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ALGEBRA IN EEN Z E L D Z A M E Z E S T I E N D E - E E U W S E 
A N T W E R P S E UITGAVE 

A.J.E.M. Smeiir 

De bedoelde uitgave is een werkje, dat zeldzaam en nogal onbekend 
is en waarin men bovendien op grond van de titel niet direct een scrie 
uitgewerkte algebra vraagstukken vermoeden zou. Voldoende aanleiding 
dus om het eens nader te beschouwen en uit zijn onbekendheid naar voren 
te halen. De titel ( A i r ) luidt (1) : 

INSVLAE MELI- / / TENSIS, QVAM ALIAS // 
MALTAM VOCANT. HISTORIA. // quaestionib. 
aliquot Mathematicis / / reddita incundior. // 
(tekening van een bol met schuinstaande as en loodrecht 
daarop de evenaar) 
HVIC ACCESSERVNT: // Vltimae obsidionis breuis 
commemoratio / / 6. testimonium S. Euangelistae Lucae 
// de humanitnte huius Insulae erga // peregrines- An
no .1565. 
(Colophon, C 8r = pag. 47) : 
Impressum Antwerp, approhatione Ecclesiast. // typis 
AE. Diest .2. Augusti .1565. 

8"; ongenummerd, C 8v bianco. Exemplaren in de Koninklijke Bibliotheek 
te 's Gravenhage en de Universiteitsbibliotheek te Leiden. 

De titel en het jaar van verschijnen wijzen crop, dat het boekje be-
trekking heeft op het eiland Malta en het beleg en de bevrijding van de 
Turkenin 1565 (2). 

De naam van de schrijver komf er niet in voor. Toch schijnt het wel 
zekcr te zijn, dat het door Wilhelm Klebitius geschreven is. FI. Cajori 
vermeldt (3), dat hij door Prof. H. Bosmans op het boekje geattendeerd 
is. Omdat er thans in Belgie geen exemplaar meer bekend is ligt het voor 

(1) Met / / is het einde van een regel aangegeven. 
(2) Voor het getuigenis vnn Lukas zie men de hoofdstukken 27 en 28 van diens 

Handelingen dcr Apostelcn, .speciaal de eerstc verzen van hoofdstuk 28. 
(3) Fl. Cajori, A history of mathematical notations. Vol. I. Chicago 1928, pag. 

151. 
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de hand aan te nemen, dat Prof. H. Bosmans het uit de Leuvense Uni
versiteitsbibliotheek kende (4). Fl. Cajori vermeldt ook nog : At the 
bottom of the last page : «Avth. Wil. Kebitio». Heeft dit er mogelijk in 
handschrift gestaan ? In het exemplaar te 's Gravenhage hebben wij zo'n 
aanduiding van de auteur niet gevonden (5). 

A.A. van Schelven heeft aan Wilhelm Klebitius een uitvoerig artikel 
gewijd (6), waaraan wij het volgende ontlenen. Wilhelm Klebitius is in 
1533 in Wezel geboren en in 1568 te Parijs overleden. Hij heeft in dit vrij 
korte leven niet lang achtereen op eenzelfde plaats gewoond. Na Wezel 
werd het Bocholt, Freiburg im Breisgau, Wurtemberg en in 1557 Heidel
berg waar hij op 15 april 1559 baccalaureus in de theologie werd- Als 
vurig aanhanger van de Zwitserse reformatie geraakte hij in een heftige 
strijd met de Luthersgezinde Heidelberger Tileman Heshusius, v/at zover 
liep, dat aan beiden door de keurvorst de uitoefening van hun ambt ont-
zegd werd. Klebitius verliet de stad en belandde via Emden, Groningen, 
Aken, Bocholt, Londen, Wigornia (7)(eind 1562) en Frankfurt am Main 
in Antwerpen, In deze stad probeerde hij door het geven van lessen in Wis -
kunde in zijn onderhoud te voorzien. Voor het einde van 1565 vertrok hij 
naar Keulen alwaar hij aan de universiteit lessen in wiskunde gaf. Kort 
daarop, in maart 1566, vertrok hij naar Hessen. Een jaar later woonde hij 
in Frankfurt am Main waar hij lessen in sterrenkunde gaf en corrector bij 
verschillende drukkerijen was. De uitgave van een gcdicht Nachtigall, 
tegen de belangen van de keizer gericht, maakte, dat hij die stad weer 
moest verlaten. Hij week uit naar Parijs, gaf daar lessen in wiskunde en 
sterrenkunde en stierf er, geheel verarmd. 

