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FRANCISCUS JOHANNES VAN DEN BERG. 

In de vergadering van 2 April 1892 ontving de Akademie het 
bericht, dat haar hooggeschat lid Dr. F. J. VAN DEN BERG op 
30 Maart te Hilversum was overleden. 

De voorzitter onzer afdeeling vond hierin aanleiding den over
ledene in waardeerende woorden te herdenken. En het bestuur 
droeg aan de hoogleeraren GRINWIS en SCHOLS op van hunnen 
ambtgenoot en vriend en diens wetenschappelijke werkzaamheid een 
beeld te ontwerpen. 

Doch voor hieraan uitvoering gegeven kon worden was ook 
SCHOLS ons helaas reeds ontvallen en de gezondheidstoestand van 
GRINWIS ongelukkig in die mate veranderd, dat hij zich genoodzaakt 
gezien heeft de taak, die hij zoo gaarne op zich nam, aan andere 
handen toe te vertrouwen. 

Zoo heeft het bestuur der Akademie mij dan de eer waardig 
gekeurd aan de nagedachtenis van den bescheiden geleerde hulde 
te brengen door hem U iu leven en werken te schetsen. 

Doch voor ik hiertoe overga is het mij een behoefte een beroep 
te doen op Uw welwillendheid. Ik weet vooruit, dat ik ze zal 
behoeven. Want mijn schets kan uit den aard der zaak niet zoo 
afgewerkt zijn als· die van GRINWIS en ScHOLS beloofde te worden. 
Zij immers waren jaren lang VAN DEN BERG'S collega's aan de 
polytechnische school en konden dus putten uit den schat van ge
dachtenwisselingen, die in een zoo langdurigen vriendschappelijken 
omgang verkregen wordt. Daarentegen stond ik slechts nu en 
dan met V AN DEN BERG schriftelijk en mondeling in wetenschappelijk 
verkeer. Zeker zou ik dan ook de opdracht onmogelijk hebben 
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kunnen aanvaarden, indien niet een broeder van den geachten 
overledene mij welwillend allerlei onmi~bHre gegevens had ver
schaft. Terwijl ik hem hierbij daarvoor mijn dank betuig, ver
zoek ik U dringend niet te vergeten, dat het gemis slechts ten 
dede IS vergoed en ik mij gelukkig zal rekenen, als m~jn sdwts 
alleen in dit opzicht e w toegevendheid 7.n.l noodig hebben. 

FRANCISCUS JOHAl\'Nl<;S VAN HEl\' BERG werd den 19dcIl Juli 1833 
te Rotterdam geboren. Zijn oudeI'S waren PETRUS FRANCISCUS 
YAl\' DEN BERG en l<~MII,IA MARIA THERESIA VAl\' KERCKHOFF. De 
eerste was oorspronkelijk handelaar in granen en na den dood van 
zijn schoonvader PETRUS MATTHIAS YAl\' KERCKHOFF in diens plaats 
agent der Nederlandsche Handelmaatsehappij; de tweede was een 
oudere zuster van PETRUS JOHAl\'l\'ES VAN KERCKHOJ<'F, die aehter
eenvolgens te Groningen en Utrecht het ambt van Hoogleeraar in 
scheikunde bekleedde (zie diens in de vergadering van December 
18 H) door ons medelid VAl\' BEl'tIMEI,EN gelezen levensbericht). 
Uit dit op 1 September 1830 gesloten huwelijk zijn zeven kinderen 
voortgesproten; van deze was :FRANS de tweede zoon. Zijn oudere 
broeder NORBERT vertrok op 24-jarigen leeftijd naar Neerland's 
Oost-Indië; thans is deze President der Nederlandsche Bank en als 
lid der zusterafdeeling van de Akademie in ons midden. Uit de 
door FRANS aan den in de koloniën vertoevenden broeder gerichte 
brieven zijn vele der gegevens voor deze schets ontleend. 

Na op de school van den heer SCHLIMMER lager onderwijs te 
hebben genoten werd.FRANS VAN DEN BERG in September 1H45 
ingeschreven als leerling van de toenmalige afdeeling B aan het 
Erasmiaansch Gymnasium, waarvan de als paedagoog gunstig be
kende SCHNEITHER rector en de heer J. P. A. :FRANÇOIS leeraar in 
wiskunde was. Bovendien ontving hij gedurende een deel van 
den vieIjarigen cursus op aanraden van zijn oom VAN KERCKHOJ<'F, 
toen nog leeraar in scheikunde, enz. aan het Athenaeum te Luxem
burg, privaatles in de beginselen der differentiaalrekening van Dr. 
M. C. MENSING. Zoo vertrok hij, goed onderlegd, in September 
1849 naar Delft, om zich aan de Koninklijke Akademie tot op
leiding van Ingenieurs verder te ontwikkelen; hij werd daar on
middellijk tot het tweede studiejaar toegelaten. Wat wiskunde 
aangaat, volgde hij er de lessen van den hoogleeraar Dr, R. 
LOBA'l'TO en den leeraar L. COHEN 8TUART. Zijn laatste drie
maandelijksche rapport, dat aan zijn promotie in 1852 voorafging 
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en van Maart 1852 dateert, was: Aanleg "uitmuntelid", vlijt 
"voldoende", vorderingen "goed". N a het afleggen van een ver
gelijkend examen werd hij 21 Mei J 853 tot aspirant-ingenieur 
bij den Waterstaat benoemd. 

Voor we den ingenieur op zijn levensweg volgen, moet worden 
meegedeeld, dat VAN DEN B:ERG gedurende z~in studiet~id te Delft 
reeds les gegeven heeft in beschrijvende meetkunde en wel aan de 
uit een samensmelting van de genootschappen "Arti sacrum" en 
"Hierdoor tot hooger" in 1 S 51 te Rotterdam opgerichte "Acade
mie van beeldende kunsten en technische wetenschappen". B\i zijn 
aldaar gedurende twee avonduren per week over twce cursussen 
voortgezet onderwijs bleek reeds zijn geschiktheid tot doceeren. 
Als U bekend zal z~jn, wat de ingenieursloopbaan voor hem ge
weest is, zult gij het zeer waarschijnlijk met mij betreuren, dat 
deze eenmaal ingeslagen richting van het onderwijs met de meer 
vooruitzichten aanbiedende practische richting werd verwisseld. B~i 

zijn vertrek naar Den Haag werd hij te Rotterdam opgevolgd door 
zijn leermeester FRANÇOIS, die toen tevens de betrekking van 
leeraar aan het gymnasium voor die van directeur der genoemde 
Academie liet varen. 

