
DE OORSPRONG V A N HET 

TIENTALLIG POSITIESTELSEL 

1. Inleiding. 

Er bestaan goede redenen om de algemene opvatting ten aanzien 
van de oorsprong van het tientallig positiestelsel niet zonder enig 
voorbehoud te delen, De auteurs immers van vrijwel alle bestaande 
wiskundig-historische werken hebben nauwelijks tocgang gchad tot 
een belangrijk deel van de wiskundige geschriften uit de oudheid, nl. 
die der Chinezen. Men betrouwt op sinologische werken, die vaak 
verouderd en zeker onvolledig zijn en dus geen juist beeld geven van 
hetgeen er in China aan wiskunde is verricht. Nemen we bijvoorbeeld 
« Zahlwort und Ziffer » van Karl Mcnninger, welk bock Neugebauer 
over het algemecn als verreweg het beste beschouwt, dat over getal-
lenstclsels handelt, en dat ook van der Waerden [12] voortrcffelijk 
vend. 

Mcnninger nu gaf de volgende analyse van het karakter suan (re-

kencn) ^ : 

Twee handcn ( f^ ) liouden cen abacus vast ( |=1 ) van bamboe 

/f/i . Volgens onze correspondent van het Sinologisch Instituut te 
Leiden is deze ontleding van de grote sinoloog Karlgren afkomstig. 
Het karakter was reeds in de 4de eeuw v. C. in gebruik. De oudste 
vindplaatsen voor dit teken zijn het boek der Riten (I-li), dat uit de 
3de eeuw v. C. dateert en de gesprekken van Confucius (de Lun-yii), 
welk boek uit de 4de eeuw dateert. 

Hocwel Mcnninger de Chinese abacus zcer laat dateert, nl. de 13de 
eeuw n. C. zag hij er blijkbaar geen bezwaar in Karlgrens intcrprc-
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tatie over te nemen. 
Nog andere onjuisthcden, met name verkeerde dateringen voor de 

komst van het Boeddhisme (100 v. C.) en het gebruik van het reken-
bord in China (het jaar 0) maken dit boek, wat het Chinese « hoofd-
stuk » betreft, onbetrouwbaar. 

Het doel van dit artikel is een bijdrage tc leveren tot de stelling, 
die voor het cerst door Wang Ling [13] en later door Needham 
[9] werd geponeerd, nl. dat het tientallig positiestelsel van Chinese 
oorsprong is. 

2. Het positiestelsel in China. 

Reeds in de Hde eeuw voor Chr. kende men in China cen hoog-
ontwikkeld cijferschrift, waarbij in principe slechts negen symbolen 

werden gebruikt [9] . De symbolen — — ^ ^ 2 L 'TT "^ ^C ^ 
stelden de getallen van 1 tot en met 9 voor. De tientallcn, hondcrd-
tallen cnz. werden essenticel door deze cijfcrs weergegeven. Zo schrcef 

men 88 als )'c X en 162 als ^ '̂ ^ =t , Het streepje boven de 

ecrste )C van achtentachtig en het teken ^ onder de 1 van 
honderdtweeenzestig hebben geen numericke betckenis en dienden 
slechts om de tientallcn, resp. de honderdtallen aan te geven. Dc mo-
dernc karakters hebben zich hieruit ontwikkeld. De rangindices worden 
echter niet meer onder of boven de cijfcrs geschreven, doch ernaast. 

Zo schrijft men 162 tegenwoordig als — B T V ' h ^ ^ (letterlijk 1 
hondcrd(tal) 6 ticn(tallen) 2). 

Dikwijls worden dc rangindices ook weggclatcn, vooral bij data. 
De stap tot het rekenbord zal bij deze stand van ontwikkeling 

niet al te groot zijn geweest. Dit rekeninstrument, waarvan we veilig 
mogen aannemen, dat het reeds in de 6de eeuw voor Chr. bestond [9], 
werd gebruikt voor alle rekenkundige bcwerkingen en zelfs voor het 
oplossen van stelsels van hneaire vergelijkingen. Met behulp van 
staafjes werden de getallen van 1 tot en met 9 als volgt afgebceld : 

I II III nil iiiii T T ¥ nn 
voor de eenheden, honderdtallen, cnz. 
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^ ^ " " * " " " ^ I M S ^ I ' ^ • — I pnJ^ SSSST SSSSM 

voor de tientallcn, duizendtallen, cnz. 

