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INLEIDING

Deze scriptie begint met een hoofdstuk over de werking
van de rekenliniaal. Met behuip van enkele instructieboe—
ken uit 1960 worden de belangrijkste bewerkingen met de
rekenliniaal voor gedaan. Hierdoor krijgen de lezers een
idee hoe inoeilijk het is om goed met de liniaal om te
gaan. In dit hoofdstuk wordt rijkelijk gebruik gemaakt
van figuren uit de boeken. Hierdoor lijkt het eerste
hoofdstuk een beetje rommelig. Dit is echter bijna niet
te voorkomen.

Het tweede hoof dstuk behandelt de geschiedenis van de
rekenliniaal. Wat is de aanzet geweest voor de uitvin—
ding? Welke personen waren bij de ontwikkeling betrokken?
Welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben een impuls
geven aan de rekenliniaalindUStrie?

In 1621 vond Oughtred de rekenliniaal uit, maar pas in
1962 mocht deze voor het eerst in het nederlands iniddel—
baar onderwijs gebruikt worden. Wat ging aan de invoering
vooraf? Waarom kwam deze zo laat? Welke gevolgen had dit
binnen het onderwijs? Gebruikt iedereen een rekenliniaal?
Deze vragen staan in het derde hoofdstuk centraal.
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1. DE WERKING VAN

1.1

DE REKENLINIAAL

De rekenliniaal

De rekenliniaal (slide rule) is een instrument dat het
rekenen vergeinakkelijkt. De liniaal is een voorloper van
de huidige elektronische rekenmachine. Met behuip van
logaritmen worden berekeningen omgezet in het schuiven
met twee verschillende logaritmische schalen.
In de twintigste eeuw werden verschillende rekenlinialen
gebruikt. Er zijn verschillende modellen met verschillen—
de schalen, maar dit zijn kleine verschillen, die voor de
betekenis en de werking van de rekenliniaal niets uitma—
ken. De rekenliniaal bestaat uit drie delen:(figuur 1.1)
1) de liniaal.

2) de schuif of tong die door het inidden van de liniaal
heen en weer kan schuiven.

de loper met haarlijnen die over liniaal en schuif

3)

verplaatst kan worden.

Als we de voorkant van zo'n rekenliniaal bekijken dan
zien we allerlei verschillende schaalverdelingen die zijn
aangegeven met letters. De achterkant van de schuif bezit
goniometrische schalen. De verschillende schaalverdelingen zijn afhankelijk van het type rekenliniaal. Bekende
schaalverdelingen zijn van Rietz en Darmstadt, inaar 00k
hier zijn-vele variaties van bekend.
Figuur 1.1 Rekenliniaal (Aristo-MultiRietz)
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De rekenliniaal bestaat in allerlei vormen.

Er worden

speciale rekenlinialen ontwikkeld voor bepaalde beroepen.
Het spreekt vanzelf, dat in elk yak met andere formules
voor berekeningen er bepaalde merken op de rekenliniaal
kunnen worden aangebracht om die berekeningen te vereenvoudigen. Bij de oppervlakteberekening van een cirkel is
bijvoorbeeld een apart streepje voor p1 op de loper
2

___

___________________________

aangebracht oin sneller en nauwkeuriger af te kunnen
lezen. De volgende figuur is een voorbeeld van een rekenliniaal met aangepaste schaalverdeliflgefl.
Figuur 1.2: Wasserrohr—Rechfler
•

•

•

Wasserrohr-Rechfler,
AWFSR722Ma

Für die Berechnung von Druckwasser und
Abwasserleitungefl mit rundem, eckigem
und ovalem Querschnitt für afle Rauhigkeiten. Oem Rechner Iiegt die Gleichung von
Coebrook zugrunde. Em ausfUhrliches
Anleitungsblatt mit Tabellen für Rauhigkeit,
Dichte, Richtwerte für FleiBgeschwifldigkeit.
Temperaturabhangigkeit und vielen
BerechnungSbesPieIefl gibt zusätzliche
Intormationen aus dem gesamten Sachgebiet.
KunststoffauSfuhruflg mit Etui
GrôBe: 4Ox2lOmm, BestNr. tWA 06075
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Wasserrohr-Rechner
.

In 1962 wordt de rekenliniaal voor het eerst gebruikt bij
de examens op de scholen voor het middelbaar onderwijs.
Op de technische scholen was de rekenliniaal toen al in

gebruik. Rond deze periode ontstaan er boekjes die de
werking van de rekenhiniaal beschrijven en uitleggen hoe
je met de-rekenhiniaal moet oingaan.

Er ontstaan verscheidene boekjes van ongeveer 40 blad—
zijden waarin de rekenkundige bewerkingen worden behan—
deld. Deze boeken kunnen naast de wiskundeboeken gebruikt
worden. De nieeste boeken inaken gebruik van geprogramifleer—
vele kleine stappen
in
is
stof
De
instructie.
de

(schakels) verdeeld. Aan het einde van elke stap volgen
enkele opgaven. Het antwoord wordt gelijk daarna gegeven.
Het is de bedoeling dat de leerling het antwoord eerst
afdekt en vervolgens de opgave iuaakt. Deze leervorm is
zowel geschikt voor zelfstudie als klassikaal gebruik. In
de boeken wordt aandacht besteed aan de nauwkeurigheid
van het aflezen, vermenigvuldigen en delen, kwadrateren
en worteltrekken, oppervlakte van een cirkel berekenen en
de reciproke schaal. Bij latere publikaties worden soms
ook nog de goniometrische schalen en de logaritmische
schalen besproken.
In de schoolboeken wordt weinig aandacht besteed aan de
rekenliniaal. In de Gids voor nieuwe wiskunde van Drs.
Lepoeter worden in de delen lilA, IIB en hA eén taak aan
de rekenliniaal gewijd. Hierbij wordt de rekenliniaal
gebruikt zonder dat het begrip logaritme duidelijk is. In
Algebra 7 van Geerts wordt de rekenliniaal behandeld in
het hoofdstuk logaritmen. Dit boek is geschreven voor de
3

——

onderbouw van het voorbereidend wetenschappelijk onder—
wijs. Er worden 6 pagina's gewijd aan de rekenliniaal en
dan eindigt de paragraaf met:
Er zijn tal van boekjes in de handel over het gebruik van de rekenliniaali wie de nodige handigheid
in het gebruilc van de rekenliniaal wil verkrijgen,
doet verstandig één ervan te raadplegen.
Enkele boeken, waaronder Analyse, van J. van Dormolen,
Denken, Doen en Begrijpefl van P.Laauwer en J.A. Muller en
Wiskunde Havo van H. Wiersma schrijven niets over de
rekenhiniaal.

Er zijn verschillende boekjes over de rekenliniaal gepu—
bliceerd. Van de meeste boeken zijn er ook ineerdere
drukken verschenen. (Zie bijlage A voor een overzicht)
HierdOor ontstaat het vermoeden dat de rekenliniaal
veelvuldig gebruikt is. Uit gesprekken met (oud-)wiskundeleraren is echter gebleken dat de rekenliniaal in hun
lessen niet vaak gebruikt is. Ze waren er wel, maar
werden eigenlijk zelden gebruikt. Misschien is de reden
voor de vele publikaties dat veel van die boeken voor één
Hemmi,
(Faber,
soort rekenliniaal geschreven werden.
Aristo)

Een andere verklaring is dat het gebruik van de rekenhi—
niaal niet of summier in de schoolboeken wordt behandeld.
De leerlingen krijgen dan onvoldoende vaardigheid ont goed
met de rekenliniaal te kunnen omgaan. Een docent behandelt vaak alleen de stof die in het leerboek staat. Als
er niets over een rekenhiniaal wordt geschreven gaat de
docent dit 00k niet behandelen.

In Engeland is het gebruik van de rekenliniaal in de
schoolboeken opgenolnen. In School Mathematics Project,
een schoolboek dat indertijd door ongeveer 75% van de
scholen werd gebruikt, wordt in deel 2 een hoof dstuk
gewijd aan de werking van de rekenliniaal. In dit hoofdstuk wordt eerst natuurlijke groei en vervolgens het
verband tussen een meetkundige nj en een rekenkundige
nj besproken. Daarna wordt de werking van de rekenliniaal besproken. De term logaritme wordt dus nog niet
gebruikt.

De Aristo-fabriek heeft

verschillende boekjes over de

Duitsiand zijn er
allerlei boekjes uitgegeven. In deze boekjes, van onge—
veer 20 bladzijden, staan artikelen over het gebruik van
de rekenliniaal en worden de laatste inodellen van de
rekenliniaal onder de aandacht gebracht. (reclame)
gratis verspreid.
00k in Nederland werden deze boekjes
De boeken verschijnen ongeveer om de 8 inaanden. In latere
rekenhiniaal

uitgegeven.

Vooral

in

jaargangen worden de artikelen over het gebruik van de

rekenliniaal

steeds

specifieker.
4

(iteratie,

normale

verdeling, statistiek, lineaire vergelijkingen).

In de boekjes over het gebruik van de rekenliniaal wordt
veel aandacht besteed aan de nauwkeurigheid en aan het
aflezen van de waarden. Voordat de rekenhiniaal gebruikt
werd maakte men gebruik van logaritmische tafels in 4
decimalen. De rekenliniaal is op drie cijfers nauwkeurig
(figuur 1.3), dit is meestal ruimschoots voldoende. In
vele
technische berekeningen,
waarbij
meetresultaten
noodzakelijk zijn, is een grotere nauwkeurigheid zinloos.
Figuur 1.3:Aflezen van de rekenliniaal [Geerts;p.6]
8.

Voor we gaan vermenigvuldigen met de rekenliniaal gaan we een aantai afleesoefeningen doen. Het aflezen is éên van de
moeilijkste dingen bij het werken met een
rekeni iniaal.
1.3
1.4

jj III
i

Het

I

I

1685, ookgoed

I

I

pijltje staatbij
de Iaatste 3

1323;

I

1.7

1.6

i

I

is natuurlijk ge—

schat.
Het

pijltje staatbij

1684 of 1686

het woord vooraf van Werkboek rekenliniaal geschreven
door de heer Velders staat over de nauwkeurigheid van de
rekenliniaal het volgende geschreven:
Werken met de rekenliniaal vereist naast handigheid
de grootste mate van nauwkeurig'heid bij instellen,
bij at lezen en bij het schatten van de grootte van
het antwoord; d.i. bij de plaatsbepaling van de
komma c.q. bij de bepaling van het toe te voegen
aantal nullen.
In

In

Werken met een rekenlinjaal van W. Geerts wordt een

rekenliniaa]. van 25cm aanbevolen, omdat de lengte van de
schalen belangrijk is voor het nauwkeurig aflezen. Door

langere schalen te gebruiken is er meer onderscheid te
maken in het aflezen van de getallen die langs de schaal
staan. De meeste rekenlinja].en die op scholen zijn ge—
bruikt hebben een lengte van 25 centimeter.
Figuur 1.4:Aflezen van de rekenliniaal [Lock;p.71]
de schaalverdeling. Deze bepalen mede de nauwkeurigheid van het te bereiken resultaat. Elke gebruiker maakt afleesfouten. We
willen het gevoig van een afteesfout van 0,1 mm nagaan.
Met hoeveel mm komt de afstand tussen twee opvolgende strepen op de L-schaal
Elke liniaal heeft kleine fouten in

ongeveer overeen?

500 streepafstanden komen overeen met 25 cm. Eên slreepafstand this mel 0,5
mm.

5

1.2 Rekenen met een rekenhiniaal

In dit hoofdstuk leert u de rekenliniaal te hanteren bij
enkele belangrijke rekenkundige bewerkingen. Hierbij wil
ik benadrukken dat het werken met de rekenhiniaal niet zo

makkelijk is als het eruit ziet. Om artikelen over de
rekenliniaal en dit versiag goed te begrijpen is het aan
te raden om dit hoofdstuk te hebben doorgewerkt.
1k heb ervoor gekozen out met behuip van vier verschillen—
de boeken de werking duidelijk uit te leggen. Er wordt
gewerkt met afbeeldingen en teksten uit de volgende
boeken:

1 Bruno Ernst, Snel werken met de rekenhiniaal, Amsterdam
1972

2 W. Geerts, Werken met een rekenliniaal, Rotterdani 1968

3 D.J. Lock & F. Bouman, De rekenliniaal gebruik en
toepassing, Culemborg 1969
4 N.W. Velders & A. Kuijpers, Werkboek rekenhiniaal,
Groningen 1972

Deze boeken maken alle gebruik van geprogrammeerde in—
structie. Werkboek rekenhiniaal is geschreven voor de
liniaal Wolters—Noordhoff No.112. De andere boeken zijn
niet geschreven voor een merk rekenhiniaal. De afbeeldingen van Geerts zijn echter wel van een Aristo—rekenhini—
aal. De schalen die hier gebruikt worden zijn echter op
elke rekenhiniaal te vinden.
In Snel werken met de rekenhiniaal en in De rekenhiniaal
gebruik en toepassing, worden de rekenregels van de
logaritmen besproken en hierinee wordt de werking van de
rekenliniaal verklaard. Dit gebeurt in de andere boeken
niet. De afbeeldingen over de werking van de rekenhiniaal
komen uit Snel werken met de rekenliniaal. De reden
hiervoor is dat deze methode bij de uitleg geschiktere
plaatjes gebruikt.

6

vernienigvuldigefl

Hiervoor worden de C—en D—schalen gebruikt. De C-schaal
zit op de schuif en de D-schaal zit op de liniaal. Op
beide schalen is gebruik gemaakt van een logaritinische
schaalverdel ing.

Figuur 1.5: De schalen van de rekenliniaal
[Geerts;bijlage]
A - VASTE KWADRAAT$CHAAL
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Figuur 1.6:Een logaritmische schaalverdeliflg (Ernst:p.54)
Ala op de C-.chaal hat getal a sisal aangegeven. is de afitand van hat begin
van de schul tat hat punt waatbij de a siSal gelijk san logo (fig. IS.!).

'— I.. •
lIg. l.1.l

Figuur 1.7:Theorie van het verinenigvuldigen en delen met
behuip van een rekenliniaal [Ernst;p.54]
i'ernwnigvidditen

Fig. 15.2 loom ons de rekenliniaal. ingesteld voor de vermcnigvuldiging
a b. We kztn de uitkomst .r bij ccn punt van de D-,chaal. dat op can
log
arstand log a + log iS van bet beginpunt ligI. Omdat log a + log 13
ob. moat op deze plaats bet getal ab op de D.schsal IC vinden zijn.

__I0I
a

Iog..S.g'

Fl,. 1.12

Deten

Un fig. 15.3 blijkt. dat we de utkomst aflezen op de D-schaal, dãár wsar
de a(stand tot bet beginpunt gelijk is san log a—log 13. Nu is dii gelijlt san

log -L. zodat we daar bet gaul ± op de D-schaa! vinden.

_—log 0— 3055

F,, ISi

7

155 I

Figuur 1.8: 2,4*1,9 met de
rekenhjnjaal [Geerts;p.j.oj

19.

Neem flu een reken1jnjJ en plants de 1
van

de bewegende hoofdschanl C (zie
ook figuur
3 van de bijiage) boven
de 2,4 van de vaste
hoofdschanl D. Zet de haarlijn van de loper
boven de 1, 9 van de bewegende hoofdschanj

C en lees het daaronder staande getal
op de
'aste hoofdschaal D af. Dit getal moet zijn
456. Met deze zelfde stand van de liniaaj
doen we nog 2 oefeningen. Gebruik of de
624 (623 — 625)

2520 (ook 252

is goed)

bijlage figuur 3 of een echte liniaal.
Onder de 2,6 van C staat op D
Onder de 1,05 van C staat op D

Bij het afstellen en aflezen van de
juiste waarden is de
loper met de haarljjn een
erg
handig
hulpmjddel. In De
rekenhjnjaal gebruik en
toepassingr wordt daarom
00k
aandachtbesteed aan de loper.
Figuur 1.9: lIet gebrujjç
van de loper [Lock;p.7J
bet begin zal dit aflezen je flog wel
wat macill kl geven, maai op den duur
word je daar we! handig in. Een
mooj bWpmjddol vinden we in do loper
zichtige plastic gedeelte van de
liniaaj), waarop ongeveer in bet midden (bet door.
Streep staat, die we haarlijn zullen
een verticale
noernen.
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We gebrujke deze loper als volgt:
Als we willen uitrekenen hoeveel 1,7
Plaatsen we do I van do C-schaaj
x 3 is, dan
boven
do 1,7 van do D-schaaj, verkort
hierna plaatsen we do haarlijn op do
CIDI,7;
3 van do C-schaaj, verkort
dat do haarlijn boven do 5,1
h -÷ C3; Jo act flu
van de D-schaaj staat en dit is bet gezoche
Verkort geven we deze gehele vermenJgvwdjgig
antwoord.
flu als volgt weer: / CIDI,7/h — C3
/zD/.

/

8

I
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Tot flu toe lijkt de rekenliniaal erg eenvoudig. Je stelt
de 1 van de schuif in op een getal waar je ntee verntenig—
vuldigt en leest af bij het andere getal. Om de waarden
goed af te kunnen lezen kun je gebruik inaken van de
haarlijn op de loper. Uit de volgende afbeeldingen blijkt
echter dat dit niet altijd het geval is.
Figuur 1.10: Afvallen van de rekenliniaal [Lock;p.9]
hebben flu wat vermcnigvuldigingen uitgevoerd, maar deze sommetjes waren
allemaal pasklaar. Kijk maar naar het volgende voorbeeld:
/.Totjeschrikzuljebemerken,
I
Breken3 x 5.A1svolgt:/ClD3/h—
dat je van de liniaal "afvalt"
\Ve

Geen nood! We plaatsen de 10 van de C-schaal boven de 3 van de D-schaal en we
Iczen af onder de 5 van de C-schaal. We vinden daar 1,5. Dit is natuurlijk niet juist,

15 en niet 1,5. We moeten hierbij bedenken dat de rekenliniaal de

ant 3 x 5

di flnaal g.lcp,n-,
3x5ms**t zo
5
van
C

0
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cyfers van het antwoord geeft, maar niet de plaats van de komma. De plaats van de

komma moet je bepalen door het antwoord te schatten. Op dit schatten komen we nog
uitvoerig terug.
Ats je dus met CI nict "uitkomt", stap je op ClO over. Op den duur zie je vanzelf

anneer je met Cl of met ClO moet werken.
Bereken 3,2 x 6.

kunt niet altijd Cl gebruiken. Voordat je gaat rekenen
inoet je eerst bepalen welke kant van de schuif je moet
gebruiken. De uitkomst is 00k niet altijd betrouwbaar,
soms inoet je de komina zeif op de juiste plaats zetten.
13e

Figuur 1.11: Eerst de uitkomst schatten [Geerts;p.11)
1,8 = 5,76.
Stel Uw Iiniaal in voor deze berekening
32 x 1,8 = 57,6.
bedenk nu

23. We berekenden al 3,2 X

576

504

en

32X 18 =.
Alle drie de berekeningen gebeuren op de
rekenliniaal op dezelfde manier. De rekenliniaal houdt geen rekening met de komma's.
De orde van grootte schatten we zeif. Bereken
. (2x200=400).
2,4x210=

9

Delen

Omdat delen het omgekeerde is van vermenigvuldigen zullen
de berekeningen op dezelfde manier op de rekenliniaal
uitgevoerd moeten worden. Wat gebeurt er flu als de bere—
kening van de liniaal afvalt?
Figuur 1.12: Delen [Velders;p.14]
Delen

is van verrnenigvdign de
trvers. bewerking.

2x3=

6 : 3 = 2.

6

Daarom gaat op de rekenliniaal

deie, in omgl'ced ruchtirg van vQrmergvulthgen (fig.1).

Voorbeelden:

a. 96.8 : 60,5 =

op de rekenliniaal:

. 968

schatting:
90 : 70 en 100 : 60
9

:

7

7

10

:

6
2

6

1.3

1.67

605

schuif
605 van C
boven
op D.
lees onder
van C
1

af

160 op D.

96,8 : 60,5 = 1,6

Figuur 1.13: Afvallen van de rekenliniaal [Geerts;p.15]

7 50

0.565 of 0,564

39. Ook bij delen komt het voor dat de hoofdschaal te kort is. Stel Uw liniaal in op
dan staat er tegenover de 1 van de tong geen
getal meer, lees nu af tegenover de 10 van
de tong.
. We hebben dus (zonder
Antwoord
de tong te verschuiven) over de schaallengte verschoven.
Bereken

1 75
——— =
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Kwadrateren en worteltrekkefl

Voor het kwadraterefl van getallen is op de ineeste reken—
linialen een aparte kwadraatschaal aanwezig. Hierdoor is
het berekenen van een kwadraat erg eenvoudig. 00k bij het
kwadratererl moet je constant de grootte van de uitkoinst
schatten.

Figuur 1.14:RekenregelS van kwadrateren en worteltrekken
[Ernst; p.55]

wadraterrnc,, wo,iettretthen
en B-ichaal v4nden we de C- en

D-,cbe*l op de hclft verkleind
tenig. SiaM boven bet getal a van de C4ct%aal. op de B-.th*aI bet getal x
log rn,
(fig. 15.5). dan mogen we ichrijven: log x — 2 log a of log x
at en eveneensa — Vi.
waaruit voigi: x
Met can analoge redenenng kunnen we bet tot de derde machi vetheflen en
bet dcrdemachtswoiteltrekken met bebuip van de K-rnchul verklazcn.

Op de A.

,—_——__Iog •

St

a

••

C

'—.————l., •

Fir. l.3

Figuur

1.15: Kwadrateren met behulp van de rekenliniaal

[Geerts;p.17]
48.

100

6.25

We gaan flu eens kijken naar de schalen A
en B (zie bijiage figuur 1). Deze schalen
, het zijn kwazijn becijferd van 1 tot
draatschalen. Schaal A staat boven schaal D
en schaal B staat op dezelfde manler boven
schaal C.
Als we het kwadraat van 2,5 wIllen weten,
dan zetten we de haarlijn boven de 2, 5 op
schaal D en lezen af onder de haarlijn op
schaal A.
2,52 =

enkele rekenhinialen is er een derdemachtsschaal
aanwezig. In Werken met een rekenliniaal van Geerts wordt
in tegenstelling tot de andere boeken de werking van de
K-schaal niet behandeld.
Het worteltrekken, de inverse bewerking van het kwadrate—
ren, is jets minder eenvoudig. We moeten eerst bepalen
welke waarde we nemen. Stel we willen de wortel van 233

Op

bepalen. Deze waarde staat niet op de liniaal en dus
inoeten we de komina verplaatsen. Welke waarde neinen we flu:
2,33 of 23,3? Bij het kwadrateren hadden we dit probleein

niet, want 1022=10404; 10,22=104,04 en 1,022=1,0404. Met
behuip van een schatting kunnen de konuna plaatsen en
hebben we geen problemen. Er is wel een verschil tussen
'2,33=1,526 en23,3=4,827. (/233=15,26) (Zie figuur 1.16)
11

makkelijk

Kwadrateren
1.16:
Figuur
moeilijk? [Lock:p.29]
Zoals

en

worteltrekken

je ziet, is kwadrateren heel gemakkelijk. Met worteltrekken moeten we echter

heel voorzichtig zijn!

s1100 X V2,23 = lO/2,23.