Klebititus is bekend gebleven als schrijver van theologische en po'i-
tieke werken. Als voorbeeld van die laatste is Nachtigall al genoemd; ook 

(4) Wij hebben navraag gedaan in Belgie, Engeland (Brits Museum, Oxford en 
Cambridge) en Parijs (Bibliotheque nationale) op de naam Klebitius; nergens 
was een exemplaar bekend. In Nederland bleek het, als anoniem werk, te 
vinden op het woord «Historia»: mogelijk is het elders ook op dat woord 
gecatalogiseerd en bestaan er dus toch nog meerdere exemplaren. 

(5) Bovendien is Kebitio onjuist. Fl. Cajori is verder ook slordig in zijn gegevens. 
Op pag. 238 staat de naam nog als Klebotius en lezen we wat de plaats van 
uitgave betreft: «Diest (Belgium), 1565», wat de indruk wekt, dat het boekje 
te Diest verschenen zou zijn. 

(6) Nicuw Ncderlands Biografisch Woordenboek, 7, Leiden 1927, kolom 711-713. 
(7) Waarom laat A.A. van Schelven hier Wirgornia staan, alsof iedereen wel zou 

weten weike plaats bedoeld is? Na enig zoeken hebben we gevonden, dat 
Worcester bedoeld is. Zie Lexicon fiir Theologie und Kirche 10, Freiburg in^ 
Breisgau 1965, kolom 1121. 
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Insulae Melitensis, quam alias Maltam vacant, historia hoort daarbij- Hij 
was zeer fel anti-rooms en een vurig voorstander van een staatkundigc 
unie van aanhangers van de reformatie. Dit laatste was volgens hem een 
voorwaarde voor het voortbestaan van het protestantisme (8). 

Bezien we vervolgens de inhoud van het boekje. Op A Iv staat een 
groet aan de lezer : «Lectori Christiano S.». Daarna volgen op A 2r tot 
A 6v enige wetenswaardigheden over Malta. Wa t de schrijver dan verder 
nog mede te delen heeft doet hij in de vorm van wiskundige opgaven. Om 
die te kunnen oplossen moet eerst een vergelijking opgesteld worden. Dc 
uitwerking der opgaven is steeds erbij gegeven. Klebitius leidt dit als volgt 
in (A 6v en A 7r) : 

Esset iam huius loci topographicam tabulam illius Insulae adiicere : 
portus, arces, pagos, civilates, Imagine quadam oculis subiicere. 
Verum cum hac de re hoc tempore peculiares Mappae & Tabulae 
sint editae, ad eas Lectorem, tanquam ad speculum remitto, ut quas 
sine maioribus sumptibus hie reducere non licuit. conversurus me 
ad promissa aenigmata, si saltern aenigmata dici possunt, quae ad 
huius Insulae descriptionem non parum lucis allatura sunt 

Hij zal dus nu overgaan op wat hij in de titel al aangekondigd heeft, na-
melijk het een en ander «door wiskundige opgaven op een aangenamere 
wijze weer te geven*-

Om daar een idee van te krijgen worden hier de eerste en tweede 
opgave, beidc op .K 7T, geheel overgenomen. 

De Elevatione Pdli Arctici supra Horizontem Melitensis Insulae. 

