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1. Met cijfer bedoeit men een symbool voor een getalwaarde, bv. 
een der tekens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. of 0, de zogenaamde Indo-
Arabische cijfertekens, waarmee in de gebruikelijke positionele schrijf-
wijze ieder getal is weer te geven. Dezelfde betekenis hebben de woor-
den Ziffer en chiffre. Het Engelse cypher echter, dat cijfer 
kan betekenen, betekent toch bijna steeds nul, in overeen
stemming met de betekenis van het Arabische woord as-
sifr, het lege, waarvan het woord cijfer afgeleid is. In de-
ze betekenis van nul komt het als cyfra, of tziphra, in 
veel laat-middeleeuwse teksten voor. Het Engelse woord voor cijfer 
is figure. Ook dit is weer in overeenstemming met de betekenis, die 
figura in laat-middeleeuwse teksten heeft. 

Zo leest men bv. in Algodsmus van Johannes de Sacrobosco, een 
werk van circa 1230, dat eeuwenlang in gebruik geweest is (1) : 

...novein figurac significativac, quae talcs sunt ; 9, 8, 7. 6. 5. 'I. 3, 2, 1. 

(De nul wordt nog apart vermeld als cyfra, ook wel figura nihili; de 
schrijfwijze der cijfertekens varieert in de verschillende handschriften). 

In Liber abaci van Leonardus van Pisa, van 1202, staat (2) : 

Novcm fiqurae Indoruni hac .sunt 9 8 7 6 5 4 3 2 1. 

Ook in niet-Latijnse teksten komt het woord voor. bv. in een, af-
komstig uit Hildesheim (3) : 

... 9 figuren ... 
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Figura dient dus in de letterlijke betekenis genomen te worden. Er 
wordt mee uitgedrukt de uiterlijke vorm van het teken, de figuur. 

Dezelfde betekenis als figura hebben karakter (character) en ele-
mentum. In een handschrift in het Brits museum, van omstreeks 1200. 
staat (4) : 

Loca appeleramus .spacia in quibus scribantur karaktercs. 

De zcer bckcnde Arithmeticae practicae methodus facilis van Gem
ma Frisius (eerste uitgave: Antwerpen 1540). weliswaar al een ge-
drukte tekst en van na 1500. begint met : 

Numerare est cuiusvis propositi numcroruni valorem cxprimcre. atquc etiam 
quemcunque datum numerum, suis charactcribus adsignare. Duo igitur sunt preci-
pua. per quem cum numcratio turn reliquac deinceps species pcrficiuntur. charac-
teres. sive elementa, ct eorum loca. Elementa sunt decern, quorum novcm signifi-
cativa. unum non significativum, quod, ob rcceptam consuetudincm, cyphram 
deinceps appellabimus, scribiturque ut litera .0., vcl circulu.s. Significativa sunt 
1 2 3 4 5 6 7 8 9. 

En in een andere gedrukte tekst, uit 1523. staat (5) : 

In universum autem omnis Humerus novcm istis figuris... terminatur 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 quos tu caracteres scu figuras Arithmcticas indiscriminatim vocaveris. 

In een 12e-eeuwse tekst, getiteld Algoritmi de numero Indorum lezen 
we nog ( 6 ) ; 

... multipiicare aliqucm numerum in alio per literas indorum ... 

en 

... posuimus duo milia tcrcentos. XXVI. per indas literas ... 

Litera indorum en litera inda zijn hier dus in dezelfde betekenis ge-
bruikt als figura in de voorgaande citaten. De tekst heeft ook nog 
figura. Er wordt namelijk aangegeven hoe het zocven genoemde ge
tal 2326 geschreven moet worden ; eerst een 6, dan een 2, die 20 
betekent, een 3, die 300 aanduidt, en tenslotte een 2 voor 2000. Dit ge-
heel heet de figura van het getal. 
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2. Dc term figura en de genoemde synoniemen leveren taalkundig 
geen problemen ; hun betekenis in een rekenkundige tekst is voor de 
hand liggend. Nu lezen we echter in een gedrukte tekst van het 
cinde der 15e-eeuw. namelijk in Arithmeticae summa tripartita Ma' 
gistri geovgii dc hungaria. Schoonhoven 1499, op pag. a2r : 

'I'm io est iiot.iiidum. i.|uod locus limes, differentia et figura apud algoristas 
pro una et eadem re siipponiint. 

