Algorisme en nombrc cntier et rompu, Antwerpen, 1529. 
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Als ghi wilt deijlen 5 mit ; Set aldus 5 3 Nu multipUceert cruyswijs 
ende segt 3 werf 4 es 12 dat es tghetal dat ghi deylen wilt. Daer na multipUceert 
5 met 2 comt 10 dats j^ maeckt 1 5 . 

Om een breuk door een gehcel getal te delen, « so multipliceert den 
noemer met den heelen ». Is de teller echter deelbaar door het getal, 
dan wordt hij er door gedeeld. 

De rest van het 14de hoofstuk gaat over het oplossen van vraag
stukken van de volgende aard : ^ van % nemen of 5/9 van « 24 
ende ^ ende % ende 4 / 5 », d. w. z. van de som van die getallen. In 
werkelijkheid zijn dit toepassingen op het vermenigvuldigen van 
breuken, niet op het delen. 

Het derde deel van dc Maniere wordt ingeleid met de woorden : 
« Hierna volghen veel schoone reghelen om alle questien te solueren > 
(bl. 29b). Het is een verzameling vraagstukjes, waarvan sommige 
van praktische aard zijn, andere meer thuishoren onder de rubriek 
« wiskundige vermakelijkheden ». Vele ervan vindt men terug in de 
meeste arithmetica's uit de 15de en 16de eeuw (16). 

De « eerste en principaelste » regel is de « ghulden reghel die de 
Lombarden heeten die reghel van tri ende si heet oock properlijck die 
reghel van proportien ». Deze regel van drieen, die in de middeleeu-
wen hoog aangeschreven stond, wordt als volgt beschreven (bl. 30a) : 

In desen reghele moetmen 3 ghetalen begripen. vanden welcken die 2 bekint sijn. 
ende dat derde es onbekent. Ende alsmen die in oerdine ( ^ orde) scrijft. so es 
dirste ende dat derde van eender sexien. dat is te verstaen van een dinck. ende dat 
tweede van een ander dinck. ghelijc dat men segghen sonde 40 eyeren costen 
20 grote. wat selen costen 12 eyeren. 

Uit het gegeven voorbeeld blijkt duidelijk, dat de auteur zich ver-
gist : er zijn in de regel van drieen niet twee, maar wel drie getallen 
gegeven ; gevraagd wordt een vierde te zoeken, dat van dezelfde soort 
is als het tweede. Het oplossen van die vraagstukjes verloopt steeds 
als volgt : « Wildi dese questie solueren Soe moetty altoes dat tweede 

(16) Voor nadere gegevens over het ontstaan en de verbrciding van die vraag
stukjes, zie J. Tropfke, op. dt., deel 1, biz. 187 vlg. ; D. E. Smith, op. d t , 
deel 2, b!z. 532 vlg. ; K. Vogel, Die Practica dcs Algorismus Ratisbonensis, 
(Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte, Band 50), Munchen, 1954, 
biz. 203 vlg. Deze Algorismus werd geschreven in het midden van de 15de 
eeuw door een monnik van de benedictijnerabdij St. Emmeran te Regensburg. 
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ende dat Jeste met malckanderen multipliceren. ende dat product oft 
somme die wt dier multiplicatian (sic) comt diuideert doer dat eerste s>. 
Blijkbaar is het doel van dergelijke regels helemaal niet een logische 
verklaring te geven of inzicht bij te brengen, maar integendeel door een 
louter mechanisch voorschrift alle denkarbeid overbodig te maken. 
Voor verdere inoefening geeft de Maniere een tiental voorbeelden, 
eerst met gehele getallen, daarna met breuken. Hierbij onderscheidt 
men verschillende gevallen, naargelang het eerste, tweede of derde 
getal een breuk is. 

