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J. Schripsema, Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling der verloskunde in de 18e eeuw 
(Groningen, 1936; dissertatie). 

Varii autores de Symphysiotomia, Opuscula Selecta Neerlandicorum de arte medica, 
Volume 12 (Amsterdam, 1934). Met een inleiding van De Feyfcr (pp. VII-XXXII). 

P. H. Kytstra 

VOOR EN TEGEN DE THEORIE VAN 
VON HELMHOLTZ, MET DE TELEFOON 

Zowel de fonograaf van T. A. Edison als de telefoon van G. A. Bell waren het 
resultaat van onderzoek naar de transinissie van signalen door een koperen draad. 
De in 1876 door Bell uitgevonden telefoon, het resultaat van het zoeken naar 
een hulpmiddel bij het leren spreken van doofstomnien, werd in 1877 in Europa 
gei'ntroduceerd. De eerste werkende telefoonverbinding over langere afstand 
werd op 14 augustus in Noorwegen gerealiseerd; drie dagen later werd een der-
gelijke verbinding tot stand gebracht in Engeland en gedemonstreerd op de jaar-
vergadering van de British Association in Plymouth. 
Hierna verbreidde de telefoon zich snel: de introductie in Duitsland vond plaats 
in oktober 1877, waarop vele experimentele verbindingen en verkoop van door 
Von Siemens gemaakte toestellen volgden. Ook in Nederland waren vanaf 
december telefoons verkrijgbaar. 
Naast dit praktische gebruik werd de telefoon al spoedig toegepast in het onder
zoek naar de samenstelling van klanken. De vooral in zintuigfysiologie gei'nteres-
seerde E. Du Bois Raimond trachtte met behulp van de telefoon de klanktlieorie 
van Von Helmholtz te bewijzen, en onderzocht daarnaast de invloed van induc-
tiestromen van de telefoon op spiercontracties. 
Soortgelijke experimenten werden uitgevoerd door F. L. Goltz, door F. C. 
Donders in Nederland en door L. Hermann, een leerling van Du Bois Raimond, 
te Ziirich. Deze laatste was het oneens met de bewijsvoering van zijn leermeester; 
hij kwam middels een groot aantal hier nader beschreven experimenten tot de 
conclusie dat de experimenten van Du Bois Raimond niet als bewijs voor de 
theorie van Von Helmholtz konden dienen. 
De tekst van deze voordracht is gepubUceerd als "The use of the early telephone 
in phonetic research" in Phonographic Bulletin 19 (1977) en op aanvraag ver
krijgbaar bij dr. P. H. Kylstra, Universiteitsmuseum, Trans 8, Utrecht. 

A. J. E. M. S me ur 

OVER DE "REGULA FALSI" IN I6e-EEUWSE REKENBOEKEN 

In vele van de oude gedrukte rekenboeken treft men de zogenaamde "Regula 
Falsi" aan, een manier om een ingeklede vergelijking op te lossen door met twee 
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(naar willekeur gekozen) getallen te proberen. In moderne notatie: de oplossing 
van de vergeUjking f(x) = 0 is te berekenen uit 

Xj. f ( X i ) - X i . f ( X 2 ) 

f ( X i ) - f ( X 2 ) 

waarin Xj en Xj de gekozen getallen zijn. In de bedoelde rekenboeken komen 
alleen uitgewerkte voorbeelden voor en opgaven. Er hoeft niet eerst een ver
gelijking te worden opgesteld (wat als moeilijk ervaren werd, en wordt) maar de 
gekozen getallen kunnen meteen in de opgave ingevuld worden. Voorbeeld: Zoo 
men yemand vraget hoe oud hij is / zoo antwoort hij / waer mijne Oude gedob-
beleert / ende daer by geaddeert -, - ende - van mijne Oude -i-6 Jaer / zoo ware 
het alt'zamen 80. Wat is dan zijn Oude. (J. Vander Schuere, 1611). Probeer 36 
(xi), dan vind je 37 te veel (f(xi) =+37), probeer 16 (xj), dan vind je 24- te 
weinig (f(x2) ^ —24-). Bereken nu: 