Om V223 te bepalen herleiden we s1223
Bereken V223.

Figuur

1.17:

Worteltrekken

met de rekenliniaal

[Velders;p.38]
De grootte van de wortel schatten we door het getal

links 1n de komma ér rQchts ervan
te verdelen in groepjes van 2 cijfers.
Met elk groepje van twee cijfers

één cijfer

correspond ee r t

in het getal

in de .orteI.

Het wijst ons tevens de weg op welke heift van de A-scha we moeten instellen.

linkervakje één cijfer:
linkerhelft van A.

linkervakje twee cijfers:
rechterhelft van A.

Voorbeelden:

Op de rekenliniaal:

linkerhelft van A: rechterhelft van A:

=
68521 =

685

, lees af onder haarlijn op D:

262.

schuif haarlijn op A boven :

'685'

Y68521

262

.

6852l17 =
685217

685
828

685*

v'685217=

828

Het worteltrekken is dus lastig. Toch denk ik dat hier in
de praktijk weinig leerlingen moeite mee hebben. Met
behuip van een eenvoudige schatting kun je bepalen welke
kant van de rekenliniaal je moet gebruiken en dan is de
oplossing al geen probleem ineer. 00k kun je een schatting
gebruiken om het antwoord te controleren. Bijvoorbeeld
als ik de wortel van 233 wil bepalen en 1k stel de reken—
liniaal verkeerd in. 1k gebruik dan de wortel van 23,3.

1k lees dan af 4287. Als ik dan 4,2 neem, waarvan het
kwadraat ongeveer 16 is of 42, waarvan het kwadraat
ongeveer 1600 is dan zie ik dus dat ik de verkeerde
waarde heb ingesteld. Dan zou ik de rekenliniaal nog een
keer nioeten gebruiken en ik stel deze in op de wortel van
2,33. Het antwoord is 1526. Nu is het antwoord 15,26 en
dat kan 1k controleren door het kwadraat van 15 te bere—
kenen (is 225).
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Oppervlakte van een cirkel
Figuur 1.18: Oppervlakteberekefliflg van een cirkel
[Geerts p. 22]
67A.

21,2 of 21,3

De formule voor het opperviak van een
cirkel is 0 = . d2, waarin d de diameter van de cirkel voorstelt en ii het getal
p1, dit is (afgerond) 3, 14. Dit getal ii
staat op de liniaal aangegeven. Het opperviak van een clrkel met middellijn 5,2
is dus - 5,22. We berekenen dit als
volgt: haarlijn boven 5,2 van schaal D,
overgaan naar schaal A (kwadrateren), flu
de 4 van schaal B onder de haarlijn, aflezen tegenover de ii van schaal B (gecombineerde deling door 4 en vermenig. Op de
vuldiging met ii). Aflezing is
meeste lopers is voor deze oppervlakteberekening een streepje aangebracht. Als

de haarlijn boven 5,2 gezet is, staat het
-

oppervlaktestreepie boven 21,2 van schaal
A.

oppervlakte

van een cirkel is dus
kenmerken
staan
al op de liniaal
erg eenvoudig. Soinmige
haarlijn).
00k bij
of loper aangegeven (Bijv. pi, extra
oppervlakte
de bepaling van de diameter uit een gegeven
is rechts van de haarlijn op de loper een extra lijntje
aangebracht. Op deze manier is er in de geschiedenis van
de rekenliniaal verscheidene malen gebruik gemaakt van
bepaalde kenmerken van functies, die nodig waren voor het
beroep of berekening waar de rekenliniaal gebruikt werd.

De berekening

van de
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1.3 Conclusie

zijn er verschillende
soorten berekeningen uit te voeren. Zo ontstaan er ver—

Met behuip van de rekenliniaal

schillende schalen, zoals x3, log(x), log (log(x)),
sin x, etc.

Er is veel vaardigheid nodig om goed met de rekenliniaal
te kunnen omgaan. Het is dan ook nodig om regelmatig met
een rekenliniaal te werken. Dit wordt 00k geschreven in
de verschillende rekenboeken.
Complexe berekeningen zijn ook goed uit te voeren met de
rekenliniaal. Bijvoorbeeld (3. 4)/S. op de liniaal is dit
eén doorgaande handeling. Eerst kun je 3. 4 berekenen en
vervolgens de schuif verschuiven tot de 5 van de schuif
boven het tussenantwoord 1,2 staat. Dan kun je het ant—
woord aflezen op de liniaal. Je blijft met de getallen
rekenen en 00k de tussenantwoorden blijven zichtbaar. Dit
is een van de redenen dat men in het begin liever een
rekenliniaal gebruikte dan een elektronische rekenmachi—
ne. Bij de rekenmachine toets je wat knoppen in en het
antwoord staat er, zonder tussenresultaten.

Het gebruik van de rekenliniaal is niet zo eenvoudig:
veel schuifwerk, de moeilijke afleesbaarheid, de grootte
van de uitkomst eerst zeif schatten en veel schalen. Toch
kan dit hulpmiddel erg veel tijd besparen. Om de methoden
te vergelijken wordt 23.9. 2.78 op drie verschillende
manieren berekend: 1) schriftelijk, 2) gebruik logarit—
mentafel en 3) gebruik rekenliniaal.
Figuur 1.19: Schriftelijk [Jager;p.46)

23,9

•s,;'t

4 73

'.91.2

Figuur 1.20: Logaritmentafel
We zoeken de logaritine van 2390 (is 3,37839) en die
van 2780 (is 3,44404) op. Vervolgens tellen we de
waarden op (is 6,82243) en bepalen bij welk getal dit
hoort (6644). Via de schatting 25*2,5=62,5 kunnen we
flu het antwoord bepalen (66,44)
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Figuur 1.21: De rekenhiniaal [Jager;p.46]

Z74

I

I

I

231

I

,

•

66

ik flu deze drie methoden met elkaar vergelijk dan
moet ik constateren dat ik met de drie methoden niet erg
handig ben. Net werken met de rekenliniaal lijkt het
makkelijkst en het sneist. De eerste methode vergt veel
6
schrijfwerk (22 cijfers, 9 vermenigvuldigingen en
optellingen). Net voordeel is dat 1k de berekening ten
alien tijde kan controleren. De tweede iuethode is makke—
lijk, iuaar het opzoeken kost toch nog wel wat tijd. De
logaritinen staan meestal verspreid over drie verschillen—
de bladzijden. Je kunt de berekening echter alleen niaar
controleren door de tussenwaarden op te schrijven en deze
te controleren. De derde methode is handig en snel. Je
stelt de waarden in en kunt afiezen. De berekening is
echter niet te controleren, inaar met een rekenliniaal kun
je dit snel opnieuw doen.

Als

De nauwkeurigheid lijkt samen te hangen met de sneiheid
van de inethode. De eerste methode is het nauwkeurigste.
De nauwkeurigheid van een logaritmentafel is afhankelijk
van het aantal deciinalen die de tabel geeft. (meestal 4
of 5) De rekenliniaal is op drie cijfers nauwkeurig. Als
we bovenstaande berekening echter vergelijken blijkt dat
een grotere nauwkeurigheid niet nodig is. De waarde van
23,9 heeft een decimaal en dus moet het antwoord ook in 1
decimaal.
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2. DE GESCHIEDENIS VAN DE REKENLINIAAL

2.1 De opkomst van het rekenen
De kennis van het Italiaanse handelSrekenen en die van de

Arabische cijfers verspreidt zich in de vijftiende en
zestiende eeuw naar het noorden. In Lübeck en Hamburg
ontstaan de eerste Duitse rekenscholen. In 1518 en 1522
worden door GrainmateUs en Riese de eerste Duitstalige
rekenboeken geschreven. Daarna worden ook in Frankrijk
rekenboeken uitgegeven. De bekendste is L'Arithmétique
van Trenchant in 1858 in Lyon uitgegeven. Nederland wordt
een centrum van coininerciële rekenactiviteiten (boekhouden
etc.). Holland groeit uit tot de grootste handeismogendheid van de wereld. De reizen naar het Oosten, de Indië—
vaart en de koloniale handel zorgen voor een grote bloei
van de rekenvaardigheid van de burgerij. Deze periode
staat ook bekend als de Gouden Eeuw.
In Italië ontstaat in de vijftiende en zestiende eeuw een
groep ingenieurs die erg praktisch bezig zijn. Ze houden
zich bijvoorbeeld bezig met het bouwen van vestingwerken
en het aanleggen van kanalen. Door de vaak voorkomende
onderlinge oorlogen van verschillende Italiaanse steden
worden de ingenieurs steeds belangrijker. Net als de
eerder genoemde rekenmeesters schrijvefl de ingenieurs hun
werk niet in het Latijn, maar in de volkstaal.
Na de uitvinding en de toepassing van buskruit bij vuur—
wapens, leidt de opkomst van de artillerie er toe dat de
eenvoudige xniddeleeuwse vestingwerken verbeterd moeten
worden.(±1520) Architecten specialiseren zich in het
bouwen van verdedigingswerken voor de strijdende partij—
en. De kennis van de Italiaanse vestingbouwers verspreidt
zich naar het noorden van Europa. Er was een duidelijke
noodzaak om de kennis toe te passen. De Nederlanden zijn
in oorlog met Spanje en vanaf 1577 beginnen de Spaanse
troepen de zuidnederlandse steden in te neinen.
Prins Maurits had veel belangstelling voor de wetenschap—
pelijke behandeling van technische vraagstukken in de
oorlog. Op aandrang van Prins Maurits werden in Den Haag
de singelgrachten rond de stad gelegd. Technische kennis
moest worden verkregen en verspreid voor het ontwerpen en
aanleggen van grachten, wallen en forten. Simon Stevin
(1548—1620),

ingenieur in dienst van Maurits en leer—

meester van de Prins, heeft enkele werken over fortifica—
tie of sterktebouw en de rekenkunst (o.a. boekhouden)
geschreven (zie pagina 18). Er ontstaat vraag naar een
opleiding voor ingenieurs. Maurits gaf aan Simon Stevin
de opdracht om een uitvoerige en gedetailleerde instructie te maken voor een ingenieursopleiding die in de
nederlandse taal gegeven werd. Dankzij Maurits werd in
1600 in Leiden een aanvang gemaakt met zo'n opleiding. In
deze opleiding werd de kunst van het rekenen, de land—
16

meetkunde en fortificatie onderwezen. (Zie bijiage C voor
de volledige instructie van Stevin en de inhoud van de
vakken)

De rekenvaardigheid is in de zestiende en zeventiende
eeuw erg belangrijk geworden. Er ontstaan verschillende
werken over de rekenkunst. Eén daarvan is van de Augus—
tijner monnik Stifel (1487—1567). In een publikatie uit
1554, Arithmetica Integra, schrijft hij over de relatie
tussen een xneetkundige en rekenkundige nj.
1(x)

...

x

—3

—2

—1

0

1

2

3

4

1/8

1/4

1/2

1

2

4

8

16

Voor deze beide rijen geldt de volgende relatie:
1(x1) + 1(x2) = f(x1 * x2)

We zien hier, dat niet behuip van de twee getallenlijnen
het produkt van twee getallen gevonden kan worden zonder
de vermenigvuldiging uit te voeren. Nemen we bijvoorbeeld
x1=8 en x2=16 dan blijkt f(8.16)f(8) + f(16). We hebben
namelijk:
8

•

16

128
t

1

3

+

4

=

7

Op het gebruik van deze regels berust ook het gebruik van
de rekenliniaal. Stifel's berekening is niets anders dan
de 2log(x). Stifel bleef in plaats van de term logaritnie
te gebruiken spreken over 'exponenten.' Stifel maakt geen
gebruik van de tussenliggende getallen. De 2log(14)
bestaat volgens Stifel niet. Hierdoor was het nog niet
mogelijk om alle berekeningen handig uit te voeren.
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2.2 De uitvinder van de logaritmen

In 1614 verschijnt het eerste boek over de logaritme.
publiceert
John Napier (1550—1617), een schots edelman,
canonis.
De
iogarithmorum
in 1614 Descriptio mirfici
zwitser Joost Burgi (1552—1617) heeft in 1620 een boek
Arithmetische und
over de logaritmen gepubliceerd:
unter—
grundlichen
Geometrische Progresstabuien sambt
richt,

wie soiche nutziich in alleriei Rechnungen zu

gebrauchen und verstanden werden soil. Bürgi heeft zijn
logaritinentafel uitgerekend in de jaren 1603—1611, maar
pas in 1620 gepubliceerd. Omdat Napier de verspreiding
van de logaritmen heeft bevorderd en de eerste logarit—
mentafel heeft gepubliceerd wordt hij gezien als de
uitvinder van de logaritme.
Napier's definitie van logaritnien is op ineetkundige rijen
gebaseerd. Het grondtal van deze logaritme is bij benadering gelijk aan het getal l/e. In sanienspraak met Henrey

Briggs (1561-1630), een hoogleraar wiskunde aan Gresham
College in Londen, verandert Napier het grondtal van de
logaritmen in het getal 10. Bij de eerste ontmoeting
tussen deze twee heren was er sprake van zo'n grote
wederzijdse bewondering dat Briggs en Napier elkaar 15
minuten hebben aangestaard zonder één woord te zeggen.
[Nijholt;p. 38;Horsburgh;p. 11]

Napier hield zich in zijn vrije tijd voornamelijk bezig
met wiskunde. De belangrijkste drijfveer in Napier's
werken was: de omslachtige berekeningen van de astronomen
te verininderen. Napier kende de meeste oude en nieuwe
werken over de wiskunde. Uitdrukkelijk vermeldt hij:
Euclides,

Regiomontanus,

Copernicus,

Stevin,

Reinhold,

van Lansberge, Pitiscus en Adriaen Metius. Simon Stevin
heeft in zijn werken aangegeven dat hij de werken van
Stifel en Trenchant heeft gelezen. Napier is dus in
aanraking gekomen met bepaalde gedeelten van Stifel's
werken.
jaar na de introductie van de logaritmen heeft
Briggs tabellen gepubliceerd waarin de logaritme van de
getallen 1—20.000 en 90.000—100.000 in 14 decimalen is
uitgewerkt. In 1626 werden door de Nederlandse landineetGoudse
kundige Ezechiel de Decker (1603—1646) en de
wiskundige Adriaan Vlacq (±1600-1667) de logaritme van de
getallen 20.000—90.000 gepubliceerd in het boek: Eerste
deel van de nieuwe telkonst, inhoudende verscheyde manie—
ren van rekenen, waer door zeer licht konnen voibracht
worden de Geometrische ende Arithmetische questien. Op
elke pagina staan 150 logaritmen, het boek heeft 667

Tien

pagina's.
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In één van zijn brieven schrijft de beroemde astronoom
Kepler (1571—1630):

"Er is sprake van een schotse Baron (zijn naam ben
ik vergeten) die uitstekend werk heeft verricht door
het omzetten van vermenigvuldigen en delingen naar
optelling en af trekking... (1617)" (Nijholt;p.35]

Het rekenwerk dat door Kepler verricht moest worden was
erg omvangrijk. Van alle astronomische meetgegevens moest
met grote precisie elke astronomische hypothese worden
nagegaan. De berekeningen namen zo'n 900 foliobladen in
beslag. Geen wonder dat hij erg blij was met een vereen—
voudiging van al het rekenwerk. Kepler beschrijft in zijn
werken alles, denkstappen, problemen die hij tegenkomt,
de fouten die hij maakt etc. In zijn aantekeningen staan
ook voortdurend noodkreten, gericht aan wiskundigen om
hulpmiddelen te verschaff en die zijn werk kunnen ver—
lichten. Van oudsher werd er in de astronomie al veel
gerekend. Het meeste rekenwerk zit in de berekening van
de trigoniometrische tafels, tabellen met waarden van
sinussen, cosinussen en andere functies van hoeken die
nodig zijn bij het berekenen van afstanden tussen punten.
De ontwikkelingen binnen de astronomie stimuleren de
andere wetenschappen, in het bijzonder mechanica, de
wiskunde en de rekenkunst.
Figuur 2.1: Johannes Kepler [Dixon;p.26]
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Figuur 2.2: Berekening van Kepler (Frisch;p.822]
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Ad diem 21. Oct. in inanuscriptii biec tantoin depreheudimus ad Nro. I. pertinentia.

et Novam 4' 7'!,'. Sit f latitudo 9' sept.,
TengnagUus notavit inter
longitudo 21° 16' ,?, latitudo
1 4° 7' 30", compi. 85' 52' 30" — 99741
Novae 1' 56' — ' 88' 4'
9

9

88. 13 —
87. 55 —

99732 19

99952
99934
18

9994

i9
51

513

9

99943

99789 —

860
3.

16' 40"
43. 20

21.16
17.

511

7881 7

,P

32. 40 ,?.

88 89

Nocebit latitado major.

Memini, me bic solum observasse non 4° 7t/. sed 40 0', uno plus minusque
alternis, quod non recte quadrat; fuit init.ialis Tengnaglii sotius, et Jove tuisso

ad alia necessaria sumus contersi. Rursuin autem hic prodest nobis, Jon tantum 10
adimere. (Comp. *nnot. praeced. N. I. in fine.)
Calculus, quem adhibet Keplerni ad obser,stlones in terto propositas, Item ut superior
non plane accursns est, dum pro triangulo obliquangulo ntitQr eodetn rectangnlo. •Pro.
cessus Tychonicos geaeralis, quem dicit ad Nro. III. 14cm cit _prosthaphzereticus, isqu.
quaesituzn hoc dat:
cos. differentsae locorum =

cos. 16' 52' — sin. 11' 30' )< sin. 1' 56'
çosln. *1' 30' >( cosin. jO 59.
log, sin. 11° 30'

log, cog. 11° 30' = 9,9911927
log, cog. 10 56' = 9.9997627
log. 0,950256

=

log, sIn.

1' 56'

=
=

9,9909454

èos. 160 52'
=
9,9778407 — 10 ,
=
N. 0,8277570—3
9,9909454 — 10
9,9868953 — 10 — log. cos. 14' 0' 17"
3. 42. 20

,

9,2996553
8,5281017

7.8277570
0,966982
0,006726

0,950256

17. 42. 37 pc".

In zijn brief schrijft Kepler dat de vermenigvuldiging en
deling wordt oxngezet in optellen en aftrekken. Dit komt
door de hoofdeigenschap van logaritinen, namelijk
log a + log b = log ab.

In het volgende voorbeeld wordt uitgelegd hoe

je met

behulp van de logaritmen en logaritmentafelS kunt verme—
nigvuldigen. Deze voorbeelden heb ik zeif bedacht en
uitgewerkt met behuip van het tabellenboek Rekentafel
Abacus Grauische logaritmentafel van Ir. J.B. Obbink uit
1957.
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Voorbeeld 2.1:
Stel we willen 72.166 uitrekenefl. We zoeken de loga—
ritme van 72 en die van 166 op in een tabel (1.85733
resp. 2.22011). We tellen de logaritmen op (is
4.07744) en zoeken in de tabel op bij welk getal dit
hoort (11952) en dit is het resultaat van de niet
uitgevoerde vermenigvuldiging.

Als we 2,3.6,5 willen uitrekenen kunnen we niet
rechtstreeks gebruik inaken van de tafels. We zoeken
de logaritine van 23 (is 1.36173) en die van 65 (is
1.8129) op in een tabel. We tellen de logaritinen op
(is 3.17464) en zoeken in de tabel op bij welk getal
dit hoort (1495). Nu inoeten we echter nog op de
juiste plaats een komma plaatsen. Met behuip van de
schatting 2.7 = 14 weten we dat de uitkomst gelijk
xaoet zijn aan 14,95. Met behuip van de logaritinen is
een moeilijke vermenigvuldiging vereenvoudigt tot
het optellen van twee getallen, die in een tabel
opgezocht moeten worden en één siinpele vermenigvul—
diging.

NB: Er bestaan ook tafels waar deze vermenigvuldi—
ging rechtstreeks berekend kan worden.

Kepler schrijft in 1619 een enthousiaste brief aan Napier
over diens uitvinding. Napier is echter twee jaar eerder
overleden en heeft dus nooit antwoord kunnen geven.
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2.3 De eerste rekenliniaal?

De ontwikkeling van de logaritinen staat aan de wieg van
Edmund Gunter
de ontwikkeling van de rekerilinialen.
(1581-1626) vereenvoudigde Napier's logaritmen en introduceerde algeinene tabellen in 7 deciinalen van de logarit—

me van getallen, de sinus en tangens. Gunter was de
eerste die de afkorting log a introduceerde voor de
logaritme van het getal a. In 1620 ontwierp Gunter, een
collega van Henrey Briggs, de "logaritmische lijn van
getallen". De getallen 1 tot en met 10 worden op een

bukshouten lat zodanig gerangschikt dat de af stand tussen
het cijfer 1 en een ander getal gelijk is aan de loga—
ritme van dat cijfer. Met behuip van steekpassers kan een
vermenigvuldiging of deling worden omgezet in een bewer—
king waarbij alleen optellen en aftrekken noodzakelijk
is. De passers worden gebruikt als hulpmiddel bij het
optellen en aftrekken. Omdat er echter nog geen sprake is

van een bewegend deel wordt deze uitvinding nog niet
gezien als rekenliniaal (slide rule). De logaritmische

lijn is nteestal getekend op een houten lat met een lengte
van 66 centimeter (26.5 inch). (Zie figuur 2.3)

Figuur 2.3: Rekenen met de steekpasser
[Aristo-luitteilUngen für die schulpraxis;heft 30;p.l]

I

I

5678910
I

2

4

3

2—

A

2
4

schaal bestaat ult vier lijnen;(volgens de
franse editie van Wingate uit 1624)
Een enkelvoudige lijn met getallen, logaritmisch
(1)
gerangschikt.
(2) Een lijn met de tangens van getallen, logaritmisch
uitgezet.
(3) Een lijn met de sinus van de getallen, logaritmisch
gerangschikt
(4) Een lijn met een lengte van 1 voet die weer onderver—

Gunter's

deeld is in 12 inches en in tienden van inches en een
lijn met een lengte van 1 voet die onderverdeeld is in
tienden en honderden. Gunter beschrijft zijn uitvinding

in, Canon triangulorum uit 1620 en ook in Description and
Use of the Sector, Cross-Staff and other instruments uit
1624
24

Het gebruik van een sinusschaal was

in

die tijd erg

belangrijk voor het gebruik bij de navigatie op zee. Toen
Mercator in 1569 zijn nieuwe wereldkaart publiceerde,
waarin hij gebruik maakt van cilinderprojectie, moest de
koers die een schip aflegt berekend worden niet een verine—
nigvuldigingsf actor die gelijk is aan de sinus van de
breedtecirkel waar je op dat moment vaart. Het voordeel
van Mercator's kaarten was dat een koers die elke meridi—

aan snijdt onder een zelfde hoek als een rechte lijn
wordt uitgezet. Op de tot dan toe gebruikte kaarten
werden zulke koersen niet als rechte lijnen afgebeeld

Een zeeman gaf zijn koers echter wel als een rechte lijn
aan. Het gevoig was dat, zeker op langere reizen, een
steeds grotere afwijking tussen uitgezette en werkelijke
gevaren koers.
Ook in de landmeetkunde werd veelvuldig gewerkt met
sinussen. In een leerboek van Abraham de Graaf, de gehee—
le mathesis of wiskonst, uit 1676 wordt de inhoud van een

driehoek (dat is de oppervlakte) bepaald met behuip van
de sinus en de logaritme.
Figuur 2.4:Berekening uit de landmeetkunde [Graaf;p.137]

GelV bet 'ver,nenivwt4de 'van de Sinu OV(? deb.
- kende z4de

ma d.

