
JOHANNES ENCLEN DE CUSA EN ZIJN 

« ALGORISMUS PROIECTILIUM -. Z W O L L E 1502 

II. BESPREKING VAN DE « ALGORISMUS » 

Zoals dc titcl van het boekje aangeeft (1). is hct cen handleiding 
voor het penningrekenen. « Algorismus » is in de late Middeleeuwen 
de gangbare benaming voor de praktische rckenkunde (2) ; « proiec-
tiles » zijn rekenpenningen — men vergelijke het Franse : jeton — 
vaak speciaal voor dit doc! vervaardigd. waarmee getallen gelegd 
kunnen worden, cm aldus aanschouvvelijk de rckenkundige bewer-
kingen te kunnen uitvoeren. Dit penningrekenen is gedurende lange 
tijd meer dan het schriftelijke rekenen — het cijferen — beoefend, 
vooral omdat het juist bij de Romeinse getalnotatie zcker gemakke-
lijker was. Toen echter met de boekdrukkunst en de uitbreiding van 
dc handel de Indo-Arabische cijfers snej bekendheid kregen. vermin-
derdc dc belangstelling er\oor. Er zijn dan ook maar betrekkelijk 
weinig boekjes bekend, waarin het beschreven is. In Rara arithmetica, 
de bibliografie van D. E. Smith, zijn er voor 1502 slechts drie ge-
noemd, namelijk Algorithmus lincalis. Leipzig 1488, vermoedelijk van 
Johann Widman. Algorithmus linealis, Leipzig, vermoedelijk 1500, 
van Balthasar Licht. en Enchiridion novus algorismi. Keulen 1501, van 
Johannes Huswirt (3). Nu is de bibliografie van D. E, Smith niet 
volledig en er zijn nog wel meerdere oudere boekjes waarin het pen
ningrekenen behandeld wordt. bijvoorbeeld Arithmeticae summa, 

( l i Bibliotir;>fic in lu-t voricic .irtik(.-l. Sciciit. Hi.st. 1962. 12 c. v. 
(2) AI()ori.smu.s i,s .ifiiclcid viin dc iiiinduidiiu) dcr strcck, waaniit dc Arnhi.-ithe 

wisl<undige Mohammed ibn Mii.sii AlhwArazmi nfkomstig was. Over hct ge-
bruik der ternicn algorismus en arithmetica zie men bijv. nog onze studic : 
De zesticndc-ccuwsc Ncdcrlandsc rckcnboeken, 61-62. 

(.5) D. E. Smith. R.ira arithmetica. Boston-London 1908, 30. 70 en 74. 
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1499, van Georgius de Hinigaria (4 ) . nui.ir hct boekje van [ohannes 

Enclen de Cusa mogen we dus ook wel als een der oude van de be

trekkelijk weinige over het penningrekenen beschouwen. Het is bo-

vendien nogal zeldzaam ; in Rara arithmetica staat het niet vermeld, 

en zoals wij reeds meegedeeld hebben zijn cr nog drie e.xcmplaren 

van bekend. Voor de Neder landse wetenschapsgcschiedenis is het 

bovendien interessant tc weten, dat erin met de Zwolse munten uit 

het begin dcr 16c eeuw gerekend wordt. 

Voor een meer uitvoerige bespreking van het penningrekenen mo
gen wij naar elders verwijzen ( 5 ) . In het kort koint de methode 
hicrop neer. O p een rekenbord zijn enige horizontale lijnen getrok-
ken. Een penning op de onderste lijn betekent een. op de volgende 
tien, dan honderd, enz. ; een penning tussen de eerste en tweede lijn 
betekent vijf, tussen de tweede en derde vijftig, enz. ( 6 ) . He t zal 
duidelijk zijn, da t op een lijn dus hoogstens vier pcnningcn komen te 
liggen, en tussen twee lijnen hoogstens cen. Dc waarden der gelegde 
penningen komen overeen met de getalwaarden der apar te tekens I, 
V, X, L, C enz. der Romeinse notatie. Bchalve de horizontale lijnen 
zijn op het rekenbord nog enkcle vertikale lijnen getrokken, om in 
verschillende kolommen verschillende getallen te kunnen leggeii. Door 
nu bijvoorbeeld op elke lijn dc penningen van verschillende getallen 
samen tc nemen, en evenzo tussen twee lijnen, kan men getallen op
tellen. Na dit samen neraen worden dan eerst nog tclkens vijf pen
ningen op een lijn vervangen door een in de tussenruimte erboven, 
terwijl natuurhjk twee penningen tussen een paar iijnen door een op 
de lijn erboven vervangen worden. In de Algorisrjuis wordt dit laatste 
nadrukkelijk opgemerkt. Bij de behandeling van optellen lezen we 
(a 2v) namelijk (7) ; 