Het rekenbord, dal in vakjes was vcrdceld, maaktc een symbool 
voor dc nul overbodig. De nul als cen slip verscheen in China cerst 
in de eerste helft van de 8ste eeuw n. C. en is waarschijnlijk van 
Indische oorsprong. Indien de Chinezen gedwongen zouden zijn ge
weest om hun berekeningen op papier te docn, dan hadden ze ongc-
twijfeld een symbool voor de nul bedacht. Het staat echter vast, dat 
dc uitvinding van de nul na het ontstaan van het positieprincipc is 
geschied. 

Hoewel de getallen over het algemeen werden weergegeven in ge-
wone karakters. die zoals we gezien hebben uit dc allcrcerste cijfer-
symbolen zijn ontwikkeld, getuigen op.schriften op oude munten en 
manuscripten uit de grottempels van Tunghuang, die uit de 2de tot 
de 9de eeuw n. C. dateren, dat de « rekenbordcijfers » niet beperkt 
blevcn tot het rekenbord. 

3, Het positiestelsel in India. 

Het positiestelsel in India is van veel latere datum. Mcnninger [7], 
Sarton [10] en van der Waerden [12] zijn van mening, dat de In-
diers cerst na het jaar 500 n. C. het positieprincipc lecrden kennen, 
terwijl Clark [2] en Needham [9] een iets vroegerc datum (de 5de 
eeuw) mogelijk achten. Datta en Singh [3] laten de uitvinding van 
het positieprincipc in India tussen de Iste eeuw v. C. en de 2de eeuw 
n. C. plaats grijpen. Deze datering berust echter op zuiver spccula-
tieve gronden. 

« Gezien het oude niet-positionele stclsel in India cerst tussen de 
7de eeuw en de tiende eeuw geheel verdwenen was » aldus Datta 
en Singh, « mogen we aannemen, dat de uitvinding van het positie
principc tussen de jaren 100 v, C. en 200 n. C. heeft plaats gevonden. 
De Grieken hebben 700 jaar nodig gchad om hun nicuw alfabetisch 
getallenstelsel ingang te docn vinden, terwijl in de Arabische landen 
het 500 jaar heeft geduurd, voordat het positiestelsel algemecn werd 
aanvaard ». 

W e zullen nu enkele belangrijke punten uit dc ontwikkeling van 
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het positiestelsel in India aanstippcn : 
a) Sedert het begin van dc 5de eeuw n. C. kende men in India 

een eigenaardige getallennotatie, waarbij inplaats van cijfcrs, tclwoor-
den of symbolische telwoorden werden gebruikt. Het oudste werk, 
waar men dit systeem aantreft is het astronomische werk Paulisa 
Siddhanta. Met dit « woordstelsel » zou men het getal 123 weergcven 
als vuur (3) - vleugels (2) - mond (1). De schrijfwijze geschicddc 
dus, overeenkomstig het spraakgebruik, in opklimmende groottc-ordc. 
Dit stclsel is niet zuiver positioned, want de getallen onder de 50 
werden door afzonderlijke woorden voorgcsteld. Zo gebruikten de 
Indiers het woord « tanden » voor 32. 