Figura is reeds besproken. Locus komt in enige der hiervoor gege-
ven citaten al voor. Het kan in zijn letterlijke betekenis genomen wor
den : de plaats, die een cijferteken tussen de andere inneemt. De be
tekenis van limes (grens of weg) en differentia (verschil) is echter 
niet zonder meer duidelijk. In laat-middeleeuwse teksten vindt men 
van al de genoemde termen nu eens de one. dan weer de andere ; het 
meest echter nog wel differentia. Een verklaring van de betekenis 
der gebruikte termen ontbreekt meestal. In Vorlesunger iiber Ge-
schichte der Mathematik van M. Cantor komen wel enkele van deze 
termen tcr sprake maar zonder een duidelijke uiteenzetting over hun 
verschil en samenhang. In Zahlwort itnd Ziffer van K. Menninger, 
dat sinds de zeer vermeerderde 2e druk van 1958 wel een standaard-
werk genoemd mag worden, vindt men alleen figura. In het navolgen-
de willen wij, aan de hand van citaten uit laat-middeleeuwse teksten, 
de betekenis der verschillende termen nader bczien. 

3. Arithmeticae summa van Georgius de Hungaria vertoont zcer 
veel overcenkomst met Algorismus van Johannes de Sacrobosco. De
ze laatste heeft ook de vier termen locus, limes, differentia en figura. 
In het hierna volgcnde citaat (7) vindt men de bewering van Georgius 
de Hungaria terug. maar er volgt nog een toelichting : 

Figura vero, differentia, locus ct limes idem supponunt, sed a diversis ratio-
iiibus imponuntur. Figura enim dicitur. quantum ad lineae protractionem : 
differentia vero, quantum per illam ostenditur, qualiter figura sequens differat 
.1 praccedente : locus dicitur ratione spatii, in quo scribitur ; limes vero, quia 
est via ordinata ad cuiuslibet numeri repraesentationem. 

De term figura drukt dus alleen, zoals reeds gezegd, de uiterlijke 
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vorm uit, datgene wat getekend is : « lineae protractio », de cijfertekens 
voor de getallen. Drie en vier worden door verschillende figurae weer-
gegeven, namelijk 3 en 4. 

Differentia wordt gebezigd om uit te drukken, dat een en dezelfde 
figura niet zonder meer steeds dezelfde getalwaarde aangeeft. In twee-
cntwintig bv., in tekens 22, gecft het ene teken twee eenheden aan. het 
andere twee tientallen. Het gebruik van de term differentia naast fi
gura is een direct gcvolg van de positionele schrijfwijze. 

De term locus dient ter aanduiding van de plaats waar de figura 
geschreven wordt. 

Limes, zo blijkt uit de toelichting, dient met weg vertaald te worden. 
Het is de « via ordinata », de aangewezen of gercgelde weg, en wel 
geregeld om elk getal weer te geven. 

Op Algorismus van Johannes Sacrobosco is een commentaar ge
schreven door Petrus Philomenus de Dacia, daterend van circa 1291, 
waarin ook het hiervoor gegeven citaat becommentarieerd wordt. W e 
laten de betreffende passage hier volgen. W a t tussen aanhalings-
tekens staat is de tekst van Johannes de Sacrobosco ; daartussen en 
crna staat het commentaar (8) ; 

... « figura dicitur, quantum ad linearum protactionem », id est, quia -sic vel 
sic lineata sive figurata est ; ... « differentia, quia per cam ostenditur. qualiter 
figura sequens differt a praccedente», quia aliud significat figura eadem in 
prime loco ct aliud in secundo ; ... «locus dicitur ratione spatii, in quo scri
bitur ; vocatur» etiam « l imes» illud idem. «quia » figura in genere sumpta 
« est via ordinata ad repraesentationem cuiuslibet numeri ». Nota igitur, quod 
illud. pro quo omnia haec quatuor supponuntur vel accipiuntur, est ut instru-
mentum universale in numerando, et vcl accipitur ratione viae ordinatac ad cuius
libet numeri. et sic vocatur limes, quod idem est, quod via : vel accipitur ratione 
spatii. in quo scribitur. ct sic vocatur locus ; vel ratione talis lineationis, et 
sic vocatur figura ; vel in quantum figura scripta differat a se vel ab alia scripta 
alibi, et sic vocatur differentia. 