(41 Zie hct vorige artikcl, Scicnt. Hipt. 1962, 12. 
(5) Dc mccst uitvocrige studic is die van F. P. Barnard. '1 lie castiiio-i-uunter and 

the counting-board. Oxford 1916. Vcol bcknoptcr is D. E. Smith. Computing 
jetons. New York 1921. Men vmdt hct penningrekenen in velc werkcn over 
de ge.schicdcnis der wiskundc, bijv. D. E. Smith, History of mathematics 11, 
Boston-London 195J. 181 c. v. 

(6) In Scicnt. Hist. 1960 hecft een afbeelding yesl.ian naast pag, 60. bij het art. 
\ an Dr. P. Bockstaele. 

(7) In dit en de volgende citaten zijn de verkortingen steeds uitgc.schrcvcn. 
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Secundo nota. ciuandocumquc quinquc proicctiles in aliqua linea iacuerint 
tunc illis quinque proiectilibus levatis. unum ad proximum spacium superius 
illius lineae pone, quoniam illc proiectilis in tali .spacio locatus tantum denotat 
quantum illi quinque in linea inferior! tibi denotabant. 
Tercio nota. cum duo proiectiles in aliquo spacio iacuerint. illis duobus 
levatis. unum illorum ad lineam proximam superiorem loca. quoniam proiec
tilis in linea superiori positus tantum tibi rcpresentat. quantum, duo in spacio 
infcriori proximo significabant. 

De in het boekje gebruikte munten zijn florenus (gulden), ook wel 
florenus rhenensis (Rijnse gulden) of florenus dc pondere (gulden 
van gewicht) genoemd, stuferus (stuiver), butginus (butken), placca 
(plak), dutmarus (duitmer) en bramincus (braemse). In twee op-
gaven in het boekje wordt 1 gulden in waarde op 31 stuivers gesteld, 
in acht opgaven op 36 stuivers ; verder geldt : 1 stuiver = 2 butkens, 
1 butken = 4 plakken, 1 plak = 4 duitmers, 1 duitmer := 2 braemsen. 
De omrekening van de gulden wijkt af van wat in de bekende munt-
tarieven voorkomt, De Zwolse gulden heeft daar een waarde van 
27 stuivers, Zijn dit wellicht Bourgondische stuivers, wier waarde 4/3 
maal die der lichtere Deventer stuivers was ; dan kan een gulden dus 
inderdaad op 36 (lichtere) stuivers gesteld worden ? De omrekenin-
gen der kleinere munten zijn geheel in overeenstemming met wat uit 
de munttarieven bekend is (8). 

* 

Bezien we nu de inhoud der Algorismus. Op de keerzijde van de 
titelpagina staat een Commendatio van Hermannus Buschius, in de 
vorm van een 18-regelig vers, Deze komt ook voor op de titelpagina 
van de heruitgave van 1514 en in Enchiridion novus algorismi van 
Johannes Huswirt (9). 

Pagina a 2r bevat een inleiding tot het penningrekenen, De eerste 
regels luiden : 

Omnes se transfercntes secundum aliquam similitudinem se transfcrunt ut 
inquit princeps philo.sophorum Aristoteles sexto topicorum. Quod equidem 

(8) P. O. van der Chijs, De munten der voormalige Hcercn en Steden van Over-
ijssel, Haarlem 1854, 190, 193-198, 201. 

(9) Afb. 3. Deze afb. is abusicveliik in het voorgaande artikel achterwege qe-
blcven. 
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philosophi \rrbum pro luiius tractatuli inccptione congrue poni videtnr. Nam 
iiuemadiiioduni in nrithruetii .1 per ligm.i.s ..i\i' ulrr.i., lil ill iiii.uliiicl figiiiM 
in scquenti loco posila decics tantum significat quantum si priori loco pone-
retur. Ita quilibet proiectilis sive denarius in linea scquenti idest superiori 
proxima positus decies t.iotuni .ligniliciit i;ii.iiitiini in proxiina [>recedenti in 
inferior! linea pro\'inia si poneretiir. 

