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Inleiding
”Een onvermoeide arbeid komt alles te boven.”
Dat is de zinspreuk van het Wiskundig Genootschap en deze is in het bijzonder
van toepassing op de oprichter van dit genootschap: Arnoldus Bastiaan Strabbe.
Ondanks zijn onvermoeide arbeid wordt er in de huidige literatuur voornamelijk geschreven over het feit dat hij het Wiskundig Genootschap oprichtte en
vervolgens het eerste notulenboek heeft laten verdwijnen, ’als zynde reeds voor
scheurpapier gebruikt’.1 Dit is echter niet het enigste wat Strabbe heeft gedaan.
Naast het oprichten en besturen van het genootschap schreef hij ook veel, al dan
niet wiskundige, boeken. In deze scriptie wil ik graag laten zien wat Strabbe,
naast het oprichten van het genootschap, nog meer in zijn leven heeft gedaan.
Tevens zal ik ingaan op de inhoud van twee van zijn wiskundeboeken. Hierbij
behandel ik een lesboek waarin ik vooral kijk naar de didactische aspecten. Bij
het andere boek richt ik mij juist op de wiskunde.
Deze scriptie is grotendeels geschreven voor iedereen die geı̈nteresseerd is
in de geschiedenis van het Koninklijk Wiskundig Genootschap. De eerste 4
hoofdstukken zijn goed te lezen voor iedereen met een beetje wiskunde kennis.
Hoofdstuk 5 vereist basiskennis van de algebra en voor hoofdstuk 6 is kennis
van de differentiaal- en integraalrekening nodig.
Vanwege de aard van deze scriptie heb ik mij voornamelijk gericht op de
boeken die ik online heb gevonden en degene die de bibliotheek van de Universiteit Utrecht beschikbaar heeft. Dit heeft helaas tot gevolg dat ik niet altijd
de eerste versie van een boek heb kunnen inzien en tevens heb ik van sommige
boeken tot mijn spijt geen enkele versie kunnen inzien.
Hoofdstuk 1 tot en met 4 gaat over het leven van Stabbe. Hierbij heb ik
mij voornamelijk gebaseerd op het boek Het wiskundig genootschap van M. van
Haaften. Ik heb mijn tekst aangevuld met verschillende andere bronnen en tevens heb ik ook zelf onderzoek gedaan. Waar dit het geval is, meld ik dit in de
tekst. Hoofdstuk 5 behandelt het boek Inleidinge tot de Mathematische Weetenschappen en hoofdstuk 6 bespreekt de wiskunde uit het boek eerste beginselen
der Fluxie-Rekening. De inhoud van beide hoofdstukken is volledig mijn eigen
onderzoek geweest, behalve wanneer anders vermeld. De conclusie en discussie
is mijn eigen denkwerk.

1 S.B.

Engelsman, Het wiskundig genootschap en eerste secretaris Strabbe, p. 11.
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Hoofdstuk 1

De eerste dertig jaar
In 17411 te Zwolle werd Arnoldus Bastiaan Strabbe, zoon van Evert Jan Strabbe
en Antonia Wyten, geboren. Over de eerste twintig jaar van zijn leven is weinig
bekend. Aan de hand van zijn latere werk kunnen we afleiden dat hij zich toen
al verdiept had in de wiskunde. Dit zullen we later in de scriptie terug zien.
Daarnaast had Strabbe zich verschillende talen eigen gemaakt. De talen die
hij beheerste zijn het Engels, Frans, Duits en Latijn. Voor het vinden van werk
vestigde Strabbe zich rond 1760 in Amsterdam. Hier werkte hij op verschillende
kantoren als boekhouder en in zijn vrije tijd gaf hij wiskundeonderwijs.2
Op 5 maart 1762 te Amsterdam ging Strabbe in ondertrouw3 met Alberdine
Woesthoff4 (geboren te Campen), om vervolgens op 25 maart 1762 met haar te
trouwen in Haarlem5 , zie figuur 1.1. Strabbe zou tot aan zijn dood met haar
samen blijven. Dit huwelijk wordt naar mijn weten niet in andere literatuur
genoemd. Of er uit dit huwelijk ook kinderen zijn gekomen, behoeft meer onderzoek. In de door mij geraadpleegde literatuur heb ik hier geen aanwijzigingen
voor kunnen vinden.
In 1760 werd duidelijk dat Strabbe al flink wat werk verzet heeft voor een
negentienjarige. Dat jaar verschenen twee vertalingen van zijn hand, beide van
de Franse wiskundige, astronoom en geofysicus Alexis Claude Clairaut (17131765) getiteld, Gronden der Algebra 6 en Beginzelen der Géométrie 7 .
1 Bierens de Haan geeft als één van de weinigen een geboortedatum, 20 juni 1741, in zijn
Bibliographie Néerlandaise (1883, p. 269). Echter is het onduidelijk waar hij dit op baseert.
Wel weten we de precieze doopdatum, namelijk 25 juni 1741 in de Grootekerk te Zwolle, zoals
geschreven staat in het Doopboek Nederduits gereformeerd 1713-1741 op pagina 333. Dit
maakt de datum van Bierens de Haan aannemelijk.
2 Levensberigt van wijlen A.B. Strabbe, Archief (1860-1866), 2, pp. 220-221.
3 Archief van de Burgelijke stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam 606, p.
41.
4 Haar naam is in de twee bronnen van het huwelijk verschillend gespeld. Dit is de naam
geschreven bij de registratie van het huwelijk. Bij hun ondertrouw is haar naam gespeld als
Alberdina Woesthof.
5 Nederlands
Rijksarchiefdienst,
Den
Haag.
Nederlands
Hervormde
>
Haarlem > Trouwen 1756-1812 > image 97 of 677.
In:
familysearch.org.
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31168-32325-59?cc=2037985&wc=SM9W3TG:1293193204,382025101,383336001 (15 december 2014).
6 Originele titel: Elémens d’algèbre verschenen in 1746.
7 Originele titel: Elémens de géométrie verschenen in 1741.
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5
Figuur 1.1: Huwelijksaangifte. Bron: zie voetnoot 5

Strabbe schrijft in zijn voorrede in Gronden der Algebra dat hij niet tevreden
is met de al bestaande boeken en dat hij met deze vertaling dit gebrek wil
aanvullen. In de voorrede van een later boek schrijft hij uitgebreider over deze
onvrede en de aanloop tot het schrijven van wiskundige werken.
In laater tyd heeft Pieter Venema uit de Algebra van A. de Graaf,
en de Rekenboeken van W. Bartjens en M. Wilkens een beknopt,
doch zeer verward samenstel, by wyze van een Schoolboek, gemaakt,
waar in noch de behoorlyke orde, noch eene geschikte Leerwyze te
vinden is. Veele jaaren was dit Boekje de eenige handleiding, waar
van tot het onderwys der Algebra in onze Vaderlandsche Schoolen
gebruik gemaakt werdt: wy zelf hebben dit gebreklyk leerstelsel in
onze jeugd gevolgd, en daar uit wel voornaamlyk smaak voor de
Algebra bekomen. Doch het bleef hier by, tot dat zich op het allerönverwachtst de gelegenheid opdeedt, welke ons met wylen den
kundigen Heer Pieter Karman, destyds Burgemeester van de Ryp,
in kennis bragt. Een gesprek, dat wy, ten zynen huize, van 5 tot
11 uuren ’s avonds met zyn Ed. hadden, was de kiem ter verdere
ontluiking onzer kunstvermogens, en bepaalde voortaan onze Studien, waartoe hy ons de beste, zo Fransche als Engelsche Werken
opgaf, met aanwyzing hoedanig wy van dezelve gebruik behoorden
te maaken. Het behoort niet tot ons bestek hier over breeder uit te
weiden, noch aan te toonen welken samenloop van alleszins gunstige
medewerkingen ter onzer bevordering ons in staat gesteld hebben,
in het vak der Wiskunde als Autheur ten voorschyn te treeden, en,
behalven de vertaaling der Elemens d’Algèbre, van den beroemden
Clairaut, ook deeze Inleiding tot de Mathematische Weetenschappen
in ’t licht te brengen.8
Zoals Strabbe zelf aangeeft speelde Pieter Karman een belangrijke rol in zijn
wiskunde-opleiding. Helaas weten we niet veel over Karman, behalve dat hij samen met Molenaar het wiskundig tijdschrift Mathematische Liefhebberye heeft
opgericht in 1754.9 Dit tijdschrift zal later indirect een rol spelen in het leven
van Strabbe, zie paragraaf 1.2. Helaas gaat Strabbe er niet op in wat er nog
meer gebeurde zodanig dat hij wiskundige boeken is gaan schrijven. Wel schrijft
hij in de voorrede van Gronden der Algebra dat hij hoopt dat zijn eerste boek
”tot een spoor voor verdere onderneeminge zal verstrekken”.10 Als we naar de
volledige boekenlijst van Strabbe kijken, zien we dat dit wel degelijk gelukt is,
zie bijlage A.

1.1

Het vernieuwd Licht des Koophandels

Strabbes bekendste werk publiceerde hij al in 1769, Het vernieuwde Licht des
Koophandels. Dit werk werd vele malen herdrukt en herzien tot een laatste
8 A.B. Strabbe, Inleiding
der Arithmetica en Algebra
9 A.B. Strabbe, Gronden
10 A.B. Strabbe, Gronden

tot de Mathematische Weetenschappen of gemeenzaame leerwyze
deel 1, tweede druk, 1804, pp. IX-X.
der meetkunst, 1798, p. I.
der Algebra, 1760, voorrede.
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editie op Strabbes naam in 1846.11 Strabbe schrijft hier later over dat ondanks
de verschillende werken die hij toen tot zijn beschikking had, deze niet voldeden
om alles te leren wat een kantoorbediende in die tijd nodig had. Hij vond de
boeken wel goed, maar denkt dat het beter was ”als zy [de boekschrijvers] de
Leerwyze, welke tot een geregeld onderwys vereischt wordt, recht gekend had”.12
Hiermee geeft hij aan dat de boeken een goede didactische opbouw misten. Dit
gaf aanleiding tot het schrijven van Het vernieuwde Licht.

1.2

Tijdschrift

In hetzelfde jaar dat Het vernieuwde Licht des Koophandels werd uitgegeven
(1769), werd Strabbe gevraagd door de uitgever Jan Morterre13 om de leiding
te nemen over een nieuw wiskundig tijdschrift. Van Haaften laat zien met behulp
van een citaat uit de voorrede van de tweede druk van Gronden der Meetkunst.
dat de aanleiding hiertoe het verdwijnen van het wiskundig tijdschrift Mathematische Liefhebbery was, waar van 1754 tot 1769 zeventien delen van waren
verschenen.14 Dat Strabbe twijfelde om in te gaan op dit aanbod vermeldt Van
Haaften niet, terwijl Strabbe hierover schrijft in het eerste stuk van het eerste
deel van het nieuwe tijdschrift Oeffenschool der Mathematische Weetenschappen.
Zo heb ik, op meermaalen aangehouden verzoek des Boekhandelaars JAN MORTERRE, in overweeging genomen, om, ten algemeenen nutte, volgens een opgesteld regelmaatig Plan, een grondslag
tot de Wiskunde saamen te stellen, en van tyd tot tyd by Stukjes
uit te geeven; waar toe ik niet weinig door sommige myner Kunstvrienden wierdt aangemoedigd, welke my verzekerden, dat zich reeds
veele Liefhebbers voor deeze onderneeminge verklaarden, niet alleen
zulken, welke, op den dorpel hunner reeds begonnene leeröeffeninge,
wel wenschten iets tot voortzetting in dezelve te hebben: maar dat
ook Mannen van kundigheid, ervaren Wiskundigen, niet zouden nalaaten, om, tot opbouw deezer Weetenschappen, my in alles de behulpzaame hand te bieden.
De gestadige neiging tot Weetenschappen die als grondvest aan
zo veele kunsten dienen, welken tot het Menschelyke leven noodzaakelyk zyn; waaronder men de Mathematische met regt den voorrang
dient te geeven, die altoos, zelfs in ’t midden myner bezigheden, myn
grootste vermaak en uitspanning zyn geweest; benevens de overweeging, dat een geringe steen ook eenig nut aan een Koninglyk Gebouw,
en het min geagte slyk vrugtbaarheid aan de Akkers toebrengt, hebben my eindelyk doen besluiten, om aan het gemelde verzoek, zo
veel in myn vermogen was, te voldoen.15
11 Een opsomming van de verschillende edities worden gegeven in: M. van Haaften, Het
wiskundig genootschap, Groningen 1923, pp. 27-29.
12 A.B. Strabbe, Schatkamer der Koopmans-Rekenkunst deel 1, 1790, p. VII.
13 Morterre heeft ook zijn vertalingen van Clairaut uitgegeven in 1760.
14 Dit tijdschrift verdween doordat het teveel werk werd voor de toenmalige redacteur, Louis
Schut, en er geen opvolger gevonden kon worden. Zie: G. Alberts & D. Beckers, ’Wiskunstige
Verlustiging’, Nieuw Archief voor Wiskunde, 2010, p. 20.
15 Oeffenschool der Mathematische Weetenschappen deel 1 eerste stuk 1770, voorrede.
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Hieruit lezen we dat Strabbe gestimuleerd door vrienden en zijn eigen plezier in
de wiskunde toch besloot dit tijdschrift op te starten. In februari 1770 verscheen
het eerste deel van het tijdschrift Oeffenschool der Mathematische Weetenschappen onder redactie van Strabbe. Later schrijft Strabbe in de voorrede van de
tweede druk van Gronden der Meetkunst uit 1798 dat zijn werk voor Oeffenschool onder toezicht van ’een voornaam Wiskundige’ stond. Strabbe gaat er
niet op in wie deze wiskundige was behalve dat deze ook uit Amsterdam kwam.
De opzet van Oeffenschool verschilde van die van andere tijdschriften uit
die tijd, want de tweemaandelijkse afleveringen bestonden naast bijdragen van
verschillende schrijvers -met o.a. wiskundige opgaven en oplossingen, welke in
die tijd ’voorstellen en ontbindingen’ genoemd werden- ook uit een deel ’Welgeschikte Mathematische Handleiding’ geheel geschreven door Strabbe. Deze
handleiding was bedoeld voor de lezer zodat deze zichzelf de wiskunde kon aanleren die nodig was voor het oplossen van de wiskundige voorstellen.16
Bij het samenstellen van Oeffenschool was Strabbe van mening dat dit werk
alleen gewild zou zijn onder mensen met een basiskennis van de wiskunde. Echter bleek bij uitgave dat er ook mensen zonder wiskundekennis interesse toonden
en dat de bijgevoegde ’Mathematische Handleiding’ hiervoor niet voldeed. Om
de onervaren lezers tegemoet te komen, publiceerde Strabbe twee boeken. In
hetzelfde jaar als de oprichting bracht hij Gronden der Meetkunst uit en in
de jaren 1770-1772 verscheen Inleidinge tot de Mathematische Weetenschappen
welke arithmetica en algebra behandelde. Over zijn bedoeling met beide boeken
schreef hij:
Myn oogmerk is daar mede geweest, om jonge Oeffenaars een
beknopt en zaakelyk Ontwerp eener gemeenzaame Inleiding tot de
Wiskunde voor te dragen, en hen, langs een gemakkelyken weg, tot
hooger kennisse aan te moedigen. Ik heb my voornaamelyk bevlytigd, om de gebreken, welke my de ondervinding in de beginselen
der Algebra van de meest bekende Schryvers, in onze Nederduitsche
Taale, heeft doen zien, naar vermogen te vermyden, en tusschen de
al te strikte kortheid, en verdrietige langwyligheid, een middel-weg
te kiezen.[. . . ]
Met dat zelve oogmerk [. . . ] heb ik nu onlangs uitgegeeven, eene
verhandeling over de Gronden der Meetkunst, behelzende een beknopt
saamenstel der eerste beginselen van deeze Weetenschap, enz. Dit
Werkje, waar in ik de langwyligheid van eenigen onzer Nederduitsche Schryvers, benevens de onregelmaatige en ongeschikte Leerwyze van anderen, heb trachten te vermyden, heeft het algemeen
geroemde Werk, van den geleerden Engelschen Wiskunstenaar THOMAS SIMPSON (Elements of Geometry) tot een grondslag.17
Strabbe hoopte zodoende dat zijn werk tot enthousiasme voor de wiskunde
zou leiden en dat deze een aanvulling was op het al bestaande werk. Hij geeft
aan dat het bestaande werk ofwel een te beknopte uitleg gaf ofwel langdradig
was. Tevens schreef hij later in deze voorrede dat hij zich er bovendien bewust
16 M.

van Haaften, Het wiskundig genootschap, Groningen 1923, pp. 12-13.
der Mathematische Weetenschappen deel 1, 1770, voorrede.