2 1 
Si numero elevationis addas — 6 —, erit elevatio Poli .65. grad. & 

3 4 
2 
—. Quaestio est, quanta sit Poli elevatio. 
12 

11 2 
I— R. aeq. 65— factt 

12 12 
1 R. aeq. 34. 

(8) Voor verdere literatuur wordt verwezen naar het genoemde artikel in het 
Nieuw Ncderlands BiograBsch Woordenboek. Een kort artikeltje is te vinden in 
Chr. Jocher, AUgemeines Gelehrten Lexicon, 2. Leipzig 1750, kolom 2112. Daarin 
wordt Insulae Melitensis, quam alias Maltam vocant, histcwia niet genoemd. Even-
min in het artikel in Allgemeine Deutsche Biografie, 16, Leipzig 1882, pag. 67, 68, 
onder de Duitse naam Wilhelm Klebisz. 
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Probatio. 

Tantam esse Poli elevationem probo ex annotatione Gem. Frisij in 
sua Cosmograph. alij aliquot insuper minuta addunt. 

In de uitwerking staat de letter R (res) voor de onbekende, de hoogte 
van de hemelpool. Wij zouden x schrijven in plaats van R. «Si numero 

2 1 2 1 2 
elevationis addas — 6 —» betekent niet x + — + — maar x -\- —x 

3 4 3 4 3 
1 11 11 

+ —X, dus 1—X. De uitwerking is nu gemakkelijk te volgen : 1 —x = 
4 12 12 

2 23 
65—, dus x = 34". Als tussenregel had er nog kunnen staan (9): —x = 

12 12 
782 

. De «Probatio» is in zestiende-eeuwse rekenboeken niet als bewijs 
12 

bedoeld maar als een controle achteraf, een proeve. het narekenen van de 
gevonden uitkomst door die in de opgave in te vullen. Voor Klebitius is 
het hier een zich beroepcn op wat anderen gevonden hebben, met name 

2 
Gemma Frisius (10). In plaats van «-65. grad. & —.» schrijven wij liever 

12 
65''10'. Klebitius wijst erop, dat volgens sommigen de uitkomst enkele 
minuten (11) groter mag zijn; in werkelijkheid is de geografische breed-
te van Malta, en dus ook de poolshoogte aldaar, bijna 36" 

De tweede opgave luidt : 

De altitudine AEquatoris. 
1 2 14 

Si abstuleris ab altitudine aequatoris — & —, restabunt 14—. 
3 5 15 

Quaestio est, quanta aequatoris elevatio. 

(9) De tweede opgave heeft wel zo'n tussenregel. 
(10) Geboren te Dokkum, 8 december 1508, overleden te Leuven, 25 mei 1555. In 

1529 verscheen van hem te Antworpcn Cosmographicus Liber Petri Apiani, cor-
rectus per Gcmmam Phrysium, dat verscheidene malen herdrukt is. Zie over hem : 
F. van Ortroy, Bio- bibliographic de Gemma Frisius, Brussel 1920. 

(11) Minutum betekent in feite : kleiner deel, namelijk van het geheel. Het is ons 
woord minuut, als zestigste deel van een graad of van een uur. 

56 



11 14 
1 R. R. aeq. 14—. 

15 15 

4 
— R. 
15 

4 
— R. 
15 

14 
.icq. 14—. 

15 

224 
aeq. . 

15 

1 .R. aeq. 56. Tanta est aequatoris elevatio: 
demptis enim.34. a .90. quadrante circuli .56. supersunt. 

1 2 
«Si abstuleris ab altitudine aequatoris — 6 —» betekent nu : x — 

3 5 
1 2 11 

(—x + — x ) , dus x X. De «altitudo aequatoris* uit de titel der 
3 5 15 

opgave heet in de uitkomst «aequatoris e!evatio», zoals ook de eerstc 
opgave «elevatio Poli» heeft. Bedoeld is dus de richting van de loodlijn 
in een punt van de evenaar en wel in het snijpunt met de meridiaan door 
Malta (zie de figuur). 

