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Boekbesprekingen
Comptes Rendus

M. KooL, Die Conste vanden getale; een studie
over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw. Uilgeverij Verloren.
Hilversum. 1999. 404 bladzijden met een diskette.
Net geen veertig jaar geleden publiceerde
A.J.E.M. Smeur zijn boek De zestiende eeuwse
Nederlandse rekenboeken. Het bleef tot op de
dag van vandaag het standaardwerk over de in de
Nederlanden gepubliceerde rekenboeken. Het
boek van Marjolein Kool bouwt enerzijds voort
op het werk van Smeur. niaar voegt ook zeer
belangrijke nieuwe accenten toe. Smeurs werk
beperkte zich tot de in de Nederlanden in de zestiende eeuw gedrukte werken in vvelke taal dan
ook. Kool beperkt zich tot Nederlandstalige werken, niaar breidt het tijdsbestek uit. Voor haar is
de einddatum 1600 en komen ook handschriften
in aanmerking.
In totaal waren zo 12 handschriften en 24 boeken
voorhanden. De oudste tekst is afkonistig uit
1445, het 'jongste' boek uit 1500. De beperking
tot 1600 is ietwat arbitrair, het is zelfs niet onniogelijk een rechtstreekse lijn te trekken naar onze
leerboekjes uit de lagere school. Het is echter
duidelijk dat het corpus dan te uitgebreid zou
worden.
De rekenboeken zijn zgn 'kleine' werken. De stof
die deze boeken behandelen is slechts zeer zelden de topwiskunde van hun tijd. Integendeel
behandelen zij meestal wiskunde die voor de
handelspraktijk of voor technische en administratieve beroepen onmiddellijk bruikbaar is. Wat
betreft hun inhoud zijn ze redelijk slereotiep.
Toch zijn ze niet onbelangrijk. De zestiende
eeuw is in de Lage Landen de overgangsperiode
van Romeinse naar Hindoe-Arabische cijfers.
Het zijn de rekenboekjes die het gebruik van de
nieuwe cijfemotatie verbreiden. Dit alles komt
zeer uitvoerig aan bod in een eerste hoofdstuk.
Het zijn meestal de rekenmeesters die van de
rekenboekjes gebruik maken in hun scholen. De
auteur besteedt dus voldoende aandacht aan de
schoolse omgeving en de ontvvikkeling van de
scholen, van kloosterschool naar een school voor
koopmanskinderen.