Als we lezen, wat VAN DEN BERG uit zijn achtereenvolgende 
standplaatsen den Haag, Arnhem, Zutphen en Leeuwarden over zijn 
ingenieursloopbaan schrijft, is het ons aanstonds duidelijk, dat hij 
zich er ~lechts zelden geheel gelukkig in gevoeld heeft. En geen 
wonder. Want in verband met zijn bijzonderen aanleg voor wis
kunde ontwikkelde zich zijn voorliefde voor wiskundigen arbeid 
steeds meer en meer en nam het conflict tusschen plicht en· nei
ging voortdurend grooter proporties aan. Als ik hierbij wat langer 
stilsta, geschiedt dit met het doel om te doen uitkomen,. dat 
V AN DEN BERG zich in dezen strijd, die hem zwaar heeft gedrukt, 
een man van karakter heeft getoond. 

Dat het VAN DEN BERG van den beginne af ernst was met de 
praktijk mag als· vaststaand worden aangenomen. Zoo schreef hij 
27 Juni 1855 uit den Haag, waar hij toen nog geen volle twee 
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jaar onder den kundigen Inspecteur van den Waterstaat In de 
2de inspectie, den heer VAN DER KUN, werkzaam was: 

"Mijne positie hier, hoewel ze ook hare onaangename zijde heeft 
"in het soms wel wat machinale bureauleven, hlijft mij dus, alles 
"bijeengenomen, wel bevallen, doch voor mijne verdere bestemming 
"met het oog op de praxis geloof ik dat het goed is, zoo zij niet 
"al te lang duurt." 

En wat veel meer zegt, enkele da.gen voor z~in overplaatsing naar 
Arnhem, waar hij den aspirant-ingenieur VAN BEusEKoM ging ver
va.ngen, ontving hij van zijn chef, den heer VAN DER KrN, een 
afschrift van een door den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN REENEN, aan dezen gericht schrijven van den volgenden 
inhoud: 

"Met de meeste belangstelling is door mij kennis genomen van 
"de bij Uw rapport overgelegde Nota omtrent de afneming der 
"duinen en van het strand langs de kusten der Noordzee in 
"Nederland." 

"Het stuk komt mij voor met bijzondere zorg te zijn gesteld 
"en zeer tot eere te strekken van den vervaardiger, den Heer 
"Aspirant-Ingenieur VAN DEN BERG." 

"Ik verzoek U alzoo den Heer VAN DEN BERG te kennen te 
"geven, dat de uitmuntende wijze, waarop hij getracht heeft een 
"duidelijk overzigt van de uitgebreide over deze gewigtige zaak 
"gewisselde stukken te geven, en waardoor de behandeling van dit 
"onderwerp wordt bevorderd, mijne bijzondere aandacht heeft ge
"trokken, en dat ik hem daarvoor gaarne dank betuig." 

Naar aanleiding van deze missive schrijft de vader aan den in 
Indië vertoevenden zoon: 

"Alleen wil ik hier de afschriften bijvoegen van twee stukken, 
"die FRANS mij heeft laten lezen. Het heeft me nog al moeite 
"gekost van hem de toestemming te krijgen tot het nemen dier 
"afschriften om ze aan u te zenden, en het is alleen het vooruit
"rigt op het genoegen dat ze u zullen verschaffen, waardoor ik 
"hem heb overgehaald." 

Zoo moet dan een dier stukken hier een plaats vinden ten be
wijze èn van den ijver, waarmee de aspirant-ingenieur zich aan zijn 
betrekking wijdde, èn van de buitengewone bescheidenheid, waarmee 
hij welverdienden lof aanvaardde. . Dat deze lof hem niet naar het hoofd 
steeg blijkt o. a. ook uit den brief van 6 October 1855, waarin hij 
zijn broeder zijn overplaatsing naar Arnhem bericht. Daar heet het: 

"Zoo heb ik nu voor goed de algemeene dienst verlaten, om 
"meer met het practische gedeelte van mijn vak in aanraking te 
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"komen. 't Werd dan ook tijd; en, zal er ooit een eemgszms 
"bruikbaar Ingenieur van mij groeijen, dan diell ik me met hart 
"en ziel op het werkdadige toe te leggen." 

Merkwaardig genoeg bevat dezelfde brief nog het volgende: 
"Er is sprake van eenige w~jzigingen aan de Delftsche AClldemie. 

"Uitbreiding van onderwijs en onderwijzend personeel, verhooging 
"hunner tractementen, mem,der vereischten tot toelating, strenger 
"eindexamens en verhooging van het leergeld zijn de voornaamste 
"veranderingen, die men op het oog heeft." 

Weinig vermoedde de aspirant-ingenieur, toen hij dit neerschreef, 
hoe kolossaal de toen beraamde reorganisatie, eenmaal tot stand ge
bracht, omstreeks negen jaar later in zijn bestaan zou ingrijpen. 

Voorloopig geeft hij zich alle moeite zich tot een "bruikbaar 
ingenieur" te ontwikkelen. Zoo vinden wij hem achtereenvolgens 
bezig met allerlei onderdeelen van den waterstaatsdienst als: brug
gen, wegen, telegraaflijnen, grenskantoren, kerken, scholen, gevange
nissen, inundatiekaarten, polders, lijnpade:n, dijken, beken, kanalen, 
rivierwerken en wat niet al. Hij wil in den dienst vooruit en heeft 
daartoe alle gelegenheid onder zijn "zoo kundigen als corpulenten 
chef VAN W Al.DORP", die aan den hoofdingenieur FIJNJE is toege
voegd. En bemoeit hij zich al eens met andere dan dienstzaken, 
zoo staan ze toch rechtstreeks met zijn vak in verband. Zoo heeft 
h,j voor het door Dr. M. DE VRIES ontworpen Nederlandsch "\Voor
denboek op verzoek van ons medelid VAN DIESEN een boekwerk 
doorloopen met het doel er de kunsttermen uit te verzamelen en 
te omschrijven. 