17 Oeffenschool
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van was dat de volgorde van uitleg hierbij belangrijk is en dat hij het belangrijk
vond dat de theorie gekoppeld aan de praktijk werd. In hoofdstuk 5 bekijk
ik in hoeverre deze bedoelingen ook bereikt zijn in het boek Inleidinge tot de
Mathematische Weetenschappen.
Ondanks het publiceren van twee basisboeken, zodat er een groter publiek
bereikt kon worden met Oeffenschool, waren er te weinig afnemers om de kosten
te dekken en in 1772 verscheen het laatste deel.
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Hoofdstuk 2

Oprichting genootschap
Het beëindigen van Oeffenschool was aanleiding tot de oprichting van een wiskundig genootschap. In het tweede en tevens laatste deel van dit tijdschrift
schrijft Strabbe in de voorrede:
Ik besluit dan, hoewel ongaerne, dit Oeffenschool der Mathematische Weetenschappen, dat door myne hooggeagte Medearbeiders
en andere Kunstvrienden met zo veel toejuiching is ontfangen. ( ).
Wanneer de Begunstigers en Hoogagters van dit Werk, benevens
alle, die in de Mathematische Weetenschappen smaak hebben, vervolgens hunnen yver willen toonen, om iets tot de bevordering der
Wiskunde toe te brengen; wanneer zij gezaamentlyk eenen last willen torssen, die voor eenen alleen te zwaar zou zyn, zal dit Werk
waarschynlyk weder voortgezet kunnen worden. Ik geef de Begunstigers van dit Oeffenschool (volgens den raad van een der Contribuanten tot hetzelve, wiens yver voor de bevordering der Wiskunde my meermalen gebleeken is), in bedenking, of wy ons loffelyk
oogmerk ter voortzetting van dit nuttige werk niet ontwyffelbaar
zouden bereiken, wanneer wij ons by wijze van een Kunstgenootschap vereenigden, om hetzelve voor onze gezaamentlijke rekening
te laaten drukken en uitgeeven. Ik hoope, dat dit myn Voorstel niet
geheel vruchteloos zal zijn, en zal uit het antwoord, dat myne geëerde
Kunstvrienden, die belang stellen in de voortzetting van dit Werk,
het zy om de 2, 3, 4, 5 of 6 maanden, naar dat zulks best geschieden kan, en raadzaam geoordeeld zal worden, my gelieven te zenden,
kunnen afneemen, in hoe verre ik voortaan op hunne gunstige ondersteuning, ter verbreiding en voortplanting van Mathematische
Weetenschappen, zal kunnen staat maken.1
Strabbes oproep sloeg aan en in 1778 werd het Genootschap der Mathematische Weetenschappen onder de spreuk ’Een onvermoeide arbeid komt alles te
boven’ te Amsterdam opgericht.2 De naam van dit genootschap zal na de op1 In het tweede deel van Oeffenschool (1772), geciteerd uit M. van Haaften, Het wiskundig
genootschap, 1923, p. 16.
2 Het jaar 1779 is lang aangehouden als het oprichtingsjaar, maar in 1923 heeft Van Haaften
aangetoond in zijn boek Het wiskundig genootschap op pagina 18 dat 1778 het daadwerkelijke
oprichtingsjaar is.
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richting nog verschillende malen wijzigen, maar vanaf halverwege de 19e eeuw
kennen we het genootschap als het Wiskundig Genootschap. Tegenwoordig
spreken we zelfs van het Koninklijk Wiskundig Genootschap, aangezien het genootschap vanaf 2003 het predikaat Koninklijk mag voeren3
Het is helaas onduidelijk van welke ’Contribuant’ Strabbe het advies kreeg
om een genootschap op te zetten. Strabbe richtte het genootschap samen met
landmeter Jan Bolten, leermeester Hermanus Rakers en rekenmeester Pieter
Heynis op. Alle vier waren lid van het Kunstrekeningslievend en oeffenend Genootschap tot aanmoediging en voortplanting der mathematische weetenschappen te Hamburg.4 Vermoed wordt dan ook dat dit genootschap als voorbeeld
heeft gediend voor het Amsterdamse genootschap.5

2.1

Het bestuur

Het eerste bestuur bestond uit vier bestuurders woonachtig in Amsterdam -de
’Binnenbestierders’ genoemd- en drie bestuurders woonachtig buiten Amsterdam -de ’Buitenbestierders’ genoemd.6 Strabbe vervulde hierin de functie van
secretaris. Aangezien hij deze functie zou behouden zolang hij lid zou zijn van
het genootschap, in tegenstelling tot de overige bestuurders waarvan er jaarlijks
twee moesten aftreden, was dit een zeer invloedrijke functie.7
De secretaris was verantwoordelijk voor het redigeren van de zogenaamde
’stukjes’ van het tijdschrift dat werd uitgegeven door het genootschap. Eerst
werden de ingekomen stukken besproken tijdens een bestuursvergadering. Vervolgens was het de taak van de secretaris om de goedgekeurde stukken in een
logische volgorde te plaatsen en deze te laten drukken en verzenden. Aangezien dit veel werk was, kreeg Strabbe als enige uit het bestuur een financiële
bijdrage, zoals te lezen in de statuten: ”voor welke buitengewoone moeite hem
een behoorlyk salaris uit de Cassa des Genootschaps toegelegd wordt”.8 Tevens
schreef de secretaris de notulen van de tweemaandelijkse bestuursvergadering en
van de jaarlijkse algemene vergadering. Op deze jaarlijkse vergadering kwamen
de leden bijeen en werden er verschillende redevoeringen gehouden, welke in het
begin voornamelijk over het plezier en nut der wiskunde gingen.9
3 In

1978, toen het genootschap 200 jaar bestond, is ook al geprobeerd om dit predikaat
te krijgen. Dit is toen niet gelukt, maar de reden hiervoor is onduidelijk. Zie: E. Looijenga,
’Koninklijk!’, Nieuw Archief voor Wiskunde 5/4 (2003) nr. 2, pp. 114-115.
4 Kunst-Rechnungs- lieb- und übende Sozietät opgericht in 1690, tegenwoordig bekend als
het Mathematische Gesellschaft in Hamburg.
5 O.a. S.B. Engelsman, Het wiskundig genootschap en eerste secretaris Strabbe, Tweehonderd jaar onvermoeide arbeid (1978), p. 15.
6 S. Neugebauer, Inventaris van de archieven van het wiskundig genootschap, 1995, p. 6.
7 M. van Haaften, Het wiskundig genootschap, 1923, p. 100.
8 Wetten van het genootschap der Mathematische Weetenschappen, 1791, p. 20.
9 M. van Haaften, Het wiskundig genootschap, 1923, p. 62.
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2.2

Doel

In 1779 werd het eerste stukje van Kunst-Oeffeningen, het nieuwe tijdschrift onder naam van het Wiskundig Genootschap, gepubliceerd. Hierin schrijft Strabbe
over het doel van het genootschap:
Ons doelwit is niet zo zeer de Wiskunde door nieuwe vindingen
uit te breiden, daar toe zyn onze kundigheden al te naauw beperkt,
als wel den lust tot die voortreffelyke Weetenschap in onze Landgenooten te ontsteeken, en hen gelegenheid te geeven, om hunnen geest
met verhevene kundigheden te verryken, en nuttige burgers van het
Vaderland te worden. [. . . ] Maar wy meenen echter nederig, dat
ook ons ontwerp de goedkeuring van elk weldenkend Vaderlander
zal wegdraagen, wanneer wy ons voorstellen de in ons Vaderland zo
weinig bekende, en by veelen verachte, Weetenschap, de Wiskunde,
tot een algemeener oeffening, zo veel mogelyk is, te bepaalen, en, om
zo te spreeken, als uit het stof op te beuren.10
Hieruit kunnen we lezen dat wiskunde in die tijd weinig bekendheid had en
tevens niet altijd gewaardeerd werd. Strabbe geeft aan dat het genootschap
opgericht is om de bekendheid van wiskunde te vergroten en deze in een beter
daglicht te zetten.
De wiskunde werd indertijd als een zeer breed vakgebied beschouwd.11 Zo
hadden de leden uiteenlopende beroepen, onder andere onderwijzers, landmeters, koopmannen en boekhouders. Dit is ook te zien op de titelplaat van voorgenoemd tijdschrift, zie figuur 2.1 op pagina 13, welke ontworpen is door C. Philips
Jacobz(1731-1789) voor het genootschap in 1779. Hierop staan verschillende attributen voor beroepen gebaseerd op de praktische toepassing van de wiskunde,
voor meer informatie over deze titelplaat en het bijbehorende ’monument van
oprichting’ verwijs ik graag naar het artikel Het monument van oprichting van
Steven Engelsman in Nieuw archief voor wiskunde 5/5 (2004) nr. 2, pp. 129-130.
Als we kijken naar de wiskundige bijdragen zien we dat Nederland in de
achttiende eeuw niet veel voorstelde. In de Gouden Eeuw hadden we bekende
Nederlandse wiskundigen zoals Simon Stevin (1548-1620), Johan de Witt (16251672) en Christiaan Huygens (1629-1695), terwijl in de achttiende eeuw de bekende wiskundigen uit Frankrijk en Duitsland komen. Beckers en Smid schrijven
dat de wiskundige genootschappen ervan overtuigd waren dat goed wiskundeonderwijs belangrijk was voor het inhalen van deze achterstand.12 Als ik naar
de statuten van het wiskundig genootschap kijk -die toendertijd de ’Wetten’ genoemd werden- zie ik duidelijk dat kennisoverdracht de belangrijkste doelstelling
was:
Dit Genootschap bestaat uit Leden, wier voornaame oogmerken
zyn de Mathematische Weetenschappen aan te kweeken: waarom
dan ook ieder Lid, zo veel in zyn vermogen is, toebrengt, om door
10 Kunst-Oeffeningen over verscheide nuttige onderwerpen der Wiskunde deel 1 eerste stuk,
1779, voorrede.
11 Deze opvatting hield stand tot rond 1800.
12 D. Beckers en H.J. Smid, Grondbeginselen der Rekenkunde, pp. 32-33.
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Figuur 2.1: Titelplaat uit het eerste stuk van het eerste deel van KunstOeffeningen.
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mededeeling zyner verkreegene kundigheden elkander onderling nuttig te zyn, en deeze edele Weetenschappen meer en meer uit te breiden.13
Interessant om nog te onderzoeken is de vraag of deze doelstelling ook bereikt
is. Tevens is het opvallend dat de opzet van een wiskundig tijdschrift in die tijd
niet stand hield, terwijl de opzet van het genootschap met een tijdschrift zo
succesvol werd dat deze nog steeds bestaat.14 Het is interessant om onderzoek
te doen waardoor dit komt.

13 Wetten

van het genootschap der Mathematische Weetenschappen, 1791, p. 1.
heet het tijdschrift van het Koninklijk Wiskundig Genootschap het Nieuw
Archief voor Wiskunde.
14 Tegenwoordig
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Hoofdstuk 3

Strabbe werkt stug door
Naast het oprichten van het Wiskundig Genootschap en zijn bestuurstaken,
blijft Strabbe actief bezig met het schrijven van wiskundige werken. Tevens laat
hij zien dat hij geı̈nteresseerd is in andere vakgebieden, zoals de sterrenkunde.

3.1

Nog meer vertalingen

In de jaren tussen het einde van Oeffenschool en het oprichten van het Wiskundig Genootschap, was Strabbe druk bezig met het vertalen van Astronomia of
Sterrekunde 1 van de Franse wiskundige en astronoom Jérôme Lalande (17321807). Dit boek kwam in vier delen tussen 1773 en 1780 uit. Hierbij werd hij
bij het eerste deel geholpen door de wiskundige der zeeofficieren en stuurlieden Cornelis Douwes (1712-1773). Latere delen noemen Douwes niet aangezien
Douwes in 1773 is overleden. In 1780 bracht Strabbe tevens Sterrekundige Tafelen uit, welke ook gebaseerd was op het werk van Lalande. Ik vermoed dat
Strabbe tijdens of vlak na het uitgeven van deze boeken les is gaan geven in de
sterrenkunde. Een duidelijke datum heb ik hiervoor niet kunnen vinden. Wel
staat Strabbe omschreven als ’Leermeester der Wis- en Sterrekunde’ op het eerste deel van Historie der wiskunde uit 1782 en ook op latere boeken wordt hij
zo omschreven. Terwijl hij voor 1782 niet eerder zo genoemd werd in de boeken
die ik bekeken heb, zie bijlage B. We kunnen dus concluderen dat hij in elk
geval vanaf 1782 les gaf in de sterrrenkunde.
Vervolgens begon Strabbe met het vertalen van Historie der Wiskunde 2 van
de Franse wiskundige Jean-Étienne Montucla (1725-1799). Dit boek wordt het
eerste noemenswaardige boek over de geschiedenis van de wiskunde genoemd.
Het eerste deel van deze vertaling verscheen in 1782 en werd op rekening van
het Wiskundig genootschap uitgegeven. In verband met problemen met de financiën van het genootschap duurde het lang voordat alle vier de delen werden
uitgegeven; de andere delen verschenen in 1787, 1797 en 1804. Hierdoor was
de Nederlandse editie pas compleet nadat er in Frankrijk een nieuwe editie verscheen.3
1 Originele

titel: Traité d’astronomie verschenen in 1764.
titel: Histoire des mathématiques verschenen in 1758.
3 M. van Haaften, Het wiskundig genootschap, 1923, pp. 36-37.

2 Originele
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In dezelfde periode heeft Strabbe ook de berekeningen gedaan voor twee almanakken.4 In 1787 werkte hij mee aan De voornaame Nederlandsche almanach
voor het jaar MDCCLXXXVII. Vervolgens deed hij in 1790 ook de berekeningen voor de Almanach der verliefde Heeren en Juffrouwen voor het jaar 1790.
Opvallend is dat in de laatstgenoemde een verhaal is toegevoegd welke getiteld Albertine is, wat verrassend veel lijkt op de naam van Strabbes vrouw,
Alberdine. Aangezien in de almanak niet wordt gesproken over de schrijver van
dit verhaal, zou het mogelijk zijn dat dit verhaal door Strabbe geschreven is.
Hier heb ik verder geen aanwijzigingen voor gevonden en het behoeft verder
onderzoek.

3.2

Veranderingen binnen het bestuur

In 1789 veranderde de opzet van het bestuur van het Wiskundig Genootschap.
Het bestuur stelde een tweede secretaris aan, terwijl Strabbe de functie van eerste secretaris kreeg. Strabbe bleef verantwoordelijk voor het redigeren, drukken
en verzenden van het tijdschrift, maar het notuleren werd overgenomen door
de tweede secretaris. Tevens beantwoordde de tweede secretaris alle brieven die
aan het genootschap gestuurd werden. Coenraad Wertz nam de taak als tweede
secretaris op zich.
Neugebauer noemt als reden voor het aanstellen van een tweede secretaris
dat er problemen tussen Strabbe en het bestuur bestonden, maar onderbouwt
dit niet met een bron.5 Als we naar de Wetten kijken, zien we dat het totaal
aantal bestuurders van zeven bestuurders bij oprichting gestegen is naar een totaal van twaalf bestuurders in 1791.6 Zo werd er in 1790 ter ondersteuning een
penningmeester naast de boekhouder aangesteld. Hierdoor vind ik het aannemelijk dat er andere redenen waren voor het aanstellen van extra bestuurders.
Het is echter lastig om de precieze reden van deze aanvullingen te achterhalen, aangezien het notulenboek van deze periode verdwenen is, zoals te lezen in
hoofdstuk 4.

3.3

Lesboeken

In 1790 verscheen het eerste deel, en één jaar later het tweede deel, van de
Schatkamer der Koopmans-Rekenkunst. Strabbe is bij het schrijven van dit
boek geholpen door zijn vriend Johannes Pieter Marchant (1743-1808). Marchant was ’konst- en kostschoolhouder’ te Bodegraven. Dit verklaart ook meteen
de keuze voor een uitgever uit Gouda & Bodegraven, zie bijlage A. Volgens Van
Haaften is dit boek een verkorte uitgave van Het vernieuwde Licht des Koophandels, bedoeld voor beginners. Strabbe schrijft echter in de voorrede:
4 Een almanak is een jaarlijke publicatie met belangrijke informatie. Zo bevatten de almanakken van Strabbe onder andere informatie over de tijden van zonsopgang en zonsondergang,
maar ook de dienstregeling van de postkoets.
5 S. Neugebauer, Inventaris van de archieven van het Wiskundig Genootschap, 1995, p. 6.
6 Wetten van het genootschap der Mathematische Weetenschappen, 1791, p. 13.
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[. . . ] eindelyk ben overgegaan tot het saamenstellen eener geheel
nieuwe Verhandeling over de Koopmans Rekenkunst in twee Deelen,
welke met het voorgemelde Werk [Het vernieuwde Licht des Koophandels] niets dan het onderwerp gemeen heeft, en, zo ik my durf
vleijen, in kortheid, klaarheid en volkomenheid niet alleen voor hetzelve niet behoeft te wyken, maar zelfs in veele opzichten zodanige
verklaaringen en ophelderende aanmerkingen bevat, welke men in
het andere te vergeefs zou zoeken.7
Strabbe was beweert dus dat hij een volledig nieuw en vooral ook beter boek
schreef over hetzelfde onderwerp als dat van Het vernieuwde Licht des Koophandels. Interessant zou zijn om beide boeken te vergelijken om te zien in hoeverre
Strabbe hierin geslaagd is. Helaas is de oudste versie van Het vernieuwde Licht
des Koophandels die ik digitaal heb kunnen vinden een herziene en uitgebreide
uitgave uit 1800, terwijl Schatkamer uit 1790 komt. Hierdoor kunnen we geen
eerlijke vergelijking maken.
Naast het schrijven van eigen lesboeken, herzag Strabbe ook een lesboek van
Willem Bartjens (1569-1638), namelijk het tweede deel van De vernieuwde Cyfferinge.8 Van Haaften concludeert uit het nawoord van dit boek wat Strabbes
reden is tot het uitgeven van een eigen lesboek. Strabbe schrijft namelijk in het
nawoord dat hij niet volledig tevreden was met de herziende versie aangezien
hij zijn ideeën niet volledig kon uitwerken. Hierdoor moet hij het aan leraren
overlaten om uitgebreide uitleg te geven. Strabbes eigen lesboek is het boek
Eerste Beginselen van de Arithmetica of Rekenkunst welke in vier delen tussen
1794 en 1802 uitkwamen.9 Dit lesboek is net zoals Het vernieuwd Licht des
Koophandels tot vele jaren later nog uitgegeven, zo is er een editie bekend die
is uitgegeven tussen 1820 en 1846.