Afgezien van het begincitaat (10) is de tekst ook in andere reken-

boekjes te \ inden. en wel in dat van Georgius de Hungaria , 1499 

(a 6r en v) : 

sicnt in arithmetica per fignras fit quaelibet figiira scquenti loco posita decies 
tantum significat quantum in prccedenti eomodo quilihet inoiectilis in linea 
sequent! hoc est siiperiore positu.s decics t.inf.iin significat i|n.intum in prc
cedenti 

en van Johannes Huswirt . 1502 (b 4r) : 

Sicut enim in arithmetica per fignras fit t|uod tiinulibct tigura sequent! loco 
posita decies tantum significat quantum priori loco, eodem modo quilibet 
proiectilis in linea .sequenti. id est superiori posiUis. decies tantum significat 
quantum prccedenti. idest infcriori ( I I ) . 

Overeenkomstig de in die tijd gebruikelijke terminologie vinden we 

millioen aangeduid als : niille milia. 

O p de pagina 's a 2v tot en met a 4r \o lgen de hoofdstukken 2 tot 

en met 6 over optellen, aftrekken, verdubhelen, halveren, vermenig-

vuldigen en delen. De omschrijving van optellen is vrijwel gelijk aan 

die in Johannes Sacrobosco's (ca 1200 - ca 1256) Tractatus de arte 

numerandi (12) : 

(10) Topica 6, II, 6. In hoofdstiik II noemt Aristoteles S mogelijkheden van onjuiste 
definitics ; bij de zesde daarvan is het gegeven citaat te vinden. Aristoteles 
opera Graece... et nov.im veisionem Latinam adiecit lo. Theophilus Buhle, 
III. Biponti 1792, 274. 

(11) Van de Enchiridion. 1502. \ an Joh.innes Huswirt be\'indt zich een exenipla.ir 
in de bibliotheek van het Museum Plnntin-Moretus. A. Smeur. Enige zcld-
zame oude rekenboekjes. Scicnt. Hist. 1961, 190. Hoewel de overeenkom.st 
met de tekst van Johannes Enclen de Cusa opvalt blijkt. dat die van Geor
gius de Hungaria en Johannes Huswirt haast identiek zijn. Dit laatste is nog 
vcel vaker voor bcider boekjes het gcval. 

(12) Dc tekst ervan is o.a. nfgedrukt in : J. O. Halliwel, Rara mathcmatica, London 
1841, 5. Vermclden.'iwaard is nog : •« Additio est duorum vel phirium nume-
rorum : in unam summam collectio : ut videatur summa cxcre.scens s in : Der 
Algorithmus Linealis dcs Heinrich Stromer (1512), S. Giinther, Prag 1880, 11. 
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(Johannes Enclen de Cusa, a 2v) (Johannes Sacrobosco) 

Addicio est numeri vel numerorum Additio est nuincri vel numerorum 
aggregatio ut videatur summa ex aggregatio, ut videatur summa 
diversis numeris excrescens. excrescens. 

Bij optellen geeft Johannes Huswirt geen omschrijving. Bij die der 
overige rckenkundige bewerkingen is er echter weer duidelijk over
eenstemming tussen de Algorismus en Huswirt's Enchiridion, zoals 
nog uit het volgende moge blijken : 

(Johannes Enclen de Cusa, a 3v) (Johannes Huswirt, b 4v) 

Capittulum sextum de multiplicationc De multiplicationc Capitulum Sextem 
Multiplicatio est numeri per se Multiplicatio est numeri per se 
vel per alium propo-sitis duobus vel per alium propositis duobus 
numeris tercij adinventio qui numeris tercij adinventio qui 
tociens alium continet quot uni- totiens continet alium quot uni-
tates in reliquo sunt tates sunt in rcliquo. 