Volgcns dit commentaar zijn dc vier benamingen in gebruik als alom-
vattend hulpmiddel bij de numeratio (ut instrumentum universale in 
numerando). Numerare mag hier niet zonder meer met tellen ver
taald worden. Behalve het tellen op zich met als belangrijkste het 
benoemen der opeenvolgende machten van 10, werd ondcr numeratio 
ook verstaan het wecrgcven van enig getal in Indo-Arabische cijferte-
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kens en, als omgckeerde daarvan, de juiste numerieke waarde kennen 
van een in die tekens geschreven getal (9). Bij de beide laatste 
aspecten van numerare zijn locus, limes, differentia en figura te gc-
bruiken. 

Voor zover in de laatste zin van het commentaar staat : « ... quan
tum figura scripta differat a se ... scripta alibi », is de betekenis, die 
aan differentia tocgekend wordt dezelfde als bij Johannes de Sacro
bosco, dus ook zoals wij hiervoor al schreven bij het voorbeeld 22. Er 
staat echter ook nog : « . . . vel ab alia ... », waarbij alia op figura 
slaat. Dit zou dan betekenen. dat differentia ook nog het verschil 
tussen de cijfertekens onderling uitdrukt. 

Dat deze veronderstelling inderdaad de bcdocling van de commen
tator weer zou kunnen geven, kan ook nog eens extra aan de hand van 
het volgcnde geiHustrcerd worden, te lezen in een rekenkundige tekst 
uit 1143 (10) : 

istac sunt differentiae . - 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Met differentia wordt hier dus hetzelfde uitgedrukt als wat meestal 
met figura aangeduid werd. In dezelfde tekst vindt men nog enkele 
malen het woord differentia, bv. bij « De Mediatione » (mediatio, hal-
veren, delen door twee, komt vaak als aparte rekenkundige bewcrking 
voor) : 

Cum vero mcdiare iubemur, sumentcs inicium a prima differentia. 

Men kan dit Iczcn als : het eerste (van rechts te beginnen) cijferteken, 
en dan had er in plaats van differentia dus beter figura kunnen staan, 
ofwel als :het cijfer, dat op de plaats der eenheden staat. In het laatste 
geval is differentia overeenkomstig de in de latere middeleeuwen ai-
gemeen gangbare opvatting gebruikt. In de genoemde tekst kan diffe
rentia echter steeds goed als cijferteken vertaald worden, maar in zijn 
inleiding erbij zegt A. Nagl toch wel (pag. 135) : 

Sonst ware hinsichtlich der Numeration auch noch die Terminologie unseres 
Textes zu beachtcn. Dersclbe hat fiir den Begriff der dekadischcn Stelle schon 
den Ausdruck differentia, ... 

In een 13e-eeuwse tekst is over differentia te lezen (11) : 

Positio numeri comitatur differentiam. 
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Met de plaatsing van een getal gaat dus zijn differentia samcn. (Het 
gebruik van het woord numerus is hier verwarrend, er had beter figura 
kunnen staan ; met numerus is meestal de numerieke waarde van een 
getal bedocld). Weer blijkt dus, dat het woord differentia dient om 
uit te drukken, dat de door een cijferteken aangeduide getalwaarde be
halve van dat teken ook nog afhangt van de plaats ervan tussen de 
andere. 

Dezelfde tekst heeft nog (12) : 

... distinguntur simplices numeri per suas differentias ita ut quelibet differentia 
IX contineat numeros secundum quantitatem primi ipsorum se transgredientes. 
Prima igitur est differentia unitatem, ... 

Ook blijkt de betekenis van differentia nog duidelijk uit (13) : 

... Est itaque differentia unitatum ab uno usque ad IX, differentia decenorum a 
decern usque ad XC, differentia centenorum a C usque ad nongenta, sic usque in 
infinitum. 