3.4

Overige interesses

Strabbe liet zien dat hij, naast interesse in de wiskunde en de geschiedenis van de
wiskunde, zich ook interesseerde in de algemene geschiedenis door zijn bijdrage
aan deel 7 en 8 van het Kabinet van Nederlandsch en Kleefsche oudheden welke
uitkwamen in 1795 resp. 1803. Deze achtdelige serie boeken is gebaseerd op het
werk van Mattheus Brouërius van Nidek (1677-1742) en Isaac Le Long(16771742). Vanaf 1792 verzorgde Jan Hendrik Reisig (1749-1794) een bijgewerkte
druk. Na het overlijden van laatstgenoemde nam Strabbe het redigeren van
hem over.
Aan het eind van de achttiende eeuw werd Strabbe in Amsterdam aangesteld
als Stads-Wijnroeijer. De literatuur die ik geraadpleegd heb, is onduidelijk
over het precieze jaar waarin dit gebeurde. In Dagblad van de vergadering der
representanten van het volk van Amsterdam heb ik gevonden dat op 4 november
7 A.B.

Strabbe, Schatkamer der Koopmans-Rekenkunst deel 1, 1790, p. VIII.
druk in 1604 gepubliceerd, Strabbe herzag de herziene en uitgebreide versie van
Jan de Groot uit 1689.
9 M. van Haaften, Het wiskundig genootschap, 1923, pp. 40-41.
8 Eerste
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1795 besloten is om Strabbe aan te stellen als wijnroeijer.10 Dit ambt hield in
dat hij de inhoud van vaten met wijn, olie of traan berekende en aan de hand
van deze gegevens werd de te betalen accijns bepaald. Deze functie vervulde hij
tot aan zijn dood.

3.5

Fluxies

Met behulp van het Wiskundig Genootschap kon Strabbe in 1798 het boek Eerste Beginselen der Fluxie-Rekening publiceren. In Oeffenschool schreef hij al
een korte verhandeling over fluxie-rekening op aanvraag van één van de ’Contribuanten’ zodat ”het gebrek aan werken over die stoffe in onze moedertaal
eenigzins konde vergoeden”.11 Deze verhandeling was deels gebaseerd op het
werk van Thomas Simpson (1710-1761) ’Select Exercices of Young Proficients
in the mathematicks’ uitgegeven in 1752. Blijkbaar was het een langgekoesterde
wens van Strabbe om uitgebreider over dit onderwerp te schrijven, zo schrijft
hij in de voorrede:
[. . . ] zekerlyk zouden alle myne poogingen, om eenmaal mynen wensch te vervullen, tot hier toe vruchteloos gebleeven zyn, zo
niet het Genootschap der Mathematische Weetenschappen, onder de
Spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven, waarvan ik eer
heb, sints deszelfs oprichting in den Jaare 1778, Lid en Secretaris te
zyn, my hier in de behulpzaame hand hadt geboden, door op eene
edelmoedige wyze alle de kosten der uitvoering op zich te neemen,
waar voor ik hetzelve by deezen openlyk hulde doe.12
Opvallend is dat Strabbe, als bestuurslid zijnde, grote invloed zou gehad kunnen hebben op deze zogenoemde ’edelmoedige wyze’ waarop de kosten van dit
project zijn opgenomen door het genootschap. Dit wordt tevens bevestigd door
latere klachten die over Strabbe komen, zie hoofdstuk 4. Over de waarheid hiervan kunnen we maar weinig zeggen. De notulen die hier over gemaakt zijn, zijn
mogelijk door Strabbe zelf geschreven, of Strabbe heeft de notulen goed moeten
keuren. Dit kan de situatie die de notulen geeft vertekent hebben. Wel weten
we dat Strabbe al jaren schreef aan dit boek middels stukjes in het tijdschrift
van het genootschap. Zo blijkt uit de oudst bekende notulen van 1789 dat deze
stukjes al enige tijd gepubliceerd werden.13
Strabbes boek is, na het boek van Johannes Arent Fas (1742-1817)14 , het
tweede Nederlandstalige boek over de differentiaal- en integraalrekening. Het
boek is zelfs het eerste Nederlandstalige boek over de methode van fluxies. In
hoofdstuk 6 ga ik in op de inhoud van dit boek.

10 Dagblad van de vergaderingen der representanten van het volk van Amsterdam derde
stuk. Van den 1 November 1795 tot den 30 January 1796, p. 21.
11 A.B. Strabbe, Oeffenschool der Mathematische Weetenschappen deel 2 eerste stuk, 1772,
p. 133.
12 A.B. Strabbe, Eerste beginselen der Fluxie-Rekening, 1799, pp. III-IV.
13 M. van Haaften, Het wiskundig genootschap, 1923, p. 43.
14 Zie J.A. Fas, Inleiding tot de kennisse en het gebruik der oneindig kleinen, Leiden: Hendrik Coster, 1775.
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Hoofdstuk 4

Strubbelingen
Uit latere notulen kunnen we opmaken dat er verschillende ergernissen rondom
Strabbe bestonden. Helaas kunnen we niet meer precies achterhalen waar deze
vandaan kwamen, aangezien het eerste notulenboek van het genootschap verdwenen is, zie paragraaf 4.3. De vraag is ook of deze notulen hierop duidelijkheid
zouden kunnen geven, aangezien de notulen meestal door Strabbe zelf geschreven werden. Wel weten we het gevolg van deze ergenissen, die zullen we in dit
hoofdstuk behandelen.

4.1

Strubbelingen binnen het bestuur

In 1797 nam Gerrit Schut (1750-1813) de functie van tweede secretaris over
van Coenraad Wertz (1755-1816). Dit leverde conflicten op binnen het bestuur.
Strabbe schreef aan zijn medebestuurders: ”van hen niet te kunnen verwachten,
dat zij hem aan den burger Schut ondergeschikt zouden willen maken, hoedanige
behandeling hij niet meent verdiend te hebben.”1 Dit heeft tot gevolg dat Schut
zijn functie neerlegde en in overleg met het bestuur werden de werkzaamheden
van de eerste- en tweede secretaris weer samengevoegd en deze kwamen terecht
bij Strabbe. Een jaar later, in 1798, ontstond er volgens Engelsman een flinke
ruzie over het redactiebeleid van Strabbe. Besloten werd om een ’commissie tot
het nazien van ontbindingen’ aan te stellen, welke het redactiewerk van Strabbe
zou controleren.2
Volgens Alberts en Beckers bleven de ergernissen rondom Strabbe niet binnen het bestuur. Zij schrijven dat er onder de Amsterdamse rekenliefhebbers
geroddeld werd dat Strabbe voorkeur gaf aan zijn eigen werk en dat van vrienden bij het redigeren van het tijdschrift.3 Tevens werd er geroddeld dat hij het
geld van het genootschap misbruikte voor het uitgeven van eigen werk, terwijl
hij zijn boeken eerst uit eigen geld financierde. Het gaat hier om de boeken
Eerste beginselen der fluxie-rekening en de vertaling van Montucla’s Historie
der wiskunde, die beide uitgegeven werden op rekening van het genootschap.4
1 Geciteerd uit: C.J. Matthes, Feestreden ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van
het Wiskundig Genootschap, p. 10.
2 S.B. Engelsman, Het wiskundig genootschap en eerste secretaris Strabbe, p. 17.
3 G. Alberts & D. Beckers, ’Wiskunstige verlustiging’, NAW 5/11 (2010), p. 21.
4 D. Beckers, ’Untiring Labor Overcomes All’, Historia Mathematica 28 (2001), p. 37.
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4.2

Klachten

Ondanks de aangestelde ’commissie tot het nazien van ontbindingen’ kwam het
in 1803 weer tot problemen. Het bestuur ontving een klacht van J. van Wijk
omtrent de plaatsing van het voorstel ter ontbinding die hij had ingezonden.
Hierbij ging het om pagina 137 van het vierde stukje van het eerste deel der
Wiskunstige Oeffeningen. Strabbe had hierbij een zeer ongepaste opmerking
laten drukken.5
Tevens bracht de ’commissie tot het nazien der ontbindingen’, bestaande
uit Jan Frederik Keyzer en Obbe Sikkes Bangma6 , verschillende klachten in.
Strabbe zou zich beledigend uitgelaten hebben over deze commissie in ditzelfde
stukje. Daarnaast had hij de commissie gepasseerd door zes oplossingen te
plaatsen anders dan die goedgekeurd waren door de commissie en bovendien
verwees hij naar wiskundig werk dat niet bekend was bij de commissie.7
Hoewel Strabbe deze klachten niet wilde erkennen, vond het bestuur de
klachten wel terecht en besloot zij het vierde stukje te vervangen door een gecorrigeerde versie. Dit heeft tot gevolg dat we het originele stukje waarover
gesproken wordt niet meer kunnen raadplegen.

4.3

Strabbes vertrek

De klachten van de commissie en van J. van Wijk zorgden ervoor dat de onvrede
tussen het bestuur en Strabbe steeds groter werd. Het bestuur kwam met een
voorstel tot royering op de eerstvolgende algemene vergadering in verband met
herhaalde willekeurige gedragingen.8 Er kwam echter een schriftelijke opzegging
van Strabbe binnen, op deze 25e algemene vergadering op 3 april 1804, voordat
er over dit voorstel gestemd kon worden.9
Toen het bestuur de eigendommen van het genootschap bij Strabbe kwam
ophalen, miste daarbij het eerste notulenboek. Deze was zoals Strabbe zei:
’zijnde reeds voor scheurpapier gebruikt’.10

4.4

Het laatste werk

Het laatst gepubliceerde werk van Strabbe tijdens zijn leven is het boek Grondbeginselen der Driehoeksmeeting uit 1804, welke gepubliceerd werd door uitgever
Elwe. Op 26 maart 1805 in Amsterdam overleed Strabbe. Hij werd op 1 april
5 M.

van Haaften, Het wiskundig genootschap, pp. 59-60.
Matthes, Feestreden ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Wiskundig
Genootschap onder de zinspreuk: een onvermoeide arbeid komt alles te boven, gehouden den
3den Mei 1879, 1879, pp. 10-11.
7 Gebaseerd op S.B. Engelsman, Het wiskundig genootschap en eerste secretaris Strabbe,
pp. 17-19 en M. van Haaften, Het wiskundig genootschap, pp. 59-60.
8 M. van Haaften, Het wiskundig genootschap, p. 60.
9 C.J. Matthes, Feestreden ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Wiskundig
Genootschap onder de zinspreuk: een onvermoeide arbeid komt alles te boven, gehouden den
3den Mei 1879, Amsterdam, 1879, pp. 10-11.
10 S.B. Engelsman, Het wiskundig genootschap en eerste secretaris Strabbe, p. 11.
6 C.J.
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1805 begraven op het toenmalige Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.11
Na zijn overlijden publiceerde zijn uitgever Elwe nog twee werken van Strabbe.
In 1806 verscheen Inleiding tot het Koopmans-Boekhouden en in 1815 verscheen
Rekenkunstige Vermakelijckheden. Uit de voorrede van laatstgenoemde blijkt
volgens M. van Haaften dat de uitgever het manuscript lang heeft laten liggen,
maar deze uiteindelijk toch in druk geeft zodat hiermee alle werken van Strabbe
gepubliceerd zijn.12

11 Archief

van de Burgelijke stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam 1248,
pp. 81-82.
12 M. van Haaften, Het wiskundig genootschap, p. 44.
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Hoofdstuk 5

Inleiding tot de
Mathematische
Weetenschappen
Strabbe wilde met Inleiding tot de Mathematische Weetenschappen een lesboek
uitbrengen met als onderwerp een inleiding in de wiskunde op het gebied van
arithmetica -oftewel rekenkunde- en algebra. Zoals ik al eerder schreef in paragraaf 1.2 wilde hij letten op de lengtes van de uitleg en tevens een logische
volgorde van uitleg gebruiken. Ook wilde hij de praktijk aan de theorie koppelen. In dit hoofdstuk bespreek ik in hoeverre dit gelukt is, waarbij we zijn
methode vergelijken met huidige lesboeken.
Ik heb hiervoor de tweede druk van het eerste deel van Inleiding tot de
Mathematische WeetenschappenA.B. Strabbe, Inleiding tot de Mathematische
Weetenschappen deel 1, tweede druk, 1804. bekeken, welke in 1804 door Elwe
is uitgegeven. De eerste druk van het eerste deel van dit boek is uitgegeven in
1770, het tweede deel volgde in 1772, bij uitgever Jan Morterre te Amsterdam.

5.1

Opbouw

In deze paragraaf geef ik kort weer hoe het boek is opgebouwd. Het boek begint
heel basaal bij de verschillende rekenbewerkingen, namelijk optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen. Vervolgens behandelt het boek breuken en wordt er
uitgelegd hoe men hiermee moet rekenen. Hiervoor wordt eerst uitgebreid gesproken over de deelbaarheid van getallen, zodat breuken vereenvoudigd kunnen
worden. Na de breuken komen de decimale getallen ter sprake en vervolgens
eindigt het eerste stuk van het boek met het machtsverheffen en worteltrekken.
Het tweede stuk van het boek gaat over algebra, waarbij Strabbe begint met
definities. Hij gaat de verschillende rekenbewerkingen na en geeft aan hoe dit
werkt wanneer je met letters en tekens rekent. Het boek vervolgt met het opstellen van vergelijkingen en het oplossen hiervan. Tevens wordt het oplossen
van stelsels vergelijkingen behandeld, daarna bespreekt het boek de kwadra-
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tische vergelijkingen. Aan het einde van het boek gaat het nog kort over de
rekenkundige en meetkundige rij, om vervolgens te eindigen met een hoofdstuk
over de toepassing van algebra.

5.2

Rekenkunde

Wat aan het begin van het boek opvalt, is dat het boek zeer basaal begint met
hoe het decimale positiestelsel werkt en de basis rekenbewerkingen. Tegelijkertijd wordt er toch al voorkennis verwacht. Strabbe gaat er vanuit dat optellen,
aftrekken, vermenigvuldigen en delen al bekend is voor de getallen 0 t/m 9. Dit
vind ik merkwaardig voor een boek dat bedoeld is als inleiding.
De eerste hoofdstukken over de verschillende rekenbewerkingen gaan dan
ook over het rekenen met grote getallen. Zo is het eerste voorbeeld dat gegeven
wordt de optelling van de getallen 78652, 3475, 832 en 77. Dit geeft uiteindelijk
het antwoord 83036. Mooi om te zien is dat Strabbe twee manieren weergeeft
voor het optellen. Het onder elkaar opschrijven van de getallen is net zoals
het tegenwoordig aangeleerd wordt, vervolgens laat Strabbe op twee manieren
het optellen zien. De ene manier door bij de eenheden (de rechterkant van de
getallen) te beginnen met tellen en de andere manier door het optellen aan
de linkerkant te beginnen. Waar wij de methode ’één onthouden’ gebruiken,
schrijft Strabbe de afzonderlijke getallen onder elkaar om weer tot een som van
verschillende getallen te komen.
Ook bij het aftrekken gaat het om grote getallen, er wordt gewerkt met het
voorbeeld 3764253672 van 8800102839 af te trekken. Strabbe zorgt er tevens
voor dat het gevonden antwoord gecontroleerd kan worden, door het verband
met optellen te leggen. Hij schrijft:
De Proef der Aftrekkinge bestaat daar in, dat men het gevondene
Getal by het kleinste der gegeevene getallen vergaart; dan zal de Som
het grootste der gegeevene getallen uitbrengen.1
Vervolgens gaan we vermenigvuldigen en delen. Waar Strabbe bij het delen het verband legt tussen herhaald aftrekken en delen, ”Dewyl de Deeling
niets anders als eene herhaalde Aftrekking is”, merkt hij het verband tussen
herhaald optellen en vermenigvuldigen niet op. Opvallend is dat Strabbe bij
het vermenigvuldigen eerst de snelle methode in woorden uitlegt en pas later
de verschillende stapjes laat zien. Bij de deling maakt Strabbe gebruik van de
methode van de staartdeling. Hierbij laat hij als hulpmiddel de tafel van vermenigvuldiging van de deler opschrijven. Ook hier laat hij de bewerking met
een groot getallenvoorbeeld zien, hij deelt 78647268 door 248.
Bij al deze bewerkingen rept Strabbe niet over negatieve getallen. Bij het
aftrekken gaat hij er dan ook vanuit dat het kleinste getal van het grootste
getal wordt afgetrokken. Dit is opmerkelijk aangezien negatieve getallen in de
achttiende eeuw bekend zijn, tevens gebruikt Strabbe later in het boek (bij het
oplossen van vergelijkingen) wel negatieve getallen ondanks dat hij dit begrip
1 A.B.

