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Opdracht: Oude Boeken

Werkwijze Dit is een schrijfopdracht waarbij extra gelet zal worden op de volgende punten:

• structuur van de tekst
• begrijpelijkheid van de tekst
• schrijfstijl
• correct taalgebruik (spelling, syntax)
• goed gebruik van LATEX (verplicht voor de studenten met major Wiskunde en aanverwant)

De opdracht telt dubbel mee in het huiswerkgemiddelde en je voert hem uit in groepjes van
twee. Kies in overleg met de docent een boek uit de meegeleverde boekenlijst. Ieder groepje
levert gezamenlijk de uitwerking in.
Bestudeer het boek tijdens het college, daarna kun je het boek nog raadplegen in de leeszaal
van de afdeling Oude Drukken (aan het baliepersoneel zeggen dat het boek “op de collegeplank”
staat). Trek hier, buiten het college, nog één of twee uur voor uit.
Werk de opdracht uit in de vorm van een boekbespreking van ca. 1200–1500 woorden. Behandel
in je verhaal de volgende onderwerpen:

• Geef een goede bibliografische beschrijving van het boek: vermeld auteur, volledige titel,
plaats van uitgave, jaar van uitgave, en zo mogelijk de uitgever of drukker en druk. (Indien
bijvoorbeeld plaats van uitgave niet in het boek staat, vermeld je: plaats van uitgave
onbekend.) Let op: Alle bibliografische informatie (zowel van het boek als van andere
geraadpleegde werken) moet in een bibliografie aan het eind van je boekbespreking.

• (dit kan na het college) Probeer wat biografische informatie over de schrijver, of schrijvers,
of vertalers, of bewerkers te vinden Hiervoor kun je, naast een eventuele introductie of
opdrachtbrief in het boek zelf, gebruik maken van biografische naslagwerken in de UB,
zoals:

Aa, A.J. van der, Biographisch Woordenboek der Nederlanden (7 delen), Haarlem 1852,
herdruk Amsterdam 1969.

Molhuysen, P.C., e.a. (ed.), Nieuw Nederlands Biografisch woordenboek (10 delen), Leiden
1911-1937, herdruk Amsterdam 1974.

(zowel Molhuysen als Van der Aa zijn online op www.dbnl.org onder Zoeken en dan Na-
slagwerken.)

Gillispie, C. C., ed., Dictionary of Scientific Biography (16 delen), New York: 1970-1986,
ook aanwezig in bibliotheek van het Mathematisch Instituut (studiehoek, links tegen de
muur) en online (zoek in Worldcat).

B. Wispelwey, Biografische Index van de Benelux (6 dln), München 2003.

Er zijn ook nationale biografische naslagwerken van andere landen (Duitsland, Frankrijk,
Engeland, Italië, etc.).

NB 1: Je kunt evt. ook het internet gebruiken, maar alleen ter orientatie. De “feiten”
op het internet moet je in minstens één (online editie van een) gedrukt biografisch werk
controleren. Geef aan welk(e) biografisch(e) werk(en) je hebt gebruikt.

NB 2: Het is mij bekend dat van sommige schrijvers niets is te vinden; als je na goed
zoeken toch niets gevonden hebt kun je dat gewoon vermelden.

• Lees de inleiding van het werk, en indien aanwezig het nawoord, en probeer er achter te
komen voor welk publiek het werk geschreven is, en wat het doel van het werk is. Ga na
(nadat je meer van het boek gezien hebt, zie hieronder) of de schrijver zijn doel bereikt.

• Geef een kort overzicht van de indeling van het werk. Schrijf niet klakkeloos de inhouds-
opgave over, maar beschrijf in je eigen woorden waar het boek over gaat.



• Bestudeer een niet-triviaal gedeelte van het boek (ca. 5 pagina’s) nauwkeurig. Neem bij-
voorbeeld een gedeelte over kwadratische vergelijkingen, of een aantal stellingen over de
cirkel, of een reeks opgaven met hun uitwerking. Geef de inhoud van het gedeelte kort weer
en noteer wat je opvalt.

• Hoe zou je dit boek typeren? Probeer iets te zeggen over de aanpak of invalshoek die de
schrijver kiest, wat je kenmerkend vindt aan het boek, etc.

• Zonder twijfel zijn je bij het bladeren en het lezen meer bijzondere of onverwachte dingen
opgevallen. Noem er een aantal, en formuleer over een of twee ervan een vraag. Het is niet
mogelijk dat je niets is opgevallen.

• Rond je verhaal af met een conclusie.

• Tot slot de bibliografie: hierin vermeld je het bestudeerde boek en alle andere bronnen die
je geraadpleegd hebt.



Boekenlijst

signatuur auteur, korte titel
P OCT 830 Morgenster, Johannes: Werkdadige meetkonst

P QU 708 Hellingwerf, Pieter: Wiskonstige oeffening, behelsende eene verhandeling
over veele voorname zaken van de mathesis

P qu 334 Stryck, Nicolaas: Uytreekening der kanssen in het speelen door de arith-
metica en algebra

RAR DUOD 614 Venema, Pieter: Een kort en klare onderwysinge in de beginselen van de
algebra ofte stel-konst

316 H 33 La Court, Peeter: Inleydinge tot de cyfer-konst, waer in de hooft-specien
arithmetices grondelijck ende seer claer worden uyt-geleyt

ODA 6898 Graaf, Abraham de: Analysis, of stelkunstige ontknoping in de meet-
kunstige werkstukken

P OCT 1853 Brasser, Jacob R.: Regula cos, of algebra, zijnde de alder-konstrijcksten
regel om het onbekende bekent te maken

P QU 129 Wils, Pieter: Wis-konstige wercken; bestaende in eenighe meet-konstighe
ende hemel-klootsche aenteyckeningen, elck met hare verklaringhen ende
bewysen : tot dienst van de lief-hebberen der selver konst t’samen ghes-
telt

P OCT 1291 ? Leurechon, Jean: Mathematische vermaecklyckheden
P fol 148 Marolois, Samuel: Opera mathematica, ofte wis-konstige wercken, han-

delende van de geometrie, perspective, architecture ende fortificatie
P OCT 188 Mattheus Soeten: Medulla Algebrae of ’t merg der stel-konst

P QU 695 Chr. Anhaltin: Oprecht, grondich en rechtsinnigh school-boeck van de
wyn-royeryen (convoluut)

P QU 872 Ezechiel de Decker: Practyck vande groote zee-vaert
ODZ 686 Philips Lansbergen: Beschrijvingh der vlacke sonne-wysers
ODA 728 Adr. Metius: Maet-constigh liniael, ofte proportionalen ry ende platten

passer
210 E 28 Petrus Ramus: Meetkonst, in XXVII boecken vervat

P FOL 46 Johan de Witt: Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten
ODA 2790 Mattheus van Nispen: De beknopte land-meet-konst : leerende in ’t korte

alles wat in ’t gemeen in de practijcke des landt-metens voor-komen kan
RARIORA QU 154 Peter Apianus: Een nieu constich boeck inde geometrie en de astrono-

miae, voor desen noyt in druck gheweest
ODA 2574 Adr. Vlacq: De taafelen sinuum tangentium & secantium, of der hoek-

maten, raaklijnen en snylijnen, met de logaritmi
P OCT 529 N. Petri: Practicque, om te leeren rekenen, cijpheren ende boeckhouwen
ODA 2786 Sems en Dou: Practijck des landmetens