Als proeven worden de inverse bewerkingen gegeven : 
Notandum .secundo quod in his duabus speciebus quae sunt additio et sub-
tractio una est probatio alterius. si enim ab aliquo numero tibi proposito 
.subtraxeris ignoraverisque an bene vel male subtraxeris. tunc numerum ilium 
.subtractum. a quo subtraxisti. adde. si ille tunc numerus integre redierit bene 
operatus es. si non. male (a 2v). 
Notandum ultimo, quod multiplicatio divisionis est proba. divisioquc multi-
plicationis (a 4r). 

In de heruitgave van 1514 vinden we bovendien nog (2r) : 
Nota quod mediatio duplationis est proba et duplatio mediationis. 

Een merkwaardigheid, die we in een voorbeeld bij de verdubbeling 
het eerst tegenkomen, is de wijze waarop halven aangegeven worden, 
In het bedoelde voorbeeld moet 2 /̂̂  verdubbeld worden (13), Er staat 
dan (a 3r) : « duplabo semitria », w^aarbij dus voor 2^^ gezegd wordt : 
half drie. Evenzo komen we nog tegen : semiduo {\y^ ; a 4v, b 2v), 
semitres (2]/^ ; b 3v), semi quatuor (31^ ; b 3v), semiquinque (41/2 '• 
a 3ven 4r), semi octo (lYi '• ^ 4v), semi novem (8'/^ ; b 2v, 3r en 3v), 
semi undecim (IO3/2 '• ^ 2v, 3r en 3v), semi septem decim (16^.^ ; b 
3r), en sexaginta et semi octo (673/2= ^ 3r), Daarentegen staat er 
echter toch ook nog : ducenti viginti octo cum dimidio (2283^ ; b 3v) 
en sexcenti septuaginta septem cum dimidio (667},^ ; b 3r). 

(13) Een penning onder de eer.ste lijn geeft ^2 '''''"• 
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Na de rckenkundige bewerkingen volgcn op a 4v een viertal vraag-
stukken (afb. 1). Zoals steeds ook bij de hierna volgende voorbeel-
den, wordt de oplossing ingeleid met ; « vis scire et similia » of « vis 
scire ». 

Het eerste vraagstuk gaat over 25 oude vrouwen (mulieres anti-
quae). die ieder een raand hebben waarin 7 kippen met ieder 7 kui-
kens. Er wordt gevraagd het totale aantal kippen en kuikens te be-
rekenen, Het in dit vraagstuk voorkomende herhaald met 7 verme-
nigvuldigen is in meerdere oude rekenboekjes te vinden en schijnt van 
een zeer oude voorliefde voor het getal 7 te getuigen. In uitgebreidere 
vorm vindt men een dergelijk vraagstuk, ook met het getal 7, al in 
de Egyptische « Rhind papyrus » (18e eeuw voor Christus) (14), 

In het tweede vraagstuk wordt gevraagd hoeveel eieren een vrouw 
voor 43̂ 2 gulden verkopen kan, tegen 3 eieren voor 13̂ ^ plak. Uit de 
uitkomst, 2232, blijkt dat de gulden op 31 stuivers gesteld is. Aan het 
einde van het derde vraagstuk echter. waarvan de uitkomst ontbreekt 
en alleen de methode van oplossing aangegeven is, leest men duide
lijk, dat een gulden 36 stuivers is. Van hct vierde vraagstuk ontbreekt 
eveneens de oplossing ; met de zinsnede : « quae per mille divide » 
in de laatste regel is bedoeld, dat het berekende getal op 1000 gedeeld 
moet worden. 

Hierna gaat de schrijver over tot enkele praktische toepassingen, 
waaraan vooraf de onvermijdelijke « regel van drieen » moet gaan, 
welke leert bij drie getallen de vierde evenredige te vinden. Men kan 
vrijwel geen oud rekenboek inzien zonder deze regel van drieen te 
ontmoeten, de regel bij uitstek, waarmee dc meeste vraagstukken op-
gelost kunnen worden ; vandaar ook het hooggestemde « regula 
aurea » (15). 

In de Algorismus is dit de eerste regel. De negen, die daarna vol-
gen, als aparte regels betiteld, beogen slechts een indeling naar on-
derwerpen ; uiteindelijk geschiedt de oplossing bijna steeds met de 
regel van drieen. Deze regels zijn ; 

(14) A. B. Chase, The Rind mathematical papyrus I, Oberlin Ohio 1927, 112, 
probl. 79. 