Strabbe, Inleiding tot de Mathematische Weetenschappen, 1804, p. 10.
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niet eerder in het boek heeft uitgelegd.
Aansluitend op het delen schrijft Strabbe over breuken, dit doet hij zeer uitgebreid. Voordat hij de verschillende rekenbewerkingen langs gaat, onderscheidt
hij twee soorten getallen: ’eerste getallen’ en ’samengestelde getallen’. Hier bedoelt hij met ’eerste getallen’ de priemgetallen en met ’samengestelde getallen’
alle andere getallen. Dit gebruikt hij voor het uitleggen van het vereenvoudigen
van een breuk, vervolgens geeft hij verschillende trucjes voor het toetsen van
deelbaarheid van een getal. Deze geeft hij allemaal zonder bewijs. Ook geeft hij
regels voor het gelijknamig maken van verschillende breuken. Op basis hiervan
vervolgt het boek met de rekenbewerkingen voor breuken. Hierbij wordt er telkens eerst de algemene regel gegeven en wordt deze gevolgd door een voorbeeld.
In tegenstelling met voorgaande hoofdstukken worden hier, naast ingewikkelde
getal voorbeelden, ook eenvoudigere getal voorbeelden gegeven. Eveneens wordt
er gebruik gemaakt van gevalsonderscheiding, dit maakt het geheel overzichtelijker.
Gekoppeld aan het onderwerp ’breuken’ behandelt Strabbe de decimale getallen, in die tijd ook wel ’tiendeelige breuken’ genoemd. Ook op dit onderwerp
gaat hij uitgebreid in en legt hij de verschillende rekenbewerkingen uit. Het
onderwerp eindigt met de uitleg over de omzetting van een breuk naar een decimaal getal.
Het eerste gedeelte van het boek eindigt met het worteltrekken. Hierbij
wordt eerst kort uitgelegd wat het kwadraat, toendertijd ook wel het ’vierkant’
genoemd, van een getal is. Ook de derde macht, toendertijd cubic-getal genoemd, wordt behandelt. Merkwaardig is het dat dit onderwerp niet afzonderlijk besproken wordt, maar slechts kort aangestipt wordt voordat er uitgebreid
wordt gesproken over het worteltrekken. Hiervoor wordt een tabel van het kwadraat en de derde macht van de getallen 1 tot en met 9 gegeven. Tevens wordt er
opgemerkt hoe een kwadraat van een twee-cijferig getal is opgebouwd,2 namelijk:
-

Het Quadraat van het eerste Deel.
Het vermeenigvuldigde van het dubbeld des eersten Deels met het
andere Deel.
Het Quadraat van het andere Deel.

Oftewel, het kwadraat van het getal 27 wordt gegeven door het kwadraat van
20, oftewel 400, plus het dubbele van 20 maal 7, oftewel 40 · 7 = 280, plus het
kwadraat van 7, oftewel 49. Dit geeft ons dus dat het kwadraat van 27 gelijk is
aan 400 + 280 + 49 = 729.
Dit idee wordt gebruikt voor het bepalen van de wortel van een getal en dit
is te vergelijken met de methode van staartdeling. Ook wordt er een voorbeeld
gegeven van worteltrekken uit een getal dat geen kwadraat van een natuurlijk
getal is. Vervolgens gaat het boek verder met het bepalen van een ’cubic-wortel’,
oftewel de derdemachtswortel.
2 A.B.

Strabbe, Inleiding tot de Mathematische Weetenschappen deel 1, 1804, p. 43.
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5.3

Algebra

Het tweede gedeelte van het boek gaat over algebra. Strabbe begint hierbij
eerst met een kort stukje geschiedenis over de herkomst van het woord ’algebra’.3 Vervolgens geeft hij verschillende definities en notatie afspraken, zoals dat
we met de laatste letters van het alfabet onbekende grootheden noteren en met
de eerste letters van het alfabet de bekende grootheden bedoelen. Opvallend is
√
dat hij nu pas gebruik maakt van de rekentekens +, −, ×, ·· , en =, waar hij
in het eerste gedeelte alleen de getallen onder elkaar zette en je uit de tekst kon
opmaken welke bewerking hij toepaste.
Strabbe gaat de notatie na voor het opschrijven van vergelijkingen. Zo noemt
hij bijvoorbeeld dat met 3a driemaal a bedoeld wordt en dat we in plaats van aaa
ook mogen schrijven a3 . Vervolgens gaat hij de vier rekenbewerkingen optellen,
aftrekken, vermenigvuldigen en delen na en legt uit hoe deze werken wanneer
er met letters gerekend wordt. Strabbe schrijft:
Dewyl alles in de Algebra op de vier Regelen van Optelling, Aftrekking, Vermeenigvuldiging en Deeling steunt, zullen wy met dezelve een aanvang maaken, en de zwaarigheden, die zich daar in voor
de Leerlingen kunnen opdoen, door onwederspreekelyke Bewyzen uit
den weg ruimen.4
Hij lijkt hier de term ’bewijzen’ anders te gebruiken dan dat wij deze tegenwoordig kennen. Zijn uitleg is namelijk gering, maar deze wordt vervolgens
opgehelderd door een hele lijst met voorbeelden. De term ’bewijs’ komt niet
meer terug in de tekst die daarna volgt. Ik denk dat Strabbe hier met ’onwederspreekelyke Bewyzen’ de inzichtelijke voorbeelden bedoelt.
Bij het vermenigvuldigen met letters heeft hij het pas voor het eerst over
het vermenigvuldigen met een min-teken. Het is opmerkelijk dat hij dit niet
eerder genoemd heeft. Een paar pagina’s verder gaat Strabbe er pas op in wat
een negatief getal eigenlijk betekent, hier maakt hij het verband met het hebben
van een schuld. Ik vind dat Strabbe didactisch gezien de negatieve getallen al
eerder had moeten introduceren en hier uitgebreider over had moeten schrijven.
Net zoals in het eerste gedeelte van het boek, gaat Strabbe van de deling
over naar de breuken. Eerst wordt er gesproken over het gelijknamig maken
van breuken met letters. Hierbij wordt er gelijk een regel gegeven zodanig dat
je gelijk meerdere breuken gelijknamig kunt maken. Tegenwoordig beginnen we
met een regel voor het gelijknamig maken van twee breuken en maken daarna pas
de stap naar meerdere breuken. Strabbe behandelt daarna het vereenvoudigen
van breuken. Hij stelt dat:
3 Strabbe schrijft dat sommige mensen menen dat de naam ’algebra’ van de Arabier Geber
afkomt, die door sommige gezien wordt als de uitvinder van de algebra. Strabbe vind echter
de reden die de wiskundige Wallis aandraagt veel aannemelijker. Wallis stelt dat de naam
van het Arabische woord Algiabr Walmokahala komt, wat letterlijk betekent: de Kunst van
oplossing en vergelijking. Zie: A.B. Strabbe, Inleiding tot de Mathematische Weetenschappen
deel 1, 1804, p. 53.
4 A.B. Strabbe, Inleiding tot de Mathematische Weetenschappen deel 1, 1804, p. 58.
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Zo lang een Breuk, met behulp van eenvouwdige Deelers, tot eene
kleinere benaaming gebragt kan worden, is ’er niet veel scherpzinnigheid noodig, om eenen zodanigen Deeler te vinden; doch wanneer
daar toe samengestelde Deelers verëischt worden, zyn dezelven op
verre na niet zo gemaklyk te ontdekken.5
Hiermee bedoelt Strabbe met ’eenvouwdige Deeler’ de grootste term die wij
in een uitdrukking buiten de haakjes zouden kunnen halen. In het geval van
de uitdrukking cd + dd kunnen we de d buiten haakjes schrijven, oftewel cd +
dd = d(c + d). Strabbe noemt in dit geval d de ’eenvouwdige Deeler’. Met
’saamengestelde Deelers’ bedoelt Strabbe het geval waarbij je niet één term
buiten de haakjes kunt halen maar bijvoorbeeld een sommatie nodig hebt. Voor
dit laatste geval geeft hij een stappenplan, of zoals hij het noemt ’Regel’, en
vult dit aan met verschillende voorbeelden. Zo vereenvoudigt hij de breuk:
5x5 + 10x4 y + 5x3 y 2
+ 2x2 y 2 + 2xy 3 + y 4

x3 y
tot

5x4 + 5x3 y
.
x2 y + xy 2 + y 3

Moderne boeken verwachten meestal niet dat je ingewikkelde breuken met de
hand moet kunnen vereenvoudigen.
Na het gelijknamig maken en vereenvoudigen kunnen we beginnen met rekenen met breuken. Hierbij gebruikt hij de methode van het onder elkaar schrijven
uit het eerste gedeelte van het boek. Hier had Strabbe beter kunnen kiezen voor
het naast elkaar schrijven van de breuken met het rekenteken ertussenin, aangezien het door al de verschillende strepen onduidelijk wordt waar men mee bezig
is, zie figuur 5.1.

Figuur 5.1: Voorbeelden van het vermenigvuldigen van breuken.6
Na de uitleg van het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van
breuken, schrijft Strabbe over het machtsverheffen van breuken. Hier had hij
korter in kunnen zijn, aangezien hij het basisidee van machtsverheffen al had
uitgelegd en dit alleen hoefde te laten zien voor een breuk. Waar niet eerder
was gesproken over machtsverheffen van een negatief getal. Strabbe laat kort
zien hoe dit werkt en trekt de conclusie dat alle even machten, ongeacht of deze
5 A.B.

Strabbe, Inleiding tot de Mathematische Weetenschappen deel 1, 1804, p. 82.
p. 93.

6 Ibidem,
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van een positief of een negatief getal genomen wordt, een positief getal oplevert.
Net zoals bij het machtsverheffen, laat Strabbe bij het worteltrekken weer
wat algemene regels zien, bijvoorbeeld het worteltrekken van een macht. Hierbij legt Strabbe uit dat we de exponent van de macht door twee delen voor de
vierkantswortel, hierbij geeft hij ook voorbeelden met een gebroken exponent.
Vervolgens behandelt hij de notatie van ’Surden of Wortellooze Grootheden’,
hiermee bedoelt hij de termen waarbij na het nemen van de wortel √
er geen geheel
getal uitkomt. Strabbe laat zien dat je in de algebra bijvoorbeeld 4 ab + cd mag
schrijven voor de vierde machts wortel van ab + cd. Tevens maakt hij de opmer1
king dat je dit ook als een macht kunt schrijven, in dit geval dus als (ab + cd) 4 .
Aansluitend schrijft Strabbe over het herleiden van deze ’Wortellooze Grootheden’. Hierbij haal je een kwadratische factor uit de
voorbeeld,
√ een √
√
√ wortel. Na
laat hij in het algemeen zien dat je kunt schrijven a2 × b = a2 × b = a b.
Vervolgens laat hij zien hoe dit voor derdemachts wortels geldt. Strabbe eindigt
dit onderwerp met de uitleg hoe je met ’Wortellooze Grootheden’ kunt rekenen. Hierbij legt hij uit hoe je de machten gelijknamig kunt maken en hoe de
rekenbewerkingen dan gelden voor deze machten.

5.4

Vergelijkingen

Strabbe schrijft dat hij nu alle ’Regelen’ heeft gegeven die nodig zijn voor het oplossen van rekenkundige vragen. Hij zal nu schrijven over de toepassing hiervan,
namelijk het oplossen van vergelijkingen. Hiervoor definieert hij eerst:
Definitie 1. Eene Vergelyking is een zodanige uitdrukking, wanneer twee gelyke Grootheden, op eene verschillende wyze uitgedrukt, door tusschenstelling
van het Teken =, met malkanderen vergeleeken worden.7
Hierbij begint hij met het oplossen van ’Enkelvouwdige Vergelykingen’, oftewel
vergelijkingen met maar één onbekende x waarbij er geen machten van x in
staan of waarbij de machten tegen elkaar wegvallen, bijvoorbeeld x − 3 = 13
en x3 = ax2 + bx2 . Voor het oplossen hiervan geeft hij vijf verschillende regels,
welke er uiteindelijk op neer komen dat je aan beide kanten van het gelijkteken
dezelfde bewerking toepast en dat je deze slim moet kiezen. Voor het verduidelijken van deze regels geeft hij per regel voorbeelden en vervolgens geeft hij
voorbeelden waar al deze verschillende regels van toepassing zijn. Hierbij geeft
hij ook voorbeelden waarbij niet alle machten van x wegvallen. In dat geval lost
hij de vergelijkingen niet op, maar schrijft hij de vergelijking zo om dat links van
het gelijkteken alle termen met x staan en rechts de overige termen. Strabbe
merkt hierbij niet op dat er ook vergelijkingen met één onbekende zijn die wij
niet kunnen oplossen. Hij zal in dit deel alleen het oplossen van polynomen
met graad 1 of 2 behandelen. Het tweede deel bevat verschillende manieren
van oplossen van vergelijkingen tot en met graad 4, maar dat zullen we in deze
scriptie niet behandelen.
Na de vergelijkingen met één onbekende, gaan we kijken naar het oplossen
van verschillende vergelijkingen met meerdere onbekenden. Strabbe legt uit dat
7 A.B.

Strabbe, Inleiding tot de Mathematische Weetenschappen deel 1, 1804, p. 112.
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we van twee of meer vergelijkingen over kunnen gaan tot een ’Enkelvouwdige
Vergelijking’, welke we vervolgens kunnen oplossen zoals hij ervoor uitlegde.
Hij geeft hiervoor geen algemene uitleg, maar laat dit aan de hand van tien
voorbeelden zien. Hierbij laat hij bij het eerste voorbeeld drie verschillende manieren van oplossen zien. Strabbe legt vervolgens uit welke methode hij voor
de volgende voorbeelden zal gebruiken. Het gaat om de methode waarbij je de
vergelijkingen vermenigvuldigt, zodanig dat wanneer je de vergelijkingen onder
elkaar schrijft en van elkaar aftrekt, er één (of meer) onbekende geëlimineerd
wordt. Hij kiest voor deze methode omdat deze ”de gemaklykste en vaardigste
voor de Oeffening is”. Ik zal hiervan een voorbeeld laten zien.
Gegeven is het stelsel vergelijkingen:
x y
+ = 27,
3
5
y
x
−
= 6.
7 10
Los dit stelsel op voor x en y. Strabbe vermenigvuldigt hiervoor eerst de vergelijkingen zodanig dat de breuken wegvallen. Dit geeft dan het stelsel:
5x + 3y = 405,
10x − 7y = 420.
Neem nu de eerste vergelijking tweemaal en trek de laatste vergelijking hier van
= 63 is de oplossing
af, dan krijgen we 13y = 390. Oftewel y = 30 en x = 405−3y
5
van het stelsel.
Na het oplossen van een stelsel vergelijkingen, gaat Strabbe ’VierkantsVergelykingen’ oplossen, kortom kwadratische vergelijkingen. Hierbij maakt
hij onderscheid tussen ’eenvouwdige Vierkants-Vergelykinge’ waarbij er alleen
een x2 is, en ’saamengestelde Vierkants-Vergelykinge’ waarbij er naast de kwadratische term x2 er ook een term van de vorm ax is. De oplossing van de eerste
is gemakkelijk: schrijf de vergelijking in de vorm x2 = b en neem vervolgens de
wortel van b. Het oplossen van een ’saamengestelde Vierkants-Vergelyking’ is
ingewikkelder, hiervoor gaan we de methode gebruiken die Strabbe ’het volkomen maaken van ’t Vierkant’ noemt. Deze methode kennen wij onder de naam
’kwadraat afsplitsen’. Stel we willen de kwadratische vergelijking x2 + 2ax = b2
oplossen, dan schrijven we deze als x2 + 2ax + a2 = b2 + a2 . De linkerzijde van
deze vergelijking is nu ’volkomen vierkant’; waarmee bedoeld wordt dat we deze
als een kwadraat, (x + a)2 , kunnen schrijven. Nemen we
√ de wortel en schrijven
we de vergelijking om, dan krijgen we de oplossing x = b2 + a2 − a. Er valt op
dat Strabbe
niet schrijft over de mogelijkheid van de negatieve wortel, oftewel
√
x = − b2 + a2 − a welke ook een oplossing is van deze vergelijking.
Strabbe onderscheidt vervolgens drie verschillende soorten kwadratische vergelijkingen waarvoor deze methode gebruikt kan worden, namelijk:
x2 + 2ax = b2 ,
2

(5.1)

2

x − 2ax = b ,
2

(5.2)
2

x − 2ax = −b .
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(5.3)

Hieruit kunnen we concluderen dat Strabbe er vanuit gaat dat a altijd een positief getal is. Echter vermeldt hij deze aanname niet in de tekst. Tegenwoordig
geven wij wel duidelijk aan aan welke restricties de constanten voldoen. Verder
is Strabbe niet volledig, aangezien hij de mogelijkheid van een vergelijking van
de vorm x2 + 2ax = −b2 niet noemt. Strabbe schrijft dat we voor de eerste
twee soorten vergelijkingen de methode kunnen toepassen zoals we hierboven
hebben besproken. Hierbij verkrijgen we dus één oplossing. In het geval van
vergelijking (5.3) moeten we opletten, schrijft Strabbe.
[. . . ] dat in de laatste de Wortel uit het bekende deel aan de
rechter zyde, met het dubbelde Teken ± daar voor te stellen, wordt
uitgedrukt, om reden, dat x in dit geval twee verschillende bevestigende of stellige waarden heeft.8
Volgens Strabbe kan namelijk het ’Vierkant’ voortkomen uit het kwadraat van
x − a of het
x. Oftewel we hebben twee oplossingen, namelijk
√ kwadraat van a −√
x = a + a2 − b2 en x = a − a2 − b2 .
Bij de voorbeelden kiest Strabbe ervoor om de methode van het kwadraat
afsplitsen uit te werken in plaats van de algemene formule voor x te gebruiken.
Hierdoor is het inzichtelijk wat Strabbe aan het doen is. In figuur 5.2 zien
we twee uitgewerkte voorbeelden uit het boek waaruit duidelijk te zien is dat
Strabbe onderscheid maakt tussen een voorbeeld in de vorm van vergelijking
(5.2) en een voorbeeld van vergelijking (5.3).