Volgens Datta en Singh [3] zou dit woordstelsel in de 2de of 3de 
eeuw zijn uitgevonden en wel om mnemotechnische redenen. Deze 
datering berust echter op de ouderdom van de Agni-Purana. die he-
lemaal niet vaststaat (tussen de 2de en de 7de eeuw n. C ) . De onder-
stelling, dat het woordstelsel van latere datum zou zijn dan het cijfer-
stelscl stuit op bepaalde moeilijkheden. De cijfcrnotatic geschicddc 
steeds in afdalende orde. Bovendien schijnt het, dat men in de In
dische kolonien in Indo-China ook cerst het woordsysteem had ge
bruikt, voordat men het cijferstelscl kende. 

b) Aryabhata vond in 499 een lettersysteem uit, Hierin dienden 
de medeklinkers van het Indische alfabct als cijfcrs, terwijl de klinkers 
min of meer de rol vervulden van de Chinese rang-indices. Het merk-
waardige van dit stelsel is de vcrdcling van de medeklinkers in twee 
groepen, die respectievelijk gebruikt werden voor de even en oncven 
plaatscn in de positie der cijfcrs. Ook dit systeem was niet zuiver 
positioned, Zo schrcef Aryabhata 25-1-5 voor 30. 

c) Bhaskara I (525) verbeterde dit stclsel. Zijn systeem was wel 
positioned. 

d) Volgens Datta en Singh dateert het oudste palaeografische be-
wijs voor het positioned schrift in Brahmi cijfcrs uit het jaar 594. 

W e mogen wel aannemen, dat de ci/fernotatic volgens het positie
principc in India niet eerder gebruikt werd dan na het begin van de 
6de eeuw. 

4. Argumenten voor een Chinese oorsprong van het Positiestelsel. 

Alvorens hierop in te gaan, zouden we de « hypothese van Freu-
denthal », zoals van der Waerden die noemt, in bcschouwing willen 
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nemen. Frcudcnthal [4] (en eerder Kaye [5]) zag in de omkering 
van dc volgorde der cijfcrs in de getallen een spoor van vreemde 
invloed. De Hindoes zouden volgens Frcudcnthal onder invloed van 
de Grieken van het woordstelsel overgegaan zijn op het cijferstelscl, 
waarbij ze de volgorde in overeenstemming brachten met de Griekse. 
Deze hypothese is aanvechtbaar. Immers, wat de Grieken op dit ge-
bied hadden aan te bieden, was enkel dc ondcrvcrdding van graden 
in minuten en seconden. Ze hadden dus slechts een positie-notatie, 
die « benoemd » was, waardoor het gebruik van de nul overbodig 
was. Voorts was ze sexagesimaal en werd ze gebruikt op zcer bepcrkte 
schaal, De voornaamste factor, de Griekse nul was niet essenticel, 
daar men evengoed 35"16' kan schrijven als 35"16'0". 

Daarentegen was de Indische notatie onbenoemd, d. w. z. : men 
gebruiktc geen indices voor de verschillende plaatscn ; ze was deci-
maal, algemeen en bezat een essentiele nul, die in het begin een stip 
was en geen cirkel, zoals die van de Grieken. 

W e moeten de « aantrekkingskracht » van het sexagesimaal stelsel 
niet onderschatten. Het heeft in Europa eeuwen geduurd, alvorens de 
tiendclige breuknotatie het definitief won van dc zestigddigc. En 
Simon Stevin, die het pleit heeft beslecht ten gunste van het tientallig 
stelsel kon zich niet onttrekken aan de drang om zijn breuken te 
« benoemen ». Hieraan kan het gebruik van de tekens °, ' en " voor 
graden, minuten en seconden nauwelijks vreemd geweest zijn. 

Zou de omkering van de volgorde, Freudenthals enige argument, 
op vreemde invloed duiden, dan kon die evengoed van de Chinezen 
als van de Grieken gekomen zijn, daar ook de eersten hun getallen 
in afdalende grootte-orde schrcven. W e kunnen echter in fcite over-
tuigende argumenten aanvoeren, die pleiten voor een Chinese oor
sprong van het positiestelsel. 

