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Wiskunde tussen ontwikkeling en gebruik 

    

 

 
H. van Heuraet, 1657 

Oppervlaktebepaling 

(van Maanen, 1987) 

theoretisch 

 

theoretische scholing 

 

 

 

onderzoek van krommen 

 

praktisch toepasbaar 

 

theoretische scholing in praktijk 

gebruiken / praktijk 

mathematiseren 

 

navigatie, vestingbouw 

dagelijks gebruik 

 

In de praktijk te leren 

 

 

 

kopen en verkopen van 

dagelijks voedsel 2 



Oorlog eind 16e eeuw: vooral 
veroveren en verdedigen van 
steden/stadjes – vestingbouw en 
artillerie                                      
 

Behoefte aan goede landmeters 
en vestingbouwers-ingenieurs, 
zoals Adriaan Anthonisz., Samuel 
Crop, Nicolaas de Kemp, Joost 
Mattheus, Andries de Roy.  
 

Moderne oorlogsvoering      
goede kennis van meetkunde, 
rekenen, inclusief trigonometrie 
en die kennis kunnen gebruiken 
in verschillende omstandigheden 
Goed opgeleide praktijkbeoefenaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Beleg van Steenwijk, 
   

      1580/81 
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1622 beleg Bergen op Zoom 
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Problemen met ingenieurs:  

1) vakkennis en vakbekwaamheid varieerde, 

geen standaard opleiding, geen examen of 

i.d.  

2) Hoge †  

3) Vrije ondernemers, een goede ingenieur kon 

voor vele krijgsheren werken (Zweden, 

Duitsland, Spanje, Frankrijk,..) 

Simon Stevin + Maurits van Nassau + curatoren 

 ingenieursopleiding, een                     

Nederlandstalige opleiding aan de universiteit van 

Leiden: Duytsche Mathematique 

Stevin legde zijn ideeën neer in het eerste  

Nederlandse leerplan, de Instructie, met 

verweving van theorie (de spiegeling) en praktijk 

(de daad). 
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De Instructie (het leerplan), globaal 
Syne Excellentie heeft tot dienste van den Lande ende bevorderinge 
der geenre, die hun tot oeffeninge van het Ingenieurschap sullen 
begeven, oirbaer verstaen seekere ordre gevolgt te werden in de 
leeringe, die men daar af in de Academie tot Leyden doen sal, als 
volgt 

De nieuwe doelgroep: (jonge) mannen die geen Latijn beheersten 
maar bereid waren en de capaciteit hadden om de opleiding te volgen 
en voor het Staatse leger te werken. 

 

Die meyninge is dat men den Toehoorders zoo haest als mogelyck is, 
sal brengen om metter Daad het Land als Ingenieur te connen dienen, 
hier toe sal men leeren de Aritmethicque ofte het tellen ende het 
Landmeeten, maer alleenlijck van elk zooveel als tottet dadelyk 
gemeene Ingenieurschap nodig is. Die soo verre gecoomen zijn, 
hebbense als dan lust die diepzinnige dingen grondelycker te 
ondersoecken, dat sullen sy mogen doen. 
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   Docenten!!! 
 

         

 

 

 

 
 

 

1600-1610         1611-1645 

 

Ludolf v Ceulen + Simon van Merwen        Frans van Schooten   
                         landmeter, ingenieur 

      

Uitwerking van Instructie in collegedictaat  door Frans van Schooten sr 

Rekenen, meetkunde, landmeten (zeer uitgebreid ), vervaardigen van 
kaarten, hoogte meten, militair ingenieur (vestingbouw) 
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- In de telling sullen geleert worden die vier specien, in geheel getal, in 
gebrooken getal, ende in 't thiende tal, mitsgaders den Regel van drien in elck 
der selver getalen. 
- Ende sullen coomen aen 't landmeeten op 't papier lantmetersche wyze, […] 
maer alleenlyck deur gemeete Linien, mette cleyne Voetmaet, het inhout van 't 
plat te vinden gebruykende daer toe Reekeninge der thiende. 

FvR: 2e en 3e machts wortels, breuken, decimale notatie 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

346,875    
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- Het meeten des ronts mette gedeelten van dien aengaende voorts 

het vlack des Cloots, de formen genaemd ellipsis, parabola, hyperbole 

ende diergegelijcke, dat en is hier nyet nodich, [..] 

- Daer na sal volgen het meeten op het papier van Dycken, wallen 

……. hoe veel schachten oft voeten een voorgestelde wal ofte hoop 

eerden in heeft 

- In 't meten op 't Papier also genoeg ervaren wesende ende deur 't 

cleyn verstaende watter in 't groot moet gedaen syn: soo sal men 

coomen totte dadelyke lantmetinge in ’t veld. 