Strati,

xUde;
Hoekm.en der
'van
de
ngvuIdtgde
be;
ver
'hUe
,,xeanderhoeken,
TQt he: erkint vain de bekendc

Tct de dR&be!deinhout

'van de Dthbok.

Deze Ree1 kan gemakkel!)ker geuykt werden
door de Logarithmi als door de T.1 S:ts, om de

groote Mulriplicaty en Divify die anders in deze moe:

ge1hieden.
Genomen AC

wi-s

zooRoeden; dehoekA ;6,en

dehoekC6l graden.
deLogarittunus van ZOO AC is 2..o0030
2

—

. ooooo
vierkant A C
Logar. Sinus van ;6. o A is 9. 769'_ £ .vergaart.
Logar. Sinus van 67. 30_c S 9.9656)
23.7343

•

•

Logar. Sinus van 76. 3OBIS 19.9783 )metdcftr.

.Logantb. van çg8ç iS — 3.74730
._ •2.
-

179ZL de Inhout ABCA,t begeerde.
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De berekening gaat als volgt:

Hoek A =
Hoek C =
DUS Hoek
AC = 100

A

36

67,5°
B = 76,5°
roeden

B

AB/sin

AB=

C =

AC/sin B (Sinus-regel)

sjnC*AC
sin B

Hoogte h =

100*sin

Oppervlakte (

A

Inhoud =*basis*hoogte
)

*B*h=*5?*AC*SiflA
sinB
2

2

Dit betekent dat de dubbele irihoud gelijk is aan:
S).fl C

sin B

*

AC2

*

sin

A

Met behuip van de logaritmen wordt de logaritTne van de
dubbele inhoud gelijk aan:
log
2 *log AC +

+log AC2 +

log

log

sin A

(sin 36°) +
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log

(sin 67.5°) -

log

(sin 76.5°)

2.4 Wingate, Delainain of Oughtred?

van Gunter vormen nog geen rekenliniaal.
Zolang er geen bewegend deel wordt gebruikt en er met
steekpassers gewerkt moet worden is er geen sprake van
een rekenliniaal. In de literatuUr worden de 'Gunter

De

schalen

scale' en de 'slide rule' regelmatig met elkaar verwis—
seld. Hierdoor is het onduidelijk wie flu de allereerste
rekenliniaal heeft ontworpen. We vragen ons dan 00k af
wie voor het eerst een instrument heeft beschreven dat
voldoet aan de volgende voorwaarde: twee delen beide met
logaritinische schalen die langs elkaar schuiven en waar—
mee gerekend kan worden, een steekpasser wordt dus niet
gebruikt.

William Oughtred (1574—1660) heeft in 1621 twee schalen
naast elkaar geplaatst en op deze manier een rekenliniaal

Een steekpasser is dus niet meer nodig.
Oughtred heeft in deze periode ook een rekenschijf ont—
geproduceerd.
wikkeld.

oughtred hield de uitvinding van de rekenliniaal enkele
jaren voor zichzelf. De wiskundeonderWijZer deed dit
omdat hij niet wilde dat de leerlingen het gebruik van de
rekenliniaal blindelings toepasten zonder enig begrip van
de theorie te hebben. Oughtred hechtte meer waarde aan de
kunst van de wiskunde.

and that is it is a preposterous course of
vulgar Teachers, to begin with Instruments, and not
with the Sciences, and so in-stead of Artists, to
make their Schollers only doers of tricks..."
"...

[Cajori, p.199]

Na aandringen van Oughtred's student William Forster werd
er in 1632 een boek over de rekenliniaal gepubliceerd.
Oughtred's latijnse manuscripten werden door Forster
vertaald en gepubliceerd in 1632, Circles of proportion
and the Horizontal Instrument.
Edmund Wingate (1593-1656) introduceert "Gunter's lijnen"
in Frankrijk in 1624 met zijn boek L'usage de la régle de
proportion en l'arithmétique et géométrie. In dit boek
wordt alleen nog maar gebruik gemaakt van de lijnen van
Gunter. Enkele jaren later ontwerpt Wingate een rekenli-

In latere jaren komen er versies van dit boek
(1626, 1628, 1645 en 1658) in Engeland. In zijn eerste
boeken is echter alleen nog maar sprake van de schalen
niaal.

van Gunter. Pas in 1630 verschijnt er een boek waarin de
werking van de rekenliniaal wordt beschreven.

In 1630 publiceert Richard Delamnain een boekje over het
gebruik van de rekenliniaal. Omdat de werken van zijn
27

leermeester Oughtred pas in 1632 en in 1633 uitkoinen,
denkt men aanvankelijk dat Delamain de uitvinder van de
rekenliniaal is. Met behuip van pamfietten en in het
voorwoord van gepubliceerde boeken beschuldigen Oughtred
en Delamain elkaar van plagiaat.

We kunnen dus concluderen dat Gunter een logaritmische
lijn heeft uitgevonden maar nog geen rekenliniaal. Veel
geschiedschriiVerS uit de zeventiende eeuw bogen zich
over de vraag wie voor het eerst de rekenliniaal heeft
geconstrueerd. Het probleem is vaak dat niemand alle
publicaties heeft gelezen van Wingate, Deleinain en Ought—
red. De rekenliniaal is voor het eerst geconstrueerd door
William Oughtred, maar hij heeft dit lange tijd voor
zichzelf gehouden. Hierdoor had men het idee dat Wingate
de eerste was die de rekenliniaal heeft geconstrueerd. In

zijn eerste publicaties beschreef hij echter niet een
rekenliniaal inaar de schalen van Gunter. De wiskunde—

leraar Delainain wilde de constructie van de rekenliniaal
opeisen. Het is waarschijnhijk dat Delaiuain het eerst
heeft gepubliceerd over de rekenliniaal en rekenschijf,
inaar dat Oughtred deze heeft uitgevonden. De allereerste
rekenliniaal is dus ontstaan in 1621.
Figuur 2.5: Joost BUrgi,
uitvinder van de logaritme

Figuur 2.6:William Oughtred,
uitvinder van de rekenliniaal
I

Guttritvs OuGuruo ,4k'M L.i-.
...i...;.
William Oughlrtd (15751660)

Jeost Burgi (1552—1632)
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2.5 1630—1850

uitvinding van de eerste rekenliniaal zijn er
ruwweg drie perioden te onderscheiden. De eerste periode
van 1630-1850, de tweede van 1850—1900 en de laatste
Na

de

periode van 1900—1970.
De eerste periode omvat ruiin twee eeuwen en wordt geka—
rakteriseerd door de grote inventiviteit van vele wiskun—
digen. Er ontstaan veel verschillende liniaaltypen voor
een groot aantal vakgebieden. In 1909 beschrijft Cajori

in A history of the logarithmic slide rule and allied
instrumentS 256 verschillende rekenlinialen. In de tweede
periode past de Fransman Mannheim de rekenliniaal zodanig
aan dat er een standaard schalenvolgorde is. In de derde
periode neemt Duitsland de leiding over en produceert de
eerste kunststof rekenlinialen.

Na de eerste rekenliniaal in 1921 zijn er vele wiskundi—
gen geweest die de rekenliniaal hebben aangepast aan hun
eigen behoeften. 00k kwaiuen er rekenschijven en rekenci—
linders, deze berustten op hetzelfde principe als de
rekenliniaal. De schalen liggen op omtrekken van concen—
trische, ten opzichte van elkaar draaiende cirkels. Bij
deze instrumenten speelt de lengte van de tuliniaalfl
echter geen rol meer. Je kunt bij de vermenigvuldiging
van bijvoorbeeld 4x5 niet meer van de liniaal afvallen.
Een voordeel is dat het terugschuiven van de tong niet

voorkomt. Nadeel is echter dat de naar het iniddelpunt
gelegen schalen korter zijn en dus onnauwkeuriger.
Figuur 2.7: Rekenschijf [IWA;zie bijiage D)
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belangrijke toepassingen en
Hieronder volgen enkele
veranderingen in de rekenliniaal tijdens de eerste perio—
de (1630-1850). De vele schaalaanpaSSiflgefl en verschil—
lende lengtes van schalen zijn in dit overzicht niet
opgenomen
Milburne, 1650.
logaritinische
een spiraalvormige
ontwikkelt
Hij
schaal. Hierdoor worden de schalen langer en kunnen
berekeningen nauwkeuriger worden uitgevoerd.

Seth Partridge, 1654
Partridge laat de tweede schaal tussen twee andere
schalen, die onderling verbonden zijn schuiven. De
rekenliniaal heeft haar definitieve vorm gekregen.
Hierdoor wordt ook Patridge wel eens gezien als de
uitvinder van de rekenliniaal.
Newton, 1675

Newton is een van de eersten die de mogelijkheden
van de rekenliniaal inziet. In 1675 lost hij derdemachtsvergelijkiflgen op met behulp van de rekenlini-

Ook heeft Newton het gebruik van een loper
voorgesteld om de waarden nauwkeuriger te kunnen
aal.

aflezen.

Coggeshall, 1677
Henrey coggeshall ontwerpt een rekenliniaal voor de

berekeningen van architecten, timmerlui en aanne—
mers. In 1677 komt een pamf let ult met de titel:
Timber measure by a Line of more Ease, Dispatch and
Exactness than any other way now in use, by a double
scale...

Everard, 1684
Thomas Everard, een belastinginspecteUr, publiceert
in 1684 het boek Stereometry made easie [Cajori 2091
Everhard's rekenliniaal wordt gebruikt bij het
bepalen van de hoogte van de belasting. Bijvoorbeeld
Met een berekening Ran het
bij het wijnroeien:
volume in een wijnvat worden bepaald. Dan Ran je
bepalen hoeveel wijn er is verkocht en op die manier
de hoogte van de belasting vaststellen.

Warner, 1722
In deze tijd werden de rekenhinialen van Everard en
coggeshall het meest gebruikt. Er ontstonden allerlei kleine modificaties zoals van Warner, de toevoe—
ging van een kwadraatschaal en een derdemachtssChaal
(cubic scale)
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Robertson, 1775
In 1778 wordt door William Mountaine, een vriend van
Robertson het boek "A description of the lines drawn
on Gunter's Scale as improved by Mr. John Robertson"

gepubliceerd. Hierin is voor het eerst sprake van
een loper.

Roget, 1815

Roget breidt de rekenliniaal uit met een log-logschaal. Hiermee wordt het mogelijk cm met exponentiële functies te rekenen. Die worden o.a. gebruikt
voor geld— en bevolkingsaantalberekefliflgefl.
Voorbeeld 2.2:
Bereken de waarde van x waarvoor geldt: 3,l2x=7,68.
De berekening is nu als volgt:
3,12x =

7,68

log 3,12x =

log

log

x log 3,12 =
=

log
log

log x =

7,68
3,12

log

7,68

7,68

log

log a -

(log 7,68) -

b

log

=

log -

(log 3,12)

eeuw discussieert men veel over de
nauwkeurigheid van de rekenliniaal. John Ward gebruikt
liever een pen om zichzelf te kunnen controleren op
In

de

achttiende

berekeningen dan domweg getallen af te lezen van schalen
die niet nauwkeurig zijn. Aan het eind van de achttiende
eeuw heeft een grotere nauwkeurigheid een groter vertrou—
wen gegeven. Vooral William Nicholson (1753—1815) heeft
met zijn vele publicaties over de rekenliniaal bijgedragen tot een verbetering van de rekenliniaal.

Het is xaoeilijk om na te gaan hoeveel mensen

flu

een

rekenliniaal hebben gebruikt. Volgens Cajori schrijft De
Morgan' dat de rekenliniaal in 1842 ondergewaardeerd
wordt. Negen van de tien Engelsen weten niet hoe ze een
eenvoudige berekening moeten uitvoeren. Eikers, architec—
ten en controleurs hadden de keus tabellen te gebruiken,
waarvan ze niet wisten of ze goed berekend waren, of de
rekenliniaal te gebruiken, die ze zelf kunnen instellen

'Artikel 'Slide Rule' in de Penny Cyclopedia.
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wensen over laat. Opvallend is het grote aantal gebruiks—
instructies over de rekenliniaal in populaire boeken over
praktische wiskundige toepassingen.
Volgens Cajori (p.40) is het zeker dat de rekenliniaal in
Engeland ineer werd gebruikt dan de landen op het Europese
continent, zoals Duitsiand, Frankrijk en Italië.
Wingate heeft in 1624 de Gunter scales in Frankrijk
geIntroduceerd. Pas in 1700 wordt de eerste verwijzing
gevonden naar een rekenliniaal. Pas tegen het eind van de
achttiende eeuw verschijnen er in Frankrijk enkele publi—
caties over de rekenliniaal.
De Italiaan Favaro heeft in 1897 een boek geschreven over
de rekenliniaal. Hierin staan geen verwijzingen naar
Italiaanse auteurs of technici die in de zeventiende of
achttiende eeuw een rekenliniaal heeft ontworpen.
In Duitsiand schrijft Biler in 1696 voor het eerst over
de rekenliniaal. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de

rekenliniaal op dat moment algemeen gebruikt werd. 25
jaar later is er een artikel van Leopard (1674-1727)
waarin staat dat hij nog nergens een rekenliniaal heeft
aangetroff en. De rekenliniaal krijgt pas bekendheid door
Johann Andreas von Segner (1704-1777) en Johann Heinrich
Lambert (1728—1777). Lambert publiceert in 1761 een
boekje, Beschreibung und Gebrauch der Loga.rithmischen
Rechenstäbe, waarvan in 1772 een nieuwe druk verschijnt.
Figuur 2.8: Titelpagina van Lambert's boek
[Aristo—mitteilungen für die schulpraxis;heft 30;p.5]
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2.6 Mannheim

In de tweede kwart van

de negentiende eeuw is er in

Engeland is er een duidelijke teruggang in de populariteit van de rekenliniaal. Dit koiut o.a. door de overgang
op andere lengte- en inhoudsmatefl in 1824, bijvoorbeeld
een wine—gallon die werd vervangen door een gallon die
1/5 groter is. Hierdoor kunnen de vaste punten op de
rekenliniaal niet ineer gebruikt worden. Het werd noodza—
kelijk om nieuwe rekenlinialen te produceren. In Birmingham werden de Soho—fabrieken opgericht.

In Frankrijk wordt de rekenliniaal langzamerhand steeds
populairder. Er werden rond 1819 ook veel rekenlinialen
uit Engeland geImporteerd. 00k de instrumentmakers kregen
belangstelling voor de rekenliniaal. (Leblond, Gettey) In
1821 bouwt Etienne Lenoir (1744-1832) een machine voor de
fabrieksmatige vervaardiging van rekenlinialen. De kwali—
teit van de franse rekenlinialen was erg goed

De belangstelling en de toename van het gebruik van de
rekenliniaal van de Fransen heeft verschillende oorzaken:
In de eerste helft van de negentiende eeuw wordt
1)
Parijs, onder invloed van mensen als Bernoulli, Laplace,
Fourier een intellectueel
natuurkundigen.

centrumn

van

wiskundigen

en

2) Napoleon heeft op het continent een metrisch stelsel
ingevoerd. Voor het omrekenen van oude mnaateenheden naar
nieuwe maateenheden is de rekenliniaal erg handig. Aller—
lei berekeningen konden worden uitgevoerd met enkele
simpele verschuivingen. Het tientallig stelsel is ook erg
handig voor berekeningen met de rekenliniaal.
Voorbeeld 2.3:
a) 1 Roede = 12 Voet.
Te berekenen: 1R 3V• 2R 6V
Antwoord: 1• 2 + 0.25• 2 + O.5• 1 + O.25• 0.5
=
=

2

+

0.5

3.125

+

0.5

+

0.125

3Roede en 1,25 Voet
Lastige berekeningen, omdat je constant rekening
mnoet houden met de breuken.

b) 1 Roede = 10 Voet
Te berekenen: 1R 3V• 2R 6V
Antwoord: 1,3• 2,6 = 2,86
Dit antwoord is direct te verkrijgen. Nu zijn er
geen lastige omrekeningen meer nodig. Deze getallen
kun je ook direct instellen op de rekenliniaal.
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3) Verschillende rekenlinialen waren niet van hout, inaar
van andere materialen. Er kwamen ivoren en koperen reken—
linialen op de markt. Hierdoor waren de schalen beter af
te lezen.
Er ontstaan scholen voor ingenieurs, bijvoorbeeld
4)
Ecole Polytechnique in 1794, waar het gebruik van de
rekenliniaal wordt onderwezen. Het is vaak gebleken dat
als men enige vaardigheid met de rekenliniaal opdoet het
apparaat geroemd en geprezen wordt.

1850 ontwikkelt Ainédée Mannheim (1831-1906), frans
legeroff icier en later hoogleraar in de landmeetkunde,
In
een rekenliniaal met een andere schalenvolgorde.
gebruikt
Mann—
plaats van de gebruikelijke x2, x2, x2, x
heim de volgorde x2, x2, x, x, die hij achtereenvolgens
A,B,C en D noemt. Deze benamingen werden al erg snel
algemeen gebruikt. Mannheim heeft op zijn rekenliniaal
ook een loper gebruikt. De loper, oorspronkelijk uitge—
vonden in Engeland 200 jaar eerder, is in Frankrijk
sneller geaccepteerd dan in Engeland. In Engeland werd de
loper pas in 1870 op de ineeste rekenlinialen gebruikt.
Hierdoor kunnen we concluderen dat de Mannheim—rekenlifli—
aal 20 jaar later bekend werd in Engeland.
In

Figuur 2.9: Amédée Mannheim
[Aristo-mitteilungen für ingenieur- und hochschulen;April
1963 ;p. 5]

pI

Amádé, Monnh.im (1831—1906)

Mannheim presenteerde de rekenliniaal en het gebruik van
de rekenliniaal in 1851 in Regle a calculus modifiée. Er
zijn twee redenen waarom de loper en de schalenverdeling
van de Mannheim—rekenhiniaal algemeen gebruikt werden. De
eerste reden is dat Mannheiin het geluk had dat hij zijn
rekenliniaal door Tavernier—Garnier liet maken, een firma
met een zeer goede reputatie op het gebied van rekenli—
nialen. De tweede reden is dat zijn rekenliniaal werd ge—
bruikt door de Franse artillerie.
Mannheim's aanpassing van de rekenliniaal is het begin
van een nieuwe periode (1850—1930). Deze periode wordt
34

gekenmerkt door het aanbrengen van een standaard schalen—
volgorde en het gebruik van een loper op bijna alle
rekenlinialen.
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2.7 Duitsiand

Na de oorlog in 1866 van Duitsland werd het voorheen
onafhankelijke koninkrijk Hannover en de hertogdommen
Schleswig en Holstein Pruissische provinciën. Hierdoor
worden landmeetkundige instrumenten meer gebruikt. Daar—
naast zorgt ook de industrialisering voor nieuwe impulsen
voor de rekenhiniaalindustrie. Door kanalisatie en het
aanleggen van wegen, kanalen en spoorwegen wordt de vraag
naar instrumenten die moeizanie berekeningen kunnen ver—
vangen steeds groter.

Na de Duits—Franse oorlog in 1870—1871 stuit de Duitse
Industrie op problemen. Frankrijk stopt met de export van
rekenlinialen naar Duitsiand. In 1873 start het bedrijf
Dennert & Pape, werkstatt für mathematische Instrumente,
uit Hamburg met de produktie van rekenlinialen. Al snel
volgen de fabrieken Faber (1878) en Nestler (1878).

De eerste rekenlinialen bestonden uit hout, metaal(mes—
sing) of ivoor. Ivoor is goed af te lezen maar heeft het
Daarom is men
steeds op zoek naar nieuwe materialen. In 1869 vindt John
Hyatt in Amerika het celluloid uit. Deze kunststof wordt

nadeel dat het een dure grondstof

is.

in 1886 door Dennert & Pape toegepast. Keninerkend voor
deze tijd is de houten liniaal met kunststofstroken,
waarop de schalen staan. De hoge nauwkeurigheid en de
goed afleesbare schalen, zwarte cijfers en strepen op een
witte achtergrond, zorgen ervoor dat deze rekenliniaal
alle voorgaande overtreft.
In 1913 vernietigt een brand in een werkruimte de hout—
voorraad van Dennert & Pape. De eerste wereldoorlog legt
de export van de instrumenten stil. Deze moet aan het
einde van deze periode weer opnieuw opgebouwd worden. Er
blijft echter veel vraag naar rekerilinialen. In het begin
van de tweede wereldoorlog is er veel vraag naar naviga—
tie— en rekeninstrumenten. Dennert & Pape stappen over op
de produktie van rekenlinialen die helemaal van kunststof
zijn geinaakt. Het voordeel is dat de schalen goed af lees—
baar zijn en dat de rekenliniaal flu niet meer gevoelig is
voor vocht en temperatuurverschillefl.

voortdurend
1902 ontwerpt Max Rietz
In
veranderingen ondergaan.
(1872-1956) een schalenvolgorde die algemeen bekend wordt
als Systeem Rietz. In 1934 ontstaat het Systeein Darin—
stadt. Ook de loper verandert. Eerst wordt de metalen
loper vervangen door een loper van plastic. In 1931
brengt Nestler lopers op de markt met drie strepen (haar—
lijn en twee hulpstrepen voor speciale berekeningen)

00k in deze periode heeft de rekenliniaal
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Figuur 2.10: Rekenhifliaal merk Rietz
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[MitteilUngen fur IngenieUr- und hochschulen;APril 1963;p.5]

Max Ri.tz (1872—1956)

Faber en Aristo (de handelsnaalfl
met de produktie van
van Dennert & Pape sinds 1936) rekenmachine
heeft het
rekenhinialen. De elektroniSChe
overbodig
gemaakt.
gebruik van de rekenhiniaal
In 1978 stoppen Nestler,
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2.8 Conclusie

Sinds de uitvinding van Gunter's schaal in 1620 is er
constant sprake geweest van een discussie over de nauw—
keurigheid van de rekenliniaal en de lengte van de scha—
len. Er ontstaat echter ook een steeds grotere behoefte
aan het vereenvoudigen van het rekenwerk. Met behulp van
de rekenliniaal worden lastige vermenigvuldigingen en
Hierdoor
natuurlijk
wordt de rekenliniaal erg populair. Je moet
delingen

oingezet

in

enkele

schuifbewegingen.

wel bedenken dat lang niet iedereen kon rekenen in die
tijd. De rekenliniaal wordt alleen gebruikt door inensen
die een opleiding hebben gekregen (ingenieurs, landineters, bankiers, zeelui etc.) en beroepshalve veel moeten
rekenen. Het probleem is xneestal niet dat er geen reken—
liniaal voor handen is, maar dat inensen er niet goed mee
overweg kunnen. Als het gebruik van de rekenliniaal wordt
onderwezen, zoals in Frankrijk, dan wordt er ook veel
gebruik gemaakt van de rekenliniaal.