Dat de Chinese invloed op dc Hindoe wiskunde zeer belangrijk 
was, is niet algemeen bekend, ofschoon Kaye [5] daar reeds op ge-
wezen heeft en talrijke voorbeelden daarvan gaf. Ook Needham [9] 
heeft in zijn raonumentaal werk een uitgebreide lijst van wiskundige 
onderwerpen en problemen opgeiiomen, die in Hindoe bocken voor-
kwamen en van Chinese oorsprong bleken. Het schijnt, dat de Hin
does practisch alle bewaard gebleven Chinese wiskundige werken van 
voor 600 n. C. hebben geraadpleegd, 
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Dc Regula Falsi, de Rcgel van Drie, een bcnaderingsformulc voor 
de oppervlakte van een cirkelsegment, het bamboeproblcem uit de 
Chiu Chang Suan Shu (3de eeuw v. C.) vindt men terug in de werken 
van Aryabhata (500 n. C ) , Brahmagupta (600) en Mahavira (850). 

Een algebraisch bewijs van de stelling van Pythagoras van Chao 
Chiin Ching uit de 2de eeuw na C. is door Bhaskara II (1150) in een 
van zijn werken opgenomen. 

Bepaalde vraagstukken uit de Hay Tao Suan-ching kan men te-
rugvinden in dc « Ganita » van Arybhata. 

Volgens Kaye vormde de inhoud van het boek van Chang Ch'iu 
Chien (500 n. C.) de basis voor latere Hindoewerken. 

Zelfs dc fouten uit de W u T'sao Suan-ching, het minst belangrijke 
Chinese werk, werden getrouw door Brahmagupta en Mahavira over-
genomen. 

Tenslottc vermclden we nog de Sun Tzu Suan-ching (4de eeuw n. 
C ) , welk boek voor ons betoog het bdangrijkst is, Dc rekenkundige 
bcwerkingen, welke in dit boek worden bchandcld, treft men aan bij 
Brahmagupta en zijn in principe identiek aan dc voorbeelden, die 
volgens Datta en Singh algemeen door dc Hindoes werden gebruikt, 
W e komen hierop nog terug. 

W e kunnen ons nu afvragcn of het Indische positiestelsel autoch-
toon is. Voor zover het na te gaan is, is het positiestelsel ontstaan uit : 

1. Behoefte. Dc Babyloniers hadden behoefte aan een vereenvou-
digde getallennotatie. De Chinezen hadden het nodig om te kunnen 
rekenen. 

2. Taalgebruik. De Chinese notatie, die reeds uit de Shang-periode 
(—1400 tot —950) dateert, bcantwoordt aan het taalgebruik. Daar 
de Chinezen altijd een bceldschrift hebben gehad, kreeg men door 
schriftdijke afbeelding van dc spraak direct een benoemd positie
stelsel, Zo is 162 in het Chinees : I pai Liu shih Erh, hetgeen letterlijk 
betekent : Een hondcrd(tal) Zes tien(tallen) Twee. In schrift wordt 

het : - ^ ? V - h ^ , dus 1 h 6 t 2. 

Ook de Indiers hadden cen spraakgebruik, dat op dat der Chinezen 
geleek. Ze hadden voor alle machten van tien afzonderlijke namen, 
hetgeen met dc Westcuropese talen niet het geval is (Tienduizend is 
samengestdd uit Tien en Duizend). 

Het is niet onmogelijk, dat dc « rangwoorden » op den duur zijn 
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gaan afslijten, zodat men spontaan een onbenoemd positiesysteem 
verkreeg, dat echter niet met cijfcrs werd geschreven. W e zouden dit 
kunnen vergdijken met het ontstaan van « zeven vijftig » uit « zeven 
frank vijftig centimen ». 