Na de regel van drieen komt de « reghel van gheselscape » (bl. 
35a) : twee of meer « coopheden oft ghesellen » leggen geld samen ; 
de vraag is hoe men de winst moet verdelen, als elk zal winnen « na 
sijn inlegghcn ». Dit probleem wordt ook behandeld in het geval, 
dat de « ghesellen » niet alien even lang hun geld in de zaak steken ; 
het heet dan « die reghel vanden tide der ghesellen ». 

In de « reghel van barteringhen » (bl. 36b) wordt een opgave over 
het ruilen (barteren) van goederen behandeld. 

Het volgende vraagstukje « Vanden hase » (bl. 37a) behoort meer 
tot de wiskundige fantasie. Het is het beroemde vraagstukje, bekend 
onder de naam De cursu canis et [uga leporis. dat van Chinese oor-
sprong is (17). 

Een hase lopende int velt ouerioopt in eender minuten (dier 60 es in een vre) 
12 roeden lans. Ende een haeswint dat siende vo!cht hem na. Ende overloopt in 
een minuut 15 roeden lans. mair eer die haeswint bcgonst te lopen soe was die hase 
200 roeden verre ghelopen Nu es die vraghe ter hoemenichster minuten. ende ter 
hoemenichster roeden lans die hase gheuangen wort vanden haiswint. 

Verwant hiermee zijn dc opgaven op bl. 37b en 3Sa over « ghe
sellen s> die van de ene stad naar een andere gaan met verschillende 
snelheden ; gevraagd wordt waar de enc de andere zal achterhalen of 
waar ze elkaar zullen ontmoeten. 

Ook het volgende restprobleem (bl. 38b) treft men vaak aan in 
middeleeuwse rekenboekjes (18). 

Het ghinck een vrouwe ter merct gheladen met eieren. ende tusschen weglie 

(17) Zie K. Vogel, op. dt., biz. 223. 

(18) Onder andere in de Practica van de Algorismus ratisbonensis (zie noot 16). 
De tekst van de Maniere komt bijna woordelijk overeen met de Latijnse tekst 
van het handschrift (probleem 349 in de uitgave van Vogel). Zie ook J. 
Tropfke, op. d t , deel 3, biz. 184 vlg. 
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wordea haer eyeren ont^'ee gheslagen van eenen dronckaert Die vrouwe dede den 
dronckaert daghen voer die heeren om haer eyeren betaelt te hebben. Doen vraegh-
den haer dye heeren hoe veeel (sic) eyeren si) ter mert waert brochte Die vrouwe 
andwoerde dat sy niet tellen en conde. maer si leydse met tween in haren korf. ende 
int leste bleef haer 1 ey ouer Endrom datsi effen wt comen soude so leydsise in 
eenen anderen korf altijt met 3 ende ten lesten bleef haer een ey ouer Doen leitsise 
in eenen anderen korf altijt met 4 ende ten lesten bleef hair een ey over Doen met 
5 ende noch bleef haer een ey ouer Doen met 6 noch bleef haer een ey ouer Doen 
met 7 Ende doen quara si effen wt Nu es die vraghe hoe veel eyeren dat die vrouwe 
hadde. 

Over « testamenten » geeft de Maniere twee vraagstukjes (bl. 40a, 

40b), waarvan vooral het tweede bekend i s ; men vindt het, onder 

eenvoudiger vorm, reeds bij de Romeinse jurist Juventius Celsus (c. 75) 

(19). 
Het lach een man in sijn dootbedde di een wijf hadde groot ghaende van kinde. 

Dese man be^ette sijnre voersreuen huysvrouwe 3000 lb Hi also, waert datsi ghelaghe 
van eenen sone So soude si den soen geuen 2000 lb ende houden selue 1000 lb. 
maer ghelaghe si van een dochter. so soude si der dochter geuen 1000 lb. ende 
houden selue die 2000 Nu eest ghebucrt na dat die man doot was als dat die voer-
screuen vrouwe ghelach van eenen soene ende twee dochteren Daerom es die 
vraghe wat ieghclijck hebben sal te sinen deele sonder des dooden mans begheerte 
te veranderen oft te breken. 