^ 16.37-36. (-24^-) 
^̂  ^ = 24 

37-( -24^-) 
3 

het juiste antwoord. De voorschriften voor het rekenen met positieve en nega-
tieve getallen moesten wel tevens gegeven en geleerd worden. 
Over de motivering van de juistheid der methode wordt niets vermeld. Hij is 
alleen juist voor die vraagstukken welke tot een vergelijking van de eerste graad 
leiden: f(x) = ax + b = 0. In feite is dat ook in alle voorbeelden in de eenvoudige 
rekenboekjes het geval, zodat toepassing van de "Regula Falsi" inderdaad steeds 
de juiste uitkomst geeft. Er werd ook wel eens een andere vorm van de "Regula 
Falsi" toegepast, waarbij maar een waarde gekozen hoefde te worden. De regel 
zelf is al zeer oud. 
Slechts drie wiskundigen waren zich van de beperkte toepassingsmogelijkheid der 
"Regula Falsi" bewust en hebben getracht deze uit te breiden tot andere verge-
lijkingen. 
1. GEMMA FRISIUS (1508-1555) geeft in zijn rekenboek van 1540 de regel 
voor vergelijkingen van het type ax" — b = 0. Hij kiest weer Xi en x j , berekent 
f(xi) en f(x2) en vervangt dan in de verdere berekeningxi, Xj en xdoorxi" , 
X2"enx". 
2. SIMON JACOB VAN COBURG (1510? -1564) geeft in zijn rekenboek van 
1560 de regel voor de vergelijking van de tweede graad. In moderne notatie: f(x) 
= ax^ + bx + c = a(x + p)^ ••• 1 = 0; kies weer xi enz. en vervang in de verdere 
berekening Xi door (x, + p)^ enz. Bedenk echter, dat hij ̂ een vergelijking geeft 
zodat de waarde van p zonder enige toelichting in de berekening opduikt. 
3. EDUARD LEON ELCIUS MELLEMA (1544-1602? ). Hij behandelt in zijn 
rekenboek van 1586 zeer veel voorbeelden, steeds op twee manieren. Eerst door 
een vergelijking op te steUen, die van de eerste of tweede graad kan zijn of van 
een type als bij Gemma Frisius, en deze lost Iiij daarna op. Daarna lost hij nog 
eens op met toepassing van de "Regula Falis". Uit de vergelijking weet hij dan de 
waarde van p en ook van welke graad de vergelijking is. 
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Het is duidelijk, dat de laatste handelwijze de enige correcte is; men moet eerst 
de vergeUjking kennen. Maar dan is het weer eenvoudiger om die vergeUjking op 
te lossen dan de "Regula Falsi" toe te passen. Het werk van de genoemde 
wiskundigen is dus aUeen maar van theoretisch belang, het heeft geen practisch 
nut. In de geschiedenis der wiskunde mag het echter niet onopgemerkt bUjven. 
In aansluiting op het voorgaande is nog lets op te merken. Bij toepassing van de 
"Regula Falsi" wordt steeds met positieve en negatieve getallen gerekend, voor-
zien van een der beide tekens + of - . We hebben hier met haast het eerste 
voorkomen van deze tekens te maken (tegelijkertijd worden ze ook gebruikt in 
de algebra (de zogenaamde Regel Coss), en als eerste een keer bij WIDMAN in 
1489). Een gangbare hypothese over het ontstaan van ons teken + is, dat het een 
verkorting is van het Latijnse "et" (en), in handschriften vaak als t geschreven. 
Het Ujkt echter meer aannemeUjk, dat beide tekens tegelijk verklaard moeten 
worden, het teken — als een reeds gangbare aanduiding voor een omissie, een 
tekort, en als tegengestelde daarvan een vertikaal streepje er door, + voor een 
teveel. Dit laatste kan aan verschillende voorbeelden toegelicht worden. 