Dit zou een vcrklaring kunnen zijn voor het ontstaan van het 
woordpositiestelsd. Doch hebben we het over het cJy'/^rpositiestclsd, 
dat zich op rationele wijze heeft ontwikkeld, dan mogen we betwij-
felen, of de Hindoes het reeds kenden voor hun contact met de 
Chinezen. Hiervoor zijn de volgende argumenten aan te vocrcn : 

a) Wang Ling [12] heeft gewezen op het gebruik van cen dubbel 
stclsel van cijfcrs in het systeem van Aryabhata. Daar hiervoor geen 
redclijk motief bestaat, zal Aryabhata geinspireerd zijn geweest door 
de Chinezen. W e kunnen er nog aan toevoegen, dat Aryabhata de 
indruk gaf niet geheel vertrouwd te zijn met het positieprincipc, daar 
hij ook gebruik maakte van het optellingsprincipc. Dit valt moeilijk 
te rijmen met cen doclbcwuste ontwikkcHng van het positieidee, die 
met het woordstelsel in een laatste stadium moest verkeren, Daar de 
Indiers cerst zeer laat in de 6de eeuw het positieprincipc tocpasten 
met dc autochtone Brahmi-cijfers, die reeds uit de 3de eeuw v. C. 
dateerden en de voorlopers zijn van onze mod erne cijfcrs, mogen we 
aannemen, dat ze zich niet bewust waren van het grote bclang voor 
de rekenkunde, dat in hun woordstelsel zat opgcsloten. 

b) Needham [9] vestigde de aandacht op het woord « sunya », dat 
leeg betekent en in het begin gebruikt werd voor « nul ». De achter-
grond van dit woordgebruik zou de lege plaats voor de nul in het 
Chinese positiestelsel kunnen zijn. 

Mcnninger was ook van mening, dat het woord sunya oorspron-
kelijk op de lege plaats voor dc nul op het rekenbord sloeg. Hij onder-
stelde, dat ook de Indiers het rekenbord kenden. « Maar », voegde 
hij eraan toe, « over het vcrleden hiervan tasten wij volkomcn in het 
duister. De ontwikkeling in China en Japan echter maakt deze onder-
stelling wel in zeer grote mate waarschijnlijk ». 

Waarom zouden wij nu liever dc volkomcn duistere hypothese van 
een Indisch rekenbord moeten aannemen dan de mogclijkhcid te over-
wegen, dat het Indische getallenstelsel op het Chinese rekenbord is 
geboren ? Bedenken we, dat de Hindoes slechts de beschikking had
den over een uiterst primitieve vorm van dc abacus [14], dan is de 
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ondcrstelling, dat ze het veel hoger ontwikkelde rekenbord kenden, 
zeer weinig aantrekkelijk. 

c) Het feit, dat het positiestelsel in India cerst in de 6de eeuw 
bekend was (in cen periode dus, dat er reeds intensief wiskundig 
contact was met China) is voldoende om een Chinese afkomst daar
van aanvaardbaar te maken. 

d) De vraag rijst hoe de Indiers bewust op het positie-idee zijn 
kunnen komen, wanneer ze het niet hebben gebruikt voor een gerie-
felijker notatie of om rekenkundige bcwerkingen mce uit te vocren, 
Het blijkt, dat de Kapatha-Sandhi, die volgens Datta en Singh de 
meest verbreide en waarschijnlijk de oudste vermenigvuldigingsme-
thode der Hindoes was, uit China afkomstig is. Deze methode moct 
reeds aan het eind van de 5de eeuw bekend zijn geweest, daar 
Aryabhata het noemde. Ook dc Indische deling was identiek aan de 
Chinese. 

W e zullen nu voorbeelden geven van de Chinese methodcs van 
vermenigvuldiging en deling, zoals Sun Tzu [6] die aangaf in dc Sun 
Tzu Suan-ching (4de eeuw). Deze bcwerkingen stemmen vollcdig 
overeen met de beschrijving, die Mikami [8] gaf. Sun Tzu had een 
helder begrip van het positie-principe. « Alvorens te rekenen, moct 
men dc positie der cijfcrs kennen », aldus Sun Tzu. 