Figuur 5.2: Voorbeelden van het oplossen van een kwadratische vergelijking.9
Uit bovenstaand citaat kunnen we concluderen dat Strabbe alleen geı̈nteresseerd
is in ”bevestigende of stellige waarden”, oftwel in de positieve oplossingen. Dit
verklaart waarom Strabbe maar één oplossing geeft voor de eerste twee vergelijkingen en tevens waarom hij het niet heeft over vergelijkingen van de vorm
8 A.B.

Strabbe, Inleiding tot de Mathematische Weetenschappen deel 1, 1804, p. 126.
p. 128.

9 Ibidem,
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x2 + 2ax = −b2 . Het is merkwaardig dat Strabbe alleen positieve oplossingen
geeft bij het oplossen van kwadratische vergelijkingen, aangezien hij in Gronden
der Algebra (uitgegeven in 1760) schrijft over de algemene methode. Strabbe
heeft voor dit boek het werk van de wiskundige Clairaut vertaald. De methode
wordt in dit boek uitgelegd met behulp van de algemene vergelijking x2 +px = q
waarbij p en q zowel negatieve als positieve grootheden mogen zijn. Opvallend is
dat nul niet als een mogelijke waarde genoemd wordt. Er wordt beredeneerd dat
”De vierkante wortel uit een grootheyd is zoo wel Negatif als Positif”. Waarmee
geconcludeerd wordt dat
q een kwadratische vergelijking twee oplossingen heeft,

welke door x = − 21 p ± q + 14 p2 gegeven worden.10 Strabbe heeft in Inleiding
tot de Mathematische Weetenschappen er dus voor gekozen om geen gebruik te
maken van de algemene regel, maar om verschillende situaties uit te splitsen
waarbij hij alleen positieve waarden als oplossing geeft. De eerste druk van dit
boek behandelt het onderwerp op dezelfde manier. Deze benadering is in Strabbes tijd al gedateerd en past beter bij de algebra traditie van de zestiende- en
zeventiende eeuw. Deze traditie is bijvoorbeeld te zien in het werk van Simon
Stevin(1548-1620).11
Strabbe rept bovendien in dit deel niet over de mogelijkheid dat de term onder de wortel een negatief getal is. Over deze mogelijkheid wordt wel gesproken
in Gronden der Algebra en hierin wordt geconcludeerd dat deze wortel onmogelijk is.12 Strabbes uitleg in Inleiding tot de Mathematische Weetenschappen
over het oplossen van kwadratische vergelijkingen is dus verouderd en onvolledig, terwijl Strabbe wel een beter voorbeeld had met het boek dat hij zelf
vertaald heeft.

5.5

Proportie en toepassingen van de algebra

Aan het einde van het boek behandelt Strabbe kort het idee van proportie,
voordat hij overgaat op de toepassingen van de algebra. Voor de proportie
vergelijkt Strabbe twee ’gelyksoortige Grootheden’. Hij stelt dat dit op twee
manieren kan en definieert deze als volgt:
Definitie 2. Indien, van vier Grootheden, het verschil tusschen de eerste en
tweede, gelyk is aan het verschil tusschen de derde en vierde, worden deeze
Grootheden gezegd eene Arithmetische Proportie, of Evenredigheid, uit te
maaken.13
Een voorbeeld hiervan is 3, 8, 7, 12, aangezien het verschil tussen3 en 8 gelijk
is aan het verschil tussen 7 en 12. In beide gevallen is dit verschil namelijk gelijk
aan 5.
Definitie 3. Indien van vier Grootheden de Rede der twee eersten gelyk is
aan de Rede der twee laatsten, dat is, dat de eerste zo dikwyls in de tweede,
als de derde in de vierde begreepen is, worden deeze Grootheden gezegd eene
Geometrische Proportie, of Evenredigheid, uit te maaken.14
10 A.B.

Strabbe, Gronden der Algebra door M. Clairaut, 1760, pp. 140-142.
op een gesprek met Steven Wepster op 2 juni 2015.
12 Ibidem, pp. 145-146.
13 A.B. Strabbe, Inleiding tot de Mathematische Weetenschappen deel 1, 1804, p. 129.
14 Ibidem, p. 130.
11 Gebaseerd
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Een voorbeeld hiervan is 2, 8, 5, 20. Het getal 2 past namelijk vier keer in 8,
net zoals het getal 5 precies vier keer in 20 past.
Volgens de definities kijken we naar vier grootheden, we kunnen echter ook
naar een rij getallen kijken. Wanneer de bovengenoemde eigenschappen gelden voor alle twee achtereenvolgende grootheden in een rij, dan noemen we de
’proportie geduurig’ (ook wel Continua Proportio). Een voorbeeld van een ’geduurige Arithmetische Proportie’ is 2, 4, 6, 8, 10, . . .. Hierin herkennen we onze
definitie van een rekenkundige rij. Een voorbeeld van een ’geduurige Geometrische Proportie’ is 2, 6, 18, 54, 162, . . .. Oftewel een meetkundige rij.
Na deze definities volgen nog diverse stellingen en gevolgen. Hierin is Strabbe
zeer kort en algemeen in plaats van dat hij cijfervoorbeelden geeft. Dit maakt
het geheel onoverzichtelijk. Verwarrend is ook dat dit onderwerp niet meer in
dit boek terugkomt en dat Strabbe niet uitlegt waarvoor we deze proporties
kunnen gebruiken. In de eerste druk van het boek is de indeling logischer, hier
wordt het onderwerp ’proporties’ pas in deel 2 behandeld.
Het boek eindigt met toepassingen van de algebra. Hierbij wordt er antwoord gegeven op 26 vraagstellingen. Deze vragen herkennen wij als zogeheten
’verhaaltjessommen’, waarbij het onderwerp verschilt van getallen, leeftijd, schapen en appels tot tarwe en gerst. Opvallend is dat er niet altijd met concrete
getallen wordt gewerkt, maar regelmatig ook voorbeelden gegeven worden met
constanten a, b, c etc. Vaak volgt hierna een getalvoorbeeld. Een mooi voorbeeld
hiervan is deze vraag over schapen:
Twee Herders hebben ieder eenige Schaapen. A zegt tegen B, geeft
my a Schaapen van de uwe, dan heb ik n maal zo veel Schaapen als
gy overhoudt; neen, zegt B, geeft my b Schaapen van de uwe, dan
heb ik m maal zo veel Schaapen als gy overhoudt. Men vraagt hoe
veel Schaapen ieder heeft? 15
Dit voorbeeld is tevens een goed voorbeeld van een vraagstelling waarin we de
oplossing in gehele getallen zoeken. Strabbe merkt dit ook op. Één van Strabbes
doelstellingen was het koppelen van de theorie aan de praktijk. Dit lijkt Strabbe
met deze vraagstellingen te doen. We kunnen echter afvragen hoe realistisch
deze situaties zijn. Ik denk dat Strabbe met ’toepassingen’ bedoelt hoe men de
algebra kan gebruiken bij het oplossen van vraagstukken.

5.6

Conclusie

Inleiding tot de Mathematische Weetenschappen is duidelijk anders opgezet dan
de huidige lesboeken. Waar we tegenwoordig beginnen met eenvoudige voorbeelden, haalt dit boek voornamelijk ingewikkeldere voorbeelden aan. Tevens
bevatten huidige lesboeken veel tussentijdse opdrachten om zelf mee te oefenen,
terwijl dit boek pas oefenopgaven geeft aan het einde van deel 2 van het boek.
15 A.B.

Strabbe, Inleiding tot de Mathematische Weetenschappen deel 1, 1804, pp. 155-156.
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De opbouw van de onderwerpen is logisch, al gaat het boek soms dieper op
de stof in dan nodig. Dit boek besteedt echter maar weinig aandacht aan negatieve getallen. Dit heeft tot gevolg dat Strabbe een gedateerde uitleg geeft bij
het oplossen van kwadratische vergelijkingen waarbij hij negatieve oplossingen
mijdt.
Als ik met een moderne visie naar het boek kijk, lijkt de uitleg soms erg
lang. Toch denk ik dat we dat in een ander daglicht moeten zien, het achttiende eeuwse taalgebruik was sowieso veel langdradiger dan het tegenwoordige
taalgebruik. Tevens gebruikt Strabbe veel talige uitleg tegenover het wiskundig
uitschrijven van een formule/som. Strabbe geeft daar soms bij aan dat hij dit
doet vanuit een didactisch oogpunt.
Vanwege de aard van de scriptie heb ik geen tijd om een goede vergelijking
te maken met andere lesboeken uit die tijd. Wel denk ik dat Strabbe zijn
didactische doel heeft behaald, want de opbouw is logisch en de uitleg is goed
van lengte. Ook laat hij zien hoe de algebra gebruikt kan worden bij het oplossen
van een vraagstuk.
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Hoofdstuk 6

Eerste beginselen der
Fluxie-Rekening
In 1798 bracht Strabbe het boek Eerste beginselen der Fluxie-Rekening uit op
rekening van het Wiskundig Genootschap. Dit boek bespreekt wat we tegenwoordig de integraal- en differentiaalrekening noemen. Strabbe schreef over dit
onderwerp al een korte inleiding in de Mathematische Handleiding in Oeffenschool der Mathematische Weetenschappen deel 2. Dit deed hij op verzoek van
een ’Contribuant’, in verband met het gebrek aan een werk in het Nederlands
over dit onderwerp. In de voorrede van Eerste beginselen der Fluxie-Rekening
schrijft hij dat hij al eerder uitgebreid over dit onderwerp wilde schrijven, maar
dit toen nog niet kon vanwege de hoge kosten. Hij bedankt dan ook uitgebreid
het Wiskundig Genootschap voor het beschikbaar stellen van de financiële middelen die hier voor nodig waren,1 zie ook paragraaf 3.5.
In dit hoofdstuk gaan we in op de wiskunde die Strabbe bespreekt in dit
boek en zullen we kort de geschiedenis van dit onderwerp bespreken. Voor de
uitleg maak ik gebruik van de originele afbeeldingen uit het boek.

6.1

Een stukje geschiedenis

De differentiaal- en integraalrekening is ontwikkeld bij het oplossen van vraagstukken waarin gevraagd wordt naar de raaklijn aan een kromme en naar de
oppervlakte onder een kromme. Zowel Isaac Newton (1642-1727) als Gottfried
Wilhelm Leibniz (1646-1716) hebben hierin onafhankelijk van elkaar grote stappen gemaakt. In deze paragraaf zet ik kort neer waarop beide wiskundigen hun
werk baseerden. Door dit onderwerp in één paragraaf samen te vatten, doe
ik het onderwerp geen eer aan. Daarom verwijs ik voor meer informatie naar
Newton and Leibniz geschreven door M. E. Baron en H. J. M. Bos2 .
Newton baseert zijn methode op het idee dat een kromme voortgebracht
wordt door de beweging van een punt. Hij definieert ’fluents’ als grootheden
1 A.B.

Strabbe, Eerste beginselen der Fluxie-Rekening, 1799, pp. III-IV.
Baron & H.J.M. Bos, ’Newton and Leibniz’, History of Mathematics: Origins and
Development of the Calculus 3, 1974
2 M.E.
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die veranderen met de tijd, hierbij kun je denken aan grootheden zoals gewicht
of afstand. Newton is geı̈nteresseerd in de verandering ten opzichte van de tijd
van deze fluents en noemt dit de bijbehorende ’fluxie’. Hierbij is Newton dus
bezig met het differentiëren. Met deze ideëen is hij al zeker vanaf 1666 bezig
en in 1691 introduceert Newton de ’dot-notatie’. Hierbij noteren we de fluxie
van de fluent x met ẋ. Voor het integreren heeft Newton geen speciale notatie,
maar heeft hij het simpelweg over de omgekeerde situatie.
Leibniz baseert zijn methode voor het benaderen van de oppervlakte onder
een kromme op het sommeren van een reeks waarden van y die op gelijke afstand dx van elkaar gekozen zijn. Hierbij merkt hij op dat de hellingsgraad van
de raaklijn ongeveer gegeven wordt door het verschil van twee opeenvolgende
waarden van y met bijbehorende x-waarden. Voor het duidelijk opschrijven van
zijn ideëen ontwikkelt RLeibniz een nieuwe notatie. Hierbij maakt hij gebruik
van de symbolen d en . Deze notatie gebruiken wij nog steeds.
Zowel Newton als Leibniz ontdekten dat het differentiëren en integreren inverse operaties zijn, maar beide gebruikten een andere notatievorm. Doordat
beide heren hetzelfde onderwerp gelijktijdig ontdekten, kwam er tussen de aanhangers van Newton en Leibniz een discussie over wie de eerste was die dit
onderwerp ontdekte. Hierbij zien we duidelijk een geografisch verband, Newtons aanhangers kwamen voornamelijk uit Engeland, terwijl aanhangers van de
Duitse Leibniz vooral op het vasteland woonden. Deze discussie heeft nog lang
tot in de achttiende eeuw stand gehouden. Tegenwoordig gaan we er vanuit dat
Newton de eerste was met zijn ontdekking, maar we gebruiken vooral de notatie
van Leibniz. Newtons notatie wordt nog wel gebruikt voor tijdsafgeleides in de
mechanica en natuurkunde.
In de voorrede van Eerste beginselen der Fluxie-rekening geeft Strabbe aan
dat hij voor het samenstellen van dit boek gebruikt maakt van het werk van
de Engelse wiskundigen: Newton (1643-1727), Maclaurin (1698-1746), Hayes,
Ditton (1675-1715), Rowe, Saunderson (1682-1739), Simpson (1710-1761) en
Emerson (1701-1782). Strabbe baseert zijn boek dus duidelijk op de methode
van Newton. Aangezien zijn boek aan het eind van de achttiende eeuw uitkwam,
zou het boek toendertijd al gezien kunnen worden als verouderd. Mogelijk heeft
dit ook meegespeeld in de onvrede over Strabbe. Dit behoeft echter meer onderzoek.