De astronomie en de landmeetkunde zijn twee vakken waar—
bij veel gerekend inoet worden. Deze vakken hebben ook
gezorgd voor een impuls bij de handel in rekenlinialen.

De astronomie en navigatie waren

van belang voor de

ontwikkeling van de Gunterschaal, die eerst gebruikt werd

door de

zeelui.

In

1888

heeft Kapitein Jerrmann een

leerboek geschreven, waarvan het voorwoord begint met de
woorden: [Jager;p.50]
Jeder Navigateur ist ira Besitz einer Gunterskala
De

niaatschappij

heeft een grote

invloed gehad op de

toepassingen van de rekenliniaal. Constant zijn er aan—
passingen van de rekenliniaal geweest. Enkele belangrijke
invloeden van de inaatschappelijke ontwikkelingen zijn:
1) Veel rekenlinialen werden gemnaakt voor speciale vakge—
bieden. Dit duidt erop dat de maatschappij veel invloed
had op de rekenliniaal.
2) De overgang naar andere eenhedenstelselS zorgt voor
een verschuiving van de rekenhinialen—industrie naar
andere landen. Via Engeland, Frankrijk en tenslotte
Duitsland wordt de rekenliniaal overal gebruikt.
3) Na de uitvinding van het celluloid wordt deze kunststof gebruikt bij de rekenlinialen. De rekenliniaal wordt
goedkoper en wordt nu xneer gebruikt.
4) De Frans-Duitse oorlog is van belang geweest voor de
verschuiving van de rekenlinialen—industrie naar Duits—
land.

Door de aanleg van spoorwegen, wegen, kanalen etc.
5)
mnoet er veel gerekend worden. Hierdoor wordt de rekenli—
niaal een veel gebruikt hulpmiddel.
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3. DE INVOERING VAN

DE

REKENLINIAAL IN RET ONDERWIJS

3.1 Inleiding
rekenhifliaal, de voorloper van de
Bij de invoering van de
te onder—
rekenmachifle, zijn in Nederland drie stappen
scheiden.

De eerste stap is dat de leerlingen werken met logarit—
mentafels. Deze tafels geven van verscheidene getallen de
logaritnie en hier kan de leerling berekeningen mee uitvoeren. Aanvankelijk zijn er tafels waarvan de logaritme
in 7 decimalen nauwkeurig is. Deze wordt in 1870 veelvul—
dig gebruikt. Later worden dat tafels in 5 decimalen en
in 4 deciinalen. In 1936 zijn er 203 scholen die een tafel
in 5 decimalen gebruiken en 13 die een 4-decimalige tafel
gebruiken. Er ontstaat bij elke overgang naar een loga—
ritmentafel met minder deciinalen een felle discussie over
de nauwkeurigheid van de tafels en de berekeningen.
De tweede stap is de overgang naar een rekenliniaal. In
1962 mag een rekenliniaal gebruikt worden op het examen.
Sommige wiskundigen vinden dit een prima idee en hebben
er lang op gewacht. Andere vinden de rekenliniaal, die op
drie decimalen nauwkeurig is, niet nauwkeUrig genoeg in
vergelijking met de logaritmentafels en verafschuwen de
rekenliniaal. Uit gesprekken met oud—leraren is gebleken
dat de rekenliniaal niet vaak werd gebruikt. De meeste
leraren gaven aan dat zij er wel mee hadden leren werken,
maar dat •zij de rekenliniaal in de les nooit gebruikt
hadden.

De derde stap is de invoering van de rekenmachine. De

elektronisChe rekenmachine wordt steeds goedkoper en
verdringt de rekenliniaal. Eerst zijn er aanpasSingen aan
de rekenliniaal, zoals een speciale additor, inaar al vrij
snel wordt de rekenmachine gemeengoed. Sominige leraren
kiagen dat de leerlingen de onderliggende gedachte van de
logaritme niet meer begrijpen. Het is nu gewoon het
intoetsen van de knoppen en verder niets.

In Euclides 38 uit 1962/63 (p.71) en in Wansink's, didac—
tische orièntatie voor wiskundelerarefl II (p.324) blijkt
dat er in 1962 een schrijven van het college van inspecteurs is geweest waarin staat dat de rekenliniaal op de

examens gebruikt mag worden. Deze brief heb ik echter
niet kunnen achterhalen. Het inspectiekantoOr van onderwijs in Leeuwarden heeft me hierbij niet kunnen helpen.
De toon van deze brief kan echter belangrijk zijn. Als de
rekenliniaal facultatief gebruikt mag worden dan zal de
rekenliniaal op de scholen weinig gebruikt worden.
Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op de artikelen in
Wansink's, didactische oriëntatie voor
Euclides en
wiskundelerarefl 1,11 en III. DaarnaaSt heb ik met enkele
oud—leraren gesproken, waaronder van der Blij, de Moor,
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GrootendorSt, Troelstra en Smid. Tevens heb ik contact
opgenomen met de heer Kleijne, inspecteur van het onder—
wijs, verbonden aan het inspectiekantoor in Leeuwarden.
Tot slot heb ik enkele werken over het middelbaar onder—
wijs doorgenonien:
Bartels, A., Een eeuw middelbaar

onderwijs 1863-1963,

Groningen 1963
I

w . J., Modernisering van het wiskunde-onder-

wijs, Groningen 1968
Branger, J.D.C. et al., onderwijsbeleid in Nederland,
Leuven 1984
Het algebra—onderWijS in de eerste vier kiassen van het

v.h.m.o.2, Publicatie uit de Wiskunde Werkgroep van de
werkgemeenschap voor Vernieuwiflg van Opvoeding en Onder—
wijs, Purmerend 1961
Coordinatie van het onderwijs in de Exacte vakken bij het
v.h.m.o., Christelijk Paedagogisch Studiecentrum v.h.in.o.
Den Haag 1967

De tweede paragraaf beschrijft de periode voor de invoe—
ring van de rekenliniaal. De verwachting is dat er enkele
artikelen over de invoering van de rekenliniaal zullen
zijn. Hierbij besteed ik vooral aandacht aan het leerplan
van 1958 en de aanpassingen van dit leerplan. vervolgens

ga ik de artikelen bekijken die na de invoering zijn
verschenen. Ook hierbij hou ik het leerplan voor de
middelbare school aandachtig in de gaten. De derde para—
graaf beschrijft de discussie die is opgelaaid direct na
het rondschrijVefl van het College van Inspecteurs.

2voortgezet hoger en middelbaar onderwijs
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3.2 De invoering

Met eerste artikel in de jaargangen van Euclides over de
rekenliniaal komt van de heer Frederik.[E.22 46/47 p.286]
Dit artikel is een reactie op een artikel over de invoe—
ring van de logaritme op de middelbare school. Volgens
Frederik is een rekenliniaal een uitstekend middel om de
logaritme te onderwijzefl. In het artikel geeft hij eerst
enkele redenen om de rekenhiniaal op de middelbare school
te gebruiken:
1) Tijdens het practicum-uUr zullen veel natuurkun—
deleraren en vooral zij die de experimentele rich—
ting bij hun studie kiezen, zo mm mogelijk tijd aan
cijferwerk besteden.
2) De rekenliniaal is hun zeer dierbaar, niet in het
minst, omdat de gebruiker zich voortdurend reken—
schap moet geven van de grootte van de getallen,
waarmee hij werkt.
3) De meeste leerlingen hebben grote belangstelliflg
voor wiskundige instrumenten, maar we kunnen hun op
dit gebied maar heel weinig laten zien. De rekenhiniaal ligt, wat zijn werking betreft, binnen hun
beva t ti ngsvermogen.

4) De 5 kiasse van bet Gymnasium pleegt het onderwijs in de techniek van het op— en terugzoeken nogal
vervelend te vinden. Behandelt men echter dit onderwerp in ongeveer dezelfde tijd aan de rekenliniaal
als aan de logarithmetafel, dan blijft de belangstelling levendig.
5) Bovendien worden verschihlende moeilijkheden van
het begrip logaritme beter toegelicht met de rekenliniaal dan met een logaritmentafel.
6) Te makkehijk wordt het functiebegrip geldentif iceerd met de at beelding van de functie in het Carte—
siaanse viak. De logarithmische schaalverdeling is

een voorbeeld van een andere wijze van atbeelden,
die in de Nomographie veel voorkomt.

Vervolgens geeft Frederik aan hoe de rekenliniaal ge—
bruikt kan worden bij de introductie van de logaritme.
logaritmische schaalverdeliflgefl
kunnen de leerlingen zeif een 'primitieve' rekenliniaal
construeren, waarinee de belangrijkste rekenregels van de
logaritme verklaard kunnen worden.

Met

behuip

van

twee

het onderwijsprogramma wordt echter niet over een
rekenliniaal gesproken. In 1958 ontstaat er een nieuw
In

leerplan. 00k in het ieerplan-wiskunde 1958 voor gymnasi-

wa-B en h.b.s.-B wordt het gebruik van tafels in vier
decixnalen voorgeschreven. In Bijiage E is het leerplan,
overgenoinen uit het staatsblad, weergegeven.
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Het is vreeind dat in 1958 nog steeds het gebruik van een
In andere landen,
logaritinentafel is voorgeschrevefl.
waaronder Duitsiand is de rekenliniaal allang ingebur—
gerd. Uit het artikel van Frederik blijkt dat de rekenliniaal in Nederland bekend is. Daarom gaan we flu bekijken
hoe de samenstelling van dit leerplan tot stand is geko—
men.

In Euclides 28 (1952/53 p.206) staat het volgende arti—
kel: Het wiskundeprogramrfla voor het V.H.M.O (Een ontwerp
van de Wiskunde-Werkgroep van de W.V.Oa). In dit artikel
staat dat de wiskundewerkgrOep in de jaren 1948/1952
onder leiding van de heer Janssen en later onder de heer
Freudenthal de programma's wiskunde voor Gymnasium—B en
HBS. B aan een diepgaand onderzoek heeft onderworpen.
Voor de verschillende vakgebieden (meetkunde, algebra,
goniometrie, analytische meetkunde, beschrijvende meetkunde) zijn verschillende commissies van twee tot vier
leden benoemd. Deze commissies hebben de leerstof zeer
nauwkeurig onder de loep genomen. De belangrijkste reden
voor de herziening van het huidige programina is de over—
belasting van de leerlingen. Belangrijke criteria voor de
keuze van de leerstof zijn:
1) Directe nut voor verdere opleiding van de leerling.
2) Omdat de wiskunde een hulpwetenschaP is voor andere
schoolvakken en in toenemende mate ook belangrijk voor
pedagogen, psychologen biologen,
econoinen, sociologen,
xnedici, etc. moet de leerstof een praktisch nut hebben.
3) De mate van geschiktheid van de leerstof om bij een
juiste didactische behandeling bij te dragen tot de
beoogde wiskundige vorming en tot denktraining op het
gebied van de wiskunde en de hiermee verwante structurele
vakken.

4) De betekenis van de leerstof uit cultureel-historisCh
oogpunt.
bestaande uit Dr. L.N.H. Bunt,
De algebra—commiSSie,
Freudenthal,
P.M. van Hiele en Prof. Dr.
Prof. Dr. H.
M.G.J. Minnaert, schrijven in het voorstel:

Er worden logarithmentafelS van drie of vier decima—
len gebruikt. Het rekenen met tafels en het interpoleren wordt met tafels van verschillende functies
Het be grip interpoleren wordt grafisch
geoef end.
geuilustreerd. Rekenlineaal facultatief.

De rekenliniaal is dus bekend en wordt ook genoemd door
de wiskundewerkgroep. In het leerplan-1958 wordt echter
niets gezegd over het gebruik van een rekenliniaal.
Daarom heb ik vervolgens gekeken naar de tussenliggende
een grote discussie op gang over het
tijd. Er komt
ontwerp—leerplan van 1952. Er wordt echter weinig ge—
schreven over de logaritmentafels of de rekenliniaal. Er

Werkgemeenschap voor Opvoeding en Onderwijs
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worden veel artikelen geschreven over het leerplan. De
bezwaren die naar voren gebracht werden waren hoofdzake—
lijk de overladenheid van het prograinma en statistiek als
een apart onderdeel van het wiskundeprogramifla. In 1957
wordt besloten dat hiervan wordt afgezien. Er zijn echter
weinig artikelen die over de logaritmentafels of over de

rekenliniaal worden geschreven. Sommige leraren willen
terug naar een tafel met 5 decimalen en andere pleiten
voor de rekenliniaal.
In Euclides 30 (1954/55) staat wederom een artikel over
het leerplan: Rapport van de leerplan—commiSSie 1954 van
WIMECOS inzake het opstellen van een ontwerp-leerplan
en een ontwerp—eindexameflprOgramma voor wiskunde voor de
H.B.S.-B

In

dit

artikel

wordt geen opmerking gemaakt over de

rekenliniaal. De leerlingen moeten werken met tafels in
drie of vier deciinalen. In het artikel heb ik geen aanwijzing gevonden die aangeeft dat het gebruik van de
rekenliniaal toegestaan is. In het tussenliggende jaar is
er 00k geen sprake van een discussie over het gebruik van
de rekenliniaal. In Euclides 30, staat ook een versiag
van de buitengewone algemene vergadering van WIMECOS. In
dit versiag worden enkele brief schri jvers genoemd die
commentaar hebben op het leerplan. De heer Pleysier pleit
voor de invoering van de rekenliniaal en het invoeren van
capita selecta. De heer Muilwijk pleit voor het behan—
delen vande beginselen van de rekenliniaal.
Leraren namen de moeite om schriftelijk voor de invoering
van de rekenliniaal te pleiten. Naar aanleiding van dit
concept en de algemene vergadering wordt er op 28 maart
1955 een brief verstuurd naar de Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen. Hierin dringt de wiskundewerk—
groep van het W.V.O. er op aan om het leerplan op de

kortst mogelijk termijn in te voeren. In de volgende
jaargangen van Euclides komen er nog steeds reacties op
dit leerplan. P. Wijdenes schrijft:
Gebruik van tafels in vier decimalen. Waarom die

beperking? VijI is toch zeker zo eenvoudig. In elk
geval vrijheid laten. [E 31 (1955/56);p.139J

In 1958 wordt het nieuwe leerplan ingevoerd. Sinds 1919
was er in het wiskundeprogramnta voor het gymnasium geen
wezenlijke veranderingen aangebracht. (Sinds 1937 voor de
H.B.S)

Door het veranderende wereldbeeld (Spoetnik, computers,
etc.) blijven ingrijpende veranderingen noodzakelijk. Er
verschijnt een artikel in Euclides 34 over de urenverde-

4vereniging van leraren in de Wiskunde, de Mechanica
en de Kosmografie aan Hogere Burgerscholefl en Lycea
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ling van het Russische onderwijs. (elke kias 6 uren per
week wiskunde en in de hoogste kias ook astronomie) In
onderwijsbeleid in Nederl and wordt ook de toenemende
industrialisatie na de tweede wereldoorlog als reden
gezien voor de toenemende vraag naar onderwijs. Rutten en
Cals bewerkstelligefl een uitbreiding van het technisch
onderwijs.

De tafel in vier decimalen wordt gebruikt. Omdat we nu
nog steeds niet achterhaald hebben wanneer en waarom de
rekenliniaal is ingevoerd gaan we verder met het doorne—
men van de artikelen over de leerplannen van het wiskun—
deonderwi is.

In 1961 wordt de Coimnissie Modernisering Leerplan Wiskunde (CMLW) opgericht. In de tussenliggende drie jaren zijn

er veel veranderingen geweest. De mechanica is in 1960
afgeschaft als apart leervak en wordt bij natuurkunde
geIntegreerd. Ook de kosmografie (sterrenkunde) wordt
bijna afgeschaft. De rekenliniaal blijkt wederoin bijna
niet te worden genoemd in de artikelen. In Euclides 36
(1960/61) schrijft Prof. Dr. Minnaert een versiag over de
jaarlijkse conferentie van de Wiskunde-Werkgroep. In dit
leerstof,
bepaald?,
zoals bijvoorbeeld: Waardoor wordt de leerstof
de beperking van de leerstof en toevoeging van de leer—

verslag wordt veel aandacht besteed aan de

stof. Minnaert schrijft over de toevoeging van de leer—
stof:

voor het werken met rekenmachines is
alleen het fundamentele be grip van belang,
aangezien de machine zeif de qewone getallen in
2—tallige notatie overzet, en omgekeerd.
Het invoeren van de rekenlineaal is een reeds
vaak uitgesproken wens, waarvan echter de ver—
wezenhijking vertraagd wordt door de hoge prijs
(f9,-, liever f 12,—). wellicht is het mogelijk,
van de fabrikanten te verkrijgen dat een een—
voudiger soort worde vervaardigd, met slechts 2
schalen, maar niet te klein. Sommige zouden
zeif de rekenlineaal voor de logaritmen willen

•Zelfs

behandel en.

Opnieuw wordt er door de heer Minnaert gesproken over de
rekenliniaal.

Nu

is

er echter ook al

sprake van een

rekenmachine. In figuur 3.1 staan enkele school—rekenhi—
nialen uit 1937.
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Figuur 3.1: School—rekenlinialen van A.W.Faber uit de
technische prijscourant 1937

School-Rekenlinialen

van A. W. Faber
SiIIijke, doch nauwkeuri9 ofgewerkte en goed

functionneerende reken!inialen voor het Onderwijs

Bij gezsm.nlijken inkoop van grooter. ho.veelheden vrage men
once special. oIled..

ctt1ds(i
t1

j:jH

RI

r4i lB

ft' Rt
No. 722 1

No. 1222

j±t4J

flu T:Ti
No. 7223

No. 722.4

No. 7221 A. W. F. SCIIOOLREKENLINIAAI. 3239 355. lang 25 cm,
g.lokte school met normal. v.rd..ling, doch zonder de sinus-.
tangent- en log. verdeelingen op d. onderzijde der schuit. Voorzi.n
van celluloid vrijzicht-looper met I streep. In cartonnen
etu' met torte handleiding
3 t 1.45
wit

No. 7222 A. W. F. SCHOOLREKENLINIAAL 51 39339, lang 25 cm,

wilts celluloid schol.n met normal. v.rd..ling. doch zonder de

sinus-, tangenl- en log. verdeelingen op de onderzijde der schuit:
verdeeling in millum.t.r. en Engelsch. mast op d. achterzijde
van bet lichaem. Voorzien van celluloid vrijzicht-looper met
1

streep. In cartonnen etui met torte handleiding

St

2.35

No. 7223 A. W. F. SCHOOLREKENLINIAAL 5131 309. lang 25 cm,

wilts c.Iluloid scholen met de volledig. normale verd..Iing, ala-

mede verdeeling in millimeters en Engelsche mast op de achterzijde
van het licheam. Voorzien van celluloid vrujzicht-looper

met 1 streep. In cartonnen etui met torte handleiding ... S t 2.85

No. 7224 A. W. F. SCHOOLREKENLINIAAL 51 34317, lang 25 cm,

wilts celluloid scholen met verdeeling systeem ,,Rietz", alsmede

verdeeling in millimeters en Engelsche meat op de achterzijde van bet
lichaam. Voorzien van celluloid vrujzicht-looper met 1
streep. In cartonnen elui met torte hendleiding
S 1 3.75

45

In Euclides 37 verschijnt er een artikel over het examen
van aankoinende docenten. De student moet kennen:
De functie van het school boek; andere hulpmiddelen
bij het wiskundeonderWijS: platen, modellen, tabelrekenliniaal, filmstrips en
len en overzichten,
films; leerlingenbibliOthekefl fE 37 (1961/62) p.2701

De leraren moeten dus wel leren oingaan met een reken—
liniaal. Er wordt echter geen reden aangegeven.

Zoals gezegd is in 1961 de Commissie Modernisering Leerplan Wiskunde opgericht. De opdracht van deze staatscommissie is de modernisering van het wiskunde bestuderen en
advies te geven over:
1) de problemen met betrekkiflg tot de onderwerpefl
met welker behandeling in een aantal scholen zou
kunnen worden geexperimenteerd onder leiding van
bepaalde aan te wijzen instituten, met inbegrip van
wijzingen in het leerplan die met deze experimenten
zullen moeten samengaan en van de daaraan verbonden
consequenties voor de eindexamens van de scholen;
de maatregelen die genomen kunnen worden om
2)
oudere in functie zijnde leraren in de qelegenheid
te stellen zich te oriënterefl ten aanzien van de
nieuwere ontwikkelingefl in de wiskunde;

ja op welke wijze een
worden
samengesteld voor het
programma zou moeten
wiskundeonderWijS, te qeven aan die leerlingen die
beschikken over een bijzondere aanleg voor wiskunde
en voor wie specialisatie in deze richting wenselijk
3)

het probleem of en zo

is, mede met het oog op de internationale positie in
Nederland.(E37 (1961/62) p.144]

De CMLW heeft de invoering van de nieuwe wiskunde—
programma'S, noodzakelijk geworden door de invoering van
de maminoetwet op 1 augustus 1968, voorbereid door het
organiseren van experimenten inzake nieuwe leerstof, door
het publiceren van ontwerpleerplaflflefl en door besprekin—
gen hierover met de organisatieS van wiskundedocenten. De
voorstellen hebben geleid tot het Voorstel Leerplan
Rijksscholefl, waarin sprake is van het gebruik van een
rekenliniaal. Er is nu geen sprake van een logaritmen—
tafel. (Bijlage F)

In Euclides 41 blijkt dat ook de WIMECOS zich nog steeds
bezig houdt met de nieuwe leerplannen. Er is in 1964 een
aparte commissie sainengesteld voor het opstellen van een
wiskunde—programitla voor de HAVO. Bij het gereedmaken van
dit ontwerp-leerplafl wiskunde is rekening gehouden met
het vervolgonderwijS, waarbij vooral gedacht inoet worden
aan de HTS. In dit ontwerp wordt beschrevefl:
Logaritmen, gebruik van logaritmentafel,
goniometrische tafel en rekenliniaal.
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De rekenliniaal inag echter al eerder gebruikt worden. In
1962 heeft het College van Inspecteurs van het V.H.M.O.
te kennen gegeven dat het gebruik van de rekenhiniaal op
eindexamens wordt toegestaan. In Euclides staan direct
artikelen over de rekenliniaal. Bijvoorbeeld in Euclides
38 waar de heer Menk begint met:
Nu bij het schrijven van College van Inspecteurs is
goedgevonden, dat bij het eindexamen gebruik wordt
gemaakt van de rekenliniaal, zal bij velen de vraag
opkomen wanneer men de leerlingen van bet V.H.M.O.
bet gebruik van de rekenliniaal moet bijbrengen.
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3.3 Discussies random de rekenliniaal

Snel na de introductie van de rekenhiniaal in het Neder—
lands Middelbaar Onderwijs verschijnen er allerlei artikelen over de rekenhiniaal. In deze paragraaf worden de
voor— en nadelen van de rekenhiniaal besproken en wordt
ingegaan op enkele discussies die in deze tijd opbloei—
den. Aan het eind van de vorige paragraaf zijn enkele van
deze punten ook al naar voren gekomen.
In de 39S jaargang van Euclides uit 1963 staat een artikel van de heer Ernst met de titel: Is invoering van de
rekenliniaal bij het VHMO gewenst? In dit artikel weerlegt Ernst de bezwaren die hij is tegengekoinen over de
rekenliniaal. Hij vindt het absoluut vanzelfsprekefld dat
de rekenliniaal tot de norinale hulpmiddelen behoort van
de xniddelbare school. Het voordeel van de rekenliniaal is
dat het ten opzichte van het cijferen het voordeel heeft
van tijd besparen.
1 De rekenliniaal is een duur hulpmiddel.
Ernst noemt een prijs van 12 gulden. In andere artikelen
wordt ook regelmatig deze prijs voor een goede rekenlini—

Deze prijs komt ongeveer overeen met een
huidige prijs van 55 gulden5. De prijs van de rekenmaaal genoelud.

chine ligt echter weer jets hoger en deze neemt heel snel
de rol van rekenliniaal over in het Nederland Middelbaar
Onderwijs. De prijs hoeft dus geen bezwaar te zijn.