Na nog geen vol jaar te Arnhem gestationneerd te z,jn geweest 
werd VAN DEN BERG omstreeks midden Augustus 1856 a~ll1ge

schreven naar Zutphen te gaan om daar den dienst waar te nemen 
van den met verlof naar Zuidholland vertrokken ingenieur Du CELJ.IÉE 
MULLER. Deze waarneming, die aanvankelijk een tijdel\ik karakter 
had en na verlenging b,j de benoeming tot ingenieur 2dc klnsse op 
1 Januari 1858 werd bestendigd, gaf den jeugdigen ambtenaar han
den vol werk. Zoodra hem dit echter eenigszins vrij laat komt 
zijn wiskundige neiging weer boven en wel het eerst in verband 
met de dissertatie van zijn vriend, Dr. CR AM ER, later directeur 
der hoogere burgerschool te Zutphen. Zoo schr\;ft hij 6 Februari 1857: 

"Intusschen begin ik wat meer op mijn gemak te komen en 
"wat meer over mijn tijd te kunnen beschikken; ten bewijze daar
"voor moge strekken, dat ik er eindelijk toe gekomen ben om 
"CRAMER'S verhandeling over de cycloïdale lijnen een paar avonden 
"onder handen te nemen, 't Is er echter nog niet aan toe, dat ik 

Jaarboek 1897. 7 
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"hem, zooals ik beloofd heb na maanden of jaren te zullen doen, 
"er eene uitvoerige recensie over kan schrijven" 1). 

En een half jaar later (3 September 1857) gaat 11\1 voort: 
"Overigen~ is het er zoo mede gesteld, dat ik b. v. weêr moed 

"heb gehad om CRAlIER'S di8.-<;ertatie op te vatten en te zien hoe
"ver ik het er ill breng. Die lectuur gaat echter, bij gebrek aan 
"de meeste hulpmiddelen en bij mijne tegenwoordige ongewoonheid 
"van dergelijke zaken, zoo vlot niet, en ik moet me alzoo zelf zoo 
"goed en kwaad mogelijk een weg zien te banen door, zoo als ik 
"vroeger ook wel eens gewoon was, allerlei papier zwart te 
"maken met letters, c\1fers, teekens, figuren, enz. Of het overigens 
"in den aard der mathesis ligt, weet ik niet, maar zeker is het 
"dat het mij nog steeds hetzelfde genoegen is, wanneer ik ook 
"slechts korten tijd aan die studie kan doen." 

Deze aanhalingen teekellen mijns inziens volkomen den consciën
tieuzell man. Liever alle wiskundige studie, die hem zoo aantrekt, 
over een half jaar verschuiven dan te kort doen aan de eischen 
Y!ln zijn vak, doch aan den anderen kant dan ook elk vrij oogen
blik aan de mathesis wijden: dit was voortaan de leefregel van 
VAN DEN BEIW. Doch hiertegen bleek zijn gezondheid niet be
stand. Langzaam maar zeker vertoon en zich verschijnselen van 
overspanning, die eindelijk de aanvraag van een tijdel~jk verlof 
noodzakelijk maken. Dew overspanning uit zich in zijn brieven 
voornamelijk in de eerst met schroom en twijfel doch later met 
volle overtuiging neergeRchrevell meening, dat de rijkswaterstaats
dienst hem niet bevredigen kan. Zoo schrijft hij nauwelijks een 
maand na zijn bevordering tot ingenieur, op 8 }'ebruari 1858: 

"In veel opzigten heb ik dus in mijne betrekking en met de 
"uitzigten die zij redelijkerwijs genomen oplevert geene reden tot 
"klagen; en echter, om waarheid te spreken, moet ik je bekennen 
'"dat ik er wel wat schaduwzijde in zie, en dit juist sedert ik den 
"werkkring van Ingenieur meer van nabij heb leeren kennen. 
"Onder anderen, dat er bijna aanhoudend b\1 ons wel wat al te 
"veel werk aan handen is, hetgeen me juist daarom niet altijd 
"even welkom is, omdat het uit den aard der zaak Of technisch 
"Of administratief zijnde, me zelden of nooit gelegenheid laat om 
"mij eens goed aan meer theoretische hespiegelingen of studie te 
"wijden. Mijn verlangen om hiervoor wat meer tijd disponibel 

') Dit plan is niet tot uitvoering gekomen. De daartof' bestemde aanteekeningen zijn 
echter wel onder de nagelaten papieren gevonden. 
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"te hebben is zelfs bij wijlen zoo sterk, dat het me wel eens twij
"felachtig doet voorkomen of ik wel mijn heele leven bij den 
"Waterstaat zal doorhrengen. Intusschen, dit alles zijn slechts nu 
"en dan invallende gedachten, die misschien op rijperen leeftijd 
"nog wel kunnen gewijzigd worden." 

Ondertusschen verheugt de nog geen 25-jarige VAN DEN BERG 

zich toch in zijn bevordering. Zoo schreef hij 18 April 1858: 
,,\Velke ook mijn gevoelens mogen zijn omtrent den Waterstaat en 

"zijn vooruitzigten in verband met mijne meer predominerende neiging 
"voor theoretische zaken, heb ik natuurlijk alle aanleiding om met 
"die bevordering in mijn schik te zijn, die overigens hoegenaamd 
"geen verandering iu mijn werkzaamheden mede brengt. " 

Het is natuurlijk niet te verwonderen, dat zijn familie tracht 
hem een meer optimistische levensopvatting te doen deelachtig 
worden. Doch zij slaagt hierin slechts zeer ten deele. Hij ant
woordt (6 Juli 1858): 

"Ik ben het volkomen met U eens dat ik er vooreerst niet aan 
"moet denken om mijn tegenwo~rdige betrekking te verlaten; maa,r 
"toch ik kan mij bij wijlen niet ontveinzen dat me een voornaam 
"vereischte ontbreekt om iedere betrekking, welke die dan ook zij, 
"met zelfvoldoening te vervullen, het bewustzijn namelijk dat men er 
"zich met genoegen en gemak in beweegt. Intusschen, we zullen er 
"ons voor het tegenwoordige maar over verheugen dat een merkelijk 
"mindere drukte in de dienstzaken mij de mogelijkheid laat om 
"nu en dan eens wat studie op te vatten. De slotsom is dus, 
"zoo al niet ingenomenheid met, dan toch berusting in het be
"staande.' , 

Had VAN DEN BrmG den raad van zijn vader gevolgd en den 
aldus vrijkomendel1 tijd ook voor ,een deel aan gezellig verkeer en 
uitspanning gewijd, dan wu zijn gezondheid veel langer bestand 
gebleken zijn tegen het inspannend leven. Dat hij dit niet deed, 
volgt uit een schr~jven (van 22 Mei 1859) van zijn vader aan 
zijn ouderen broeder: 

"Dien raad heeft hij maar gedeeltelijk opgevolgd en zich al meer 
"en meer verdiept in hoogere studiën, zoo I'..elfs dat hij niet alleen 
"op eenzame wandelingen, met papier en potlood gewapend, uit
"sluitend daarmede bezig was, maar ook een groot gedeelte van den 
"nacht besteedde aan het oplossen van moeijelijke vraagstukken en 
"het beantwoorden van prijsvragen door geleerde genootschappen 
"uitgeschreven, waarvan de bekrooning in de Rott. Court. van 4 
"dezer vermeld, het gevolg is geweest. Na d~ beantwoording dier 
"vragen in het laatst van het vorige jaar heeft hij een nog veel moeije-

7* 
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"lijker werk ondernomen, dat hij heeft moeten laten steken, omdat 
"h~i tengevolge van overspanning zieh niet meer in staat gevoelde 
"tot werken." 