6.2

Het basisidee

Het idee van fluxies is gebaseerd op grootheden die door een ’geduurige onäfgebrokene beweeging’ beschreven worden. Een lijn ontstaat door de beweging
van een punt, een vlak ontstaat door de beweging van een lijn en een lichaam
ontstaat door de beweging van een vlak. Strabbe definieert:
Definitie 4. De Grootheden, welke aldus door eene geduurige beweeging van
eenige haarer einden of uitersten geteeld worden, noemt men Fluënten of vloeij-
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ende Grootheden.3
We zijn geı̈nteresseerd in de verandering van een fluent op een gegeven moment,
hiervoor definieert Strabbe:
Definitie 5. De hoeveelheid, welke eenige vloeijende Grootheid, met de teelende
Snelheid in eenen gegeevenen stand of tydstip (zo dezelve van daar af steeds
onveränderlyk blyft), regelmaatig aangroeit, is de Fluxie van die Grootheid in
dien stand, of in dat tydstip.4
Strabbe verduidelijkt deze definitie door te kijken naar het eenvoudigste
voorbeeld van een fluent, de beweging van een punt over een rechte lijn. Laat
een punt b over een rechte lijn vanaf A lopen met een eenparige5 of versnelde
beweging, zie figuur 6.1. Stel we willen de fluxie in het punt S weten, dan

Figuur 6.1: Het bepalen van de fluxie van een rechte lijn.6
wordt deze gegeven door de lengte die de lijn Ab toeneemt in de tijd die voor
een fluxie bepaald is. Hierbij moeten we de ’tijd die bepaald is voor een fluxie’
niet zien als een algemene maat voor de tijd, maar deze ’tijd’ zal per fluent
anders gekozen kunnen worden. Voor het bepalen van deze afstand gebruiken
we de snelheid7 in het punt S en nemen deze vast. Stel dat de lijn Ab met de
snelheid uit S toeneemt tot het punt s dan wordt de fluxie gegeven door de
afstand Ss.
Strabbe verduidelijkt dit met een praktijkvoorbeeld van een vallende kogel.
Deze kogel zal een versnelde beweging hebben vanwege de zwaartekracht. Wanneer we de fluxie van deze beweging in een gegeven punt willen bepalen, zullen
we kijken naar de snelheid van de kogel zonder dat we de invloed van de zwaartekracht op de kogel vanaf dat punt meeenemen. Oftewel, we kijken alleen naar
de snelheid die de kogel in het punt heeft. De fluxie wordt dan gegeven door
de afstand die de kogel met deze vaste snelheid in een gegeven tijd zal doorlopen.
Voor een eenparige beweging geldt dat de fluxie van een fluent net zo groot is
als de afstand die de fluent toeneemt in dezelfde tijd als waarop de fluxie bepaald
wordt. Dit is vanzelfsprekend, aangezien je bij een fluxie kijkt naar de onveranderlijke snelheid en in het geval van een eenparige beweging is de snelheid per
definitie constant. Hieruit volgt dat wanneer de snelheid groter wordt, of juist
kleiner, de fluxie dan ook groter, resp. kleiner zal worden dan de afstand die de
beweging aflegt wanneer we naar de fluent alleen kijken. Strabbe concludeert
met behulp van twee voorbeelden, dat wanneer de verhouding van de afstand
van twee rechtlijnige bewegingen gelijk blijft, de grootte van de fluxies dezelfde
3 A.B.

Strabbe, Eerste beginselen der Fluxie-Rekenen, 1799, p. 2.

4 Ibidem.
5 Eenparige beweging betekent dat de grootte en de richting van deze beweging niet verandert.
6 A.B. Strabbe, Eerste beginselen der Fluxie-Rekening, 1799, p. 2.
7 Hiermee bedoelen we met snelheid de mate van verandering per tijdseenheid.
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verhouding hebben. Tevens geldt dit in het geval van een variabele verhouding.
We breiden het fluxie-idee uit naar de fluxie van een vlak, hiervoor beschouwen we eerst de fluxie van een rechthoek. Laat gegeven zijn een rechte lijn AB
en laat de rechte lijn bc zich evenwijdig aan de lijn AB voort bewegen, hierdoor
ontstaat de variabele rechthoek AbcB, zie figuur 6.2. Zoals hiervoor wordt de

Figuur 6.2: Het bepalen van de fluxie van een rechthoek.8
fluxie van de lijn Ab gegeven door de afstand Ss, aangezien bc evenwijdig aan
AB loopt zal de rechthoek AbcB tot de rechthoek AstB groeien in dezelfde tijd
als Ab de lengte Ss aangroeit. De fluxie van de rechthoek wordt gegeven door
de verandering, oftewel door de rechthoek SstT .
Met behulp van de fluxie van een rechthoek kunnen we nu ook de fluxie van
een driehoekige of kromlijnige ruimte bepalen. Laat Abc de ruimte zijn die

Figuur 6.3: Het bepalen van de fluxie van een driehoekige of kromlijnige
ruimte.10
omschreven wordt door de verplaatsing van de variabele lijn bc vanuit het punt
A, zie figuur 6.3. We hebben in dit geval weer een basislijn Ab waarvan we de
fluxie weten, namelijk Ss. Aangezien de fluxie gedefinieerd is als de hoeveelheid
die een fluent in een gegeven stand met vaste snelheid toeneemt (zie definitie 5),
wordt de fluxie van AST gegeven door de rechthoek SstT . Dit lijkt misschien
op het eerste gezicht onjuist, maar gedefinieerd wordt dat we kijken naar een
’gegeevenen stand’. Hierbij moeten we niet alleen de snelheid vast nemen, maar
mag tegelijk de lengte van bc ook niet meer veranderen. Dit heeft tot gevolg
dat de verandering, oftewel de fluxie, gegeven wordt door deze rechthoek SstT .
8 A.B.

Strabbe, Eerste beginselen der Fluxie-Rekening, 1799, p. 5.
p. 8.

10 Ibidem,
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6.3

Rekenregels

Hoofdstuk 2 van het boek houdt zich bezig met nieuwe notatie en het afleiden
van verschillende rekenregels. Zoals gebruikelijk in de wiskunde worden constanten -toendertijd ’standvastige’- genoteerd met a, b, c, enz. en de variabele
-toendertijd ’veränderlyke’ of ’vloeijende Grootheden’ genoemd- met x, y, z, enz.
genoteerd. De ’dot-notatie’ wordt geı̈ntroduceerd: voor de fluxie van de fluent
x of y schrijven we ẋ resp. ẏ. Vlak erna merkt Strabbe op dat ’standvastige
Grootheden’, oftewel constanten, niet onderhevig aan beweging zijn en dus een
fluxie gelijk aan nul hebben. Tevens merkt hij op dat een fluxie ook negatief
kan zijn, dit gebeurt namelijk in het geval dat de vloeijende grootheid afneemt.
Nu we de ’dot-notatie’ hebben geı̈ntroduceerd kunnen we volgens Strabbe
gemakkelijk de fluxies van andere grootheden bepalen. Hiervoor begint hij met
de fluxie van een rechthoek, hiermee bedoelt Strabbe het product van twee fluenten x en y, dus niet de fluxie van een rechthoek zoals we in de paragraaf
hiervoor behandelt hebben. Het verschil zit erin dat we hier naar twee bewegingen kijken, zie figuur 6.4, de lijn DE beweegt zich evenwijdig aan AB en de

Figuur 6.4: Figuur voor het bepalen van de fluxie van de functie xy.11
lijn F G beweegt zich evenwijdig aan BC, welke loodrecht op de lijn AB staat.
Deze beweging brengt dan een variabele rechthoek BDSF voort, waarbij we
een kromme BS hebben welke beschreven wordt door de verplaatsing van het
snijpunt van de lijnen DE en F G. Deze kromme scheidt de rechthoek in twee
kromlijnige ruimte, namelijk de ruimte BDS en BSF . In de vorige paragraaf
hebben we laten zien hoe we de fluxie van een kromlijnige ruimte bepalen. Dit
passen we hier dan ook tweemaal toe. Hierbij houden we er rekening mee dat
”de Fluxiën van alle Grootheden, welke eenige betrekking tot elkander hebben,
worden steeds als gelyktydig genomen, of als zodanig, dat ze, met haare respective snelheden, in een en denzelfden tyd te gelyk geteeld kunnen worden”. Dit
betekent dat we de fluxies van x en y op hetzelfde tijdstip bekijken.
Laat x de lengte van de lijn BD zijn en y de lengte van BF , dan wordt de
fluxie van x gegeven door ẋ en de fluxie van y door ẏ. Zoals hiervoor, wordt de
fluxie van de kromlijnige ruimte BDS gegeven door de rechthoek DdsS welke
een oppervlakte van y ẋ heeft, soortgelijk wordt de fluxie van BF S gegeven door
de rechthoek F Srf welke een oppervlakte van xẏ heeft. We concluderen de rekenregel dat de fluxie van xy gegeven wordt door y ẋ + xẏ.
11 A.B.

Strabbe, Eerste beginselen der Fluxie-Rekening, 1799, p. 12.
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Deze rekenregel zal iedereen met kennis van het differentiëren wel bekend
voorkomen als de productregel, wanneer we in plaats van fluxie ’de afgeleide’
lezen en x0 en y 0 schrijven in plaats van ẋ en ẏ. Hier zien we dan ook duidelijk
dat Strabbe bezig is met het bepalen van de afgeleide van een vermenigvuldiging. We zouden deze fluxie kunnen zien als de tijdsafgeleide van de functie
z(t) = x(t) · y(t). Dit is echter een moderne interpretatie. In de achttiende eeuw
begon pas het functie-begrip op te komen en onze moderne definitie stamt zelfs
pas uit de negentiende eeuw. Het idee van Strabbe achter het bepalen van een
fluxie van een fluent is dus in wezen anders dan het idee dat wij hebben wanneer
we de afgeleide van een functie willen bepalen. Deze twee handelingen komen
echter wel op hetzelfde neer qua wiskunde en we zullen dus dezelfde rekenregels
tegenkomen zoals we gewend zijn bij het differentiëren. Ik zal vanaf nu dan
ook voor de duidelijkheid de moderne namen van deze rekenregels gebruiken.
Oftewel, voor het bepalen van de fluxie van xy gebruiken we de productregel.
Met behulp van de productregel gaat Strabbe verschillende rekenregels afleiden en uitbreiden. Eerst bekijkt hij bovenstaande product in het geval y = x,
oftewel hij bepaalt de fluxie van x2 . Vervolgens breidt hij de productregel uit
naar de fluxie van xyz, wxyz en geeft aan dat dit soortgelijk voor alle producten
van verschillende fluenten geldt. Van de productregel stapt Strabbe gemakkelijk over naar de regel voor het bepalen van de fluxie van een breuk, oftewel de
huidige quotiëntregel. Hij stelt hiervoor dat xy = z, wat je kunt schrijven als
x = yz. Pas op het laatste de productregel toe en schrijf de gevonden uitdrukẏ
king om tot de fluxie van z. Dit geeft ons dan de fluxie van xy , namelijk yẋ−x
y2 .
Vervolgens gebruikt Strabbe de uitbereiding van de productregel voor het
bepalen van de machtregel; de fluxie van xm waarbij m een geheel en positief
getal is, wordt gegeven door mxm−1 ẋ . Daarna laat hij zien dat hetzelfde geldt
in het geval m een breuk of een negatief getal is, dit doet hij met behulp van
een voorbeeld en daarna volgt het algemene bewijs. Ter illustratie geef ik het
algemene bewijs voor de fluxie van xm met m een breuk. Laat m gegeven
p
worden door de breuk pq , met p en q gehele getallen.12 Definieer y = x q , dan
geldt y q = xp . Van deze laatste vergelijking nemen we aan beide kanten de
fluxie, dit geeft de gelijkheid:
qy q−1 ẏ = pxp−1 ẋ.
p

We zijn geı̈nteresseerd in de fluxie van x q , oftewel in ẏ. Omschrijven en gebruik
12 Strabbe maakt in zijn boek gebruik van de breuk m . Dit is verwarrend doordat er al
n
eerder gesproken is over xm , daarom maak ik de keuze voor een andere notatie dan die van
Strabbe.
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p

maken van de gelijkheden y = x q en y q = xp geeft:
p xp−1 ẋ
q y q−1
p yxp−1 ẋ
=
q yq

ẏ =

p

p x q xp−1 ẋ
=
q
xp
p

p x q ẋ
=
q x
p pq −1
= x
ẋ.
q
p

Oftewel, de fluxie van x q is inderdaad gelijk aan mxm−1 ẋ met m = pq .
Strabbe sluit het hoofdstuk af met een samenvatting en voorbeelden van
de gegeven rekenregels. Opvallend is dat Strabbe geen regel geeft die we als
de kettingregel herkennen. Ik denk echter dat dat in dit geval ook niet nodig
is, maar dat de kettingregel impliciet gebruikt wordt door de definitie. Bij het
bepalen van de fluxie komt er namelijk altijd een term ẋ in voor. Dit betekent
dat wanneer x zelf een fluent is, we de fluxie nemen van de gehele fluent en deze
vermenigvuldigen met de fluxie van deze x. We zien dat Strabbe in het uitwerken van fluxies het idee van de kettingregel wel impliciet gebruikt. Interessant
is om te bekijken of de kettingregel wel omschreven werd in de achttiende eeuw
bij de methode van Leibniz.
Hoofdstuk 3 behandelt vervolgens ’tweede, derde, vierde en andere fluxien’,
oftewel de hogere orde afgeleiden. Strabbe schrijft:
Als eene beweeging geduurig versnellende of vertraagende is, kan
men haare snelheid zelve als eene veränderlyke of vloeijende Grootheid beschouwen, en dezelve met eene Lyn verbeelden, die geduurig
aangroeit of afneemt.13
Oftewel we zullen de fluxie zelf als beweging beschouwen en kunnen van deze
beweging weer kijken naar de verandering van de snelheid. Dit verduidelijkt hij
met het volgende voorbeeld, zie figuur 6.5. Laat de lijn AB een fluent verbeelden
die wordt beschreven door de beweging van het punt B. Dan kunnen we de
eerste fluxie van deze beweging weergeven door de lijn CD, waarbij D verandert
afhankelijk van de snelheid van B. Hierbij wordt de lijn CD groter wanneer de
snelheid toeneemt en kleiner wanneer de snelheid afneemt. We nemen aan dat
de lengte van CD in dit geval variabel is. Kijken we nu naar de fluxie van de
variabele lijn CD dan kunnen we deze soortgelijk beschrijven als een (variabele)
lijn EF welke de snelheid van het punt D uitdrukt. Deze lijn EF is dan de
tweede fluxie van AB. Wanneer de lengte van EF niet constant is, dan kunnen
we weer de fluxie bepalen van deze beweging. Laat de snelheid van het punt F
voorgesteld worden door de lijn GH. Deze lijn is dan de derde fluxie van AB
en de tweede fluxie van CD. Zolang de lengte van de lijn van de fluxie niet
13 A.B.

Strabbe, Eerste beginselen der Fluxie-Rekening, 1799, p. 27.
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Figuur 6.5: Figuur hogere rangen fluxies.14
constant is, kun je op deze manier doorgaan met het bepalen van hogere rangen
fluxies. Strabbe gebruikt het woord ’rang’ in plaats van onze ’orde’. Strabbe
schrijft:
Dus moeten de Fluxiën van alle andere rangen beschouwd worden, als de Maaten der snelheden, door welken haare respective vloeijende Grootheden, de Fluxiën van den voorgaanden rang, geteeld worden.15
Oftewel hogere rangen fluxies hebben een overeenkomst met de eerste fluxiën,
hierdoor gelden voor hogere rangen dezelfde algemene rekenregels. Alleen zullen
zij meermaals toegepast worden. Strabbe laat dit zien voor fluenten van de
vorm xm met m een geheel positief getal en ẋ constant. Hij concludeert dat
deze fluenten m rangen van fluxien heeft. Tegenwoordig zeggen we dat functies
met xm als hoogste macht, m aantal afgeleiden hebben die ongelijk aan nul zijn.
Vervolgens kijkt hij naar het geval dat ẋ niet constant is. In dat geval zal er
voor het bepalen van de tweede fluxie de productregel gebruikt moeten worden.
Strabbe laat dit in het algemeen zien voor de tweede fluxie, maar gaat er vanuit
dat je hiermee zelf de hogere rangen fluxien kunt afleiden. We geven hier een
voorbeeld van. We zijn geı̈nteresseerd in de tweede fluxie van x4 met x een
fluent.16 De eerste fluxie van x4 wordt gegeven door 4x3 ẋ. Van deze laatste
term nemen we de fluxie, waarmee we dus de tweede fluxie van x4 bepalen. We
veronderstellen dat ẋ in dit geval ook veranderlijk is. Dan kunnen we 4x3 ẋ zien
als het product van 4x3 en ẋ. We gebruiken de productregel, dit geeft ons:17
ẋ × 12x2 ẋ + 4x3 × ẍ = 12x2 ẋ2 + 4x3 ẍ
Oftewel de tweede fluxie van x4 wordt gegeven door bovenstaande formule.
Strabbe gaat in het volgende hoofdstuk verder met het bepalen van de fluxie
van logaritmen en exponentiële grootheden. Hij begint hier bij het bepalen van
de fluxie van een logaritme. Hierbij maakt hij een tussenstap door het volgende
probleem op te lossen: schrijf het logaritme van 1 + x uit als een reeks van de
vorm
log(1 + x) = Ax + Bx2 + Cx3 + Dx4 + . . . .
(6.1)
14 A.B.

Strabbe, Eerste beginselen der FLuxie-Rekening, 1799, p. 28.
p. 29.
16 Ibidem, p. 32
17 In de uitwerking van Strabbe staat een drukfout, waarbij de eerste ẋ geschreven wordt
als ẍ. We geven hier de juiste uitwerking.
15 Ibidem,
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We zullen uitwerken hoe Strabbe dit probleem oplost. Laat bovenstaande vergelijking gelden. We zullen gebruik maken van de gelijkheid log(1 + x)2 =
2 log(1 + x). Aangezien er geldt dat (1 + x)2 = 1 + (2x + x2 ), volgt met vergelijking 6.1
log(1 + x)2 = A(2x + x2 ) + B(2x + x2 )2 + C(2x + x2 )3 + D(2x + x2 )4 + . . . .
Uitschrijven geeft ons de vergelijking
log(1+x)2 = 2Ax+(A+4B)x2 +(4B+8C)x3 +(B+12C+16D)x4 +(6C+32D+32E)x5 +. . . .
(6.2)
Tevens hebben we
2 log(1 + x) = 2Ax + 2Bx2 + 2Cx + 2Dx4 + . . . .