- Daer na sullense leeren op 't Papier teeckenen den omtreck der 

Landen .., ende ..een plat op 't Papier gegeeven synde 't selve met 

aanwysende baecken op 't veldt te teekenen. 
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Uit bpl 1013 
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Uit bpl 1013 
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 Hier in genoech ervaren wesende sullen bequaem sijn om totte 
fortificatie of sterckte bouwinge te comen, … 

    Sy sullen oeck teeckenen op papyer den omtreck van schantsen of 
steden met vyer, vijff ende meer bolwercken, waer aff men alsdan hen 
lieden de maten sal geven ende sullen daer nae sulcke stercten opt 
velt teeckenen met baecken. 

[Hierna zijn de studenten klaar om te helpen bij de bouw van 
versterkingen e.d., ‘s winters mogen ze verder studeren in Leiden] 

 

    De lessen van tellinge ende meting op papier sullen een halff uyre 
lang gedaen worden int gemeen, d'ander halve uyre zal volbrocht 
worden met elcken int bysonder te beantwoerden ende onderwijsen 
vant geene sy vragen ende uyte gemeene lessen nyet verstaen en 
hebben. 
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BPL 1013 
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Wiskunde als basis voor beroepsopleiding en in wisselwerking met de 

beroepspraktijk, uitbreiding van doelgroep, na 1660  

 
• Universiteiten en illustre scholen: Leiden, Franeker, 

Utrecht; Amsterdam, Deventer 

• Mathematische schooltjes, privélessen, koppeling 
met praktijk?? 

 

Tekstboeken (zelfinstructie) voor 
vestingbouwers en landmeters. 

 

Vestingbouw: voortdurende ontwikkeling,  onder 
meer door ontwikkeling in wapens. Veel 
verschillende publicaties. 

A. Freitag (1631), G. Melder - H. Ruse, L. Paen - 
M. van Coehoorn  

Landmeten: veel minder ontwikkeling. Enkele 
auteurs volgden elkaar op: Sems & Dou (1600), 
M. van Nispen (1662), J. Morgenster (1703) 
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       Van Nispen 

 

 

M. van Nispen (De beknopte 
Landmeet Konst 1662, e.v.),  

Richt zich in voorwoord tot de leerling. 
Van Nispen wijst op het belang van 
theorie en praktijk, maar alleen theorie 
die nuttig is voor de landmeetkunst. De 
inhoud is vergelijkbaar met de 
onderwerpen die  Frans van Schooten 
sr. behandelde in zijn dictaat. J. 
Morgenster begin 18e eeuw, 
vergelijkbaar. 
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 18e eeuw: dijkdoorbraken, paalworm, scheepsbouw        

 

leger    ,  aantal armen & weeskinderen  

 
Behoefte aan goede “ingenieurs, waterbouwkundigen”, militaire 
ingenieurs, instrumentmakers en andere “technici” 

 

Fundaties van Renswoude: beroepsopleidingen op hoog niveau 
voor geselecteerde jongens uit 3 kinderhuizen (Den Haag, Delft, 
Utrecht), vanaf 1756/61  

Basis: algebra, meetkunde, praktijkberekeningen, tekenen, 
aardrijkskunde, natuurkunde, Frans, .. (landmeetkunde, navigatie) 

Theorie, praktijk gekoppeld aan theorie, opvoeding. 

Gestructureerde opleiding: ca. 2 jaar basis, praktijk + theorielessen, 
meester stage praktijk + zelfstudie. 

Nieuwe doelgroep: weesjongens ongeacht afkomst 
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 Beroepen : 

        

 

                  Stuurman, kabinet- en schrijnwerker,  

       metselaar, kunstschilder/tekenaar/ 

       graveur, beeldhouwer, steenhouwer,  

loodgieter/leidekker, scheepstimmerman,  

timmerman /architect, molenmaker /sluizenbouwer,  

waterbouw, artillerie/genie,  

schoolmeester/mathesisinstructeur,  

horlogemaker /klokkenmaker, instrumentmaker,  

wijnroeier, chirurgijn/geneeskunde, mathematicus, zadelmaker, 

koetsschilder, marine, orgelmaker, fysicus, apotheker, boekhouder, veearts 
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 Jan Wormerus Raven (1754-1815), vader 
 schoolmeester van  diaconieschool 

 Kinderhuis 1768, Fundatie 1769-1778 

 Landmeter, waterbouw, inspecteur-generaal van 
 Waterstaat, burgemeester van Sas van Gent 

 