Over de bedoelde oplossingen van prijsvragen - het eerste wis
kundige werk van den jongen ingenieur dat gepubliceerd is - en 
over z~in andere geschriften spreek ik later afzonderlijk; nn ver
volgen we zijn geschiedenis. Er werd besloten een maand verlof 
te vragen, wat onmiddellijk werd verleend. En in deu hoven aan
gehaalden brief, die geschreven is, toen dit verlof nog niet half 
verstreken was, kon reeds worden geconstateerd, dat de patiënt zich 
veel heter gevoelde en weer lIaar werk begon te verlangen. En de 
vader voegt er aan toe: 

"Ik vertrouw ook wel, dat wij hem gerust weder aan het werk 
, ,kunnen laten gaan en dat hij zijn woord zal houdeIl van zijn 
"geest vooreerst niet met moeijelijke en ingewikkelde mathematischç 
, ,studiën af te matten." 

Laten we thans hom·en wat VAK DEK BI.:RG zelf, b\illa een half 
jaar later (4 November 1859), Mn zijn broeder schrijft: 

"Zooals gij zeker vernomen zult hebben, is de plaatsing van 
"CRA.:MER aan het Gymnasium alhier een groote aanwinst voor mij 
"geweest. Ik geniet bij hem aan huis een' vriendschappel\iken om
"gang, waaraan ik behoefte had en dien ik zeer op pr~js stel. Een 
"der aanleidingen toch, ik moet het bekennen, van mijne ongesteld
"heid is zeker de al te groote afzondering geweest, waarin ik me 
"hier b~jna drie jaren heb gehouden, en het te aanhoudend bezig 
"zijn, in den aanvang meest met dienstwerk en later voorname
"lijk met mathematische studie, zonder dagelijks, al is het voor 
"korten tijd, eenige afleiding te vinden in vertrouwelijken omgang. 
"Dit een en ander, gevoegd bij mijne U niet onbekende beschou
" win gen over mijn,e betrekking, enz. heeft mij langzamerhand tot 
"een toestand van zenuwachtige overspanning gebragt, die me het 
"werk hoe langer hoe moeijelijker deed vallen en eindelijk, toen 
"het al wat laat was, een volstrekte rust noodzakelijk maakte. 
"Intusschen, die tijd van ledigheid en verveling is weêr voorbij en 
"langzamerhand ben ik weêr aan het werk getrokken. Met der tijd 
"zal zich dat alles wel herstellen en zal ik denkelijk met meer 
,,lust dan ooit vroeger mijn dienst bezigheden verrigten; intusschen 
"heb ik nog dikwijls buijen van melancolie, waarom weet ik zelf 
"niet, waaruit ik me ongelukkigerw~js maar niet in eens met kracht 
"kan verheffen. "Want 't schijnt aan deze soort van malaise eigen 
"te zijn, dat even als zij zeer langzaam gekomen is, ze zoo ook 
"slechts uiterst langzaam geheel verdwijnt. " 
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En nog weel' een half jaar later, 3 Mei 18Gü, schrijft hij verder, 
nu uit Leeuwarden, waarheen hij ondertusschen was overgeplaatst: 

"Gelukkig ben ik tegenwoordig weêr zoo goed als geheel tot 
"gewon en toestand teruggekeerd en trek mij de zaken niet meer 
"zoo aan als voor eenigen tijd helaas het geval was; ik heb eeniger
"nutte de kwellingen ondervonden waaraan men zich door een al 
"te voortgezette eenzaamheid onnoodig blootstelt en wensch daarvan 
"geen tweede proef te nemen; maar al te veel toch verviel ik in 
"een' toestand van vrij egoïstische en eigenlijk onvruchtbare zelf be
"schon \Ving, die thans geweken is. Ik heb ingezien dat de idealen 
"die ik me wel eens vormde, ten minste voorshands niet te berei
"ken zijn en dat het dan het verstandigste is zich in de bestaande 
"orde van zaken te schikken. Meer en meer ben ik dan ook weêr 
"met lust aan mijn gewone werk bezig en de omstandigheden 
"werken zeer gunstig om mij in mijne overtuiging te bestendigen." 

Zoo is dan nu klaarblijkelijk de berusting gekomen en heeft in 
den strijd tnsschen plicht en neiging de eerste het veld behourlen. 
Vall ernstige pogingen opnieuw de aandacht op zich te vestigen 
cloor het publiceeren van wiskundigen arbeid is nu ook verder 
geen sprake. Dit sluit echter geenszins in, dat hij de wiskunde 
vergeet. Zoo lezen we in een schrijven van 5 November 18(}ü: 

"Yerledell week bmgt ik een paal' dagen genoegelijk door h\l 
"Oom PIE'l'ER 1): o. a. ontmoette ik er weder VAN BEMMEljEN, en 
"maakte ook kennis met Dr. BAEHR, Docent aan het Gymnasium, 
"met wiel! vrij wat mathesis werd afgepraat." 

"We kunnen nu veilig ruim drie jaar onbesproken laten voorhü
gaan en komen dan tot de hoofdgeheurtenis in VAN DEN BERG'S 
leven, zijn geheel onverwachte benoeming tot hoogleeraar aan de 
in 1864 opgerichte Polytechnische School te Delft. 