Op deze manicr, dus met opgaven nls hier weergegeven zijn. gaat het 
boekje verder. Op enkele punten willen we nog speciaal wijzen. 

Klebitius gebruikt de begrippen « macht » en « wortel ». Voorbecl-
den zijn (A 8v) : 

Quadrato .22. habebis .484. 

en (B Ir) : 
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.343. Hinc radix Cubica est .7. 

In de reeds weergegeven tweede opgave werd een — teken gebruikt. In 
de volgende (op B 4r) komt ook het teken + voor : 

Quot differentias umbrarum habeat Melitensis insula. 
Si numerorum umbrarum triples, 6 tripio huic unitatera addas, erunt 
.10. Quaestio e.st, quot sint umbrarum differentiae ? 

3 R. + 1 aeq. 10 
— 1 — 1 

3 R. aeq. 9. 

Facit 1 R. aeq. — 3. 

Et tres sunt umbrarum differentiae, videlicet, Orientalis, Occiden-
talis 6 Septentrionalis. Meridionalem enim & verticalem non agnos' 
cit. 

Gevraagd wordt hoeveel schaduwrichtingen er op Malta zijn, waarbij 
de keuze dan is tussen oost, west, noord, zuid en, als vijfde, geen scha-
duw, wat bij een zonshoogte van 90° het geval is. Al deze vijf mogelijk-
heden doen zich voor bij plaatsen gelegen tussen de beide keerkringen. 
Malta ligt buiten die strook, waardoor twee mogelijkheden vervallen. 

Het teken -|- is hier duidelijk gebruikt voor het toevoegen (addere) 
van een eenheid bij 3 R. Het heeft eerder de betekenis van «plus», een 
vermeerderen met iets, dan van «et», het samenvoegen van twee gelijk-
namige grootheden tot een. Voor «et» wordt niet .het teken + gebruikt; in 

2 1 2 1 
de eerste opgave staat — & — en niet — + —, in de tweede opgave staat 

3 4 3 4 

1 2 1 2 
— 6 — en niet — • —. Het is van belang hierop te wijzen. De 
3 5 3 5 

gangbare opvatting thans is, dat ons teken -\- ontstaan is uit een verkor-
ting van het voeg woord «et». Inderdaad vindt men in verschillende 
oudere handschriften dit teken f in plaats van et. Het merkwaardige is 
echter, dat + in rekenkundige en algebraiische teksten al voorkomt om 
een surplus, een teveel, aan te geven. namelijk in de zogenaamde «Regula 
falsi* (12) en in veeltermen zoals 3 R + I wat we toch moeten lezen 

(12) Zie voor deze regel bijv. D.E. Smith. History of mathematics 2, Boston 1953, pag. 
437-441 of A.J.E.M. Smeur, De icstiende-ecuwse Nedcrlandse rekenboeken, 's Gra
venhage 1960, pag. 119-121. 
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als : driemaal het gcvraagdc en dan nog een meer, tcrwijl het dan in dc 
betekenis van «et», dus als additieteken, bijvoorbeeld 2 + 3 = 5 of 
1 2 11 

— + — = — voorlopig juist niet gebruikt wordt. In dat laatste geval 
3 5 15 

wordt de bewerking omschreven ofwel wordt er et of 6 gebruikt. Men 
mag dus betwijfelen of het wiskundige symbool + inderdaad van een 
verkorte schrijfwijze van het voegwoord et afkomstig is (13). 

Op B 5r staat: 
Quot pedes contineat area totius Melitensis Insulae. 
Teste Quintino, longitudo Insulae continet passus .200(X). latitude 
vero passus .12000. unus passus Geometricus .5. pedes continet. 
Habet ergo longitudo (14) Melitensis Ins. pedes .60(XK). & longitudo 
continet pedes .100000. His in se invicem ductis, continebit area 

totius Insulae pedes. 6000000000. 