Opmerkenswaard is, dat ook deze opgave, met dezelfde getallen, 

voorkomt in de reeds hoger geciteerde Practica van de Algorismus 

ratisbonensis (probleem nr. 209). 

De Maniere bevat ook nog vraagstukjes over gewichten (bl. 41b), 

legeringen (bl. 42a), over het omrekenen van geldsoorten (bl. 42b), 

verdelingsproblemen (bl. 43a) (20), •enz. Als laatste van de reeks 

komt de volgende schilderachtige opgave. 
Een dronckaert drinct 1 aem biers alleen wte binnen 14 daghen Ende als .sijn 

wijf met hem drinckt So drincken si die aem wt binnen 10 daghen Nu es die vraghe 
binnen hoe veel tijts dat sijn wijt die aem alleen wt drincken soude drinckende 
als vore. 

De Brusselse druk sluit dan met de vrome wens « Vreest god al-

(19) Zie D. E. Smith, op. dt., deel 2, biz. 544 vlg. 

(20) Deze opgave luidt als volgt : « Drye ghesellen hebben een schyp ghecocht 
tsamen voer 50 lb g. Waer af deerste betalen moet JX Dye tweede 3^ Ende 
die derde 34 Nu es dye vraghe hoe vele dat ekk betalen moet... » Klaarblij-
kelijlc is de opgave onmogelijk, daar de som van de drie breuken groter is 
dan 1. De oplossing wordt echter zo gegeven, dat de drie delen zich ver-
houden als )/J, }4 en 14- Zie J. Tropfke, op. oil., deel 1, biz. 212. 
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tijt » en het kolofon. In de Antwerpse drukken daarentegen volgt 
nog een vierde deeltje, nl. « die maniere om te leeren cijfferen ende 
rekenen metten penninghen int gheheele ende int ghebroken ». Naast 
het rekenen « metter pennen », d. i. het schriftelijk rekenen met de 
Indo-Arabische cijfers, bleef gedurende de 15de en 16de eeuw het 
rekenen met penningen algemeen in gebruik, vooral in Nederlandse 
en Duitse handelsmiddens. Die manier van rekenen ontwikkelde zich 
uit het rekenen op de lijnabacus of « op de linien » (21). Men verving 
echter de lijnen, die de eenheden, tientallen, enz. aangaven, door pen
ningen, de zogenaamde « liggers ». 

Dit deeltje werd aan de Maniere toegevoegd « om des wil dat veel 
personen nyet scriuen en connen dien nochtans die conste der reke-
ningen van node is te weten ». Daarom zal de auteur kort uiteenzetten, 
hoe met « penningen oft legghelde » wordt gerekend. Men legt onder 
elkaar enkele penningen, « de welcke ic hier noemen sal ligghers want 
si altijt bhuen liggende ». Ze duiden, van onder beginnend, de hoofd
eenheden een, tien, honderd, duizend, enz. aan. De auteur gaat dan 
als volgt verder (bl. 43a-43b in de druk van 1510). 

VVaeraf den penninc die neuen den ondersten liggher gheleyt wort doet eene. 
Die neuen den tweeden (ligger) gheleyt wort doet thiene. Die neuen den derden 
gheleyt wort doet hondert Neuen den vicrden. dusent Neuen den vijfsten. thien-
duysent Neuen den sesten hond'tduysent Neuen den seuensten. dusent duysent dat 
is een millioen (22). ende also voort Ghi suit weten dat den penninck die gheleyt 
wort tusschen twee liggers. doet half so vele als oft hij laghe ter siden van den 
liggher recht bouen hem. ende vijf weruen so vele oft hi laghe ter siden van den 
liggher recht onder hem. Als legdij eenen penninc tusschen den eersten ende twee
den ligghere dien penninck doet 5 Tusschen den tweeden ende derden 50... Ende 
alsoe voorts. 