Wanneer we deze voorbeelden naast die van Datta en Singh zettcn, 
dan springt de overcenkomst direct in het oog, 

De vermcnigvuldigingswijze van Sun Tzu [6] 324 .x 753 = 263972 

, III = nil 

TT ^ III 

= II ^ TITT 
T T m III 
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of 3 2 4 

7 5 3 

2 4 

2 2 5 9 

7 5 3 



2 4 0 9 6 

7 5 3 

= T = M J= 2 6 3 9 7 2 

Een voorbecld van de Kapata-Sandhi methode volgens [3], De 

getallen zijn nief gewijzigd ! 7 5 3 
3 2 4 

7 5 3 
2 1 3 2 4 

7 5 3 
2 2 5 3 2 4 

7 5 3 
2 2 5 9 2 4 

etc. 
W e zien uit beide voorbeelden, dat de methodcs van vermenigvul

diging niet alleen bijna identiek zijn, doch ook dat het dezelfde ver
menigvuldiging betreft. 

Ook de Indische deling, waarvan Datta en Singh maar een methode 
gaven, was gelijk aan die der Chinezen. 

De Chinese deling De Indische deling 
(Sun Tzu) volgens [3] 

volgens [6] 
1 

2342206 : 6789 = 345 6789 

3 
2 3 4 2 2 0 6 

6 7 8 9 

3 4 
3 0 5 5 0 6 

6 7 8 9 

1620 : 12 = 135 

1 6 2 0 
1 2 1 

lijn van het quotient 

4 2 0 
1 2 1 

lijn van het quotient 



3 4 5 
3 3 9 4 6 

6 7 8 9 

3 4 5 
1 

6 7 8 9 

4 2 0 
1 2 

6 0 
1 2 

6 0 
1 2 

1 3 

lijn van het quotient 

1 3 

lijn van het quotient 

1 3 5 

lijn van het quotient 

W e merken nog op, dat de Indische breuknotatie (bijv. I voor 
4 

334) identiek is aan die der Chinezen, welke logisch uit de wijze 
volgde waarop de deling werd uitgevocrd. Volgens Needham gebruik
ten beide volkeren ook hctzclfde woord voor « noemer ». Voegen 
we hieraan nog diens opmerking toe, dat Brahmagupta's methode 
van wortcltrekken sterk gelijkt op die van Sun Tzu, dan hebben we 
overtuigende bewijzen, dat de Indiers hun rekenmethodes aan de 
Chinezen hebben te danken gehad en dat het dus hoogst onwaar-
schijnlijk is, dat ze onafhankelijk van de Chinezen op het positie-
principe zijn gekomen. 

Leuven, 2 juli 1961. The Tjoe Tic. 
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SUMMARY 

On the origin of the positional numeral system with base 10. — There arc well-
founded reasons not to accept without any restriction the general opinion that the 
decimal positional numeral system should have come into existence in India. In this 
contribution some arguments are advanced in favour of the view, first expressed by 
Wang Ling [13] , later by Needham [ 9 ] , that the origin of the positional number 
.system is Chinese. 

As early as the 14th century before Christ a written number system was known 
in China, in which in principle only nine symbols were used. Zero as a dot did 
not appear in China until the first half of the 8th century A. D. The origin of it is 
probably Indian. It is definitely established that zero was only invented after the 
positional principle had come into being. 

The positional numeral system in India is of more recent date. It is generally 
assumed that it appeared in India ca 500 A. D. 

Convincing arguments that tell in favour of the Chinese origin of the positional 
system arc found by comparing the old Chinese works about mathematics with 
Indian ones. Even Kaye [5] and Needham [9] already pointed to the Chinese 
influence on Hindu mathematics. The Hindus seem to have consulted almost all 
available mathematical works that were published 600 A. D. Even the mistakes 
out of a not so important work as the Wu-f'sao Suan-ching were exactly copied by 
Brahmagupta and Mahavira. The Chinese influence is clearly proved by comparing 
the example of a multiphcation, given in the Sun-Tzu Suan-ching (4th century) 
with the Indian example of the Kapatha-Sandhi method. Both methods seem to be 
identical, the Indian example using the same numbers as the Chinese one. That 
clearly shows that the Hindus owe their arithmetic methods to the Chinese, also 
that they are very unlikely to have discovered the positional principle independent 
of the Chinese. 
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