Omtrent deze benoeming op 1 Juli 1864 schrijft zijn vader hem 
op <iien dag: 

"Met verwondering lazen wij heden in <ie courant U we benoe
"ming tot hoogleeraar aan de Polytechnische School te Delft. Hoe 
"vereerend die benoeming ook zij, begrijp ik toch, dat gij U wel
"licht in eenige verlegenheid bevindt om wegens het aannemen of 
"bedanken tot een bepaaM besluit te komen. In die veron<ierstel
"ling kan ik U niets anders aan de hand doen, dan dat gij onmid
"dellijk naar Groningen gaat om er met Oom PIE'l'ER over te spreken. 
"Die zal U zeker den hesten raad geven. Mogt gij tengevolge 
"van dien raad tot aanneming besluiten, dan vertrouw ik dat gij 

') Prof. VAN KERCKHOFF -te Groningen. 
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"wel zoo voorzichtig zult zijn van aan die aanneming de voorwaarde 
"te verbinden, om later wanneer het U goed dunkt weder in Uw 
"rang en ancicuniteit bij het korps van deu \Vaterstaat te mogen 
"invallen. " 

Vau dezen voorzorgsmaatregel is niets gekomen. ·W nnt enkele 
dagen na de benoeming ontving VAN DEN BERG tevens eervol ont
slag uit zijn rijksbetrekking als ingenieur van den Waterstaat, in 
te gaan met 1 Juli 18H4. Laat ons hooren, wat hij zelf naar 
aanleiding van een en ander in het midden brengt. Op 21 Juli 
1 ~û4 schrijft hij aan zijn indische familie: 

"Niet minder dan gij misschien bij het eerste vernemen daar
"van verwonderd zult hebben opgezien, stond ik zelf te kUken 
"toen op Vrijdagavond 1 dezer een ministerieel schrijven mij ge
"heel onvoorbereid kwam melden mijne benoeming tot Hoog
"leeraar iJl zuice·re en toegepa8te lri8l .. ullde aan de Pol!/teclmische 
"School te Delft op eelle jaarwedde van .r 350ü. Nadere bijzon
"derheden bevatte die brief niet; dus besloot ik den volgenden 
"dag naar Groningen te gaan, om zoo mogelijk bij Oom PrETER en 
"bij mijn nieuw benoemden collega Dr. BAEHR, wat meer van de 
"zaak te weten te komen. Hunne inlichtingen en raadgevingen waren 
"mij hoogst welkom; evenwel, ook hier kon ik niet in allen deele 
"vernemen wat eigenlijk bepaaldelijk mijne roeping Wil zijn, een 
"punt waaromtrent ik lllij, in verband lllet de benoemingen van het 
"overi~e onderw~izend personeel te Delft, wel eenigszins ongerust 
"maakte. Deze nadere ophelderingen heb ik eerst onlangs te 
"Delft en te 's Rage verkregen. In alle opzigten zijn ze tot 
"nu toe zeel' naar mijn genoegen uitgevallen en, thans eenigs
"zins meer op de hoogte om zelf de zaak te overzien, moet ik be
"kennen, dat hoe onverwacht ze mij ook was en hoe vreemd het 
"mij natuurlijk iu den beginne zal vallen om na elf jaar in een 
.,geheel andere rigtiug te zijn werkzaam geweest, met September 
"aanstaande voordragten over Beschrijvende Meetkunst en Toegepaste 
"Mechanica te gaan houden, ik met vertrouwen deze nieuwe toe
"komst tegemoet ga." 

En verder heet het: 
"Zoo even sprak ik van mijn ontslag: ook dat is vrij abrupt gekomen 

"en eer mij de tijd gelaten was tot bezinning te komen en mij om
"trent het al of niet aannemen der nieuwe betrekking te verklaren. 
"Ik betreur werkelijk dat ik :wo voor goed (en niet b.v. zoo als 
"vroeger wel het gebruik was, tijdelijk bij wijze van detacheren 
"aan de Delftsche Academie, met behoud van rang en al1cienniteit) 
"een korps heb moeten verlaten, dat ik achtte en van vele leden 
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"waarvan ik steeds de meest vriendschappelijke eu welwillende 
"gezindheid heb mogen ondervinden. Maar, aangenomen dat mijne 
"nieuwe hetrekking mij op den duur goed zal bevallen, is dit au 
"fond slechts een kwestie van vorm, en zal ik misschien ten slotte 
"nog meer reden vinden den dag te zegenen waarop ik mijn Ollt
"slag, dan dien waarop ik mijne aanstelling bij den Waterstaat 
k " " reeg. 

De brief, waaruit ik hier citeer, behelst nog een passus, die 
van V AN m~N BERG'S ruimen blik getuigt ell slaat op een onder
werp, dat ook op het oogenblik nog volle actualiteit bezit, n.l. de 
wiskundige opleiding der ingenieurs 1); we lezen daar: 

"Ik stel mij voor te Delft te zullen komen te midden van 
"bekenden en bevl'ienden, van geestverwanten wier omgang er veel 
., toe zal kunnen bijdragen om de verloren jaren (ik geloof nu à 
"posteriori dat ik ze beter had kunnen besteden) nog zooveel mo
"gelijk intehalen; mij dallr bijna geheel te kunnen wijden aan een 
"wetenschap, waarvoor ik steeds voorliefde gevoeld heb, en ook 
"voor zoover mijn vermogen strekt, een' kleinen steen te kunnen 
"b~idragen om de nieuw opgerigte Polytechnische School met der 
., tijd te doen worden wat men er zich van voorstelt. En dat dit 
"doel, h~i \lVerige en eendragtige inspanning van OIIS allen, niet 
"geheel onbereikbaar· is, daarvan houd ik mij verzekerd, mits slechts 
,,(hetgeen werkel~ik in de bedoeling der Regering schijnt te liggen) 
"aan het Personeel nog eene behoorlijke uitbreidillg in practischen 
"zin worde gegeven en men zoodoende de fout venn~jdt, die m. i . 
. ,steeds aan de Delftsche Academie heeft gekleefd, van namelijk te 
"meenen een jong mensch tot bruikbaar Ingenieur te vormen door 
"hem alleen op de hoogte vau b.v. Hoogere Algebra en Differen
"tiaal-Rekening te brengen. De hemel be ware mij het nut van 
., \Viskunde voor den Ingenieur te miskennen, evenzeer als omgc
.,keerd, uit mijn standpunt als mathematicus, het schoone en nut
"tige te negeren, dat vooral in onze ,jzeren eeuw aan den Ingenieurs
"werkkring in den waren zin des woords verbonden is; maar steeds 
"heb ik gemeend dat studie alleen van Wiskunde, hoe aanlokkelijk 
"ze mij persoonlijk ook voorkomt, voor den practischen Ingenieur 
"niet het eenige, zelfs niet het voornaamste behoort te zijn." 