(15) Men zie de afbeelding. Verder : De zcstiende-ecuwse Nederlandse reken-
boeken, 103 e. v. ; ook het citaat uit Arithmeticae practicae methodus van 
Gemma Frisius op pag. H I . 
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Afb. 1. Blad a 4v der uitgave Zwolle 1502. W a r e grootte. 
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b i 
Afb. 2. Blad b Ir der uitgave Zv.-olle 1502. Ware grootte. 
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(b Iv) C Sequitur regula tercia (16) de maiore et minore precio. 
Er worden twee voorbeelden gegeven ; 60 ellen stof kosten 33 gul

den en 12 stuivers ; wat kost 1 el ? De prijs moet in stuivers om ge
rekend worden, waarna met de regel van drieen het antwoord gc-
vonden kan worden, Evenzo wordt opgelost : 20 ellen stof kosten 
6 gulden minus 10 stuivers ; wat kost 1 el ? Het eerste voorbeeld is 
dus over de « precium maius » (en 12 stuivers), het tweede over de 
« precium minus » (minus 10 stuivers). 

In de heruitgave van 1514 (3r) wordt nog een voorbeeld gegeven, 
waarin de « quaestio unitatem excedit » : 24 kruiken wijn kosten 
13 gulden ; wat kosten 4 kruiken ? 
(b 2r) C Sequitur regula tercia quae precedentis regulae est perversive. 

Haec regula fit quando numerus qui in secundo loco poni deberet in primo 

ponitur loco et ille qui primo ponitur loco in secundo poni deberet. 

6 ellen kosten 24 gulden ; hoeveel ellen kosten 84 gulden ? Nu wordt 
de vierde evenredige bij 24, 6 en 84 berekend (17). Er staat nog een 
tweede voorbeeld, dat echter met de rechtstreekse regel van drieen 
opgelost wordt en er dus ten onrechte geplaatst is. 
(b 2r) C Sequitur mercatorum regula de lucro vel damno quae et 

societatis dicitur. 
Drie kooplieden leggen 10, 8 en 28 gulden in. Ze winnen gezamen-

lijk 50 gulden, 
iam questio inter eos oritur quantum quisque horum trium secundum impo-

sitam pecuniam de illis quinquaginta florenis iure habebit 

De som der ingelegde bedragen is 46 gulden. Met de regel van 
drieen wordt nu ieders deel berekend ; dus voor de eerste de vierde 
evenredige bij 50, 46 en 10, enz. De uitkomsten zijn : 

2 pi l^dtm en ^j dtm I 
II 
II 

10^ gld 

8 ^ „ 

30 „ 

13 St 

7 ,. 

lOi., 1 

18 
" » 37 

1 12 
2 " " 37 

Blijkbaar is de gulden op 31 stuivers gesteld. Opvallend is, dat er 
zoveel mogelijk met halven gerekend wordt, wat des te merkwaar-

(16) Dit moet natuurlijk « secunda » zijn. 
(17) Zelfde tekst en getallenvoorbeeld bij Johannes Huswirt, c 5v. 
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diger is. oradat halve stuivers en halve duitmers aparte munten vor-
men, namelijk butkens en braemsen. 

De regula societatis, het voorbeeld van een verhoudingsdeling, is 
in veel oude rekenboeken terug te vinden (18). Na de regel van drieen 
was ze wel de belangrijkste en in andere regels, die in feite alleen 
maar variaties erop zijn, wordt weer vaak naar deze regel verwezen, 
(b 2v) <i Sequitur regula quinta quae temporis i^el usure appellatur. 

Het enige verschil met de voorgaande regel is, dat de kooplieden 
hun bedragen voor verschillende tijdsduur inleggen, en wel de eerste 
200 gulden voor 6 maanden, de tweede 500 voor 9 maanden en de 
derde 1000 voor 12 maanden. De winst bedraagt 1000 gulden. Ieders 
inlcg wordt nu eerst met de bijbehorende tijd vermenigvuldigd ; de 
oplossing verloopt dan verder als bij de voorgaande regel (19). De 
gulden is op 36 stuivers gesteld. De uitkomst, die berekend wordt, is 
foutief ; de som der drie bedragen is slechts 990 gulden. 

In de heruitgave van 1514 (3v) wordt de oplossing niet meer be
rekend, maar volstaan met de aanwijzing : « quemadmodum in re
gula precedent! ». 
(b 3r) *I Sequitur regula sexta de agonizante. 