Hierna worden de vier hoofdbewerkin gen met penningen aange
leerd. Ze worden alle ingeleid door een « definitie », die bijna >voor-
delijk overeenkomt met de omschrijvingen gegeven in het eerste deel 
van de Maniere. Voor de optelling bijv. leest men (bl. 44a) : « Additio 
is eene twee drie oft meer sommen te gader adderen oft een somme 
daer af te maken ». 

(21) Zie K. Menninger, op. cit, deel 2, biz. 151 vlg., 189 vlg. 

(22) Naar ik meen is dit de oudste bekende vermelding van het woord miljoen 
in een Nederlandse tekst. Zie hierover de woordenlijst aan het slot van dit 
artikel. 
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Na een viertal eenvoudige vraagstukjes (bl. 50a-52a), sluit het 
boekje met de woorden : « Hier eyndt de maniere van der consten 
om te leeren cijfferen ende rekenen ». 

« 

W e merkten reeds hoger op, dat de Maniere geenszins kan aan-
spraak maken op originaliteit. Het boekje is zeker niet beter dan de 
meeste omstreeks 1500 in Italiii, Duitsland of Frankrijk gedruktc 
arithmetica's. Ik meen te mogen aannemen, dat de Maniere voor het 
grootste deel oorspronkelijk in het Nedcrlands is geschreven ; hierbij 
denk ik vooral aan de eerste twee deeltjes, waarin het rekenen met 
gehele getallen en met breuken wordt aangeleerd. De vraagstukjes, 
waarvan de meeste gemeen goed waren, zullen wel aan verschillende 
bronnen ontleend zijn. W e wezen reeds op de opvallende overeen-
komst tussen enkele « questien » uit de Maniere met opgaven uit de 
Practica van de Algorismus ratisbonensis (zie noot 16) ; andere voor
beelden hiervan zijn de vraagstukjes op bl. 40a en 46a (druk van 
1508) met de problemen nr 114 en 101 uit de Practica. Ook invloed 
van andere, vooral uit Duitsland afkomstige handschriften en reken
boekjes, is niet onwaarschijnlijk. 

Hoe groot de populariteit van dit eenvoudig rekenboekje is geweest. 
is moeilijk uit te maken, W^el is zeker dat de Maniere, samen met de 
andere in de volkstaal geschreven arithmetica's, er toe heeft bijge-
dragen om de strijd tussen het rekenen op de abacus en het rekenen 
« metter pennen » uiteindelijk in het voordeel van deze laatste te be-
shssen. Dat de Maniere ook buiten het Nederlandse taalgebied invloed 
heeft uitgeoefend, hopen wij in een volgende bijdrage te bewijzen. 

De wiskundige terminologie in de Maniere (23) 

Algemcne termen 

Rekenkunde : arithmetica (2a) . conste Algori.smi ( l a ) , conste van
den getale (2a), conste der rekeningen (2de druk, 43a). 

Rekenen : cyffren ( l a ) , rekenen (2de druk, 43a). 

(23) De getallen tussen haakjes verwijzen naar de eerste druk. tenzi) expUciet een 
andere druk wordt vermeld, Bij termen die vaak terugkomen, wordt geen 
bladzijde aangegeven. 
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Telling : numeratio (3a), tellinghe (2b). Ook het werkwoord tellen 
wordt gebruikt (38b). 

Meetkunde ; geometria (2a) . 
Vraagstuk : questie (29b). 
Oplossen ; solveren (29b). 
Bewerking : specie, specien Algorismi (2b). 
Resultaat van een bewerking : dit wordt aangegeven door « comt > 

of door « maect ». Het elders vaak gebruikte woord « facit » komt in 
de Maniere niet voor. 

Proef : procve. Ook het werkwoord « proeven » of « proven » wordt 
gebruikt. 

Regel van drieen : reghel de tri, reghel van tri, ghulden reghel, 
reghel van proportien (29b), reghel van drien (32b) ; soms ook 
kortweg « die reghel » (34a). 