V oor we VAN DEN BERG in zijn professorale loopbaan volgen, 
zij het mij vergund, nog met een enkel woord in het licht te 
stellen, welke bijzondere beteekenis de benoeming tot hoogleeraar 

') Zie o. a. de stellingen van G. HOI.ZMÜLLER en B. SCHWALBE in deel 5, stuk 1, 
·blz. 40-42 van het Jahl'Bsbel'icht der deutschen Mathematiker-Vereinigung, 1896/1897. 
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voor hem had. W~i hebben gezien, dat h\i zich in de betrekking 
van ingenieur van den Waterstaat niet gelukkig gevoelde, mede 
wijl hij er zich niet volkomen voor berekend achtte en bovenal 
wijl de wiskundige studie hem meer aantrok. Wij hebben ge
hoord, dat hij onder den drang der omstandigheden en naar de 
wenscheIl zijner familie, om vrede te vinden in zich zelven, z~ill 

voorliefde opofferde aan de dienstplichtell van zijn vak. En hebben 
we hem hierin moeten bewonderen, toch betreurden we het, dat 
de wetenschappelijke man op het punt stond onder te gaan in 
den laat ik zeggen voortreffelijken mensch. En dit staat vast: 
was de benoeming niet tnsschen beide gekomen, de bekroonde ant
woorden op de zes prijsvragen van het wiskundig genootschap 
zouden het eenige geweest zijn wat VAN DEN BERG op wiskundig 
gebied zou geleverd hebben. Door deze benoeming echter werd 
het verbroken evenwicht in dien zin hersteld, dat hem juist tot 
taak gesteld werd wat hij zich vroeger uit plichtgevoel had moeten 
ontzeggen: de studie der wiskunde. Zoo had deze benoeming voor 
hem wel een buitengewoon groote beteekenis: ze was tel' zelfder 
tijd de redding en het behoud van zijn wetenschappelijken zin en 
de schoonste belooning voor de betoonde zelfopoffering. En is de 
onderstelling juist, dat minister 'l'HoRBECKE de benoeming vergezeld 
liet gaan van het eervol ontslag uit de vorige betrekking, omdat 
er reden bestond aan te nemen, dat de consciëntieuze ingenieur 
anders scrupules gemaakt zou hebben de verantwoordelijkheid der 
nieuwe betrekking op zich te laden, dan mag in de eerste plaats 
de wetenschap dien staatsman deze autocratische handelwijs ten 
volle vergeven. 

Volgen we VAN DEN B1<JRG thans in zijn professorale loopbaan, 
waaraan bijkans twintig jaren van zijn welbesteed leven zijn ge
wijd. 

We hebben gezien, dat in de benoeming de vakken niet werden 
aangewezen, waarin hij onderwijs zou hebben te geven, en dit hem 
voorloopig eenige zorg baarde. Hierbij aansluitend mag nu worden 
vermeld, dat dit onderwijs geloopen heeft over vier verschillende 
vakken, nI. analytische meetkunde, beschrijvende meetkunde, bolvor
mige driehoeksmeting en toegepaste mechania, cl. w. z. de leer der 
bouwcoD.structies en de hydraulica. Ook al laten we de boldriehoeks
meting, waarin slechts gedurende drie maanden van den cursus twee 
uur per week onderwijs gegeven werd, geheel buiten rekening, dan 
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blijven er toch nog drie gewichtige en veelomvattende leervakken 
over; we mogen dus wel onderstellen, dat zij voorloopig den nieu
wen hoogleeraar handen vol werk gegeven zullen hebben. Aan de 
voorbereiding voor zijll lessen zal h~i zijn meesten tijd besteed 
hebben; gedurende de eerste acht jaren van zijn professoraat is er 
dan ook geen verhandeling uit zijn pen gevloeid. 

En wat was nu het oordeel over de colleges van VAN DEN BERG? 

Met volle gerustheid, zoowel uit eigen ervaring als volgens de 
meening van anderen, kan ik zeggen, dat ze aan duidelijk
heid en degelijkheid niets te wensehen overlieten. Onderdeelen 
zoowel als hoofdpunten werden steeds met voorbeeldige nauwkeu
righeid behandeld, alle mogel~ike uitzonderingsgevallen eener bewe
zen stelling met ongeloofelijke nauwgezetheid ontleed. Doch voor 
den student, dien het meer om de kennis zelve dan om de vormende 
kracht der methode te doen was, hadden deze hooge hvaliteiten 
haar schaduwzij : dikwijls toch zag deze zich niet in staat bij- en 
hoofdzaken van elkaar te onderscheiden. Wat dan waarschijnlijk 
een der redenen zal geweest zijn, waarom deze colleges, hoe voor
treffelijk overigens ook, geen aanspraak konden maken op het 
epitheton boeiend. Trouwens VAN DEN BERG'S geheele persoon
lijkheid was niet aangelegd om te boeien. Zij, die zich zijn les
sen herinneren en hem bijna onbewegelijk naast het bord zien 
staan, terwijl zijn blik in plaats van op zijn toehoorders op een 
onbepaald punt der ruimte is gericht en de uitstekend doordachte 
doch dikwijls wat lange volzinnen hem zonder veel intonatie van 
de lippen rollen, zullen dit met mij eens zijn. 'Vat trouwens niet 
weg neemt dat deze colleges, op innerlijke waarde geschat, tot de 
beste behooren, die men zich denken kan, en dit eenvoudig, wijl 
VAN D]<;N BERG de aan hem toevertrouwde vakken volledig be
heerschte. 

Wijl mijn persoonlijk en schriftelijk verkeer met V AN DEN BERG 

voornamelijk dagteekent uit het t~idperk na zijn hoogleeraarschap, 
is het mij aangenaam door ons medelid KOR'fEWEG in staat gesteld 
te zijn het volgende in te lasschen: 

"Gaarne willig ik" - zoo schrijft hij - "uw verzoek in, m~in 
"herinneringen aan VAN DEN BERG mee te deelen en dat te liever, 
"omdat ik daarmee een plicht van dankbaarheid vervul. Zoo als 
"gij weet, bestond er aan de polytechnische school te Delft, toen 
"ik er van 1865 tot 1869 studeerde, weinig aanraking tusschen 
"professoren en studenten. Het vrij aanzienlijke aantal studenten 
"sloot op de colleges samenspreking tusschen hoorders en docent 
"uit en ook overigens bestond er weinig aanleiding tot nadere 
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"kennismaking. Hoewel ik mij toen steeds !liet een of ander wis
"kundig vraagstuk bezig hield, bleef ik mij daardoor in zeel' be
"perkten kring bewegen, nagenoeg onbewust vun wat er in de 
"wiskundige wereld omging en ook de wegen niet kennende om 
., uit dien engen kring te geraken. De eerste stoot daartoe ont
"ying ik van VAN DEN BERG. 