Veruit de grootste aandacht gaat naar de inhoud
van de rekenboekjes zelf. Hierbij wordt zeer veel
aandacht aan de taal besteed. In de hoofdstukken
over de specifiek wiskundige inhoud zijn zeer
vele oorspronkelijke vraagstukjes opgenomen.
Bijna altijd is een tweede kolom voorzien waarin
de niet meer alledaagse tenninologie verklaard
wordt. Een goede keuze van de auteur is geweest
om foto's uit de oorspronkelijke boeken of manuscripten op te nemen.
Na het kritisch en gedetailleerd onder de loep
neinen van de inhoud gaat de auteur na of er banden tussen de verschillende werken bestaan. Zo
komt ze tot de conclusie dat elf werken een herdruk of een woordelijk afschrift van een eerder
werk zijn. Toch doet ze meer dan dat. Ze heeft
geprobeerd, en is daar wat niij betreft meesterlijk
in geslaagd, om de onderlinge relaties tussen verschillende boeken vast te leggen. Wie heeft bij
wie leentje buur gespeeld? Ze heeft zich hierbij
overigens niet beperkt tot de Nederlandstalige
werken. Ook Duitse werken hebben vaak een
grote invloed uitgeoefend, inaar ook in de
Nederlanden gepubliceerde Latijnse werken van
Frisius of Franse boeken van Mennher werden
gebruikt in de Nederlandse rekenboeken. Het
vinden van relaties tussen deze boeken, hetzij het
letterlijk kopieren, hetzij het bewerken en/of vertalen verondersteld een zeer grote kennis van de
verschillende werken. Kool slaagt er hier voortreffelijk in en weet haar materiaal op een bevattelijke wijze aan te brengen.
Hel meest interessante deel van dit boek is ongetwijfeld de bespreking van de rekentennen.
Uileraard weet U dat de wiskundige terminologie
in het Nederlands afwijkt van deze in andere
talen Alleen het woord 'wiskunde' reeds bestaat
enkel in het Nederlands. Overigens betreur ik dat
we over '-kunde' spreken; in de zestiende eeuw
was er nog sprake van '-const'. Algemeen nemen
we aan dat we dit aan Simon Stevin te danken
hebben. Dit is in zekere mate zo, met name dat
hij op een systematische en consequente manier
Nederlandstalige woorden gebruikte. Hij is er in
de meeste gevallen echter geenszins de uitvinder
van. Kool toont dit in haar studie ook inooi aan.
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Het probleem dat de auteurs van de rekenboeken
hadden was dat zij in de volkstaal schreven waarin er geen (uitgebreide) rekenwoordenschat
bestond. Daarom zoeken zij oplossingen in allerlei richlingen: omschrijvingen, letterlljke vertalingen. vcrnederlandsingen van Latijnse woorden, Franse bastaardwoorden... Weet U bijvoorbeeld wat een teeriinixworiel is? Voor veel
begrippen zijn er talrijke synoniemen in de
rekenboekjes terug te vinden. Zo is het bijvoorbeeld zeer verwonderlijk dat in het boek van
1600 nog 3.S nieuwe benamingen voor wiskundige begrippen voorkomen. Niet zelden komen in
een en hetzelfde werk ook meerdere termen voor
eenzelfde begrip voor Het blijkt dat de meeste
van onzc rekenlermen hun oorsprong vinden in
de boeken van deze pioniers.
Een laatste hoofdstuk is een handleiding bij de
bijgeleverde diskette, dat een glossarium van
Nederlandse rekentermen beval. Het boek eindigt
overigens met een beperkt glossariuin. Is dit
nodig zal U zich afvragen, er bestaat toch zo lets
als het twintigdelig Woordenboek der
Nederlandse Taal waarin (nagenoeg) alle
Nederlandse woorden zijn opgenomen, dus ook
de Middelnederlandse. Helaas, driewerf helaas,
dit blijkt niet zo te zijn. Slechts een zeer klein
aantal rekentermen heeft zijn weg gevonden naar
dit woordenboek. Het bijgeleverde programma
vult dus een belangrijk hiaat op. In het coinputerprogramma staan alle rekenkundige termen
(1936 in 5,542 vindplaatsen'!!) die Kool in de 36
werken legenkwam. met hun betekenis, hun
schrijfwijzen en hun chronologic. De auteur
heeft zich hier beperkt tot de rekenboekjes om de
terminologie op te sporen, ongelwijfeld zijn er
ook sporen van te vinden in andere bronnen.
Bijvoorbeeld in wijnroeitraktaten, of in sommige
adniinistratieve documenten. Het spreekt vanzelf
dat deze woorden in die werken veel minder aan
bod zullen komen en dat ze bijgcvolg ook moeilijker op te sporen zijn. Het beperkt aantal bronnen laat niet toe een duidelijke chronologic op te
stellen, ik bedoel hiermee dat hel niet mogelijk is
op basis van de gebruikte rekenwoordenschat een
document op basis van dit glossarium le dateren.
Dit is geen verwijt aan de auteur maar slechts
een vaststelling. Het werk dat Kool gepresteerd
heeft met dit glossarium inoet niet onderschat
worden, integendeel het zal voor loekomstige
onderzoekers een schier onuilputtelijke bron van
inspiratie blijven. We merkten reeds op dat ze
een aanvulling op het Woordenboek der

Nederlandse Taal gaf, niet veel auteurs kunnen
zo iets beweren, zeker niet dat enkele honderden
termen aan dit woordenboek konden toevoegen.
Het zal duidelijk zijn dat ik dit boek met enthousiasme begroet. Toch zijn er ook enkele aanmerkingen. Een ervan betreft het ontbreken van een
index, die hel gebruiksgemak zou bevorderen.
Een tweede is een opmerking naar de uitgever
toe, die bij de uitvoering van het boek vergeten
schijnt te zijn dat een diskette diende toegevoegd
en de rug op een klassieke manier uitvoerde.
Hierdoor komt het dat de diskette een uitstulping
in het achterplal maakt, wat relatief vervelend is
bij het terugzetten in de boekenkast.
Dit zijn echter kleine euvels die niemand ervan
inogen weerhouden dit boek te lezen en te koesteren! De auteur weet de verschillende werelden
van de geschiedenis, de linguistiek en de wiskunde op een voortreffelijke manier te combineren.
Het blijkt dat ook de wiskundige taal wonderzoet
is, voor wie haar geen geweld aandoet.
Ad MESKENS