Merkwaardig voor ons maar niet ongewoon voor die tijd is het 
feit, dat er geen onderscheid is tussen lineaire en kwadratische maat-
Lengte en breedte worden opgegeven in voeten evenals de oppervlaktc 
hoewel er in dit laatste geval natuurlijk had moeten staan : vierkante 
voeten (15). 

Op B 7r beginnen de opgaven over het beleg van Malta, «Dc Ob-
sidione Insulae Melitensis*, met als eerste : 

Quo anno a nativitate Christi rumor de futura Insulae obsidione 
spargi coeperit. 

1 1 2 
Si a numero annorura Christi auferas — & —, supererunt .651—. 

2 12 3 
Quaestio est, quoto anno a Christo nato rumor spargi coeperit? 

7 2 
Respon. 1 R. R. aeq. 651— 

12 3 

5 2 
— R. aeq. 651— 
12 3 

1 R. aeq. 1564. 

(13) Om deze bewering meer kracht te geven is nodig een systematisch onderzoek naar 
het voorkomen en het gebruik van het teken + in de oudstc (15e- en 16e 
eeuwse) rekenboeken. Schrijver dezes hoopt te gelegenertijd enkele resultaten van 
zo'n onderzoek te publiccren. 

(14) Dit staat zo in dc tekst maar moet natuurlijk latitudo zijn. 
(15) Ons spraakgebruik kent nog wel het aangeven van de oppervlakte van een 

stuk land in meters in plaats van vierkante meters. 
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Et hie est Humerus quaesitus. anno enim. .64. in mense Decembrl, 
fama ilia spargi coepit. 

5 2 
Uit — R - 651— volgt metecn dp waarde van R. Verwacht werd blijk-

12 3 
2 

baar. dat dc Iczcr de bctieffcnde bcr-kcning kon uitvocrcn door 651— 
3 

7820 
te herJeidcn tot . 

12 
In dc liiervoor gerjcven opgave van B 4r is te zien hoc in een ver

gelijking termeii overgebracht werden : van 3 R + 1 = 10 werden 
beidc leden met 1 verminderd. Om een goed beeld van deze werkwijze 
te kriigen volgen hier nog enkele opgaven. 
Op C Iv en C 2r staat : 

Numerus pcditum quantus. 
Si numerum duplcm, tanto intervallo est infra .3(X)00. quantc inter-
vallo verus numerus cpt infra .200(X). 

30O0O — 2 R. aeq. 20000 — 1 R. 
+ 1 R. + 1 R. 

30000 — 1 R. aeq. 20000 
— 20000 — 20000 

Facit 10000 — 1 R. quaestitus numerus. 

In de voorlaatstc regel is blijkbaar aangegeven. dat beide leden met 
20000 verminderd moeten worden. Het tweede — teken is echter (door 
slordipheid van de drukker ?) teveel naar links gezet. Het heeft daar 
geen zin. wekt eerder de indruk van een separatiestreepje (16). Merk
waardig is echter dc laatste regel. Als in 30000 — 1 R ~ 20000 beide 
leden met 20000 verminderd worden komt er 10000 — 1 R = 0. Zoals 
het er nu staat is het in feite onzin : «Er komt uit 10000 — 1 R het gc-
zochte aantal*. Tenzij we nu toch echt wel het teken — als een separa
tiestreepje lezen en dan bijvoorbeeld interpreteren als : «Er komt uit 
10000 (en dit is) 1 R. het gezochte aantal*. W e zullen zien, in de 
laatste hierna te geven opgave. dat Klebitius dan toch nog wel een term 

(16) Zo moeten we in de laatste regel vnn de herleiding der opgave op B 4r, 1 R r^ — 3 
beslist niet aan een — token dcnken maar wel bijv. aan een, overigens volkomen 
overbodig. separatiestreepje. 
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overbrengt zonder echter voor de argeloze iezer duidelijk te maken hoe 
hij dat precies doet, Hier zij het voldoende op te merken, dat de hele 
moeilijkheid voorkomen had kunnen worden, door in de tweede regel 
der herleiding niet beide leden met 1 R te vermeerderen maar met 2 R. 