"Naar aanleiding van de uitgave mijner "Oplo88'Îngell Valt de 
"vraag8tukken VOII Briot eli Bouquet' , kwam ik in Maart 1872 
"met VAN DEN BERG in aanraking. Als antwoord op een toege
"zonden exemplaar deed hij m~j een drietal zijner oplossingen. toe
.,komen. Kenmerkend voor zijn bescheidenheid en fijngevoeligheid 
" was het, dat hoewel twee dezer oplossingen de mijne overtroffen, 
"hij evenwel voordeelen had weten te ontdekken aan de mijne 
"eigen. De eene was meer analytisch dan de zijne, de andere ken
,~lllerkte zich door meer eeJlheid in notatie en methode. Uit zijn be
"geleidend schrijven bleek tevens, dat hij in het bezit was van een 
"volledig stel oplossingen, waarvan hij mij op mijn verzoek inzage 
"verleende." 1) 

"Zij, die met BRIO'!' en BOUQUE'!"S vraagstukkenverzameling be
"kend zijn en weten, dat vele daarvan vrij groote moeilijkheden 
"opleveren, althans voor hen die op geen hooger standpunt staan 
"dan door het bestudeeren van den tekst van het b\jbehoorend 
"handboek wordt bereikt, zullen inzien hoeveel waarde het voor 
"mij had kelluis te mogen nemen van het werk van iemand met 
"zooveel ruimeren blik en van de litteratuuropgaven, die hier en 
"daar in zijn handschrift voorkwamen." 

"Van dien tijd af is VAN DEN BERG gedurende een paar jaar 
"mijl! wetenschappelijke leidsman geweest. Levendig herinner ik 
"mij mijn vreugde toen hij, na een en ander ter inzage te hebben 
"ontvangen, mij meldde, dat iedere toezending hem welkom zou 
.,zijn. Met bijna overdreven nauwkeurigheid werd door hem ieder 
"opstel nagegaan en van opmerkingen en mij nuttige litteratuur
"opgaven voorzien teruggezonden. Moeilijk zou het zijn den in
"vloed te overschatten, dien dit wetenschappelijk verkeer met een 
"man van VAN DEN BERG'S scherpzinnigheid en kennis, in deze 
"voor mij beslissende periode, op' mij heeft uitgeoefend." 

Tot zoover ons medelid KORTEWEG. Wat hij mij verder mee
deelde, is elders tusschengevoegd. 

Omstreeks twee maanden, nadat VAN DEN BERG zijn betrekking 

') Ook dit bevindt zich onder zijn nagelaten papieren. 
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te Delft had aanvaard, werd hem de voorloopige waal'lleming van 
het door het vertrek van den leeraar D. BUDDINGH opengevallen 
ambt van bibliothecaris der Polytechnische School opgedragen. Van 
7 November 1864 tot 15 November 1876, dus ruim twaalf jaar, 
heeft hij dit ambt geheel belangeloos vervuld. De thans nog in 
gebruik zijnde catalogus der bibliotheek werd voornamel~jk door hem 
tot stand gebracht. Overigens vindt men van de ook in deze be
trekking betoonde nauwgezetheid telkens de bewijzen bij het ge
hruik maken van den boekenschat der bibliotheek. Met het 
keurige haudschrift, dat hem kenmerkte, zijn in verschillende boek
werken allerlei onjuistheden van bibliographischen aard verbeterd. 
\Vaar een register op een tijdschrift niet strookte met den inhoud 
er van, was zijn potlood v!k'trdig. Gedurende de eerste jaren van 
ûjn verhlijf te Delft zal hij ongetwijfeld daar een groot deel van 
zijn vrijen tijd met studie hebben doorgebracht. 

Wat VAN DEN B]<~RG als examinator was, is allen bekend, die 
met hem in dezelfde examencommissie zitting hadden. Zooveel 
geduld, zorgvuldigheid en nauwkeurigheid als hel11 bij het wikken 
en wegen, vooral van het schriftelijk werk, eigen was, .zal wel 
zelden worden aangetroffen. Hij rustte niet voor de portée van 
elke geheimzinnige uitlating in de oplossing van een vraagstuk, 
voor de bedoeling van elke potloodlijn op een ingeleverde teeke
ning hem duideltik was. Het bekende tiental punten, waarover 
de examinatoren heschikken, was hem ten eenen male onvoldoende 
om de nuances uit te drukken door hem in het schriftelijk werk 
der Cttndidaten waargenomen. En toch vond dit niet zijn oor
sprong in on heslistheid van geest; integendeel, steeds kenmerkte 
zich z~in oordeel door juistheid en zekerheid. 

De leefwijze van V AN DEN BERG te Delft was even als vóór 
di.en tijd uiterst eenvoudig, wijl h\i een man was van weinig be
hoeftClI. Boven een koffiehuis aan de Zuidwal bewoonde hij er 
twee kleine kamers, op eenvoudige en ouderwetsche wijze ge
meuhileerd. Toen ik hem in Februari 1879 daar een avondbezoek 
bracht, werd ons aangenaam onderhoud afgebroken doordat de 
lamp, die mij toen een oude moderateurlamp bleek te zijn, opge
pompt moest worden. Trouwens, zijn tegenwoordig nog in functie 
zijnde collega's weten er van te verhalen, dat VAN DEN BERG ook 
weinig behoefte had aan algemeene conversatie; de meeste zijner 
am btgenooten zagen hem alleen in den Raad van bestuur en op 
de avondbijeenkomsten ten huize van den Directeur Dr. L. COHEN 
S'l'uAR'r, den eersten Woensdag van elke maand, welke vergaderingen 
hij het zich als plicht beschouwde hij te wonen. In deze en 
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andere groote kringen mengde hij zich zelden in gesprekken over 
onderwerpen van algemeen en aard. Doch had dan een der aan
wezigen er genoegen in hem in het gesprek te betrekken door 
hem op den man af zijn gevoelen te vragen over een of ander 
staatkundig of maatschappelijk onderwerp van den dag, dan was 
het verrassend op te merken, hoeveel goed geordende kennis over 
zulk een kwestie door hem was b~ieenvergaard en hoe helder en 
onbevangen hij zijn meening wist uiteen te zetten. 

W· at hem toenmaals vooral kenmerkte, was een zekere blijmoedige 
kalmte, die den indruk wekte als kon ze door geen uitwendige 
omstandigheden worden verstoord, alsof elke menschelijke hartstocht 
of onrust hem vreemd geworden was. 

Hoezeer zou hem die eigenschap te stade komen bij het lichamelijk 
lijden, dat hem weldra aangreep! 