I. Werj. Keer, niaal; So menkh wt:rf\ zoveel keer
Alfred MOQUIN-TANDON, Un Naturaliste a
Paris 1834. Notes sur mon scjour a Paris, mon
premier voyage a Paris du 4 septembre au 23
octobre. Edition presentee par Jean-Louis
FISCHER. Collection SenS De L'Histoire. ChillyMazarin (France) 1999, 163 p.
Voici des notes de voyage qui nous pemiettent
d'accompagner leur auteur, Alfred MoquinTandon (1804-1864), professeur d'Histoire naturelle ii la faculte de Toulouse, durant son premier
sejour parisien, du 4 septeinbre au 23 octobre
1834. Ce journal de voyage a ete ecrit pour fixer
les souvenirs d'un sejour important sur les plans
professionnel et personnel. Outre le fait, assez
anodin, que c'est son premier sejour a Paris, ce
medecin naturaliste a entrepris ce deplacement
dans un triple buts : il voulait rencontrer ses chefs
hierarchiques afin d'ameliorer sa situation professionnelle, il esperait etablir un contact personnel avec ses collegues du Museum de Paris et,
dans la foulee, profiter de Toccasion pour connaitre Paris et sa vie sociale et culturelle. Ces diff^rents sujets font revivre le Paris du XlXeme
siecle et le microcosine vibrant d'activites du
Museum d'Histoire naturelle et de I'Acad^mie
des sciences.
Le lecteur indiscret et privilegie, p^netre directement dans cette periode de la vie du professeur
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jusqu'aux details de son quotidien et de ses
pensees secretes : visiles de monuments, de
personnalitfe, stances de travail dans les herbiers
particuliers et celles de I'Academie, repas, spectacles, visiles des bouquinistes ou des bistrots
parisiens, camples des depenses y sont depeints
sur un ton parfois incisif. L'aveux des buts du
voyage et de leurs degres d'aboutissement illustre tres bien, et sans le vouloir, les us et coutumes des mondes scienlifique, administratif et
politique de I'^poque. Les descriptions, k usage
strictement personnel, de ce naturaliste, visiblement tres preoccupe de botanique el de
Chenopodees, le rendent rapidement tres familier
au lecteur d'autant que, en introduction au journal proprement dit, Jean-Louis Fischer presente
I'auteur et son ascendance, ce qui permel de
mieux comprendre le recit et d'en profiter au
maximum.

n'omettant pas ses cotes emotionnels. D'autre
part, les preoccupations quotidiennes de ce professeur d'Histoire naturelle restent etonnammeni
actuelles : difficultes d'assurer en meme temps
des lourdes charges d'enseignement et des laches
connexes - administratives et de gestion - et celles de se faire entendre par leurs autorit^s. La
perennitfi de certaines habitudes du monde scienlifique est egalement remarquable : visiles aux
collections privies, voire meme leur rachat et les
tractations qui en decoulent, discussions et reunions scientifiques animees autour de sujets brulants ou d'autres qui s'etiolent en monologues
rebarbatifs. Rien de tout cela n'a vraiment
change si ce n'est les notions aprement controversies : probleme des dedoublements en botanique, mats aussi pretendues pluies de crapauds
etaient des questions hautenient litigieuses au
sujet desquelles Dumeril fait rapport a I'lnstitut
de France et en dit que "ces reptiles (sic) paraissent tomber de I'atmosphere lors des fortes
pluies."

En plus du recit lui-meme, Moquin-Tandon dresse, sans concession, des portraits, pr&is comme
des diagnoses, de certaines personnalites. On y
apprend ainsi la grande taille du nez dont pere et
fils Jussieu etaient affubl^s et aussi que le premier etait si voute que cela en menai;ait son equilibre. Le fils, qualifie de grand dadais, laid, a Pair
stupide, n'^tait, de I'avis du narrateur intransigeant qu'un "phytographe" a la pretendue intelligence douteuse ! D'autres portraits sont esquisses dans le r&it, qui presentent Ampere dans
toute sa modestie ; Poisson comme un ptSdant
entet^, incapable de comprendre les difficultes
d'enseignement propres aux professeurs de
sciences naturelles ; la famille Geoffrey Saint
Hilaire, dans toute la bonhomie de son intimite.
Ce document fait partie de ceux qui donnent I'occasion de suivre tout un monde, dont les oeuvres
scientifiques des principaux protagonistes ont
fait la gloire du Museum de Paris et de la science fran^aise en ce debut de XlXeme siecle, en

Enfin, il y a aussi I'aspecl plus leger de la vie
parisienne et de ses plaisirs : les spectacles frequentes par noire guide, les restaurants decrits
avec minuties, dont le restaurant anglais repute
pour la viande (a Paris, cela merite d'etre signale!). Les flaneries chez les bouquinistes et les
Ir^sors qu'on y Irouvc a bon compte. Enfin comment passer sous silence en Belgique "le caf6
beige" el sa bifere blanche si appreci^e ! L'age du
document n'est decid6ment trahi que par I'orthographe, I'une ou 1'autre expressions et quelques
moyens de transports obsolfetes. Ce recit vivant et
spontane constitue une mine d'or pour I'historien
des sciences qui y trouvera maintes anecdotes
completant I'image figee des scientifiques parisiens de la premiere moiti^ du XlXfeme siecle .
Marie Claire GROESSENS-VAN DYCK