2 De rekenliniaal is

niet nauwkeurig, ze geeft altijd

afgeronde Ui tkoms ten
Zelfs

lezen

de berekening 3 inaal 8 is op de rekenliniaal af te
als ongeveer 24. Maar een geroutineerd gebruiker

kan gemakkeliik drie cijfers van de uitkomst aflezen. Bij
het uitcijferen zitten we vaak met overbodige cijfers te
werken en flu rondt de rekenliniaal al voor ons af. Over
de nauwkeurigheid van de berekeningen zijn de ineriingen
verdeeld. Sommige leraren zijn zelfs niet tevreden over
de tafels in vier decimalen en gebruiken liever een tafel
met 5 deciinalen. Ernst eindigt met:
En verder moet natuurlijk de grootste voorstander
van het gebruik van de rekenhiniaal toeg'even dat er
eenmaal berekeningen zijn, waarvoor men beter
flu
geen rekenliniaal kari gebruiken.
3 Ze verleren het gewone rekerien
Door het gebruik van de rekenhiniaal kunnen de leerlingen
niet ineer rekenen.

5Via het Centraal Bureau voor de Statistiek, gebaseerd op de consumenten prijsindex.
48

4 De leerlingen weten niet meer wat ze doen
Bij het gebruik van een logaritmentafel weten de leerlingen dat het principe berust op logaritmen. De leerlingen
inoeten goed weten welke getallen ze opzoeken. Bij het
gebruik van de rekenhiniaal is het een kwestie van in—
stellen en schuiven. De rekenregels van de logaritmen
worden op deze manier niet gebruikt.
5 Ze verleren het gebruik van de logaritmentafel
Ernst zegt hierop dat je zodra je een tafel nodig hebt je
in 5 minuten weer weet hoe het inoet. Het is natuurlijk de
vraag of het gebruik van tafels nog wel wordt onderwezen
als de leerlingen de rekenliniaal mogen gebruiken.
6 Is die rekenliniaal in ons onderwijs noodzakelijk?
Er is weinig te rekenen en in die sporadische gevallen
kan men gerust laten cijferen. De wiskundeopgaVen worden

meestal zo aangepast dat het rekenwerk tot een minimum
beperkt blijft. 00k wordt er ineestal gezorgd voor 'inooie'
uitkoinsten. Men kan dus zeggen dat de rekenhiniaal voor
dit cijferwerk overbodig is. Zodra men echter wiskunde
gaat toepassen op praktische probleinen komt men onvermij—
delijk weer op het tijdrovende cijferen uit.

Het laatste nadeel dat genoemd wordt door Ernst is dat
het werken met de rekenliniaal veel oefening vergt. Voor
een goed gebruik van de rekenliniaal moet er regelmatig
geoefend worden en moeten de leerlingen zonder aarzeling
de waarden van de schalen kunnen aflezen. Ernst denkt dat
dit het grootste struikelbiok is dat de invoering van de
rekenliniaal in de weg staat. Een leraar zal pas de
rekenliniaal willen gebruiken als hijzelf het dagelijkse
gemak ervan ondervindt en dat kan alleen maar als hij
zichzelf de discipline oplegt om een tijdlang te oefenen
in het aflezen van de schalen.

De voordelen die door veel leraren worden aangevoerd en
door Wansink worden verwoord zijn: [Wansink p.325]
het gecompliceerde vermenigvuldigefl en delen wordt
op simpele wijze teruggebracht tot schuifwerk met de
liniaal;

het gevaar voor het berekenen van niet—significante
cijiers komt te vervallen;
voor het bepalen van de orde van grootte van het
antwoord wordt het hoofdrekenen in ere hersteld;
er komt tijd vrij om meer oefeningen te laten maken
dan bij het gebruik van een logaritmentafel mogelijk
zou zijn;

het leren rekenen met de rekenhiniaal is van belang
voor alle toegepaste wiskunde in de scholen, met
name voor het natuurkundeonderWijS.
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Wanneer en hoe kunnen we de rekenliniaal in de kias
gebruiken? De voorstanders van de rekenliniaal vallen
er zijn docenten die de
uiteen in twee categorieëfl
van de vooraf
toepassing
rekenliniaal gebruiken als

behandelde theorie van logaritmen (vierde kias van het
die de leerlingen in de
gylunasirnil) en er zijn docenten
de
rekenhiniaal
behandelen en
eerste kias de techniek van
theorie
uitleggen.
na de behandeling van de logaritmen de
heeft
beschrijft
Menk
dat
hij
beide
vormen
In Euclides 38
gekomen
dat
de
is
uitgeprobeerd en tot de conclusie
conclusies
resultaten
geeft.
Zijn
tweede categorie betere
luiden:

a) Het heeft grote voordelen om reeds in de eerste
kias van het V.H.M.O. de leerlingen de techniek van
de rekenliniaal bij te brengen, daar de nog jonge
leerlingen met veel animo de nodige oefenvraagStUk
ken maken en zodoende snel de vereiste routine
verkri jgen.

b) Men kan direct bij de aanvang van de natuurkunde—

lessen gebruik van de liniaal maken, hetgeen een

zich
met
tijdsbesparing
belangrijke
Hetzelfde geldt voor de trigoniometrie.
C)

meebrengt.

Regelmatig kan men het gebruik van de liniaal

uitbreiden, en na de behandeling van logaritmen moet
men de samenstelling van de rekenliniaal verkiaren.
d) Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken zal
men de liniaal voor de leerlingen verplicht moeten
stellen. De leerlingen kunnen dan ook thuis oefenen.
Gezien de belangstelliflg, die de kinderen voor het
werken met de rekenliniaal hebben, behoeft men niet
bang te zijn, dat zij de opgegeven opgaven niet met
de liniaal zullen uitrekenen.
e) Geen enkele leerling heeft er blijk van gegeven
beslist niet met de rekenhiniaal te kunnen werken.

In het Voorstel Leerplan Rijksscholen (Bijlage F) wordt
het gebruik van de rekenliniaal apart van de theorie van
logaritxnen genoemd. 00k in Duitsiand maken docenten meer
gebruik van de tweede categorie. Dit kunnen we conclude—
ren uit de Aristo-laitteilUngen. Er is zelfs een boekje
verschenen met de titel:Stabrechnefl schon im 8. schul—
jahr? (Mitteilungen für die Freunde des Hauses; Nr.3;
April 1954] In dit boekje wordt gepleit voor de behandeling van de rekenliniaal voordat de theorie van de loga—
ritmen bekend is.
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3.4 Waarom is de invoering pas in 1962?

Vanaf 1962 mocht de rekenliniaal gebruikt worden. Uit het

voorgaande blijkt dat de argumenten voor de invoering
niet duidelijk geworden zijn. In deze paragraaf worden
enkele overwegingen gegeven voor de oorzaak.

het
Het nederlandse onderwijsprOgraluflla richt zich xneer op
buitenland dit blijkt o.a uit de internationale conferenties. De breed opgezette studieconferenties van Zagreb en
DubrOVflik in 1959 leidden tot het samenstellen van moderfor
ne leerplanflen, verschenen onder de titel Synopses
modern school mathematics. op het internationaal Mathema—
tisch Congres in Stockholm in 1962 werd in de didactische
sectie aandacht geschonken aan het inleidend algebraonderwijS, aan de introductie van moderne onderwerpen in
het schoolprogramma en aan de leraarsopleidiflg. Op dit
congres heeft de spreker, de heer Wigand, een voordracht
gehouden met de titel: ModernisierUflg des MathematikUflGeräte und praktische
terrichts durch mat hematische
Verfahren. Hierin zegt hij:
...in de laatste tijd een tendens waar te nemen tot
geringschatting van het praktische rekenen en con—
strueren. Deze verwaarlozing, die met behuip van
moderne instrumentefl (rekenmachifles, rekenhinialefl,
tekenapparatefl enz.) kan worden bestreden is tevens
een bedreiging voor het overige wiskundeoflderWijS,
dat juist van de concrete hulpmiddelen een sterke
steun kan ontvangen. [E38 (1962/63) p.102)

De spreker heeft

in Nederland al eens

een voordracht

gehouden bij de jaarvergadering van WIMECOS.
In Euclides 31 beschrijft de heer Wansink, voorzitter
WIMECOS, dat velerlei contacten die sinds 1945 het mogelijk en waarschijnhijk hebben gemaakt dat de leden van de
WIMECOS—cOflflflisSie door buitenlandSe opvattingen zi in

beInvloed. In het buitenland is de rekenhiniaal bekend.
In Duitsiand is de rekenliniaal al in 1925 voorgeschre—
yen. [E38;p.116) De invloeden van het buitenland spelen
inee bij de beslissing over de invoering. Ze zijn echter
zelden de reden van de invoering
In de jaren 60 ontstaat een drievoudige revolutie
[Wansink I; p.114) waarbij de wiskunde is betrokken:
a) een interne revolutie, waardoor ons begrip van de
aard van de wiskunde een volledige verandering heeft
ondergaan.
b) De tweede industriële revolutie, die ons thans in
het computertijdperk der steeds voortschrijdende
automatisatie doet leven.
1k denk dat dit punt voor zich zeif spreekt. De techniek
wordt steeds beter. wiskunde blijkt erg belangrijk te
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zijn als hulpwetenschap. Daaron moeten ook de progranuna's
aangepast worden. Ons wiskundeonderWijS moet ook interna—
tionaal gezien op een hoog peil staan. "Via de activitei—
ten van de CLMW is ook hier het wiskundeonderwijS op sub—
acadeniisch niveau op de helling genonien en verliest het
verwijt van systematische achterstand voor ons land zijn
grond." [W; 115].
De didactische revolutie, die dwingt tot een
C)
standpuntbepalen in het onderwijs ten aanzien van de
onder a en b aangeduide ontwikkelingen.
Uit de artikelen van Euclides konit dit ook duidelijk tot
uiting. Veel artikelen gaan over de doelstellingen van
het wiskundeonderwijs en 00k elke conunissie legt 00k de
nadruk op de didactische onderbouwingen van een onder—
werp. 00k de motivatie wordt steeds belangrijker. Zo
wordt de gewone leergang voor de meetkunde nu voorafge—
gaan door een intuItieve inleiding. [E34 (1958/59); p.91]

De verschillende commissies gaan inzien dat de aanslui—
ting tussen verschillende opleidingen beter inoet. Misschien heeft vooral de aansluiting Havo—HTS voor de
introductie van de rekenliniaal op de middelbare school
gezorgd. Vooral de technici, ingenieurs etc. rekenen
veelvuldig met de rekenliniaal en op de technische scho—
len was de rekenliniaal al in gebruik.
Er zijn dus verschillende antwoorden op de vraag naar de
niogelijkereden voor de invoering van de rekenliniaal. De
vraag blijft echter nog steeds waarom het zo lang duurt.
Een van de redenen kan zijn dat we bang zijn voor veran—
deringen. In Wansink staat dat we teveel aan het bestaan—
de vasthouden en te weinig rekening houden met de nieuwe
ontwikkelingen van de wiskunde [W;p.105]. Voordat de
eerste voorstellen van de WIMECOS, het leerplan 1958 tot
stand komt heeft het 40 jaar geduurd voordat er in het
leerplan voor gymnasia jets verandert.

totstandkoming van de andere leerplannen kan
ervoor gezorgd hebben dat men zich ineer met het totaal—
programma bezig hield dan met de rekenliniaal. De mam—
nioetwet kan als veel belangrijker worden gezjen dan de
invoering van de rekenliniaal. Toch wordt heel plotseling

00k

de

de rekenliniaal jngevoerd.

De discussie over de nauwkeurjgheid van de rekenliniaal
kan ervoor gezorgd hebben dat de rekenliniaal pas in 1962
werd ingevoerd. Sommige wiskundigen vonden de tafel in
vier decimalen al onnauwkeurig en zullen de rekenliniaal,
die met drie decimalen nauwkeurig is nooit toelaten op
het middelbaar onderwijs.
In de artikelen wordt geschreven over de hoge prijs van
de rekenliniaal. We kunnen een leerling niet verplichten
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Deze discus—
een dure schoolrekeflhifliaal aan te schaffen.

sie heeft ook gespeeld bij de invoering van de rekenma—
chine en flu bij de grafische rekeninachifle.

Het is lastig om les te geven met de rekenliniaal. Om de
rekenhiniaal goed te hanteren heb je enige vaardigheid
nodig bij het instellen en at lezen van de rekenliniaal.
Het is echter moeilijk voor een leraar om dit te onder—
die de leraar
wijzen. Er waren bordmodellen aanwezig,
hierbij konden helpen.
Figuur 3.2: Gebruik van een bordmodel
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BIJLAGE A
Verschillende rekenboeken waarin de werking van de
rekenhiniaal wordt besproken

Eenvoudige handleiding rekenhifliaal, J.A.M. Bijihout
Snel werken met de rekenhifliaal, Bruno Ernst, 1972

Hoe werk ik met de rekenhifliaal,

C.

de Galan,

6° druk

1950

Werken met een rekenhifliaal, een geprogrammeerde tekst,
W. Geerts, 1968

Handleiding voor de rekenhiniaal systeem Rietz, G. Groenedijk, Wolters Groningen, 1944 (1946, 1953)

De rekenhiniaal,
gebruik, W.J.

beschrijviflg en handleiding voor het

Heijdemafl,

7° druk 1944

De rekenhifliaal gebruik en toepassing,
Bouman, 4° druk 1969 (Oorspr. druk 1965)

Leren werken met de rekenhifliaal, L.

D.J.

Lock

OosterTnafl,

&

F.

5° druk

1974 (Oorspr. druk 1970)

Werkboek rekenhiniaal, N.W. Velders & A. Kuijpers, 1972
Anleitung zum Gebrauche A.W. Faber RechenstStabe, 1917

Instruction book for the use of HEMMI Bamboo slide rules,
1955, 1958
Eenvoudige cursus rekenhiniaal, 2° druk 1971 (Oorspr.
druk 1970)

The slide rule in everyday use (instruction niannual for
advanced student or beginners)
Wir rechnen mit dem Rechenstab
Der rechenstab Aristo Studio
Rechenschieber Schritt für Schritt

Algemene handleiding voor rekenlinialen p280 en p283 en
overeenkomstige typen (Ahrend rekenhiflialen)
Handleidingen voor het gebruik van de rekenhiniaal
Leidse OnderwijSiflstehhiflgefl (3 verschilleflde boekjeS van
± 15 bladzijden)

BIJIAGE B
rekenhiniaal
met de betekenis
Twee zijden van een
schalen
van verschillende

THE ARISTO STUDIO SLIDE RULE 0968
The ARISTO Studio is a universal LogLog slide rule for scientists, engineers and students.

Scale arrangement
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Log Log side
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Bi1age C

Instructie van Simon Stevin voor de ingenieursopleidiflg
[Bronnen tot de geschiedefliS der Leidsche universiteiti

389*

liebben willen laten etnie ordouiieren de iioiubre die ghy beviuden .ult
boven de voorgaeiide lijste te zijn, te versorgen, in te tioen coopen etide

leveren arni tb gespecificeerde persoonen etide heeren ende tie penningen, (lie

by ii ten fine voors. betaeIt sullen worden , sal men u in uytgeven uwer reke—
ninge lden, daer eude soo men bevinden sail te behooreii, mits overbrengende
iieffens dese behoorlycke blijcken van den unCOOl) der selver conijuen. Hier—
mecle e,iz. In den Haege desen 3O Novembris 1599.
Doc. R. C.
:337.

1590 Dec. 13. (;('I(cirn/s(,D'(li,H/ (lC( .4cla

suL1u4 etc.

(ipten 13" Decenibris 1599 zijn gecompareert in de vergaderinge vui
a. Ii. Rector ende Sciiaet van tie Univeriteyt tot Leydeii, collegialifet l)eronpen
zijiide, de heeren Curateurs van de LTniversiteyt ende Burgemrn. der coors.
stadt, en hebben aldaer vertoont, (lilt tot haerluyder kennisse was geconunen,

dat tgene zo in de vergaderinge van 0. eude B. ende coors. Senaet, etide in
de vergaderinge van de Rechters van de Universiteyt, als tgene in de hyeencornpsten van de vooru. h. Rector ende Senaet werde verhaudelt, iiiet zo
ecreet en werde gehouden, alst wel betaemde, maer liebtelick werde geeliutineert tot groote nadeel van (le goede policye eiide regeringe der voors.
universiteyt ende tgene daer van dependeert, versouckende daer omnie dat de
voorn. a. li. Rector ende die van den Seuaet voorn. niet beswaerlick en zouden
vyndeti meicanderen by eede te verplichten van secreet te zullen houdeii alle
tgene Wes zy zo wel opte vergaderingen by de voorn. heeren C. eiide B. te
houden als ooc opte tezaeineiicoinpsteii van Rechters ende byeeiiconipste van
de voorn. Seiiaet zullen hooren, icn etide verstaen, zonder dat yemant voort
te zeggen, op pene van privatie vaii haere stuet ende voorts abs uieyueedich
gestraft te WOr(len naer behooren. Tweic by de voorn. a. h. Rector eiide Setinet
verstaen zijnde, hebben gewillich daer june gecon..eiiteert etide then aditr—
volgenile gedaen den eedt abs bier nae volgt:

Dat zweeren WY , dat wy secreet zuhleii lioudeii al tgene WY opte ver—
gaderinge der heeren Curateurs vaii de TJniversiteyt ende l3urgemrii. (Icr st;olt
Leyden , iiutsgaders opte bveeucouipste van ileii enaet ernie andere jodiciecle
vergaderitigen (her coors. universiteyt zulkii hooren, zien ofte verstaeu , zonder
yeniant tselfde te ontdeckeu , zo waerhick meet our God ainiachtich helpen".
A. S. Vib f. 1°'.
•

33.

16(10 Jan. 19.

J,.triictit'

ro,

dc

.*Isoul 'ooi a. •.

iji1e Excelleutie heeft tot dienst van ilen lande enile hecorderinge der
geenre, die hun tot oeffeninge van bet ingenienrsCap sullen begeven, orbner
verstaen eeckere ortire gevolcht te wordeii in de leeringe, die men doer off in
de icademie tot Leyden doeii sal abs volcht:
Die meyninge is, dat men den toehoerders, soe haest abs mogelyck is.
sal brerigen out inetter daet bet laudt air iiigenieurs te connen dienen. Hyer
toe sal men leeren (lie arithmeticque oft het telleu ende het landtmeten niaer
alleenlyck van clck roe veel, air tottet iladelyck geuleene ingenicurseap nodicli
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is. Die soe verre gecolilen sun, bebben Se alsdaii lust die diepsinnige diugen
grondelycker t'ondersoueken dat sullen sy mogen doen. Dit is van de saeeke

jut gemeen geseit, waer off breder verciariuge gedaen wort als volcht:
In de telling sullen geleert worden die vyer specien in geheel get.al, in
gebroecken getal, ende in thyende tal, mitsgaders den regel van dry eu in elck
derselve getaelen.
Iii de voors. telling wel vast ende seecker ervaren sijude, sy counen
genoech tellen tottet geene in de gemeene ingenieurscap nodich is. Eiude sullen

comen aent landtmeten opt papyer landtnuetersche wijse, waer by te verstaen
is, dat men nyet en sal leeren deur enige gegeven linien, ander linien vinden,
rnaer alleenlyck deur gemeten linien, mette cleyne voetnuaet, het inhoudt vant
plat te vinden, gebroyckende duer toe reeckeninge der thiende.
Het meten des rondts mette gedeelten van dien aengaende, voerts het
vlack des cloots, de formen genaemt ellipsis, parabola, hyperbole ende diergeljjcke, dat en is hyer nyet nodich, wantet den ingenieurs seer selden te
voeren coinpt, suleke metinge te moeten doen; maer alleenlyck sullense leeren

met rechtlinige platten, daer na cromlinige laudtmetersche wijse, metende

alsoe een plat deur versceyde verdeelinge, als in dryehoucken of ander platten
oni te syen hoe t'een besluyt met het ander overcompt.
Daer na sal volgen het meten opt papyer van dijcken, wallen etude eerdewereken, te weten hoe veel schachten of voeten den voergestelde wal ofte hoop
eerden in heeft.
lot meteui opt papyer alsoe genoech ervaren wesende ende deur t cleyn
verstaende, wafter mt groot nuoet gedaen siju, soe sal men comen totte datelycke
landtmetinge mt velt, hun wijsende hoe men in plaets van regel, passer ende
winckelhaeck

op papier, auder gereedtseap opt velt gebruyct, streckende

nochtans tot dergelijcken eynde. Sullen oeck dadelyck leeren moeten tie hoocbde
euude breedte van wallen, niettet licharnelyck inhoudt van dyeui, als hoe veel
sehachten of voeten eerde daer in begrepen sUn.
Daer nae sullen se leeren opt papyer teeckenen de orntreck der landen
die se also gemeten hebben, ende wederom verkeert een plat op papyer gegeven stjnde, tselvc nct aeiuwijseude baeeken opt velt te teeckenen.
Hier in genoech ervaren wesende sullen bequaem siju om totte forticatie
of sterckbouwinge te comen, waertoe berevt sullen worden houtten ofte eerden
botsen vati schautsen euide bolwercken ende daer tuede geleert hebbende die
eygen naenieu, soe sal het trecken van planten ofte grontteyckeningen van
steden beurlyeden licht valten, t welek men hun aen steden oeck datelyck zal
doen te wcrck stellen.
Sy

sullen oeck teeckenen op papyer den ountreck van scbantsen of

steden met vyer, vijif ende uneer bolwercken, waer aff men alsdau heul. de inaten
sal geven etude sullen daer nae sulcke stercten opt velt teeckenen met baecken.