 
Willem van Ronselen (1756-1837), onwettig kind 

Kinderhuis 1756, Fundatie 1773-1784 

Timmerman, architect, directeur  van Stadswerken 
Amsterdam 

 

 
 Dirk Kuijper (1766-1830), één ouder RK 

 Kinderhuis 1769, Fundatie 1779-1790 

 militair ingenieur 

 docent artillerieschool Breda, directeur 
 artillerieschool Groningen, Luitenant-kolonel 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Laurens Praalder 

(1711-1793) 

Onderwijzer, 
mathematicus, 
examinator 
zeevaartschool 
Rotterdam, auteur, 
mathematicus van 
Fundatie Utrecht 
1761-1792 
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Militaire ingenieurs 

1789 De eerste 3 artilleriescholen in Den Haag, Zutphen, Breda, 
alle drie hetzelfde programma 

Jaar 1, 2: rekenen, algebra, theoretische meetkunde, 

trigonometrie en werkdadige meetkunde, 

werktuigkunde, statica, aerometrie, hydrostatica, 

hydraulica  

Jaar 3: artillerie, vestingbouw, aanval en verdediging 

van vestingen 

Ulrich Huguenin, directeur Breda 

 

Algebra en meetkunde moesten zo veel mogelijk toegepast zijn op 

artillerie en vestingbouw. Veel praktijk oefeningen, ook buiten. 

Doelgroep: zonen van officieren en van ouders van voldoende 

gedistingeerde afkomst, bij voorkeur gereformeerd. 
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Na Napoleon 
1814 Artillerie- en Genieschool, Delft    

1828 KMA, Breda: wiskunde als basis  

Opleiding tot militair ingenieur en ingenieur 

voor waterstaat, uitgebreid theoretisch 

wiskunde programma 

Algebra (vergelijkingen, reeksen, logaritmen), 

meetkunde (vlak en ruimte), beschrijvende 

meetkunde, trigonometrie, toepassing van 

algebra op meetkunde, differentiaal- en 

integraalrekening.  

Doelgroep:  

zonen van officieren en van               

middenstand 

 

 

 

 

 

 

 

Leraren: J. de Gelder, I. Schmidt 

 

I. Delprat 

H. Strootman, J. Badon Ghyben 
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1842: aparte opleiding voor burgerlijke ingenieurs, de Koninklijke 

Akademie (KA), in Delft 

Opleidingen: waterstaat, scheepsbouw, mijningenieur,  

ijk en accijnzen, schei- en werktuigkunde,                                               

O.I. ambtenaren, handel 

Leraren: R. Lobatto, H. Strootman (KMA), e.a.     

 

Probleem 1:slechte financiering  

Probleem 2: studenten hadden geen gemeenschappelijke basis in de 

vooropleiding, klachten overlast 

Oplossing voor beide problemen: HBS en Polytechnische School (PTS), 

vanaf 1864, met veel wiskunde in beide programma’s, aansluiting. 

Doelgroep: zonen van de ‘hogere burgers’ 

Docenten HBS hoog opgeleid 
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PTS      Technische Hogeschool (1905)         Universiteit 

Delft (1986) 

Stevin: wiskunde als basis voor en verweven met praktijk 
“maer alleenlijck van elk zooveel als tottet dadelyk gemeene Ingenieurschap 

nodig is. Die soo verre gecoomen zijn, hebbense als dan lust die diepzinnige 

dingen grondelycker te ondersoecken, dat sullen sy mogen doen.” 

Jacob Cardinaal: student  PTS (1868-1872), hoogleraar (1894-1922)  

De schoonheid van het gebouw [van wiskunde] maakt, dat men het 

voorbereidend karakter der wiskunde uit het oog kan verliezen. In 

de eerste jaren liepen het onderwijs in de mathematische en in de 

technische vakken te veel naast elkander; ..en dreigde het gevaar 

eener klove tusschen de beide richtingen.” (1905) 

Na 1905? 

Dr. J. Bijl, lector wiskunde TH, 1966: Wiskundeleraren houden soms te 

lang aan hun eigen programma vast. Beschrijvende meetkunde is meer 

dan 40 jaar lang een belangrijk vak voor de ingenieursopleiding 

geweest, ook nadat het zijn waarde voor de praktijk al grotendeels 

verloren had.” Voortdurende aanpassing van het wiskundeonderwijs aan 

de eisen die de praktijk stelt is noodzakelijk. 
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TH, spanningsonderzoek 
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21e  eeuw 

Stevinprijzen en-premies: voor het behalen van een bijzonder succes 

op het gebied van kennisbenutting voor de samenleving.  
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