Bij deze regel wordt een voorbeeld van het zeer bekende testament-
probleem gegeven (20). Een erfenis van 800 gulden moet in de ver-
houding 4 : 2 : 1 verdeeld worden. Als grootste deel wordt gevonden : 

habebit... quadragintos quinquaginta septem florenos quinque stuferos unam 
placcam unam partem quarum semi quatuor faciunt dimidiam placcam. 

In plaats van 1/7 plak wordt er dus aangegeven 1/3}/^ halve plak. 
De heruitgave van 1514 (4r) heeft weer : « operando ut in regula 

(18) Bijv. K. Vogel, Die Practica des Algorismus Ratisboncnsis, Munchcn 1954, 
160-161. !f 12-13, en de verwijzingen op pag. 211 e. v. Ook Gemma Frisius, 
Arithmeticae practicae methodus, 16 r. 

(19) K. Vogel, verwijzingen op 211 e. v. Gemma Frisius. 16 v en 17 r. 
(20) Hierover : D. E. Smith, On the origin of certain typical problems; The Ame

rican math, monthly 24, Lancaster PA and Chicago 1917, 64 e. v. D. E. 
Smith. Hist, of math. II, 544. Veel voorbeelden in H. Wieleitner, Die Erb-
teilungsaufgaben bei Muhammed ibn Musa Alchwaraznii ; Zeitschrift fiir math. 
und naturw. Unterricht aller Schulgattungen 53, Leipzig-Berlin 1922, 57-67, 
De tekst in de Algorismus vertoont weer veel overeenkomst met die bij Geor
gius de Hungaria (b 3r) en Johannes Huswirt (c 6v), welke beide laatste 
weer overccn.stemmen. 
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societatis dixi ». 
(b 3v) C Sequitur regula septima de conpanae fusione (21). 

Een klok is uit 200 pond goud. 300 pond zilver, 400 pond tin en 
500 pond koper gegoten, Ze breekt en een van de stukken weegt 30 
pond. Hoeveel van elk der vier metalen bevat dat stuk ? 

... ut in regula societatis operando. invenies enim quod in tali frustro sunt 

quatuor librae auri et quatuor partes quarum quatuordecim una libra faciunt. 

sex librae argenti sex talium partium de stanno semi novem librae et una 

partium. de cupro vero semi undecim librae et tres partes. 

Dus 8j/2 + 1/H pond tin en 103^ -t- 3,/14 pond koper, en er wordt 
weer zoveel mogelijk met halven gerekend, zoals we al eerder in het 
voorbeeld bij de « regula societatis » gezien hebben. 
(b 4r) C Sequitur regula octava de cambio (22). 

Een gulden moet in stuivers, butkens, plakken, duitmers en braem
sen gewisseld worden, van elk evenveel. In dit vraagstuk komen dus 
alle eerder genoemde munten voor, en aan de hand van de uitkomst 
— 21 stuks van iedere munt, waarbij 57 braemsen resten •— is de 
muntomrekening geheel te controleren, 
(b 4r) C Sequitur nana regula de his qui redditibus suis vivunt. 

Onder drie personen moet 60 gulden verdeeld worden, waarvan de 
eerste de helft krijgt (dimidietatem florenorum habebit), de tweede 
een derde deel (eorundem terciam partem) en de derde een vierde 
deel. Deze vraagstelling lijkt merkwaardig, omdat immers 3^ + '/^ + 
J4 I is. Bedoeld is echter, dat in de verhouding 30 : 20 : 15 (dus de 
helft, het derde en het vierde deel van 60) verdeeld moet worden, met 
de aanwijzing « operare secundum regulam societatis » (23), 

(21) Campana, klok. K. Vogel, § 33, 177 en 223 (verwijzingen). Soortgelijke op
gaven : E. Wappler, Zur Geschichte der Math, im 15e Jahrhundert ; Zeitschr. 
fur Math, und Phys., Hist. Lit. Abt. 45, Leipzig 1900, 49, en : H. Th. Cole-
brooke, Algebra, with arithmetic and mensuration, from the Sanscrit of 
Brahmegupta and Bhascara, London 1817, 289. 