Dos verre gecomen sijode ullen mogen in de somer trecken nae
tleger of ter plaetsen daer stercten gebouwt werden, twelek den geenen best
gelegen sal sun, die als soldaten in dienst wesende, dan te velde moeten
comen ende syen daer die saecke selfs, jae helpen die metter daet bevorderen.
Ende daer toe geconien wesende, dat se t landt alsoe oerbaren dienst
conuen doen, sullen henlyen, die willen, des winters tot Leyden mogen oeffenen
als voeren geseit is, in diepsinniger stoffen, die daer geleert sullen worden om
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tot alle saeckezi (len ingeuieurs ontmoeteude tioch vaster ernie volcomelycker
voersyen te wesen.
De lessen van tellinge ende meting op papier sullen een half uyre

lang gedaen worden mt gemeen, d'ander halve uyre zal volbrocht wordeii
met elcken mt hysonder te beantwoerden ende ouderwijen vaiit geene sy
vragen ende uyte gemeene lessen nyet verstaeu en hebbeu.
Ende want de geene, die dadelyck met iugenieurs handel omuiegaeu, met
malcander geen Latijn en spreecken off immers seer selden, maer dat lilen in

elck Iandt des Iandts spraecke gebruyct, soe en sullen dese lessen nyet mt
Latiju, Franchoys off ander taleii gedaen worden, inner alleenlyc in Duytseh.
Men verstaet oeck dat nIle die geene, die tottet leeren deser coust van
ingenienrscap toegelaten worden, eerst sullen beloven ende zweeren aen den
viandt deser landen daermede geenen dienst te doen.

Actuin den 9 Januarjj 1600.
MAURICE DE NASSAU.

Register; gedrukt Bicren.s de Haan, Bouwstoffen I (1878) p. 126.

Er is in de Doe. R. C. een rekest aanwczig va, leerlin yen dezer 8ChOOt voor
landmeters en ingenzeur8, waarbij ztj o,n vrijdom ran accija2, evenals destudeaten,
eerzoeken ,,wanneer syluyden elck van hem bequaem soude wesen, omme haer
te connen verantwoorden op de vrnechstucken, hier by gevoecht". Het rekest
moct van eenige jaren na de oprichtiny der 8chooi datceren, doch er is m.i. geesl
bezwaar hier reeds die examen-eischen, waaraan de leerlin yen zef neenden dat zj
moesich kunnen voldoen, wilden zj aan 8tUdenten geljk gesteld word en, af te drukken.

Ordre waer na de auditores moehten werden geexamineert, aleer de selve de vryheit der schole mochten genieten.
In Arithmetica.

De spetien van geheele, gebroocken en tiendegetallen, alsrnede in de
selve den regel van drien, etide extractien der quadraet- en cubickwortel.
In Geometrie.

%Vat een linie, houck en superfitie is.
Wat een rechten, scharpen en wijden houck is.
Wat basis, perpendiculaer en paralleil linien sUn.
Wat circkel met sUn centrum, diameter en circonferentie is.
Wat tryangel, quadraet en parallellograni sy.
Wat gelijcksijdige, gel Uckben ige, ongelijcksijdige, rechthouckige, wijthouckige en scherphouckige tryangel is.
Wat gelijckwijdige corpora en piramiden siju.
Torders de manier, hoe door behulp der sden en anders alle tryangels
gemeten werden.

Item hoe nIle parallellogrammen en viercanten met twe gelijckwijdige
sUden gemeeten werden.
Item hoe nIle cirkels gemeten werdeu.
Item hoe nile geijckwijdige corpora en pyramiden gemeten werden.
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Iii Fortificatie.

\Vat boiwerek met sun voorpunt, keelpunt, hooftlinie, keelliiiie, facen
eu

epaulen sUn.

".Vat wal, borstweer, bauck is.
%Yat strijckbouck eli strjjcklinie is.

\Vat gracht, contrescarp en faulcebraye is.
Item hoe eeui duck, wal en boiwerek gemeteu euide sijn inhoudt in
schacbten gevouden wert.
Doc. R. C.
IViC

(LIZOO

(le 1escn VO/q(lC,4 kan cesLiydZisL. bl!Jk( ft Uit (1€ nasiten Cft aanbaditeui

de, o,derteekenaar. van een rcke4, dat erenrnin gedatcerd 28, maar twsscluen 16(X)
en 1(111 noet qesteld uoorden.

Steffen van Blitterswyck; Harwan Claesz., stenhouder V S; Jaques
Lauwyck, schoolmeester; Samuel Philips Taerling; Jochgeni Lodewijcx, timmergesel; Mr. Claes Metersz., gesworen landtmeeter; Dirck Anthonisz. van
Schalckwijck, steenhouder; Coruelis Frans, tymergsel; Tielmannus Wyntgis,
studiosus; Martinus Wimmers, studiosus: Daniel Cesarius, steenhouder; Pauls
Boudewijns van Berlicom; Huybertus Hoogenboom; Jan Otten van Zeyst;
Andries van Swyeten; Jan van Banchem, gesworeu lantmeeter; Cornelis van
Banchem, gesworeu lantrueter; Claes Meessen, timniergesel; Caesar van Achtlioven; Cornelius Sprong; Steffen van Heussen; Heinderick Coruelisz. van
Bilderbeeck, ghesworen lantmecter; Cornelis Beuysen; A. Bruyn, gesworen
lantnir.: Jacob Davidt; Adraen Dircxz. Boutz.; Jan Jansen, tinimermangesel;
Jacob Willems, timniergesel; Govert Claessen, timmergesel; Johannes de
Vos; Clemen Jansz., steenhouwer; Jan Jansen, metselaer.
Doe. A'. C.

.339.

A1

1600

Fehr. 9. Rckct t•aa 8tule,Ltca aasi Ca,atore,t I)

itiaguificos, uiobiles, prudentes Scholae Batavoruiu

Lugduuui Gubernatores; pro libertate studiosae iuveu—
tutis ihideuut, contra fabricam urbici Seuuatus invidam,
articula octo, praevio libello supplice ad eosdeuu viros
p r u d e n t e s.

Praefata salute honora, longum vos vovemus incolume, Magnifici,
Nobiles, Viri Prudeiutes, patriotae scholae nostrae tutelares. Nec sinuosos
anfractus faciwus, quod solent mopes fide; sed regio traniiti dauites iios quod
res est iuuuitnus mere. Rttritjum Sallustjj illud verbuin est: ,,Libertas
maxime omniuni tueatur". Cuius per vestigia repentes nos ingenuam (quantum
honesto fieri licet proposito) libertatein nostram optamus esse vividam diu.

Hoc iliad est, Yin Maguifici, quod ex aunorum aliquot senie, post Universi-

tataun paseini per Italiauu, Gallias lustrationes, festam didicimus esse libertatem
I)

In marg. svhreef de Secretaris an Zevst: ,,Eihibita per Bartholomeum Boucholt,

N. Winsen et Jacob Letting 9 Fehr. 1600".

Bijiage D
InforinatioflSlflittel Werbetrãger Arbeitshilfen, F. Riehe
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Datenschieber
für prazise Information
Einheiten,
Passungen, Hartevergleich

Einheitenrechner
Komplette Darsteilung der Si—, gesetziichen
und englischen bzw. amerikanischen
Einheiten. Diese kãnnen untereinander
beliebig umgerechnet werden.
Vorderseite:
Kraft, Druck, mech. Spannung, Dichte, Volumenstrom, Massenstrom, Energie, Arbeit,
Warmemenge.
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RUckseite:

Leistung, Energie- und Wärmestrom, Kratt(Dreh-, Biege-) Moment, Lange, Fiäche,
Volumen, Geschwindigkeit.
Kunststoffausfuhrung mit Etui und
Anleitung.
Grôi3e: 9Ox25Ornm, BesLNr. IWA 10175

Einheiten-Tabellenschieber
Genaue Umrechnungsfaktoren für 100
Einheiten aus dem SI-System, dem meirischen sowie dem engiischen Mal3system.
Die Anzeige erfolgt 7-steiiig zuzUgiich des
Dezimai-Exponenten. Faktoren für Lange,
Fiäche, Volumen, Masse, Volumen- und
Massenstrom, Kraft, Moment, Dichte, Druck,
Energie, Arbeit, Wärmemenge, Leistung,
Energie- und Wärmestrom, Geschwindig-
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Die Modeiie IWA 10175 und tWA 10232
ergänzen sich ideal und können zusammen als Set in einem Kiappetui besteiit
werden.
Best.Nr. tWA 10310

Passungswahier
Aile wesentiichen Daten Uber Passungen.
Vorderseite:
34 Toieranzfeider nach DIN 7157 iSO!
R286.
NennmaBbereich 1 bis 500 mm.
Rückseite:
35 Passungen nach DIN 7157 ISO/R 286.
Nennmal3bereich 1 bis 500 mm.
KunststoffausfUhrung
Grôt3e: 120 x 280 mm, BesLNr. tWA 05 168
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Hartevergleichsschieber
Umrechnung von Vickers-, Brineti-, RockweU-, Shore-Härte und Zugfestigkeit.
Der Sct,ieber enthäit neben dem
Definitionsbereich der genormten KaneprUfverfahren auch in der Praxis näherungsweise benutzte Vergteichswerte.
Kunststoffausfuhrung
GräBe 65x210mm, BestNr. tWA 04057
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Maschinenzeit, Maschinenleistuflg
für Werkzeugmaschinen

Rohrleitungen für
Flussigkeiten und Gase
—. —

Sonderrechenstab
"Maschinenzeit" SR 701 M
Ermittlung von Maschinenzeit, Drehzahl
oder Doppelhubzahl aus Schnittgeschwindigkeit, Vorschub und Arbeitslänge beim
Drehen, Bohren, Frãsen (Zahnradwälzfräsen), Schleifen, Hobein, StoBen.
Kunststoffausführung mit Etui und
Anleitung
GräBe 40x220mm, Best.Nr. IWA 01048
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Maschinenzeit- und Leistungsrechner für die spangebende
Bearbeitung
Universelles Rechengerät für die spangebende Bearbeitung
Vorderseite:
Skalen für die schnefle Ermittlung der
Maschinenhauptzeit, der Drehzahi und der
Vorschubgeschwindigkeit für Drehen,
Fräsen. Bohren, Rund- und Flächenschielfen und Hobein.
Rückseite:
Ermittlung der ZerspanungsleiStung, der
Antriebsleistung und der Schnittkraft für
Drehen, Fräsen und Bohren unter Berücksichtigung der spezifischen Schnittkraft und
der Schnittgeometrie.
Ausführliche Anleitung mit Rechenbeispielen und Richtwerttabellen.
Kunststoftausführung mit Etui
Grä8e: 65x320mm, Best.Nr. IWA 01256

Wasserrohr-Rechner,

—-

AWF SR 722 Ma
Für die Berechnung von Druckwasser und
Abwasserleitungen mit rundem, eckigem
und ovalem Querschnitt für alle Rauhigkeiten. Dem Rechner liegt die Gleichung von
Colebroak zugrunde. Em ausführliches
Anleitungsblatt mit Tabell en für Rauhigkeit.
Dichte, Richtwerte für Flei8geschwindigkeit.
Temperaturabhangigkeit und vieten
Berechnungsbe%sPielefl gibt zusätzliche
Informationen aus dem gesamten Sachgebiet
KunststotfausfUhrung mit Etui
GrOBe: 4Ox2lOmm, Best.Nr. IWA 06075

tJniversal_RohrleituflgSreChfler
universelles Rechengerät zur Ptanung
und Auslegung von Rohrleitungen für
Flüssigkeiten, Gase und Dampfe. Für alle
Medien kännen Stromung und Widerstände bel Nieder-, Mittel- und Hochdruck berechnet werden. Dabei können —
fals nOtig — auch die Expansion und de
Kompressibilität berücksichtigt werden.
Schaubilder, die mit den Rechenskalen
zusammenwirken, zeigen den EinfluB von
Temperatur und Druck auf die Dichte und
die Viskositãt.
Kunststoffausführung mit Etui
Gröl3e: 90x320mm, Best.Nr. IWA 06095
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Gasroh re,

Flansche,
Luftungskanäle

1W/i
Sonderrechenstab Gasrohrberechnung für Hoch- und
Niederdruck

fl.

39.1'. I..V390 I
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I

nach der Biel-Lumrnert-Formel
KunststoffausfUhrung mit Etui.
Gräl3e: 76 x 250 mm, Best.Nr. IWA
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Datenschieber für
Flanschverbindungen

Ne.w..tS DN

=539

Enthält aHe wesentlichen Daten von Stahlgul3- und Vorschwei6flanschen der Druckstufen DN 1 b's ON 320 sowie Daten
zugehöriger Dichtungen und Schrauben.
Das umfangreiche Material befindet sich
auf zwei Schiebern (in Klappetui).
KunststotfausfUhrung
GrOBe: 140x250mm, Best.Nr. IWA 05200

P440 N.S.

DATENSCHIEBER
FUR FI.ANSCHVERBINDUNGEN

PN 40 bii PN 400
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Luftungskanal-Rechner
Dieser Datenschieber erlaubt die Auslegung von Luftungskanàlen mit kreisrundem, rechteckigem und ovalem Querschnitt ohne Rechenarbeit in kürzester Zeit.
Bei gegebener Geschwindigkeit wird diese
auf den Volumenstrom eingestellt. Die entsprechenden Kanalabmessungen kännen
dann sofort abgelesen werden.
Bei gegebenem Druckabfall erfolgt die
Einstellung ebenso.
Die gefundenen Ergebnisse kOnnen mit
Skalen für Temperatur, Hähe Uber Meeresspiegel und Rauhigkeit auf Betriebsbedingungen umgerechnet werden.
Für die Ermittlung von Einzelwiderständen
zeigt eine Tabelle Werte nach neuesten
Gesichtspunkten für aUe in der Praxis
vorkommenden Einbauten.
Kunststoffausführung
Gröl3e: 90x205mm, BesLNr. IWA 07214
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Halbzeuge aus Metall,

IWA

Gewichte und
Konstruktionsdatefl

Datenschieber für
Stahlgewichte
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Handels-Metergewichte für Stabstahl,
Flachstahl, Bleche
Kunststoffausführung
GröI3e: 90x250mm, Best.Nr. IWA 09075
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STABSTAHL

t

BLECHE

i

Datenschieber für Stahlgewichte
Liefert schnell und ohne Fehlerrisiko die
Handels-Metergewichte für alle handelsUblichen Halbzeuge.
Vorderseite:
Handelsgewichte für Rund- und Vierkantstabstahl, Fein-, Mittel- und Grobblech,
Quadrat- und Rechteckrohre, Band- und
Flachstahl in handelsüblichen Bereichen.
Rückseite:
HandelsgewiChte für Formstahl sowie die

wichtigsten statischen Werte für IPB, IPBL
IPBv, U-,Z-,T-Stahf, gleich- und ungleichseitigen rechtwinkeligefl Stahl.
KunststoffausführUng
Grô6e: 140x250mm, Best.Nr. IWA 09212

Datenschieber für Stahlträger
Profilabmessungefl, Gewichte und statische
Werte für afle gebrauchfichen Trager und
Formstahlprofile.
1, IPE, JPEv, IPE0, IPB - HEB, IPBL— HEA,

IPBv-HEM, U-Stahl DIN 1026
unentbehrltches Arbeitsgerät für aIle
Em
Stahlbauer.
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Kurmststoffausfuhrung

•

GrOBe: 120 x 280 mm, BestNr. IWA 09240

Datenschieber fur Stahlrohre
Vorderseite:
Gewichte, innerer und äu8erer Durchmesser für nahtlose und geschweil3te Stahlrohre nach DIN 2448 und DIN 2458 sowie
für sonstige handelsübliche Abmessungen.
RUckseite:
AuBere und innere Durchmesser, Wanddicke und Gewicht für maschinengeschweiBte Stahlrohre.
Kunststoffausführung

GrOBe: 140x250mm, BestNr. IWA 09215
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Halbzeuge aus Metall

IWA

Gewinde und Schrauben

N$. d D.

Datenschieber für Messinggewichte
Vorderseite:
Gewichte für MS-Stangen, rund, vierkant,
sechskant nach DIN 1756. 1763, 1782
sowie Bander DIN 17670, Flachstangen
DIN 1759, 1768 und Bleche DIN 1791
RUckseite:
Gewichte für Rohre DIN 1755 und Ronderi
DIN 1791.
Für Kupferlegierungen mit verschiedenen
spezifischen Gewichten sind Umrechnungsfaktoren angegeben.
Kunststoffausführung
GrOI3e 140x250mm. Best.Nr. IWA 09213
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Datenschieber für Leichtmetallgewichte
Vorderseite:
Gewichte für Leichtmetallstangen, rund,
vierkant, sechskant, nach DIN 1796- 99,

GEWICHTSTAMLLENSCHIEBER
MESSING

IWA 09213

59675, 59700, 59701 sowie Bander
DIN 1784, Flachstangen DIN 1769, 1770
und Bleche DIN 1783.
Rückseite:

Gewichte für Rohre DIN 1794, 1795 und
Ronden DIN 59600, 59603.
Für Reinstaluminium und Legierungen mit
verschiecienen spezifischen Gewichten
sind Umrechnungsfaktoreri angegeben.
Kunststoffausführung
GrOBe: 140 x25Omm, Best.Nr. IWA 09214

Gewinde-Tabetlenschieber
Nach Einstellung des NenndurchmesserS
Iassen sich Steigurtg, Flankendurchmesser,
Kerndurchmesser für Bolzen und Mutter,
Gewindetiefe, Rundung, Spannungsquerschnitt, Schlüsselweite, Bohrer- und Senkdurchmesser ablesen.
Vorderseite:
Metrische ISO-Regelgewinde DIN 13 B 1.1,
M 1 bis M 68, metrische ISO-Feingewinde

—a • a —
U.ifie-Grobgewind.

G.dtab,IIeasdi.b.r

J

,adi ASA $ U

Uuified-F.i.gewirnk

Schraubenwähler
Enthält MaBe für ISO-Regetgewinde und
ISO-Feingewinde nach DIN 13 und
DIN 336.

AuBerdem sind Konstruktionsmal3e für die
am häufigsten im Maschinenbau verwendeten Schrauben, Muttern, Zubehörteile
und Blechschrauben enthalten. Vorspannkraft, Anziehdrehmoment und Festigkeitswerte für Schrauben sind in Tabelten aufgefUhrt.

Kunststoffausführung
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UHF

iso AM I U

DIN 13 BI.4bis 9.
RUckseite:

Unified-Grobgewinde UNC ASA B 1.1,
Unified-Feingewinde UNF ASA B 1.1.
Kunststoffausführung
GrOI3e 90x250mm, Best.Nr. IWA 05166
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Grôt3e: 130x250mm,Best.Nr. IWA 05148
5

IWA

Hilfsmittel für DTP
und Fotosatz

Fotosatz-Typometer
Dieses universelle Typometer 1st auf
mm-Skalen aufgebaut und deshaib für den
Fotosatz besonders geeigneL Es enthält
folgende Skalen:

Zeilenabstände von 2mm bis 9mm mit
!ntervall 0,25mm sowie für Schreibmaschinen und für EDV, 1/6", 1/8" 1/10" 1/12" 1/15"
Cicero, Pica, Schriftgro6en 5 bis 72 Punkt
Didot mit zugehOrigen Versathähen und
empfohlenefl Zeilenabständen.
KunststoffausführUflg

Grö8e: 155x350mm, Best.Nr. IWA 10308

Typometer für Werbung und
Graphik
Skalen für 5chreibmaschinensChaltuflgefl
und Schritte, DIN-Formate, ZoIl, mm, cm,
Postnorm, typographische MaBe,
2,75 mm, 3,75mm
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KunststoffauSführUflg

GroBe: 88x390mm, Best.Nr. IWA 10255

Typometer
Zeilenschaltung 1, 1 /2 2
SchreibschrittsChaltUflg 1/10, /l2", /l5"
KunststotfauSfUhrUflg

GröBe: 65x360mm, Best.Nr. IWA 10314

Rechenscheibe für Werbung
und Graphik!
KaufmannisChe Rechenscheibe
•

Mit dieser universellen Scheibe kännen
neben Multiplikationen und Divisionen alle
im Bereich der Graphik und der Werbewirtschaft vorkommenden Berechnungen ausgetührt werden. wie Formatumrechfluflgefl.
prozentuale Verkleinerungefl, Umrechnung
von typographischen Punklen in mm,
Prozentauf- und -abschläge für Anzeigen
usw.

Für Multiplikation, Division, Aufschlag,
Abschag, Handelsspanne. Mehrwertsteuer,
Skonto und Rabatte.
Kunststoffausführuflg mit Etui
GrOI3e: Durchmesser 210 mm
BesLNr. WA 16070
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Hilfsmittel für
DTP, Reprotechnik und Druck

COLORMIXER
Mit dem COLORMIXER kOnnen mit
wenigen Handgritfen beliebige FarbtOne
erzeugt werden.

Er basiert aut den vier Grundfarben des
Offset-VierfarbdruCks nach DIN 16539.
In Abstufungen von 5% kônnen Cyan
(BIau), Magenta (Rot), GeIb und Schwarz
beliebig miteinander kombiniert werden.
Es steht damit eine Farbskala von 160 000
FarbtOnen in sekundenschnellem Zugriff
zur Verfugung.
Die Farben werden — wie beim Druck —
durch Uberlagerung von Rasterpunkten
erzeugt und entsprechen deshaib sehr
genau dem erreichbaren Druckergebnis.
Nach Einstellung der prozentualen Farbanteile erscheint der betreffende Farbton
in einem Sichtfenster.

COLORMIXER

tWA
16062

Mit dem COLORMIXER kônnen somit
beliebige Farbvorlagen in die prozentualen
Anteile der Vierfarbskala umgesetzt
werden. Er ist damit em ideates Hilfsmittel
für Desktop-Publishing, wo er in Kombination mit den bekannten FarbmusterbUcherfl
genaue Farbvorgaben ermoglicht. die
sonst nur mit aufwendigen Colormanagement-Systemen erreicht werden kännen.
Als genaue Farbreferenz erleichtert der
COLORMIXER die Korrektur und Abstimmung von Farben zwischen Gestalter,
Drucker und Kunden und ermOglicht sogar
Farbabstimmungen über Telefon und Fax.
ausfUhrlicher Prospekt Uber den
COLORMIXER kann angefordert werden.
Em

KunststoffaustUhrung mit Anleitung und
AufbewahruflgSbox
GrOt3e: 200x2lOmm, Best.Nr. IWA 16062

7

Fax-Bestellung
Fax (07 11) 3 46 88 - 80

Absender

oder mit SchreibmascLneschrethefl)

Name

oder Bestellung per Post

Firma

Strafle

IWA-F.Riehle GmbH&Co
Postfach 11 34
Lietertermin

73766 Den ken do rf

bm

Preis

Best.Nr.
IWA

10 175

DM/Stück

Bezeichnung
Einheitenrechner
Einheiten-Tabellenschieber

80,—
45,—

05168 Passungswahler
04057 Hartevergleichsschieber

36,-

Sonderrechenstab "Maschinenzeit" SR 701 M
Maschinenzeit- und Leistungsrechner
Wasserrohr-Rechner AWF SR 722 Ma
06095 Universal-Rohrleitungsrechner
06 150 Sonderrechenstab Gasrohrberechnung
05 200 Datenschieber für Flanschverbindungen
07 214 LUftungskanal-Rechner
01 048
01 265
06075

09075 Datenschieber für Stahigewichte
Datenschieber für Stahlgewichte

09240 Datenschieber für Stahltrager
09 215
09 213
09 214
05 166

GesamtPreis/DM

45,—
45,—

10232
10310 Einheiten-Kompendium

09 212

BestellMenge

Datenschieber für Stahlrohre
Datenschieber für Messinggewichte
Datenschieber für Leichtmetallgewichte
Gewinde-Tabellenschieber

65,—
75,—
70,—

130,—
70,—
60,—

35,—
28,—
45,—
45,—
45,—

—

45,—
45,—
45,—

05148 Schraubenwähler

45,—

10308 Fotosatz-Typometer
10 255 Typometer für Werbung und Graphik

25,—

10314 Typometer

28,-

Rechenscheibe für Werbung und Graphik
16 062 COLORMIXER

40,—

16 070

-

35,—

298,—

Staffelangebote für grOBere Stückzahlen und Werbeaufdruck auf Anfrage.
Lieferung: ab Werk, ausschlieI3lich Verpackung, zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer
Zahlung: innerhalb 14 Tagen 2% Skonto, innerhalb 30 Tage netto
Preise gültig ab 01. April 1995

I lilA

lnformationsmittel
Werbetrager
Arbeitshilfen

IWA-F.Riehle GmbH&Co
Postfach 1134
73766 Denkendorf

Telefon (0711) 346 88-0
Telefax (0711) 34688-80

Bijiage E
Het leerplan uit 1958
[Staatsblad]

Stb. 431

851

1958

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
E S L U IT van 30 augustus 1958 tot wziging
van de algemene leerplannen voor de openbare
gymnasia en de openbare hogereburgerscholen A
B

431

en B, vasigesteld onderscheidenlUk bi] Koninklijk
besluit van 7 juni 1919, Stb. 313, en 28 mei 1954,
Stb. 244.