Gezelschapsrekening : reghel vanden gheselscape (35a), reghel van
den tide der ghesellen (36a). 

Gehele getallen 

Cijfer : cyffere, cyffer, cyffre, cijffer, figuere, figure, htter, letter. 
Getal : somme, ghetal, ook wel eens figuere (26a). 
Geheel getal : gheheel, heel. 
Even getal : effen ghetal (12a). 
Oneven getal : onetfen ghetal (12a). 
Nul : niet (17a), nulla (18b). 
Miljoen : duysent duysent (3a), duysentich duysent (2de druk. 3b) , 

millioen (2de druk, 43b), milioen (3de druk, 36a). Het woord « mil
lioen » komt eenmaal voor in elk van de Antwerpse drukken. Over 
dit woord in het Nederlands zie : Woordenboek der Nederlandse taal, 
deel 9, kol. 742 en D. J. Struik, « Het woord millioen in oude Neder-

-i landsche rekenboeken », in : Het Boek. 18, 1929. 199-202. De oudste 
daarin geciteerde vindplaats is de bundel Boomgaerd der Poesien 
(Gent, 1565) van de Gentse dichter Lucas de Heere (zie het Na-
schrift van J. W . Muller bij het artikel van Struik). De bewering van 
Struik, dat het woord « millioen » niet voorkomt in de tweede druk 
van de Maniere (zie het artikel op biz. 176), is klaarblijkehjk een 
vergissing. 
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Breuken 

Breuk : ghebroken (22b), gebroken ghetal (23a), broke (23a), 
broecke (40b), broec (33a). 

Teller : teller (22b), overste (van een broke) (28b). 

Noemer : noemer (22b), onderste van een broke (32b). 

Gemengd getal : heel ende ghebroken (27a), geheel (of heel) met 
een ghebroken (33a). 

Gelijknamige breuken •• ghelijc van name (24a), noemers van eenen 
naem (23a), 

Een half : een half (22b). 

Een derde : derdendeel (22b). 

Een vierde : vierendeel (2de druk, 22b). 

Breken in zijn broke : deze eigenaardige uitdrukking komt viermaal 
voor in de Maniere. Op bl. 25a is de betekenis ; de som van 3^ en ^ 
maken. Op bl. 27a wordt gevraagd 12^^ te « brecken in sijn broke », 
waarmee bedoeld wordt : het gemengd getal omzetten in een breuk. 
Dezelfde betekenis vindt men op bl. 34b. Op bl. 32a is sprake van 
twee breuken « mit malckanderen breken doer dat cruys », wat wil 
zeggen, dat men de breuken tot dezelfde noemer moet herleiden. Geen 
enkele van de betekenissen van « breken », aangegeven in het Middel-
nederlandsch Woordenboek van Verwijs en Verdam, past hier nauw
keurig. Met v/at goede wil kan men de betekenis « dwingen » (deel I, 
kol. 1431) aanvaarden. Meer waarschijnlijk is, dat « breken » hier 
de vertahng is van het Latijnse woord frangere, dat o. a. gebruikt 
wordt om aan te geven, dat men een getal omzet in een breuk ; bijv. 
frangere in quintas, d. i. omzetten in vijfden (24). In de Franse en 
Engelse vertalingen van de Maniere (zie noot 14 en 15) vindt men : 
« brise chascun en son rompu » (bl. 24a, 25b, 31a) of « il te fault 
briser le premier et le dernier rompu, lungt par lautre en croisant » 
(bl. 29a) ; in het Engels wordt het ; « breke eche together » (bl. 45a). 

(24) Zie bij K. Vogel, op. d t , b!z. 31, probleem 12. Hierin wordt het omzetten 
van 805 Heller en 1/5 in vijfden aldus beschreven : « Et dcmum hallenses 
in quintas frange et 1/5 adde, tadt 4026/5 vnius hallensis ». 
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Optelling 

Optelling : additio. 
Optellen : adderen, daer toe adderen, te gader adderen, adderen 

tot, te samen adderen, te gader doen. 
De bewerking wordt door het woord « ende » aangegeven : « 2 ende 

2 es 4 ». 