O p C 4r staat de volgende opgave: 

Quot horis .16. Junii sustinuerint assultum Turcarum per stationes 
diversas submissis subinde recentibus a Turca militibus. 
Si numerum horarum duples, duplum tanto intervallo erit mains .6. 
quanto intervallo ipse numerus est minor sex. 

2 R. — 6 aeq. 6 — 1 R. 
+ 6 -f 6 

2 R. 12 — 1 R. 
+ I R. + 1 R-

3 R. 12. 

Facit 1 R. aeq. 4. horis 

De oplossing der vergelijking is hier regel voor regel goed te volgen. 
Vergeleken met de vorige opgave is er een wijziging in dc terminologie 
gekomen. Er staat nu «minor» en «maius». welke woorden een zekcre 
kwantitatieve gevoelswaardc hebben. in plaats van «infra» (en eventueel 
«supra») . In de volgende opgave i,<; dat minor ook gebruikt en is boven
dien het overbodige <''intervallum» verdwenen. Aldus krijgen we een 
formulering zoals ook nu nog gebruikelijk is. De opgave, op C 7v, luidt : 

Quo anno a Christo nato Paulus fuerit Mehtae. (17). 
Si numerum annorum a nativitate Christi elapsorum multiplicaveris 
per .3. tanto minor erit .274. quanto ipse numerus 158. Quaestio 
est. quoto anno a Christo nato ibi fuerit ? 

274 — 3 R. aeq. 158 — 1 R. 
+ 1 R. 

274 — 2 R. aeq. 158 
158 

116 aeq. 2 R. 

Facit 58 aeq. 2 R. 

(17) Paulus is tijdens zijn vierde reis in Malta geweest. Dit is door Lukas beschreven; 
zie aantekening 2. 
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W e merken vooreerst op, dat nu op de tweede en vierde regel dcr 
herleiding slechts eenmaal + 1 R, resp. — 158 geschreven is. De vijfde 
regel had moeten zijn : 116 — 2 R = 0. Zonder verder toeliohting is dit 
echter vervangen door 116 = 2 R. De laatste regel bevat een duidehjke 
drukfout; er moet 1 R staan in plaats van 2 R. 

Met deze opgave willen we besluiten. Op zich bevat het boekje geen 
nieuws voor de geschiedenis der algebra. Dat was ook haast niet te 
verwachten. Wel van belang lijkt het volgende. Het boekje geeft, zonder 
toelichting, de oplossingen der opgaven waarbij soms een tussenbewer-
king aan de lezer overgelaten wordt. In een leerboek der algebra staan 
zulke opgaven ter verduidelijking van de theorie of als oefenmateriaal 
voor de gebruiker. Het boekje van Klebitius echter wekt de indruk, 
dat verwacht mag worden, dat de gemiddelde ontwikkelde lezer het daarin 
aangegevene volgen kon. Als die indruk inderdaad juist is, dan mogen we 
daaraan de uitspraak verbinden, dat het boekje enig belang voor de 
kultuurgeschiedenis heeft. En daarom leek het ons waard de hier ge
geven aandacht eraan te wijden. 

SUMMARY. 

In this paper the contents of a very rare booklet Insulae Melitensis, quam alias 
Maltam vocant, Historia by Wilhelm Klebitius is discussed, in which the things 

worth knowing are communicated in the form of algebraical problems. These are sol
ved by means of an equation of the first degree. Since the book is not especially 
devoted to the theory of algebraical equations we me say that it gives us an 
impression of what the reader of this book was expected to know about those 
equations. 

Prins Alexandcrlaan 13 
Breda. 
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