Wu JULIANA, BU DE GRATIE Gons, K0NINGIN DER NDERLANDEN, PRINSES

v ORANTE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onze minister van onderwijs, kunsten

en wetenschappen van 30 juli 1958, nr. 76904 1, afdeling
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs;

Overwegende, dat verandering van inzicht inzake het onderwijs in de wiskunde aan gymnasia en hogereburgerscholen bet
wenselijk maakt de omschrijving van de leerstof voor dat yak
aan die scholen volgens de algemene leerplannen, bedoeld in
artikel 7 van de hoger-onderwijswet 1) en artikel 20, eerste lid,
van de middelbaar-onderwijsWet 2), te herzien;

De Raad van State gehoord (advies van 12 augustus 1958,

gelijkingen met twee onbekenden, waarvan één lineair en én
kwadratisch is;
kwadratische functies en ongelijkheden;
rekenkundige en meetkundige reeksen; convergente meetkundige reeksen;

in de eerste tot en met de vierde kiasse voor de meetkunde:
inleiding; evenwijdigheid van lijnen; eigenschappen van driehoeken; congruentie; eigenschappen van parallelogrammen en
trapezia;
constructies;
omkeren van stellingen; indirecte bewijzen;
meetkundige plaatsen;
evenredigheid van lijnstukken; vermenigvuldiging van figuren; gelijkvormigheid;
de stelling van Pythagoras;

sinus, cosinus en tangens van hoeken tussen 00 en 1800;
sinus- en cosinusregel; eenvoudige berekeningen in rechthoekige en scheefhoekige driehoeken; ook met behuip van tafels
voor goniometrische verhoudingen;
oppervlakken;
de cirkel, vermenigvuldiging van cirkels; verband tussen hoe-

ken en bogen; de om- en de ingeschreven cirkel van een driehoek; de formules

R=

nr. 44);
Gezien het nader rapport van Onze minister van onderwijs,
kunsten en wetenschappen a.i., van 21 augustus 1958, nr.
85590, afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Het bepaalde in artikel 4 onder i van bet Koninklijk besluit van 7 juni 1919, Sib. 313 3), tot vaststelling van een
leerplan voor de openbare gymnasia wordt gelezen:
i. voor de wiskunde
in de eerste tot en met de vierde kiasse voor de algebra:
het voorstellen van getallen door letters; de hoofdbewerkingen in het rationale getallensysteem; de merkwaardige produk-

ten (a+b) (a—b) en (a±b)2; de ontbinding in factoren van
ap+bp, a2—b2, a2±2ab+b2 en a2+pa+q; bewerkingen met
gebroken vormen;
lineaire vergelijkingen met één onbekende; de begrippen vals
en identiek; evenredigheden;

praktische oefeningen in het rekenen; hoofdrekenen;
vergelijkingen, op te lossen door ontbinding in factoren; gebroken vergelijkingen; stelsels van lineaire vergelijkingen met
meer dan één onbekende; afhankelijkheid en strijdigheid van

worteltrekken; de hoofdbewerkingen in het reële getallen-

grafische voorstellingen; lineaire functies,
lineaire ongelijkheden; de begrippen recht en omgekeerd evenredig;

de begrippen benadering, absolute en relatieve font;
gebroken en negatieve exponenten; logaritmen; gebruik van
tafels in vier decimalen;
vierkantsvergelijkingen (formule voor de wortels, discriminant, sam en produkt van de wortels); stelsels van twee verI)

Sib. 1876,
(Sib. 385).
Sib. 1863,

102, Iaatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 juli 1958

50, Iaatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 juli 1958
(Sb
') Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 31 maart 1948
(Sib. 1120).

2 sin a

0

enr=—;

koordenvierhoek; regelmatige veelhoeken, definitie; existentie

van de om- en de ingeschreven cirkel;
omtrek en oppervlak van de cirkel;
enkele voorbeelden van het berekenen, met behuip van tafels,
van de onbekende elementen in een driehoek, vooral aan de
hand van toepassingen in de praktijk.
in de vijfde en de zesde klasse voor de A-leerlingen:
a.

algebra: herhaling van de kwadratische functies en van

de vierkantsvergelijkingen;
b. twee van de volgende onderwerpen:
1. a. herhaling van de plammetrie, en
b. stereometrie: ligging van punten, rechten en viak-

2.

3.

twee lineaire vergelijkingen met twee onbekenden;
sYsteem;
het functiebegrip;

a

4.
5.

ken; hoeken; eenvoudige meetkundige plaatsen en
constructies; bol; veelvlak en kubus;
herhaling van de logaritmen en van de rekenkundige
en meetkundige reeksen met eindig aantal termen; het
getalbegrip;
de beginselen van de differentiaalrekeniflg:
limietbegrip; begrip differentiaalquotiëflt;
het differentiëren van rationale functies; eenvoudige
toepassingen daarvan;
hoofdstukken uit de geschiedenis van de wiskunde;
de beginselen van de statistiek;

in de vijfde en de zesde kiasse voor de B-leerlingen:
algebra:

ax+b
de functies

,'f x, a', 'log x en hun grafieken;

x+c

de beginselen van de differentiaal- en integraa]rekening;
extreme waarden; oppervlak- en jnhoudsberekeniflgen; aan-

dacht dient te worden besteed aan de toepassingsmogeliikheden
in de natuurkunde (sneiheid, veranelling, arbeid, potentiaal,
energie);

goniomefrie:

goniometrische functies, ook voor andere dan scherpe,
rechte en stompe hoeken; de formules voor sin (a ± fi), cos
de

(a±fl),tg(a±fl),Sina±SiflfleflC05a±c0sfl;dC'

gelijking a sin x + b cos x =

c;

het begrip radiaal;
grafieken voor de functies sin ax, cos ax, tg ax, a sin x +
b cos x;

analytische meetkunde:

cartesische coördinaten; vergelijking van rechte lijn, cirkel,
ellips, parabool en hyperbool; bepaling van de snijpunten van
rechten en krommen; raaklijnen aan de genoemde krommen;
meet.kundige plaatsen;

Artikel 2. Het bepaalde in artikel 4 onder 10 van het algeen B,

bij het Koninklijk besluit van 28 mci 1954, Sib.

244, wordt gelezen:
10.

hoeken; congruentie; eigenschappen van parallelogrammen en
trapezia.
Constructies.
Kiasse II.
Omkeren van stellingen. Indirecte bewijzen.
Meetkundige plaatsen.
Evenredigheid van lijnstukken. Vermenigvuldiging van figuren. Gelijkvormigheid.
Dc stelling van Pythagoras.

Sinus, cosinus en tangens van hoeken tussen 0° en 180°.

Oppervlakken.

onderlinge ligging van punten, lijnen en vlakken;
prisma's, piramide, cilinder, kegel en bol;
eenvoudige meetkundige plaatsen;
afbeelding van prisma's en piramiden op een plat viak door
middel van paralleiprojectie; het construeren in deze figuren
van punten, lijnen en vlakken, die aan bepaalde voorwaarden
voldoen, en het construeren in ware grootte van lijnstukken en
hoeken, die in geconstrueerde afbeeldingen voorkomen;
berekening van opperviak en inhoud van de hierboven genoemde lichamen;
het begrip regelmatig veelvlak;
mene leerplan voor de openbare hogereburgerscholen A

Meetkunde.
Kiasse I.
Inleiding; evenwijdigheid van lijnen; eigenschappen van drie-

Sinus- en cosinusregel; eenvoudige berekeningen in rechthoekige en scheefhoekige driehoeken, ook met behulp van tafels
voor goniometrische verhoudingen.

stereometrie:
de deductieve denkwijze, axioma's en grondbegrippen;

behorende
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Voor de wiskunde:

Algebra.
Kiasse I.

Het voorstellen van getallen door letters; de hoofdbewerkingen in het rationale getallensysteem. Dc merkwaardige produkten (a + b) (a—b) en (a ± b)2. Dc ontbinding in factoren van
ap + bp, a2—b2, a2 ± 2ab +b2 en a2 + pa + q. Bewerkingen
met gebroken vormen.
Lineaire vergelijkingen met één onbekende; de begrippen vals
en identiek. Evenredigheden.
Praktische oefeningen in het rekenen. Hoofdrekenen.
Kiasse I!.

Vergelijkingen, op te lossen door ontbinding in factoren; gebroken vergelijkingen. Stelsels van Iineaire vergelijkingen met
meer dan één onbekende; athankelijkheid en strijdigheid van
twee Iineaire vergelijkingen met twee onbekenden.
Worteltrekken; de hoofdbewerkingen in het reële getallensysteem.

Het functiebegrip, grafische voorstellingen; lineaire functies,
lineaire ongelijkheden. Dc begrippen recht en omgekeerd evenredig.

Dc begrippen benadering, absolute en relatieve fout.

Kiasse III.
Gebroken en negatieve exponenten. Logaritmen; gebruik van
tafels in vier decimalen.

Vierkantsvergelijkingen (formule voor de wortels, discri-

minant, som en produkt van de wortels). Stelsels van (wee vergelijkingen met twee onbekenden, waarvan één lineair en één
kwadratisch is.
Kwadratische functies en ongelijkheden.
Rekenkundige en meetkundige reeksen; convergente meetkundige reeksen.

Kiasse III.

Dc cirkel; vermenigvuldiging van cirkels; verband tussen
hoeken en bogen. Dc om- en de ingeschreven cirkel van een
driehoek; de formules
a

2sina

0

enr=—;
S

Koordenvierhoek. Regelmatige veelhoeken; definitie; existentie van de om- en de ingeschreven cirkel.
Omtrek en opperviak van de cirkel.

Enkele voorbeelden van het berekenen, met behuip van
tafels, van de onbekende elementen in een driehoek, vooral
ann de hand van toepassingen in de praktijk.
Voor de hogereburgerschool B:
Klassen IV en V.
Algebra.

ax+b

de functies

,'I x, a, °log x en hun grafieken.

x+c

Dc beginselen van de differentiaal- en integraalrekening;
extreme waarden; opperviak- en inhoudsberekeningen.
Aandacht dient te worden besteed aan de toepassingsmogelijkheden in de natuurkunde (sneiheid, versnelling, arbeid,

potentiaal, energie).
Goniometrie.

Dc goniometrische functies, ook voor andere dan scherpe,
rechte en stompe hoeken. De formules voor sin (a±fi), cos

(a ±fl), tg (a ± fi), sin a± Sin fi en COSa± cosfl.Devergelijking a sin x + b cos x =c.
Grafieken voor de functies sin ax, cos ax, tg ax, a sin x +
b cos x.

Analytische meetkunde.
Cartesische coördinaten: vergelijking van rechte lijn, cirkel,

dips, parabool en hyperbool. Bepaling van de snijpunten van
rechten en krommen. Raaklijnen aan de genoemde krommen.
Meetkundige plaatsen.
Stereometrie.
Dc deductieve denkwijze, axioma's en grondbegrippen.

Onderlinge ligging van punten, lijnen en vlakken.
Prisma, piramide, cilinder, kegel en bol.
Eenvoudige meetkundige plaatsen.
Afbeelding van prisma's en piramiden op een plat vlak door
middel van parallelprojectie; het construeren in deze figuren
van punten, lijnen en vlakken, die aan bepaalde voorwaarden
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en het construeren in ware grootte van lijnstukken en
hoeken, die in geconstrueerde afbeeldingen voorkomen.
Berekening van opperviak en inhoud van de hierboven gevoldoen,

noemde lichamen.

Het begrip regelmatig veelviak.
Artikel 3. Dit besluit treedt in werking:

a. voor de eerste tot en met de vierde kiasse van het gymnasium en de kiassen I tot en met III van de hogereburgerschool
met ingang van 1 september 1958;
b. voor de vijfde kiasse van het gymnasium en kiasse IV
van de hogereburgerschool B met ingang van 1 september 1959;
c. voor de zesde kiasse van bet gymnasium en Masse V van
de hogereburgerschoOl B met ingang van 1 september 1960.

Onze minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen

is belast met de uitvoertng van dit besluit, dat in het Staatsblad
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 30 augustus 1958.

JULIANA.
De Minister van Onderwjjs, Kunsi en
en Wetenschap pen.
J. CALS.
Uitgegeven de negentiende september 1958.
Dc Minister van Justilie,
SAMKALDEN.

Bijiage F
Voorstel leerplan rijksschOlefl
[Wansink I;p.l26]
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kiimlticumltler\viJs

iii ccnst' 'lstlnmtie StectiS 7ijut

t

mitgeg.iani v.mni iviskiuni—

lii retlit 0 'er lie t 1 lcfl ia : flow lu (elu/4 ,nal/ie,nal c'S .c as IC? be rLc('fuL
\\l iVij'/.(ii dlii) d;it iic iniitiaticvcn tot nuotlcrIiiscmimig vaii lid ivi—

Len gra;itlmiieter your tie tl)c'gcuillIi)cI) hel;imi.scllumig \uur tic tli_I;ictick
V4l'i de '.i'is.ki I Ode Ii mid ii iI'ii iii I let Si i(_l ian lid f('rtfC /uur,ui(io1uiie
)ur c/c /EIari'k van 1r It ,,./uhJ/e, duit iii I 96) Ic C yl ii ivcrd
gdli(imiden. Eco iershmg i'uintlt lOcil ill met mi,ciiwc otern.Ltu(lmi;ile I Ij(l—
schrIt dat (rn&icr redact ic van I'rciitlemithiai ivurt.lt iuut gcgc\cmm : /.d,te'ci/i—
onal .5(U(IF(i' ifl !h'lat/iemci/a'.v. lii tie eersl c a ilei'eri iig ian d it t idscl i rift
I 96) vintit ifiCil timik ccii vershat van t.l I .(2.\1 .1 .—curilcrentie ifl

ft2LtiOli.ltC aeti\'itculeii.

Dc wcrk':m:imiihicdeii vami tie (umtiiiiissie Ml)tleriluseruiig I .uclph;iTl \Vi1 icli t ".1 ii ticc ii itci—
kunde in 'Ned erh.ind iiioete 0 geziert ivurd cmi n 1

ma (l((ues.

hid Ii It I lie, i1i Le passa'( i/u g('(un(f(or(' (I /',i,I,Z(')Vi(

3J1)/.iefl "au tic SdO)(iI\visklilidc ;idU tit' IPI't(c htimnt'ii (I )ictitluimmiC, (h)(jilet) Scrv.iiA, l.ih))'). 1_tin (iiecdc dilmitertlituc It ldImtcrml;i(Il (1

Plwtl(fue sur /(FtSCtfli#l!('?it, \1aaruil (1(1k I)ilUrh1ku1)i5tiiii1sgc(Llcllk1l ItO

lit: I,es lif

ccii C.Ll,.i\l.—ciiiihcrciitic ill I'chiRIlRlcIl (l96) \ ui_It mcii ccii

1 tilvucrig versi ;ig (11 1 let 11

Van

1t)Us "uidc gc(irgaii iseeFLl
jaarlijks gedurendc ccii week Ic 1 hri issel
verdicucri, naast tic j;iarl'jkse stitil ied;igcri Ic .\ rhiiii, i'riiie1duii.

Ook tic ilelgiselie ilitci n;iIiin;ilc liei chulngsciiraissen the sds 96()

Ofls I )etrotlwbaa I iril id) t oVci tie iiit Id crile \C1Tl iCllWi rigstciideii.tri

Ovcr ceo aiulcrc coiilerc'rit i&, van tic OlC 1) Ic .\thcnc ill I 963 icr—
scheeri ceo r1port gctitcld i lailuma (us (ui/at ; U ç'lu(fe for I(0(uirr., it

bet lecrjiriccs under1.vcrli V.111 siiidic \V:ts.

itict allecn ile mO(lcrrle (ccNt(lf lililar ouk liet (1 RiaCt '51.1 le 1)rh1cel 11 van

Dc UN EC() org.utsccrde iii 1962 ceO congres ft Bucda pest waTir

school progra morn en aan ile lcraa rsoplcitl og.

wcrd in 1c 11ieti.cltc cctie iandachi gechonketi iian lict iik'ii(eiid
a1gebrionder'ij, aan dc lit rod i ictie 'lfl inodcrne )nder\'crpefl iii lid

)c
(. -.
C

I

.. \\'. I itch I lid ii) vi icru mig illi tic miicnuwc wiskln 0 ticj)r&)granl—

1

li-, iiilO(hZii.l.'iil- gt'iiun'ticni tIlulr tic inwcrkingtrctliiig vami tic Maui—
iil.llct\Vti III)
;iiii,iislijS I 9(S, i'oorbcrcId tIluIr lint orgamnscrcm i'ani

I

.. 119/ ?LlSI'Ut/deprogramIna ?t?Cl(WC S/ZJI, (/9 situatie
owfrr (IC wet op lid voor/gezet onderzwjs

thu

(I(lrSiCiil_l) \ ill tic t'lliumiliSSie

lici)ht'ii i'iu1ti tilt

I 111(1/li', ti 1). tildils [eLlIS Zujci vastgestclni, lIucrclrItIcr iliigcn)n,milcn.

lit uu1tiu\;lliiciipru!r.iiiimi1a's i our lie thitemse sclioniity'pcui ivOr—

iiiciigc, St'iiill(_il iiuItI'ailti hint itiiitii_iitI i.
(111k

Lie \ci/..mIiiciil) I'dl) (ic r.itid(m);mic' getalien ; gctuii(cflhijui,

toe—
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I )e conminlilitat ucvc, :iss(ldiat eve en distrihiji icvc cigenschappen ;
iulssiogemi op cmikclc produikcn en untlniitlungcn.

\'iultligct'i, ut-len, mti:iclisc crlncficni met cbele llosiIicvc exptincnftml
Imcic;iirc vcrgel ijkingcni cmi ningelijkhetlcn met ttri vcrandcrlijke.

lii elk VIII tic gciituciiitlc i'crz;imuelimigeni : opicliemi, ;iltrekken, veruiicnig—

uirdemiing.

guiitic gct;iiicmi

geii
I )e i'criamiiultnig vami tie nlntuiirlmjke getalleti ; tie vcrzarnciurig van tie

iii ciii

j.5. i L('rrp fait ?cOQr /l('t fir f/L,'j(UIT

cit

\TuorsIel

rIjk—51.'llUlCfl lilt l)cVDCgul
in! ii(;i.IkI sc'iii'qii 11(01 tic/I' SL'l)llIcli hut ieurpi:mmi Vl)lii' ti;it i'onr

I c ililulisici tan u'uinicrwijs due tour tic

hiet

c.iui tic iiiunIn-niuscring

C A'tilifl lijLsscliiiiii dii ivc hiicrlln)tlcm' ujiiieintil.

I )c

-

iii'imuIigst'llnlliil)g ten :I:Iiizicmi

all 111:5 ii usLmiiuituniticmwij'.

L('it'\ cid (III

kit II \ .111 Ciii I nllli'immU'11'l1)(lm't hiecit di Ui\1 I ..W. tell p(isiLicvc l'iijdragc

it isklilidcdutn'm)ttni. 1)11111 tic LID tlci.e hes)rckunigen vllllraigaam)cie ptihli—

t''f)cii1)iemlRil ui_ike uiieuwe lccrstuif dour hut pmihliccrtmi vami tInt
icti'1ihiiiiitmi CIt dulur hespi'ckimigemu Iiierimver Wet tie m)cgal)is;itics Vail

-

ps gcknncmi zij fl
1'iritick up ccii al Ic v(ii)rlvarclitle ill ullerl) useruiig waarbij ilidactischc
l)egul)SClciI ii) lict gcilram'ig 'fOiIlIefl kOmilemi) is o.a. tiitgeoelcnd door
I\iiiris ]'limic in Anicrika en dour Wittcmihcrg in Canada.

(1959) lcIdden tot bet sarneristcllcn 'an inoderric lccrpkinricn, versehener ondcr de titel .S'y7WpSeS for i,wdero idwol ,natlu'uw(ics.
In 19(0 wcr(1 ci cen CIl'1\[-conlcrcritic Ic Aarlws gevijd aaii lict
rncctkurideonderwijs, ii I 96 L w.is er ccli conlcrcntic tc Bogmi.
Op 1 let I ntern;itiaiw;il \T;i I hcjii;itiscli Congres ft tock1iolin (1 1)62)
[C

d ugeri cmi d at ci Cersi Iii I ivccdc instantic pc( I ;iug igemi Cii ii RI retici bij

De hrccd opgczcttc studcconfercntics vtn Zagreb cii 1)ubrovnik

V.W.O.

ax

by

c

(injectic), .ifbcelding ip (surjcct ic), tntnduitligc atbeelding up (hi—
jcetic); iii\(i.c itinclic: vurteltunetie; saiiicii.tclleli vail tiiiictic;
iiitiitic. vaii t\cc cr.indcrlijkcn ; iiivc.uhlijnen.

twec vergt.lijkingen ut uiigcti;khedcn lilet twee verainlcrlijkcii re—
flexieve, syniillctrn;ciie, traiisitieVe iclatics, equivalent icrclat ics.
Fuiieties ; tic gralick van ccii functie ; lincaire en kwa&lratNcllc hiiic—
tics; alisulute vaardc ; proicet ic ; lciigtc, oppcivlaktc, iiilmud ; rtjcii,
i ckcnkundige rijen, mct kitnd ic rijen ; toiéiiItiidige albecliling

(x, v)

dingen sin, cos, cii tan; sinusregcl en coSiIl(Isrcgcl.
Berekeningen van In ekcii cii afstaiideii in hct viak cii in tic iuiiiitc.
Relatics in de graliek van een retitie ; de relatics

schappen

S.unenstellcn van t cc spiegelingen en van twec I i;tnsI.It ie..
erhaiid
Vectoren ; rekenen met vectoren ; hasi van clii \'ccturStcIseI
eli enurdinaten van ccii punt.
t (lSSefl vectorcomporienten
Vernienigvuldigcn van figtiren ; zwaartepuiit vaii ccii dijeliock.
Gelijkvormigc t ran;foririat ic; gelijkvoriuige d rielu ekcii ; enkele cigel
vaii rechtlioekige drieliucken ; .k guniuinct ri,ihe verlinit—

Gebruik van dc rekcnlini,ial.
toe—
Verzainel ingen in veihand met clenientaire lugiselie i.it ks ;
ver—
punt
jisingen op liticaire verge1 ijkiiigen eli oiigclijkhcdeii en op
zamclingcn.
I )c verzameling van de recle gt illeii.
\ricrkaiitvurte1s ; kwadrat iselic vcrgclijkingen en ongdijklieden.