(22) K. Vogel, § 28, 174 en 220 (verwijzingen). Soortgelijke opgaven : E. Wappler, 
50, en : G. Wertheim, Die Arithmetik des Elia Misrachi, Braunschwicg 1896, 
44, Bij Georgius de Hungaria (b 3v) enige overeenkomst en dezelfde munten ; 
bij Johannes Huswirt (c 6v) andere munten. 

(23) Over dergelijke vraagstukken : J. Tropfke, Geschichte der Elementarmathe-
matik I, Berlin-Leipzig 1930, 212. Soortgelijke opgaven : K. Vogel, 95, op-
gave 204, en : Gemma Frisius 17 v, voorb, 8. Bij Georgius de Hungaria 
(b 2r) en Johannes Huswirt (c 6r) wordt een bedrag onder 5 personen ver
deeld, die resp, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 en 1/6 deel krijgen. 
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De heruitgave van 1514 bevat nog een uitvoeriger voorbeeld. 
(b 4r) C Sequitur regula istius tractatuli de nummis societatis. 

Een bedrag van 4000 gulden moet onder 20 kanunniken en 24 
kaplaans verdeeld worden en wel zodanig, dat iedere kanunnik 3 
gulden krijgt tcgenover 2 per kaplaan, Om te berekenen wat ieder 
krijgt, wordt het bedrag eerst in de verhouding 20 x 3 : 24 x 2 ver
deeld, waarna de gevonden bedragen nog door 20, respectievelijk 24, 
gedeeld moeten worden. In de uitwerking is het bedrag, dat aan de 
kaplaans toekomt, foutief; er staat namelijk : « vicarij vero mille sep
tuaginta septem et semi octo florenos decem stuferos », in plaats van 
« mille septingenti septuaginta et semi octo florenos decem stuferos ». 

Deze laatste regel ontbreekt in de heruitgave van 1514. Het voor
beeld staat echter, met dezelfde getallen en enigszins gelijkende tekst, 
in Arithmeticae summa van Georgius de Hungaria (b 4r) en Enchi
ridion van Johannes Huswirt (d 2r) (24). 

Zoals herhaaldelijk blijkt bevat de Algorismus teksten, die uit an
dere boekjes overgenomcn zijn ; het werkje is dus niet oorspronkelijk. 
Uit welke bronnen heeft Johannes Enclen de Cusa geput ? Deze vraag 
is moeilijk te beantwoorden, zolang niet zeker alle mogelijke bronnen 
bekend zijn. Veel overeenkomst is er met Arithmeticae summa van 
Georgius de Hungaria (1499) en Enchiridion van Johannes Huswirt 
(1501 en 1502). Het laatste werkje is echter ook niet oorspronkehjk, 
zoals wij al eens opgemerkt hebben (25), Bovendien is de overeen
komst tussen beide laatste werkjes veel sterker dan die van deze met 
de Algorismus. 

Het is wel nog van belang op te merken, dat geen overeenkomst te 
vinden is met de opgaven uit de Algorismus Ratisbonensis, uitgegeven 
door K. Vogel, die op de invloed daarvan op vele andere rekenboekjes 
gewezen heeft (26). Men krijgt dus de indruk dat er, onafhankelijk 
van de Algorismus Ratisbonensis, rond 1500 een aantal rekenboeken 
verschenen is, waarvan de inhoud op een andere bron teruggaat, 

A. Smeur (Gouda). 

(24) De tekst bij deze beiden is weer vrijwel gelijk. Met ander getallen vinden we 
het voorbeeld bij Gemma Frisius, 17r, voorb. 6. 

(25) Enige zeldzame oude rekenboekjes: Sclent. Hist. 1961, 195. 
(26) K. Vogel, 2t19 e, v. 
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SUMMARY 

A description is given of the « Algorismus proiectilium » of Johannes Enclen de 
Cusa, edited in Zwolle in 1502. The booklet contains a treatment of the fundamen
tal operations for whole numbers by means of counter-reckoning. After this follow 
ten « regulae » with examples for various problems. W e noticed a resemblance 
with « Arithmeticae summa * by Georgius dc Hungaria (1499) and « Enchiridion » 
by Johannes Huswirt (1502) : so the « Algorismus » is not an original treatment. 
No influence, however, of the « Algorismus Ratisbonensis » could be established, 
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