In rekenkundige teksten der latere middeleeuwen is differentia 
zeer gebruikelijk, meestal in zinnen als : 

Ponamus sex milia quadrigentos viginti duo per differentias .suns, (14) ... 

... numerum ... per differentias suas pones (15). 

... pone numerum per suas differentias (16) ... 

... scribe numerum ... per suas differentias, (17) ... 

... numerus ... scribendus est ... per suas differentias, (18) ... 

Om de betekenis van differentia uit te latcn komen zullen we dus moe-
ten vertalen met: schrijf het getal met dc tekens, die, naar gelang hun 
plaats, eenheden, tientallen, hondcrtallen, enz. aangeven. Hetzelfde 
kunnen we korter weergeven door: gebruik de positionele schrijfwijze. 

Ondanks het algemcen gebruik der uitdrukking differentia lezen we 
toch ook nog in een traktaat van circa 1400. bij overeenkomstige 
onderwcrpen, zowel ( 1 9 ) : 

... scribe numerum ... per suas differcncias ... 

als : 
... scribe numerum ... per suas figuras ... 
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waaruit men zou concluderen, dat de schrijver zelf niet het verschil 
tussen differentia en figura gcheel onderscheiden heeft. 

4. Bezien wij tenslotte wat er aangaande de uitdrukking limes te 
vinden is. Een (vermoedelijk 12e-eeuwse) tekst van Ocreatus gecft 
(20) : 

Ordines igitur numerorum sive limites a primis numeris qui digiti vocantur et 
sunt IX per decuplos in infinitum procedunt. Sunt autem in unoquoque limite 
numerorum novem termini, ... Omnes autem qui sunt in caeteris limitibus, prae
tor primum, articuli solcnt appellari : ut sit primus limes ab I usque ad X, secun-
dus vero a X ... usque ad C, tertio vero a C usque ad mille ... 

Limes duidt dus hetzelfde aan als ordo, de rangorde van een getal, in 
de betekenis van : de eenheden vormen dc eerste limes, de tienvouden 
de tweede limes, de honderdtallen de derde limes, enz. (digiti zijn de 
gehele getallen een tot en met negen, articuli de tienvouden, compositi 
de overige natuurlijke getallen). Er lijkt dus eigcnlijk geen verschil te 
zijn tussen limes en differentia. Met even zoveel woorden wordt dit 
beweerd in (21) : 

idem est limes et differentia. 

Een 13e-eeuwse tekst heeft (22) ; 

Separantur autem digiti et articuli in limites. Limes est collectio novem nume
rorum qui aut digiti sunt aut digitorum equae multiplices quilibet sui relativi. 
Limes itaque primus est digitorum, secundus primorum articulorum, tercius se-
cundorum articulorum et sic in infinitum. Numerus compositus est qui constat ex 
numoris diversorum limitum. 

De laatste zin kan heel goed vertaald worden als : een samengcstcld 
getal is een getal, dat met meerderc cijfers geschreven wordt, Die 
cijfers zijn de « figurae » en omdat die figurae op verschillende plaatscn 
staan, kunnen ze verschillende waarden hebben ; dit laatste heeft geleid 
tot de term « differentia ». Dus bv. 4272 heeft vier limites (en bv. 3781 
heeft dezelfde vier limites), nl. die der eenheden, tien-, honderd- en 
duizendtallen ; in iedere limes staat een der negen (eventueel tien) figu-
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rae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (0) ; de 2 in dc eerste en die in de derde limes 
geven niet dezelfde waarde aan, vandaar de term differentia. 

Vaak komt de term limes voor in de Latijnse zinnen, die tussen de 
Engelse tekst van The Crafte of nombrynge staan, bv. (23) : 

Quaelibet illarura (nl. figurarum) si primo limite ponas, 
Simpliciter se significat : si vero secundo, 
Se decies ... 

Articulus si sit, in primo limite cyfram, 
Articulum vero reliquis inscribe figuris, 

Et si compositus, in limite scribe sequente 
Articulum, primo digitum ; quia sic iubet ordo. 