Aftrekking 

Aftrekking .- subtractio; een somme van een somme trecken (8a). 
Aftrekken : subtraheren, 6 trecken van 8, subtraheert daeraf, daer 

af treckt (10a), af trecken (2de druk, 45b). 
Verschil : reste (8b), die somme die daer wte comen es (9a). Vaak 

wordt het verschil aangegeven door het woord « blijft », bijv. : « treckt 
6 van 8, blijft 2 ». 

Ontlenen : ontleenen (8b). 

Vermenigvuldiging 

Vermenigvuldiging : multiplicatio. 
Vermenigvuldigen : multipliceren, tsamen multipliceren (32a), me-

nichvoudigen (13b), menichfuldigen (2de druk, 13b). 
Tafel van vermenigvuldiging : tafel der multiplicatien ( la ) . 

Maal : werf ; 3 werf 4 ; tien werf so vele (3b). 
Vermenigvuldigtal : die overste somme (15b) (die uitdrukking is 

eerder een omschrijving, dan wel een wiskundige vakterm). 
Vermenigvuldiger : multiplicator (15a, 32a). 
Produkt : onderste somme (15b), product (30a). 
Onthouden bij de vermenigvuldiging : hout in uwen sin (13b). 

hout 1 of behout 1 (14a). 
Verdubbeling -. duplatio (13a). 
Verdubbelen : dupleren, dobbelen, dupliceren (25b), dobbeleren 

(25b), twee dobbel maecken (25a). 
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Deling 

Deling : divisio. 

Delen : divideren, divideren doer, divideren met, deylen, deylen met. 

Deler : divisor (16a). 

Deeltal : soms omschreven als de « opperste somme » (16b) of de 

« somme die boven de linien staat » (21b). Op bl. 21b wordt het 

woord quotient tweemaal gebruikt in de zin van deeltal. 

Quotient : somme die tusscen de linien staat (22a). 

Rest : ghetal dat onghedeylt bleven es (21b), daer blijft 4 over 

(5b), daer bliven 20 onghedeylt (19a). 

Delen door twee : mediatio, medieren, middelen, in tween deylen 

( l i b ) . 

P. Bockstaele. 

SUMMARY 

The « Koninklijke Bibliotheek » (Royal Library) in Bmssels possesses a copy 
of a rare anonymous work, with the title Die maniere om te leeren cyffren na die 
rechte consten Algorismi, int gheheele eude int ghebroken (The way in which to 
learn to reckon according to the right art of Algorismi, in whole and broken num
bers), published by Thomas van der Noot in 1508 at Brussels. This book is pro
bably the earliest printed arithmetic in Dutch. A second edition, with a rather 
detailed title, was published circa 1510 by Willem Vorsterman at Antwerp. The 
third edition, with the same title as the second, was published in 1569 by Jan van 
Ghelen, whose press was also located in Antwerp. It is not impossible that also 
in 1527 a part of Die Maniere was reprinted as a supplement to a Calengier 
(calendar), published at Antwerp, probably by Jan Seversz. I had not the 
opportunity to examine this, because till now. I have not succeeded in dis
covering where the only copy of that booklet is at this moment. Until 1940 it was 
in possession of Mr. Jervis Wegg at London. Since it has been sold several times. 

In the first edition of Die Maniere three parts can be distinguished : the first 
deals with the Hindu-Arabic system of numbers, the second with fractions, the 
third is a collection of problems. Both Antwerp editions moreover contain a sup
plement about reckoning with counters. It is worth mentioning that in this supple
ment we first meet the word « millioen s> (million) in Dutch. 

In a following article, we review a French and an EngUsh translation of Die 
Maniere. 
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