IVEEI)E, I)I:ni)I EN VIE1li)I I.IEHJAAIt

3.5.2 Leerplan voor he!

gram, ruit, rcchthock, vicrkint.
Lenvoudige ptlntvcrZailicI ingen cii hun dO(irSnC(kI).

hock, afstatid, Irc1uck, victlU)Ck, cirkel.
'Fransfornatics lijnspicgcling, j'iuntspicgCliflg, translatic, rotatic.
Evenwijdigheid van Iijncn.
Coiigrucntic van figuren.
Ligcuschappen van driehocken en van vierhueken : vlicger, parailcilu—

Inlc'iLting tot de rncctkundc : kubus, rcchthockig blok, viak, Iijn, punt,

.V

((IS

,iiiet riseiie
V

cut; •v

I

y), sin 2., ens 2x,

C

V.
L cos V.
crgciijkiiigcn cii ongclijkhetlcii, in bet hijzundcr

5iii
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hut lasiiigcII up hcrekeningcn vaii uppcivl.iktcii cii IiiliOU(icii.
I lit ctaI c; lugiritiumisclie ci cx iicntii.!c fiimn:ics en bun gralleken;
dillcre:itieicii an de'.e iuiieies.

mci ri clue hiiici ics.
Pu iitlitie\ e fuuuieties; hcpi.i!dc iiitcgri.ul ; pirtiele iiitcgratic ; oncigen—
iijkc iiiicgma:Il

:

RaaL1y aaii ccii graIek ; monotunie vaii ccii Iiiiietic ; exIlenien (ook
iandi'xt reiliuli) buigptiiit
i)c funetics ai esin, arecus, arctan cii buii gratiekcii.
I)itlcrenticrtii van sortelfutiieties, goiiiuiiictii.clic tiiiieties en cyclu—

;

I )itkiciitiaalquutint .iIgeleitle tuiicic; regels \uur liet dilrereiitieren.

(_'i,iiti'iiiilcit cii di eiuiiiiiilitcit.
I .iinitten ; oppei I;iktc cii uiiituck v.tn de cirkel ; ilsyiliptoten.

(1 Sill

tan 2v,

ii .v

i)e hiiictics sin, (I), liii cii liiiii gra.cken.
l'urmitics \ uor sin (x _r), cis (x 1: y), tail (x

il',s/,,oIe I

'iiII)I EN ZISI)I LI:EIIJAAIt

\eetoren in tic ruin It C; 'cct urvnorstcil ingen van iijn en viak ; verhand
cctorcuiiipuiiciitcn cii coordinatcii van cen pilot.
I iicn

standen ; puintvcr/aTiicl ingen cii eenvoiid ige vcrzaniclingen van I ijnen
vcrgelijkingen van viak en hol.

lii liet ' lak:vergclijkingen van liJn cii cirkel ; snijpuntcn en raaklijncn
vcrgclijkingen van cHips, hyperbooi en parabm)I vectorvoorstelling van
ccii Iijii ; inwendig prodiikt.
Iii de ru iiiite ligging van punten , lijnen cii vlakkcn ; hocken en af—

Uii cinlien uor tie Ieeilingcn van tic B—afdelingcn

Vi F141)E I.EERJ ,\AIt

Macliten met reek cxp()ncnten ; logaritinen.
\ervulg t ransfoiniat ics ; tic groep van de col igrucilte I ransforinatics,
aigemenc dehuiitie van cungruente guren ; de gruep van de gelijk—
vorililge tiansforiiiaties, atgcmcnc dctnitic van gelijkvorinigc fIgurcn.

1 thecid i ngen

In net ic ; I incaire en eellv( ud ige

I 2h

selu lutict tes ; ccii'. olulig kn atiratiscite vcrgciikiitgeit.

Ftoiet it's; de gr;ilick an Len

DEll liE I.EEIIJ AAII (iteperkt progranitita)

Ptittt er'i.aniel iitgen in 1 iet viak.

:

adrat i—

Iii .11 Illiale tetaiieli.
Ietrick lcngten, oppcrvi.iktt'n cit jitluniden ; enkeie cicn.t itappcii
'ati reciti linekige tirieliocken.
Relat ics; de gr.iflek van cell hiiicairc rcatie; i cc iitie;iire vrgciij—
kingeii bet
cc eranderiijkeit ; iiiieaire oitgehjkiietleit ii et Iv. ce \ er—
anderlijkcn.

u\vl;ll)F LlEOJ A it

3.5.3 Leerplan COOT Iwi Il.a.V.O.

door tic ii Ispeet ii' gocti te ket I ren oittlcrwel'p.

Len keuze tiit de olgentie oittIer erpeil
enlllt'iIe\e get.ilIen, topoingie. gctaItlleorie t ep.iii1gelt v.iii de .tllai\ c,
niiincricke visktinde, project ievc ii icut k ii mit, itict—euclid iselu' i neet —
kunde, logica, geschicdenis an tie iskiintie, Ill ceo antler 'ooriii

I )e

groep an de t ranslat tes.
I inc.nrc afbecldingcn ; mat rites; tie regi there ii iit'ai rt'
ais groep ; nrtiI(l4l)lLIIc ;i$I'iecidiitgcit ; I5Ofl1('tll('.

('ii kui en i;i ; r,i;iisliiii en raakvlak.

verge1 ijki ng.

I Wigging van Iijncn en vlakken ten opzichtc van elkaar.
Inendig produkt ; ititonormale hasis; llllr?Ilaai\ C( br; iionn.iaI-

Athankeiijkhcid en no.1 Iliaiikeiijklwid van ten steisel veetorell ; deter—
nitnaitten van de t'e&it' eli van tie derde itrtic.

If 'iskunde II

statistiek.

(I

ige differcntiaalvcrgel 1kingen.
Inleiditig tot de waarsclujnli1kheRlsrekeniiig en tot dc iii.it1ieiitti'clte

I)iITcrentiaalvcrgc1ijkngen ; lijiteleinentenveid ; opiossing van cCflVti—

D E I.E

it J A A it (uitgebreid prograninia)

VI i:1t11l

EN

V1JFI)I' i.EEIIJAAII

Ecuivoudige kanshereken ingen.

liiicken en aistalitielt.
I ierhaiing en tuithreiding vait tie i)eseiirijvende stat istick.
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ill Itki'll ei aist alitielt
Iii tie riiinite ligging van punten, hijilell en vlakken ; berekeningen van

It gel ; t''.t reinu waartien.
I ag.iiiiiiicn, logaritittisciuc t'unctic, eXIlolIcIltiCiC functie; grafickcn
uun'. oudige ergel ijkiiigeii cli tingciijkiicdcn.
iii hut 1ak : verge1 ijkingcit van iijn, cirkel en paratiooh ; cenvoutlige
I ralislorlnat ics; eeltvl)Ilti ige puntvcr'/.alflel ingen ; vectoren, inwelid ig
1)l(l(iiikt, eeturvotlrslciiilig aii een lujo ; snijpUnten en raakiijncn,

tTelllclltailc ItIgiseilt' o1eraties.
Rat ii ,ialc 11111(1 cs; gun, )lllCt riseiic Itunet ics ; gra('ieken ; vergclijkingcn
Ill I ll11,t'l ijkhedcn
ihugiliscicIl au dillcreuit ;a;ilrukei ing ; afgeheide van cell kinetic; ketting—

Ii cr1 iai ilig en ii itlireid iilg 'an '.erzalIlclingeIl, inetic in verband met

IllilIlle.

kenvotitlige hcrclscii i cigcn van huickeit cii .ifstanden in het viak en in tic

regel.

I

atirat iseite vcrgclijkingen en ongciijklicden.
\eeborcn in Itet '. lak ; erinen igv uid igingst ransforinatie ; geiijkvorinig—
ilciti au ligtircii
Ittt.iIlscIen van tic hcscIirijvende statistick.
iZlllli(lIlli'tliseIle vcrlunidingcn sin, ens en tan; sinusregel en CUSinUS—
)

;•hruk van de rekcniiniaal.

it

ii I let les; tie grafiek van ceo funct ie ; I incaire en kwadratische In ncties;

I)

I nleiiiing tot tie hcsehtrijvendc statistiek.
,\;iiiselioii'.vclijkc hehiandehing van cnigc onder'.verpen tilt tie incetkunde
vail htct viak en an de rtiimte.

TWEEI)E LF.ERJAAR

cursus

I

hi tt cizamnelingen iii lict l;ik.
Vinetic ; tie gratiek van ecu fiiictie ; linemime en cemivoudige k atira—
atli;iti'cIie ei'.hjkimm_cmi
ti'i1tt
IiiIeitiimi ttfl de le •tlii ij tuide si.uiitiek.

l(clat ies ; de gralick an ecu lineaire relatie ; twee lineaire ergelijkingcil
met t wee erander1ijkeii.

goras.

\letriek Icngten, oppervhiktcn en inhouden ; tie steiling an Pvt ha—

I rrat iuii,ile get alien

\crpi ieht po gr.lIIlflIa oor de in tie baSistailel gelloeliltie lessen.

'rvFEDE LEEI(JAAII OF T\VIEI)E EN 1)11(1)1 I.IEItJAAIt

.v.u. nut vzerjarij,'e lursus

ru mi te.

Ccbruik van de rekeniiniaai.
atira—
Functies; de gralick van cen functie; lincaire cii cenvoudige
tisehe functies ; cenvotidige kwadratischc vergciijkingen.
1)e ver,iicnigvi1digingstransformatie ; geiijkvormighcid van lguren.
Dc goniotnetrisCile verhoudingen sin, enS en tan; gebruik van tabelien
CCflV(flidige bereken irigen van in cken en afstanden in bet lak en in tic

n E U F I. FE RJ A A It (keuzevak)

eindexarnens be—

en imiziclit liceit in tie op te somnlen omiderwerpen.

exauulell worth
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dctiuiitievc prugrainma.
delimlitieVe progrilllitn.is, ZO—
I lieronder gevell c tie tekst vecr v,tii
26 okto—
als die zin v;ustgcsteid bij beshuit vami de StaatssccretiriS van
scliuoIondcrzoek en bij bet scitriftelijk
tier I 974), avo 441542. Uij bet
uuidcrzuclit in hoeverre tic kantlidaat kennis heeft van

hpig prograrnmflil geiXalllitleerd

grafllllla — volgens een voor—
—- waarunder die met experiilicnteel 1)r
in 1974 en oigcnde jarcn voigens bet

cell
uuigens bet tielun iticve prograinflia.
scholen
ilij bet v.w.o. uudt in 1971, 1972 en 1973 aan een aantal

graiflina.
\our nl;u.\ u.—4 vordt aim eiikeiu scitoleit, u.a. aan die met cen expe—
geëX—
ritncttteei progralitnia in I ')7 I voigens cell vuoriopig progralumil
unincerd, in 1972 en vuigendejareti voigeits bet definitieve progranlma.
1972 voigens
Uij diverse vornuen au bet 1l.a.V.u. uurtIt in 1971 en
ouirluupig prograiuimna gei.xauttineerd, in 1973 en 'oigende jaren

I

)e j.uueu 1971—1973 zijn vat tie reorganisatic van de
treft ai overgangsjarell Ic beselinuwen.
\oor vii .a.v .o.—3 udt tr iii 1971 voigens ccii voorlopig programma
geL\amlltuleerd, in I )72 cmi uulgende jaremi vulgens bet dehniticVc pro—

.5.5 Eindexamens ,ueuwe stiji

boeken en utstandcii.
I ithreidiitg van de hesehrijvende statistiek.

berekeningen van hoekcn en afstan—

;ehruik van taheilcu ; eenvnudige
tiemi in bet liuk en in de rtiintte.
raaklijnen,
iii bet viak: vcrgelijkingen van iijn en cirkel ; snijpuntcn en

met twee veratidcriijken.
Puntverzaiuelingcn in bet viak.
I niciding tot tie hesciirijvciide statistiek.

sinusregcl en COSiflUS—
I )e gonuuinetrische verhunidingen sin, cos en tan;

heid van figuren.
regel.

an iytha—

I Jncaire ongeiijkhcden wet twee verandcriijken.
kvadratische functies, vergelijkingcn en ongeiijkhcdcn.
\cctoren in bet viak; vrnlenigVu1(Iigi1)gstrafl5f0rmat; geiijkvormig—

( ;C1)fluk van tie rckcniiniaal.

liovendien oor tic leerlingen ulie wiskunde ais cxamcnvak kiczcn.

i)Iiti)E EN VIERI)E LEEItJ AAIt

Keiatie; dc grallek van ecu iincairc relatie; twec iineaire vcrgeiijkingeii

goras.

Piletrick Icngten, oppcrvlakten en inhoudun ; tie steiling

I rr.it tonale gctalicn.

M.a.v.o. met driejarige

3.5.4 Leerplan voor het m.a.v.o.

M.A.V.0.-3

cen

functie; in bet bijzunder lincaire en

fl,

kwadratisehe functies.
Kvadratiscime vergelijkingeim en ongelijkheden.
\'eetoren in bet viak ; verlliclmigvhlldigiflg ; gelljkVorflhigbeid van tigmiren.

Functies; de grafiek van

Lincaire vergelijkingen en ungeIijkhedcn met ccli veranderlijke.
Relaties, in het 1)ijZOlidCt Iineairc relaties; grafiekell.
'l'wce lincaire vergeiijkingen met twee vcranderiijken; Iiiìeitire oflgelijkhcden met t wee veranderi ijken.

Puntverzamnelingen in bet viak.

goras.

Congruentic van hguren.
1\letriek : iengtcn, oppervlakten CII inilouden ; tie stclling van Pytlia—

I ajnspiegeling, phlntspiegeling, t ransiat ie, n tat ie.

M. A. V

Puntverzameiingeii in bet viak.
Lincaire vergelijkingen en ongclijkhcden met cell ' eranderl mike.
Relaties; dc grifiek van CCII lineairc rclatie twee lincaire vergelijkingen
filet twee veranderl ijkcn.
Fuoct ies ; tie graliek van cen lii net e I inealre en cenvoutlige kwadra—
tisclic vcrgcIijkingen.
I)c goniollietrische vcl-Iu)mldilmgen sinus, cosiohlS eli taIigeI1.
Eenvoudige berekeningen van hoeken en atstalldeli iii bet viak en in tie
ruimte.
Ecnvoudige bcschrijvende statistiek.

goras.

Lijnspiegcling, pUllts)legeliI1g, triiis1atie, rotatie, Verlfleriigvllldigtflg.
Congruentie en gelijkvorniighcid van figuren.
%Ictriek : iengten, oppervlaktcn en inbotiden ; de steiling van Pytha-

werpen aangcwezcn.

'ICflfluiI)Ste tell jaar 'uor bet exalnen wurden liOVengellOemUde onder

In verband met de invuering van een modern prograllilna your \ViS—
kunde kaim tie inspectie bepalen, dat én of ineer onderwerpen hij bet
ccntraal scbrifte!ijk examen niet aaIi tic orde zullen wurden gesteld.

vcrband met elcnientairc Iogische opcratics.

II. ft V.0.

victi ir iot'steihillg aIi cen hijn ; snijpunten en raaklijncn,

cenvoudige puntverzanleliflgell ; vectoren, inwendig

voor
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stehhingell van hijn en vlak; inwendig produkt; hoeken en afstanden.
Pmlntverzanlclingen en eenvoudigc vemzamehingen van lijnen.

In tie ruimte: vergehijkingen van viak en bol; vectOrCn vcctorvoor—

afstanden.

vectoren; veeturvutirstelling van eefl hijn inwendig produkt; hockcn en

in bet viak: vergelijkingen van hijn en cirkcl; snijpunten en raaklijnen;

iI'iskuniie fI

I let eindeXal1iellprogriI1111)a is geiijkluidend aan bet leerplan
\Viskmmnde I, vijtdc en zesde ieerjaar van dc rijksscholen.

It,skunde I

IU)Ckefl cii aistalItleli
I!esehrijvellde st.itistiek.
Lenvoudige kansherekeningen.

In tie rtlilflte : liggilig van punten, Iijnen en vlakken ; herekeningen van

hoeken en at Stalitieli

p1otliikt ,

tralltorll1aties

In hit 1ak : vergelijkingen van Iijn, cirkel en parabool ; ecnvoudige

cenvinidige verge! ijkiimgen Cli ongelijkheden.

cli ongelijkhedcn.
(litreremltihlrekening : afgeieide van cen functic;
ilegitiselen
kettingregel; extreille vaarden.
I ogaritlnefl, Iogaritnmische ftmntie, exponentiele hinctic grafieken;

Rat lollale toIlet ies; goniometrische functies; graficken; vergelijkingcn

VcrzaImmeiingelI nlede in

hoeken en afstanden.
flescIirijvende statistiek.

In bet viak: vcrgclijkingcn van 1u en cirkel; snijpuntehl en raaklijnen,

en cosinusregel.
Ilerekeningen van boeken en afstandcn in bet viak en in de ruimtc.

I)e gonioinctriscile 'erhoudingen sinus, cosinlis en taIlgenS sinusrcgcl
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zouden in strijd zijn met tie geest 'an didactischc vrijhcid die bet Nc—
derlandse schonisteisel kenmerkt. Die vrijheid wurdt in tic nieuvc
'oorstcllcn geaccentucerd door bet feit, dat de cintkxamenprogratnma's
wcliswaar nauwkeurig aangcven vat er 'oor de diverse exainens zal
worden gecist, maar dat, aitbans voor v.w.o. en li.a.v.o., tie verdeling
van de leerstof over tie verschillendc lccrjarcn aan het bevoegd gezag
worth overgeiaten. We wijzcn crop, dat in bet icerplan— 1958 'oor tic
bbs. de verdeling van tie icttstof over tic (iiverse jaren we1 expliciet
vas .Iangegevell.

nict als cen verkapte vorm van staatsdidactiek misvcrstaan worden.
Bindende voorschriften iiw.akc cen op alle scbolcn te vulgen didactiek

duidelijkcr, anderzijds wurtit door die ptiblikat les de duorwerking
van de voorstcllcn op tic praktijk van het ondcrwijs glinstig l)CItIVloetI.
I)e opvattingen van cen officiële comtiussie ais (IC ('.I\i.L.W. mogen

waardevollc didactischc informatie aan. Enerzijds worden door de
bedoeldc publikaties tie aclitergronden van bet werk van de conimissie

Dc C.M. L.\V. hceft vrij utvoerig cen toeIichting gegeven op haar
steflen inzakc cen nieuw leer pi.in, i.b.b. op haar voorstel lecrplan rijks—
schokn. In deze toclicbtingen treffen We your tic l)Cgiflflefltic leraar

3.5.6.1 De publikaties van di' C./!.1.. U'.

leerplannen

3.5.6 Didaciische beschouwingen in verband met de ontwerp-

jecticvc mcctkundc, niet-euclidischc mcctkunde, logica, geschiedenis
van de wiskunde, toepassingen van de analyse,
of ecn ander vooraf door de inspectie goed te kcurcn onderwcrp.

Een keuze van één onderwerp uit tie volgende:
complexe gctallcn, topologie, getaitheoric, numerieke wisku tide, pro-

minanten van tie twccde en derde orde; ligging van lijncn en vlakkcn
ten opzichte van clkaar.
Orthonormale basis; normaalvcctor; normaalvcrgelijking.
Cirkel en bol; raaklijn en raakviak.
De groep van transiaties.
Lincaire afbceldingen; matrices; de regulicre lincaire afbceldingen als
groep; orthogonale afbceldingen; isometric.

Afhankclijkheid en onafbankelijkheid van cen stelsel vcctorcn; deter-

0

bet opstclien van bet voorstcl Icerplan rijksscholcn heeft de
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mate unniishaar te zijn. I )e wiskunde van vandaag wordt hulpwcten—
schap hij de econotflie, tie sociologic, tic biologic, tic psychologic.
Van I )antzigs rapport The function of niathensatics in modern society
toe—
and its conseijuence far the leaching of mathematics iicht ons over de
netnende betckenis van tie wiskindc uitvoerig in [26].
Een gevolg van die toenemende betekenis is dat tic wiskundc op allc
utitlerscheiden schoultypen op zijn plaats is. Maar bet karakter 'an deze
schoolty pen (v.w.o., h.a.v.o., mayo.) hrengt mee, dat het wiskunde—
undervijs op verschiIletidc scholen ouk een verschullend karakter kan
(iragerl, zowci vat dc inboud van de kerprogriimmas betreft als voor
vat de stotprescntatie .mangaat.
wetenschappciijk karakter
Bij bet V .W .1). zal bet otnletwijs nicer ecu
dienen te hebben, bij mn.a.v.o. en li.a.v.u. zal bet ineer op de praktijk
cen
gericht mnoeten zijim. I )e wisktinde bij bet v.w.o. l)etR)gt encrzijds
de
studicriehtingcn
waar
propedeuse te gcven vuor tie universitaire
voor
wiskuntlc oiitmmi'haar zal zijtl, andcrzijds z.ii bij tic iecrstofkeuze

neim van ooze tiiotkrnc muaatschappij blijkt de wisktmnde in toenemende

I )e t ijd dat men bet nut van de wiskunde vrijwel uitsluitcnd meende
te tiioeten afmeten naar bet gel)rUik dat er in dc natuurwetenschappen
cmi in de techniek van werd gemaakt, is voorbij. Onk op anticrc terrei—

c. met diflerentiatie— en doorstromingsmogelijkhCden.

a. met dc iuaatschappelijke bctekenis van dc wiskundc;
b. met tie cuiturele hetekenis van tie wiskundc;

C.M.L.W. rekening gehouden:

liij

3.5.6.2 Ac/:tergronden van di' nieuwe leerplannen

Zie [8] — [15].

\ViskundcwerkgrOep van tie W.V.O. onzc aandacht.
Voorts het lnterirntapport van de Wcrkgrocp Wiskundeondcrwijs
in het h.a.v.o., ingcsteld door tic drie pcdagogische centra.

1)aarnaast verdicnt voor bet h.a.v.o. cen Interimrapport van de

We zullen bier slechts summier enkele standpuntcn van de commissic relcveren. We wijzcn your verdere oriëntatie naar dc publikaties
zclvc, i.h.b. naar bet Intcrimrapport van 1967, naar de toelichting op
hct Icerplan wiskunde van 1968 en naar hct in Euclides 43 gepubliceerde versiag van de bcsprekingen van de coinmissie met de leraren.