Met bovenstaande is de term limes, dachten wij, wel voldoende toc-
gelicht. Onbegrijpelijk is dan wat niemand minder dan Johannes de 
Sacrobosco zegt. Na het citaat, dat wij hiervoor al gaven, en dat ein-
digt met « repraesentationem », vervolgt de tekst met (24) : 

Sciend\'.m igitur, quod iuxfa novem limites inveniuntur novem figurae significi-
tivae novem digitos repraesentantes, quae tales sunt: ... 

Hier heeft limes een betekenis, die we verder nergens tegenkomen ; 
in Algorismus van Johannes de Sacrobosco komt het woord niet meer 
voor. Blijkbaar bedoeit hij, omdat hij van negen limites spreekt, met 
limes de mogelijkheid (de via ordinata noemt hij het) om een getal met 
figurae aan te geven. Waar deze afwijkcndc opvatting als enige naast 
de andere staat moeten we wel zeggen, dat ze toch niet de gangbare 
weergecft. 

Vermelding verdient nog een uitzonderlijk gebruik van de term li
mes — in de gewone hiervoor aangegeven betekenis ^ dat te vinden 
is in een tekst van Johannes de Muris ( H e eeuw) (25) : 

Et nota quod aliqui volunt dare artem multiplicandi per notas limitum, ut primi 
limitis nota sit 1, secundi 2, tercii 3 etc. semper, et cum poiit tres limites ponatur 
mille per notas, prout scire ordinem ct econtra ... 

Bij de vcrmcnigvuldiging van bv. 100 en 1000 worden de bijbehorende 
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« notae limitum ». nl. 3 en 4. opgeteld, « a quo deme unum et remanent 
6 », de nota van 100.000. In de genoemde tekst wordt deze wijzc van 
rekenen verder uitgewerkt en tocgepast bij het rekenen met een abacus 
ofwel rekenbord. De methode was reeds door Archimedes aange
geven (26), maar schijnt na hem niet meer gebruikt te zijn. Het « deme 
unum » had, zoals men gemakkelijk opmerkt, vermeden kunnen wor
den als allc « notae limitum » een kleiner genomen waren. 

5. In Algoritmi de mimero Indorum (27) wordt bij de behandeling 
van vermenigvuldigen aangegeven hoe de vermenigvuldigcr onder het 
vermcnigvuldigtal geplaatst moet worden : 

Eritquc prima mansio eiusdem numeri sub ultima mansio primi numeri quem 
posuisti. 

Hier zullen we moeten vertalen : en dan zal (de plaats van) het eerste 
cijfer van dat getal onder (de plaats van) het laatste komen van het 
eerder geschreven getal. Mansio, verblijfplaats, betekent hier blijk
baar de plaats van een cijfer in een getal. Het heeft dus dezelfde be
tekenis als het door Johannes de Sacrobosco tegelijk met limes, diffe
rentia en figurae genoemde locus. 

Dezelfde betekenis hebben waarschijnlijk « static » en « species » in 
een, niet steeds geheel duidehjke, tekst van 1143 (28). 

Verder komen, in de hier genoemde betekenis, mansio, static en spe
cies nergens voor ; het is dus wel zeker. dat dit geen gangbare bena
mingen geweest zijn. 

SUMMARY 

In Arithmeticae summa of Georgius de Hungaria, printed at Schoonhoven, 1499 is 
stated that locus, limes, differentia and figura are used for one and the same thing. 
The Latin word figura has the same meaning as the English word figure, a sign or 
symbol to denote some numerical value. The Dutch word for figura is cijfer, just like 
chiffre (French) and Ziffer (German). Synonyms of figura are .character 
elementum and litera inda. Locus is used to express, in a written number, the place 
of a figure between others. The same meaning have mansio, statio and species, al
though the use of these is known in only one case. The word differentia expresses 
that the value of a figure differs according to the place of that figure between 
others. This fact is a consequence of the new manner to write a number in the 
decimal positional system. So « scribe numerum per suas differentias » is the uiiual 
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way to say, during the second half of the middle ages : write a number by his figures. 
which figures have different values according to their place. 
Limes is the word to denote the various orders in a number, the units (the first li
mes), the tens (the second limes), the hundreds (the third limes) and so on. 
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