(6.3)

Stellen we vergelijking 6.3 gelijk aan vergelijking 6.2 en vergelijken we de overeenkomstige coëfficienten dan krijgen we het stelsel vergelijkingen
2A = 2A,
2B = A + 4B,
2C = 4B + 8C,
2D = B + 12C + 16D,
2E = 6C + 32D + 32E,
etc.
Uit de tweede vergelijking concluderen we dat B = − A2 . Gebruiken we dit in de
volgende vergelijking dan volgt C = A3 . Uit de vierde volgt dan D = − A4 en de
laatste geeft E = A5 . Oftewel, we kunnen log(1 + x) schrijven als de volgende
reeks
A
A
A
A
log(1 + x) = Ax − x2 + x3 − x4 + x5 − . . . .
2
3
4
5
Oftewel
1
1
1
1
log(1 + x) = A(x − x2 + x3 − x4 + x5 − . . .).
2
3
4
5
Hierbij is A de modulus van het logaritme. De modulus geeft de verhouding van
een logaritme tot het natuurlijke logaritme. We zijn hier geı̈nteresseerd in de
reeks voor het natuurlijke logaritme, toendertijd de hyperbolische logarithmus
genoemd. Hiervoor geldt dat de modulus gelijk aan 1 is. Oftewel A = 1, dit
geeft de reeks:
1
1
1
1
log(1 + x) = x − x2 + x3 − x4 + x5 − . . . .
2
3
4
5
Met behulp van deze reeks en de eerder gevonden rekenregels kunnen we de
fluxie van log(1 + x) bepalen. We nemen de fluxie van de reeks, dit geeft ons
ẋ − xẋ + x2 ẋ − x3 +̇x4 ẋ − . . . .
Wat we ook kunnen schrijven als
ẋ(1 − x + x2 − x3 + x4 − . . .).
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We gebruiken nu de gelijkheid (1 − x + x2 − x3 + . . .)(1 + x) = 1, waaruit volgt
1
. Oftewel de fluxie van log(1 + x) wordt gegeven door
1 − x + x2 − x3 + . . . = 1+x
ẋ
.
1+x
Hieruit volgt dat de fluxie van log(1 + x) gelijk aan
direct:

ẋ
x+1

is. Strabbe concludeert

By gevolg wordt de Fluxie van eenen Hyperbolischen Logarithmus
steeds uitgedrukt door de Fluxie van het overëenkomstig getal, gedeeld door dat zelfde getal.18
Hiervan geeft hij twee voorbeelden voordat hij het algemene geval voor de fluxie
van log(xm + y n )p uitschrijft. Hierbij geeft hij geen restricties op de waarden
van m, n en p. Vervolgens bekijkt Strabbe hoe de fluxie eruit ziet van een logaritme dat tot een macht verheven is. In wezen doet hij hier niets anders dan
het toepassen van de machtregel en de huidige kettingregel.
We kunnen nu ook de fluxie van een fluent van de vorm xy bepalen. Strabbe
noemt een fluent van deze vorm een ’Exponentiaale Grootheid van den eersten
Rang’. Door deze nogmaals tot een macht te verheffen, kunnen we een hogere
x
rang bereiken. Zo noemt hij z y een ’Exponentiaale Grootheid van den tweeden
Rang’ en zo kun je doorgaan.
Eerst bepalen we de fluxie van ax met a constant en x een vloeijende grootheid.19 Hiervoor stellen we ax = y en nemen we het logaritme aan beide kanten,
dit geeft log ax = log y oftewel x log a = log y. Hier nemen we de fluxie van, dan
krijgen we met de productregel waarbij we de notatie volgens Strabbe gebruiken:
ẋ log a + x × Fluxie log a =

ẏ
.
y

Aangezien a constant is, volgt dat de fluxie van log a gelijk aan nul is. Dus we
hebben:
ẏ
ẋ log a = .
y
Omschrijven hiervan geeft ons dan dat de fluxie van y = ax gegeven wordt door
ẏ = ẋax log a. Op soortgelijke wijze kunnen we de fluxie van xy bepalen, alleen
hier zullen we wel rekening moeten houden met de fluxie van log x en deze uitschrijven. Dit noemen wij tegenwoordig logaritmische differentiëren. Strabbe
y
schrijft zelfs de fluxie van ux uit en beëindigt hiermee het hoofdstuk.
Opvallend is dat er in dit hoofdstuk geen melding wordt gemaakt van de
fluxie van een e-macht, terwijl er wel gesproken wordt over het natuurlijk logaritme welke de inverse is van de e-macht.
18 A.B.

Strabbe, Eerste beginselen der Fuxie-Rekening, 1799, pp. 37-38.
p. 44.

19 Ibidem,
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6.4

De omgekeerde Leerwyze

Hoofdstuk 5 gaat over ’de bepaaling der Fluenten van gegeevene Fluxien’, oftewel het primitiveren. Strabbe geeft zelf al aan dat dit ingewikkelder is dan het
bepalen van de fluxie, aangezien er geen algemene regels zijn. Wel geeft hij aan
dat je kunt proberen het omgekeerde te doen van wat je bij het bepalen van de
fluxie doet.
Zo dat de vermeenigvuldiging, het verlaagen der Magten van
vloeijende Grootheden, en het plaatsen van Fluxionaale Letterenin de
directe Leerwyze, in dit geval eene tegengestelde bewerking verëischen;
dat is te zeggen, dat men voor ieder byzonder geval, in de directe
Leerwyze voorkomende, in plaats van te vermeenigvuldigen moet
deelen, in plaats van de Magten te verlaagen tot zodanige Magten
moet verheffen, en in plaats van Fluxionaale Letteren in te voeren,
dezelve moet verwerpen.20
Hierbij merkt hij direct op dat dit niet in het algemene geval geldt. Vervolgens
schrijft hij uitgebreid over de mogelijkheid van een ’standvastige grootheid’ in
de fluent die we zoeken. Hiermee bedoelt hij wat we nu de ’integratieconstante’
noemen. Hij verduidelijkt dit met het voorbeeld van de ’Fluxionaale Uitdrukking’ aẋ waarvan we de fluent willen weten. Strabbe noteert uitgebreid dat dit
de fluent ax kan zijn, maar net zo goed ”ax ± b, ax ± c, ax ± d, ax ± b ± c ± d,
enz.”21 kan zijn. Strabbe definieert vervolgens dat de fluent van aẋ gelijk is aan
ax + q met q gedefinieerd als ’eene standvastige Grootheid, van geen bepaalde
waarde, doch naar welgevallen genomen’. Oftewel q is onze integratieconstante.
Strabbe vervolgt met het bepalen van de fluent van verschillende algemene
fluxies, bijvoorbeeld voor fluxies van de vorm mxm−1 ẋ. Later in het boek
behandelt Strabbe hoe we deze technieken kunnen gebruiken bij het bepalen van
oppervlakten en inhouden. In verband met de grootte van een bachelorscriptie
behandel ik dit onderwerp niet uitgebreider, maar richt ik mij op het bepalen
van de fluxie van een fluent en verschillende toepassingen hiervan.

6.5

Maximus en Minimus

Vanaf hoofdstuk 6 zullen we gaan kijken naar verschillende toepassingen van
hetgeen we in de eerste vijf hoofdstukken hebben geleerd. We beginnen met het
bepalen van ’Maxima en Minima van Grootheden’. Strabbe definieert:
Definitie 6. Als eene Grootheid, door beweeging geteeld wordende, geduurende
eenigen tyd aangroeit, en dan wederom afneemt, wordt dezelve in het tydstip, als
de aangroeijing ophoudt, en de afneeming begint, een Maximus, of Grootste,
genoemd.22
Definitie 7. Desgelyks, wanneer dezelve, op gelyke wyze geteeld wordende, geduurende eeningen tyd, of tot zekeren stand, afneemt, en daar na wederom aan20 A.B.

Strabbe, Eerste beginselen der Fluxie-Rekening, 1799, p. 47.
p. 49.
22 Ibidem, p. 98.
21 Ibidem,
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groeit, wordt dezelve in het tydstip, als de afneeming ophoudt en de aangroeijing
begint, een Minimus, of Kleinste, genoemd.23
Dit herkennen we als het bepalen van een maximum of minimum van een functie. We kijken hier echter in plaats van naar een functie, naar een beweging. We
verduidelijken dit met een voorbeeld, zie figuur 6.6. Laat een punt m zich via

Figuur 6.6: Figuur maximum/minimum.24
een rechte lijn met een eenparige beweging van A naar B verplaatsen en laat
tegelijkertijd het punt n achter het punt m aan bewegen met een toenemendeof afnemende snelheid, zodanig dat de snelheid van n in de stand D gelijk is
aan de snelheid van het punt m. Stel dat op dat moment n zich in het punt C
bevindt. We zijn geı̈nteresseerd in de afstand tussen n en m.
We bekijken eerst de situatie waarin n een versnelde beweging heeft. Hierbij
zal de afstand tussen n en m eerst toenemen totdat de punten in de stand D en
C zijn, vanaf die stand zal het punt n zich met een grotere snelheid verplaatsen
dan m waardoor de afstand nm zal afnemen. We concluderen dat de afstand van
mn maximaal is in de stand CD. Dus deze afstand heeft een maximum wanneer de snelheden van beide punten gelijk aan elkaar zijn. In het geval waarbij n
een afnemende snelheid heeft, is n eerst sneller en vervolgens langzamer dan m.
Hierbij zal de afstand mn eerst afnemen en vervolgens toenemen. De afstand in
de stand CD is dan een mininum.
Strabbe concludeert dat de afstand mn een maximum of minimum heeft
wanneer de snelheid van de twee punten gelijk is. Of wanneer de afstand door
de beweging van m precies zoveel toeneemt als dat de afstand afneemt door de
beweging van n. Hieruit concludeert hij dat de fluxie van de fluent (gegeven
door de variabele afstand mn) in dat tijdstip gelijk aan nul is. We concluderen
dat de fluxie van een fluent gelijk aan nul is wanneer deze een maximum of
minimum heeft.
Strabbe wilt vervolgens het aantal maxima en minima van een fluent bepalen,
dit doet hij met behulp van het volgende voorbeeld van de wiskundige Thomas
Simpson. Bepaal de waarden van x waarvoor
3x4 − 28ax3 + 84a2 x2 − 96a3 x + 48b4

(6.4)

een maximum of minimum heeft. De fluxie hiervan wordt gegeven25 door:
12x3 ẋ − 84ax2 ẋ + 168a2 xẋ − 96a3 ẋ.
23 A.B.

Strabbe, Eerste beginselen der Fluxie-Rekening, 1799, p. 98.

24 Ibidem.
25 In het boek staat in deze uitdrukking een drukfout, in plaats van 84 staat er 48. Verderop
in de uitwerking wordt er wel met de juist getallen doorgerekend.
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Stellen we deze uitdrukking gelijk aan nul en delen we door ẋ, dan krijgen we
12x3 − 84ax2 + 168a2 x − 96a3 = 0.
Oftewel,
x3 − 7ax2 + 14a2 x − 8a3 = (x − a)(x − 2a)(x − 4a) = 0.
Dus de oplossingen van deze vergelijking, in die tijd ’Wortelen’ genoemd, wordt
gegeven door x = a, x = 2a en x = 4a. Strabbe concludeert:
Uit dit Voorbeeld blykt derhalven, dat eene Grootheid zo veel
Maxima en Minima kan toelaaten, als ’er mogelyke Wortelen zyn in
de Vergelykinge, welke voortkomt als men de Fluxie van die Grootheid aan nul gelyk stelt.26
Hierbij geeft hij aan dat om te bepalen of het om een maximum dan wel minimum gaat, je naar een waarde vlak voordat de fluxie gelijk aan nul wordt
moet kijken. Wanneer de fluxie positief is, dan is de oplossing een maximum.
In het geval dat de fluxie negatief is, is de oplossing een minimum. Hierbij mist
Strabbe dus duidelijk de mogelijkheid van een buigpunt.
Strabbe bepaalt vervolgens voor bovenstaande vergelijking dat x = 2a een
maximum is en dat x = a en x = 4a minima zijn. Hij merkt op dat we willen
weten welke van de twee minima de kleinste is. Hij gebruikt voor dit verschil
echter geen speciale term, maar hij schrijft: ”dat de derde Wortel de mogelyk
kleinste Waarde oplevert, welke de voorgestelde Grootheid kan toelaaten”.27
Dit concludeert hij door x = a en x = 4a te substitueren in (6.4). Dit geeft voor
x = a de uitdrukking 48b2 −37a4 en voor x = 4a krijgen we 48b4 −64a4 . Strabbe
concludeert dat de waarde voor x = 4a kleiner is dan die voor x = a, dus x = 4a
is het globale minimum. Hieruit volgt dat Strabbe er impliciet vanuit gaat dat
a een positief getal is.
Hierna schrijft Strabbe pas voor het eerst over de mogelijkheid van een fluxie
die gelijk aan nul is, maar waarbij de grootheid geen maximum of minimum is.
Dit noemen wij een buigpunt, maar Strabbe heeft hier geen term voor. De term
buigpunt gebruikt hij later in het boek wel. Om deze situatie uit te leggen grijpt
Strabbe terug op het voorbeeld van twee bewegende punten op een lijn. We bekijken de situatie zoals in figuur 6.6 op pagina 44. Zoals eerder beweegt het punt
n zich achter het punt m. De snelheid van het punt n neemt toe totdat deze het
punt D bereikt, vervolgens neemt de snelheid van n af. Dan is de fluxie van de
afstand mn in de stand CD gelijk aan nul, maar de afstand is geen maximum
aangezien de snelheid van het punt n na deze stand minder groot is dan die
van m. Hierdoor zal de afstand mn steeds groter worden. Op soortgelijke wijze
kunnen we een beweging geven waarvan de fluxie in de stand CD gelijk aan nul
is, maar waarbij dit geen minimum is. Om dit idee inzichtelijk te maken, geeft
Strabbe een voorbeeld.
We bekijken de grootheid 24a3 x − 30a2 x2 + 16ax3 − 3x4 , deze wordt voorgesteld door de variabele lijn P Q van de kromme AQM N R, zie figuur 6.7.
26 A.B.

Strabbe, Eerste beginselen der Fluxie-Rekening, 1799, p. 102.
p. 103.

27 Ibidem,
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Figuur 6.7: Voorbeeld van een buigpunt.28
Waarbij met x de lijn AP wordt bedoeld. De fluxie hiervan wordt gegeven door
12ẋ(a − x)(a − x)(2a − x). Aan deze uitdrukking kunnen we zien dat de fluxie
tot x = a positief is. In het punt x = a is deze gelijk aan nul en daarna weer
positief tot aan x = 2a. De grootheid heeft dus een buigpunt in x = a, zoals we
ook in figuur 6.7 zien. Na het punt x = 2a is de waarde van de fluxie negatief,
oftewel de grootheid heeft een maximum in x = 2a.
Strabbe schrijft vervolgens dat we bij het oplossen van soortgelijke voorstellen in acht moeten nemen dat we soms moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo geeft hij aan dat we situaties hebben waarbij de extreme waarde
binnen grenswaarden moeten vallen. Hierbij geeft hij een voorbeeld waar de
oplossing op een ellips gevonden moet worden. Strabbe sluit het hoofdstuk af
met voorbeelden en oefenopgaven.

6.6

Raaklijnen en overige onderwerpen

In hoofdstuk 7 behandelt Strabbe raaklijnen. Hij geeft geen definitie voor de
term ’raaklyn’, maar hij begint de uitleg met een algemeen voorbeeld, zie figuur
6.8. We willen aan de kromme AM B een raaklijn tekenen in het punt M .

Figuur 6.8: Voorbeeld van een raaklijn.29
Laat deze raaklijn voorgesteld worden door de lijn T M C. Waarbij T het punt
is waarbij de raaklijn de (eventueel verlengde) as AD snijdt. Om de raaklijn te
kunnen tekenen moeten we de afstand T P bepalen.
28 A.B.

Strabbe, Eerste beginselen der Fluxie-Rekening, 1799, Plaat I.
Plaat II.

29 Ibidem,
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We bekijken het punt m dat zich langs de kromme van A naar B beweegt.
De snelheid van m in het punt M wordt gegeven in de richting van de raaklijn.
Ofwel de fluxie van de lijn Am wordt gegeven door M S. Laat de lijnen P m en
pS loodrecht op de as AD staan. Tevens laten we de lijn mn parallel aan AD
lopen. Hiermee kunnen we de beweging van m uitsplitsen in een horizontale
verandering M n en een verticale verandering nS. Definieer AP als x en P M
als y. De fluxie van x wordt dan gegeven door M n en de fluxie van y door
Sn. Met behulp van gelijkvormigheid volgt dat Sn : M n = P M : T P . Oftewel
ẏ : ẋ = y : T P . Er volgt dat de zogenoemde ’Subtangens of Onderraaklyn’
gegeven wordt door
y ẋ
.
TP =
ẏ
Deze uitdrukking wordt vervolgens gebruikt bij het bepalen van de raaklijn in
verschillende voorbeelden. Tevens gebruikt Strabbe deze uitdrukking om algemene uitdrukkingen voor de ’Onderraaklyn’ te geven, bijvoorbeeld voor een
raaklijn aan een ellips en voor de raaklijn aan een hyperbool.
In verband met de grootte van een bachelorscriptie ga ik niet meer diep in op
de inhoud van de rest van het boek. Strabbe schrijft met behulp van fluxies nog
over onderwerpen zoals buigpunten en kromtestralen30 .Vervolgens behandelt hij
toepassingen van de omgekeerde leerwijze waarbij hij oppervlaktes en inhouden
bepaalt.
We sluiten af met een opvallend stuk uit hoofdstuk 13 waarbij Strabbe
schrijft over het onderscheid tussen ’Fluxien’ en ’Incrementen’. Hierbij legt
hij de verbinding tussen de ’Differentiaal-Rekening’, waarmee hij de methode
van Leibniz bedoelt, en de ’Fluxie-Rekening’. Hieruit kunnen we concluderen
dat Strabbe deze methode ook kende.31 Hij schrijft dat de methoden weinig tot
niets van elkaar verschillen en hij stelt dat:
Doch, alles wel ingezien zynde, heeft de Differentiaal-Rekening
één voordeel boven de Leerwyze der Fluxien; hier in bestaande, dat
wy in dezelve niet verplicht zyn de eigenschappen der beweeginge in
te voeren: nademaal wy in de Differentiaal-Rekening over de Incrementen zelve redeneeren, en niet over de wyze op welke zy geteeld
kunnen worden.32
Aansluitend aan dit onderwerp schrijft Strabbe over hoe de ’Ratio der Fluxien’
afgeleid kan worden uit de ’Incrementen’ van grootheden. We zien hierbij een
stukje limietbegrip naar voren komen. Echter was de limietdefinitie zoals wij
hem kennen nog niet bekend. Hierbij komt Strabbe op de mogelijkheid waarbij de noemer en teller van een breuk tegelijk gelijk aan nul worden. Strabbe
schrijft dat we de waarde van deze breuk moeten beschouwen als ’de limiteerende Ratio’. Hierbij geeft hij geen uitleg van deze definitie. Hij verduidelijkt
dit met het volgende voorbeeld.
30 De

kromtestraal is een maat voor de kromming van een kromme.
Strabbe, Eerste beginselen der FLuxie-Rekening, 1799, pp. 286-288.
32 Ibidem, p. 288.
31 A.B.
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2

2

−a
We bekijken de breuk xx−a
waarbij we de waarde willen bepalen wanneer x
gelijk aan a is. Oftewel, in de situatie waarbij de breuk in 00 verandert. Strabbe
schrijft de oplossing op twee manieren. In het eerste geval delen we de teller
door de noemer, waardoor we de factor x + a overhouden. Stellen we x gelijk
aan a dan krijgen we dat de waarde van de breuk 2a is. In het tweede geval
delen we de fluxie van de teller door die van de noemer. Oftewel 2xẋẋ = 2x, er
volgt dat de fluxie van de breuk 2a is. Strabbe schrijft vervolgens:

Daar het sommigen een Wonderspreuk mogt schrijnen, dat 00
gelyk aan eene eindige Grootheid is, zal het, onzes bedunkens, niet
ongepast zyn, hier de onderscheidene eigenschappen van 0 (niets) en
van het onëindige te verklaaren.33
Strabbe implicieert dus dat we met bovenstaande voorbeeld mogen stellen dat
0
0 = 2a. Dit gaat recht tegen onze huidige ideëen in over het delen door nul.
Wanneer we verder lezen in de tekst wat Strabbe schrijft over delen door nul,
dan zien we wat er gebeurt wanneer we accepteren dat 0b = oneindig. In figuur
6.9 staan de gevolgen die Strabbe hieruit afleidt. Strabbe noemt deze gevolgen
’onloochenbaar’, oftewel onbetwistbaar. Met de hedendaagse kennis kunnen we
echter alleen met gevolg I instemmen.
We bekijken een voorbeeld van één van de gevolgen. We bekijken de breuken
a
a
en
1−1
−1 + 1
welke gelijk aan elkaar zijn. Als we de methode van het staartdelen gebruiken,
volgt dat34
a
a
=a+a+a+
,
1−1
1−1
en
a
a
= −a − a − a +
.
−1 + 1
+1 − 1
Hieruit volgt dat
a
a
+a+a+a=
− a − a − a.
1−1
1−1
Oftewel, Strabbe stelt dat ’eene onëindige Grootheid door eindige Grootheden
nimmer vermeerderd, noch verminderd wordt’.35
Interessant is om te onderzoeken hoe andere wiskundigen in de achttiende
eeuw tegen delen door nul aankeken en hoe dit met de tijd veranderde. Helaas
is dat onderzoek te uitgebreid om nog in mijn scriptie te verwerken.

33 A.B.

Strabbe, Eerste beginselen der Fluxie-Rekening, 1799, p. 291.
deze vergelijking hebben we drie stappen met de staartdeling gemaakt waarbij we
vervolgens de restterm hebben opgeteld. We zouden ook meer stappen kunnen maken, hierbij
zou bij de eerste breuk telkens een a term erbij komen en bij de tweede breuk juist een −a
term.
35 A.B. Strabbe, Eerste beginselen der Fluxie-Rekening, 1799, p. 293.
34 In
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Figuur 6.9: Gevolgen delen door nul.36

36 A.B.

Strabbe, Eerste beginselen der Fluxie-Rekening, 1799, pp. 293-294.
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Conclusie
In deze scriptie heb ik onderzocht wat Strabbe naast de oprichting van het wiskundig genootschap nog meer in zijn leven heeft gedaan. Ik heb aangetoond dat
Strabbe getrouwd was met Alberdine Woesthoff. Tevens heb ik de publicatie
overzicht met boeken van Strabbe, geschreven door Van Haaften, aangevuld.
Voor de oprichting van het wiskundig genootschap was Strabbe begonnen
met het schrijven van wiskundeboeken. Hij begon met het vertalen van wiskundeboeken, omdat hij niet tevreden was met de toenmalige (Nederlandse)
lesboeken. Uiteindelijk is hij ook eigen werk gaan schrijven. Strabbe heeft
nooit de intentie gehad om de wiskunde uit te breiden, maar hij wilde mensen
enthousiasmeren voor de wiskunde.
Met de oprichting van het wiskundig genootschap kon Strabbe nog meer
mensen bereiken. We zien dat Strabbe hierbij door verschillende mensen geholpen werd. Aan de andere kant kwam er later ook veel kritiek op hem, waardoor
hij uiteindelijk het wiskundig genootschap verlaat. Ondanks dat hij ongewenst
het genootschap heeft moeten verlaten, heeft hij wel een blijvende invloed gehad
op de wiskunde doordat het wiskundig genootschap nog steeds bestaat.
Ook heeft Strabbe in de achttiende en begin negentiende eeuw invloed gehad op het onderwijs van de wiskunde. Naast dat hij zelf als leermeester in
de wiskunde werkte, heeft hij verschillende wiskunde onderwerpen toegankelijk
gemaakt door deze te vertalen naar het Nederlands. Tevens heeft hij succesvolle lesboeken geschreven die didactisch goed waren opgebouwd, dit heb ik voor
één van zijn boeken laten zien in deze scriptie. Sommige van zijn boeken zijn
tientallen jaren later nog uitgegeven. Wel kunnen we vraagtekens zetten bij de
wiskundige inhoud. Zo heb ik laten zien dat Strabbe een (zelfs voor zijn tijd)
verouderde methode gebruikte voor het oplossen van kwadratische vergelijkingen. Ook schreef Strabbe over ’onloochenbare’ gevolgen van het delen door nul,
terwijl we deze gevolgen tegenwoordig met gemak verleggen.
Al met al heeft Strabbe met zijn werk een blijvende indruk achtergelaten in
de vorm van het Koninklijk Wiskundig Genootschap. Waarbij we Strabbe niet
moeten herinneren als de man die het eerste notulenboek kwijt maakte, maar
juist als de man die het genootschap mogelijk maakte door zijn onvermoeide
arbeid.
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Discussie
Ik heb in deze scriptie zo goed mogelijk het werk van Strabbe uiteen willen
zetten. Hierbij kon ik niet volledig zijn, aangezien niet alle boeken beschikbaar
voor mij waren. Ook heb ik niet altijd het geschiedkundige perspectief kunnen
geven, aangezien ik daarvoor niet genoeg kennis heb over de achttiende eeuwse
wiskunde. Dit was dan ook te breed om volledig te onderzoeken voor mijn scriptie. Hierdoor zijn er in deze scriptie ook verschillende interessante vragen naar
voren gekomen die meer onderzoek behoeven. Deze vragen wil ik hier graag
uiteenzetten.
Het is opvallend dat verschillende wiskundige tijdschriften, zoals Mathematische Liefhebberyen en Oeffenschool der Mathematische Weetenschappen, het
financieel niet redden in de achttiende eeuw. Toen hieruit het plan kwam om
een wiskundig genootschap op te zetten, werd dit wel succesvol. Zo succesvol
dat het Wiskundig Genootschap tegenwoordig nog bestaat. Waarom werkte de
opzet van een genootschap wel, terwijl een op zichzelf staand tijdschrift ter ziele
ging?
In hoofdstuk 5 schrijf ik over de verouderde manier waarop Strabbe de kwadratische vergelijkingen oplost. Interessant zou zijn om te onderzoeken hoe de
aanpak van zulke vergelijkingen in de tijd verandert is. Verder valt het op dat in
hoofdstuk 6 er wel gesproken wordt over de fluxie van het natuurlijk logaritme,
maar er niet gesproken wordt over de e-macht. Waarom werkte Strabbe wel met
het natuurlijke logaritme, maar sprak hij niet over de e-macht? Hoe werd dit onderwerp behandelt in de geschiedenis? Tevens spreekt Strabbe over delen door
nul. Interessant is om te onderzoeken hoe andere wiskundigen in de achttiende
eeuw tegen delen door nul aankeken en hoe dit met de tijd veranderde.
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Bijlage A

Publicatie overzicht
Dit overzicht bevat een lijst met de boeken die Strabbe heeft uitgegeven en de
verschillende werken waar Strabbe aan meegewerkt heeft. Deze lijst is gebaseerd op Van Haaften1 en deze heb ik aangevuld met extra gevonden boeken en
informatie.
Op deze pagina staan alle publicaties welke in naam van het wiskundig genootschap zijn uitgegeven en waaraan Strabbe heeft meegewerkt. Op de volgende pagina staan de boeken die hij zelf heeft uitgegeven en de boeken waar
hij aan meegewerkt heeft.
Alle werken zijn uitgegeven te Amsterdam met uitzondering van Schatkamer
der Koopmans-Rekenkunst, beide delen zijn uitgegeven door M. van Loopik en
TH. Meijer te Gouda en Boodegraaven. In verband met de lengte heb ik sommige titels ingekort.
Jaar
1782-1787

1782-1804

1793-1795
1796-1816

1798-1802
1798

1 M.

Titel
Kunst-Oeffeningen over verscheide nuttige onderwerpen der wiskunde (2 delen)
Historie der Wiskunde (4 delen)

Wiskunstige verlustiging (2 delen)
Mengelwerk van uitgeleezene en andere
wis- en natuurkundige verhandelingen
(2 delen)
Wiskunstig mengelwerk (2 delen)
Eerste Beginselen der Fluxie-Rekening

van Haaften, Het wiskundig genootschap, pp. 27-44.
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Uitgever
Erven van F. Houttuyn

Soort publicatie
Tijdschrift

Erven van F. Houttuyn
(deel 1) en P.G. Geysbeek
P.G. Geysbeek
P.G. Geysbeek

Vertaling

Tijdschrift
Tijdschrift

P.G. Geysbeek
P.G. Geysbeek

Tijdschrift
Eigen werk
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Jaar
1760
1760
1761
1769
1770-1772
1770
1770-1772
1770
1771
1772
1773-1780
1780
1787
1789
1789
1790
1790-1791

Titel
Gronden der algebra
Beginzelen der Géométrie
Aanhangsel tot het Exemplaarboekje van A. de Graaf
Het vernieuwde Licht des Koophandels
Oeffenschool der Mathematische Weetenschappen (2 delen)
Verhandeling over Rabdologia
Inleidinge tot de Mathematische Weetenschappen (2 delen)
Gronden der Meetkunst
Koopmans Onderwijzer
Uitvoerige Tafelen van de Ondeelbare of Prim-Getallen
Astronomie of Sterrekunde (4 delen)
Sterrekundige Tafelen door den Heere De La Lande
De voornaame Nederlandsche almanach voor het jaar MDCCLXXXVII
Een Redenvoering over het Problema van de Quandratura Circulli
Mathematische Uitspanningen
Almanach der verliefde Heeren en Juffrouwen voor het jaar 1790
Schatkamer der Koopmans-Rekenkunst (2 delen)

1793
1794-1802
1795-1803
1804
1806
1815

De vernieuwde Cyfferinge van Mr. Willem Bartjens
Eerste Beginselen der Arithmetica of Rekenkunst (4 delen)
Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden (deel 7 en 8)
Grondbeginselen der Driehoeksmeeting
Inleiding tot het Koopmans-Boekhouden
Verzameling van Rekenkunstige Vermakelijkheden

Uitgever
Jan Morterre
Jan Morterre
Jan Morterre
Jan Morterre
Jan Morterre
Jan Morterre
Jan Morterre
Jan Morterre
Jan Morterre
Jan Morterre
Jan Morterre
Jan Morterre
Verlem
notulen
P.G. Geysbeek en zoon
Verlem
M. van Loopik en TH.
Meijer
Adam Meyer
Elwe
J.A. Crajenschot
Elwe
Elwe
Elwe

Soort publicatie
Vertaling
Vertaling
Eigen werk
Tijdschrift
Eigen werk
Eigen werk
Eigen werk
Eigen werk
Vertaling
Vertaling
Almanak berekend
Uitgewerkt examen
Almanak berekend
Eigen werk

Eigen werk
Eigen werk
Eigen werk
Eigen werk

Bijlage B

Beroepsomschrijvingen
Hierbij een overzicht van de verschillende beroepsomschrijvingen van Strabbe
op de boeken die ik heb kunnen raadplegen. Deze lijst is dus verre van volledig
maar geeft wel een overzicht van de verschillende werkzaamheden van Strabbe
en hoe dit veranderde in de loop van de tijd.
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Jaar
1760
1770
1772

Omschrijving
Leermeester der Wiskunst te Amsterdam
Door een liefhebber van Mathematische Weetenschappen
Door een Beminnaar der Mathematische Weetenschappen

1773
1777
1780
1782

Mathematicus te Amsterdam
Mathematicus te Amsterdam
Mathematicus te Amsterdam
Lid en Secretaris van het zelfde Genootschap; Lid van de Hamburgsche
Kunstrekenings-lievende en oeffenende Societeit, tot aanmoediging en voortplanting der Mathematische Weetenschappen, en Leermeester der Wis- en Sterrekunde te Amsterdam
Leermeester der Wis- en Sterrekunde te Amsterdam

1787
57

1789
1790
1790

Lid en Secretaris van het Mathematisch Genootschap; &c, &c, en Leermeester
der Wiskunde te Amsterdam
Leermeester der Wis- en Sterrekunde te Amsterdam

1797
1798
1798
1799
1800

Lid van de Societeit der Kunst-Rekenaars te Hamburg, enz. en Mathematicus
te Amsterdam
Lid en Secretaris van het zelfde Genootschapl enz.
Mathematicus en Wynroeijer te Amsterdam
Mathematicus en Wijnroeijer te Amsterdam
Mathematicus en Wynroeijer te Amsterdam
Mathematicus en Wynroeijer te Amsterdam

1804

Mathematicus en Stad Wynroeijer te Amsterdam

Boek
Gronden der Algebra
Verhandeling over de Rabdologia
Uitvoerige Tafelen van de Ondeelbare
of Prim-Getallen
Astronomia of sterrekunde (deel 1)
Astronomia of sterrekunde (deel 3)
Astronomia of sterrekunde (deel 4)
Historie der wiskunde (deel 1)

Uitgever
Morterre
Morterre
Morterre

De voornaame Nederlandsche almanach
voor het jaar 1787
Mathematische Uitspanningen

Verlem

Almanach der verliefde heeren en juffrouwen voor het jaar 1790
Schatkamer der Koopmans-Rekenkunst
(deel 1)
Historie der wiskunde (deel 3)
Eerste beginselen der Fluxie-Rekening
Gronden der Meetkunst (tweede druk)
Eerste beginselen der Fluxie-Rekening
Het vernieuwde licht des koophandels
(derde druk)
Inleiding tot de mathematische weetenschappen (deel 1, tweede druk)

Morterre
Morterre
Morterre
Erven van
Houttuyn

F.

P.G. Geysbeek
en zoon
Verlem
M. van Loopik
en TH. Meijer
Geysbeek
Geysbeek
Elwe
Elwe
Elwe
Elwe