Ongemakken van de lastigste soort, waarvan zich de eerste sporen 
reeds in 185!) hadden vertoond en die zoo al niet uit zijn zittend 
leven ontstaan er althans krachtig door werden bevorderd, maakten 
het van 1871 af herhaaldelijk noodzakelijk, dat hij de zomervacantie 
aan een buitenlandsche badplaats doorbracht. Zoo vinden wij hem 
in 1871 en later lIog meermalen te Godesberg, in 1873 te Rigi
Kaltbad en Schönbrunn, in 1882 te Liebenstein. Doch dit alles 
mocht geen blijvende goede uitwerking hebben. Langzamerhand 
nam de kwaal in omvang toe, tot het in den zomer van 1883 
gedurende de zittingen der examencommissie B tot een uitbarsting 
kwam en opneming in het ziekenhuis op den Coolsingel te Rot
terdam onvermijdelijk geacht werd. In een 21 Augustus 1883 van 
daar tot mij gerichte briefkaart schrijft hij: 

"In overleg met den Directeur zal ik toch nog wel minstens eenige 
" weken hier moeten doorbrengen en eenige maanden tot geheel 
"herstel noodig hebben, en met het oog daarop heb ik reeds zoo 
"goed als verlof uit mijne betrekking gekregen tot tlanuary aan
"staande. " 

Helaas, de hierin uitgesproken hoop op herstel mocht niet ver
wezenlijkt worden. Na eenigen tijd heeft de voortwoekerende kwaal, 
die bleek van centralen aard te zijn, hem het gebruik zijner onderste 
ledematen zoo zeer ontnomen, dat hij zich verplicht achtte zich uit 
het openbare leven terug te trekken. Op zijn daartoe strekkend 
verzoek werd hij met ingang van 1 September 1884 op de meest 
eervolle wijze uit zijn ambt als hoogleeraar ontslagen. 
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Meer dan zeven jaar heeft VAN DEN BERG zich nog aan wis
kundige studie kunnen wijden. Háár bleef h\i getrouw bij al zijn 
zonder klacht gedragen lichamel\ik lijden, wMtr de medische facul
teit hem ook deed verblijven: in het ziekenhuis te Rotterdam, in 
het hotel Zeerust te Scheveningen, bij Herrn GRA1"AHREND te Oeyn
lmusen of in het Pension rrrompenberg te Hilversum. Tweemaal 
had ik het genoegen hem op 'l'rompenberg te bezoeken. Met hem 
op z\jn kamer gezeten, uren achtereen pratende over onder"werpen 
van wiskunde naar aanleiding van tot dit doel van te voren door 
hem opgeteekende vraagpunten, vergat men geheel en al met een 
invalide te doen te hebben; alleen zijn gaug naar de eetzaal, ge
leund op stok en regenscherm, bracht dit weer op pijnlijke wijs in 
het geheugen terug. Vóór twaalf uur was hij daar voor niemand 
te spreken, w\il de zorg voor zijn lichaam dien tijd geheel in beslag 
nam; na twaalf uur nam hij ter hand wat hem toegezonden werd 
of wat overigens zijn werkzame geest aantrok. Bewonderenswaardig 
is het, dat deze jaren van geduldig lijden voor de wetenschap 
ongetw\ifeld de vruchtbaarste z~jn geweest. Als wilde hij de meening 
weerspreken, dat een gezonde geest alleen in een gezond lichaam 
huizen kan, deed hij in December ] 887 den secretaris van onze 
afdeeling der Akademie ter opname in het proces-verhaal der December
zitting de mededeelillg eener stelling toekomen, die naar ik meen 
het schoonste is, wat hij geleverd heeft; bij de hespreking van zijn 
werken kom ik hierop terug. Uit dezen tijd na zijn professoraat 
dagteekenen 22 z\lner 47 verhandelingen en bovendien zijn aandeel 
in den renzenarbeid van het "Register op de werken van het wis
kundig genootschap". Hoewel van de wereld afgezonderd werkte 
hij aldus onafgebroken voort. Daarom was het een goede gedachte 
van den eersten voorzitter der subsectie wiskunde van het N edcr
landsch Natuur- en Geneeskundig Congres, ons medelid KORTE WEG, 
dat, nu VAN DEN BERG op deze in April 1891 te Utrecht gehouden 
vergaderingen lichamelijk niet tegenwoordig kon zijn, h\j er naar 
den geest althans niet mocht ontbreken. Een daar door den heer 
P. VAN MOURIK op uitt;;tekende wijze geresumeerde b\jdrage vestigde 
opnieuw de overtuiging, dat er in het geheel verzwakte lichaam 
nog een frissche en heldere geest woonde. En zoo is het gelukkig 
tot aan het einde gebleven. Zijn laatste werk, een recensie van 
M. D'OCAGNE'S "Nomographie," was bijna geheel voltooid, toen de 
dood hem overviel. 

Sedert 1858 was VAN DEN BERG lid van het Koninklijk Insti-
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tuut van Ingenieurs; gedurende drie triënniëll maakte h~i deel uit 
van den Ra,ad van bestuur dezer instelling. Vele, telkens door 
hem en twee leden te zijner keuze samengestelde adviezen zijn in 
die kwaliteit door hem uitgebracht. 

Naar aanleiding van de zes in 1858 door VAN DEN BERG op
geloste prijsvragen werd hij in Mei 1859 benoemd tot lid van 
verdienste van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam. In 1 R80 
werd hij verkozen tot lid der wetenschappelijke commissie voor de 
prijsvragen en tot lid van het bestuur. Na tot de uitgave van een 
register op de werken van het gçnootschap te hebben meegewerkt 
werd hij op zijn verzoek in Maart 18~6 op de meest eervolle 
wijze ontheven uit beide betrekkingen en in Mei ] 886 uit erken
telijkheid voor alles, wat door hem ter bevordering van den bloei 
van het genootschap verricht was, tot honorair lid benoemd. 

Den 4dell Mei 1 R 7 5 werd V A:N DEN BERG door den toenmaligen 
voorzitter dezer Akademie welkom geheeten als lid del' natuurkundige 
afüeeling. Verschillende rapporten, bijna altijd in verbinding met 
Bn:RE:NS DE HAAN opgesteld, en een reeks van verhandelingen wer
den door hem in de Ver8lagert en mededeelilzgen gepubliceerd, ook 
nog toen zijn lichamelijke toestand hem het bijwonen der vergade
ringen onmogelijk maakte. Op 30 Mei 1885 was hij voor het 
laatst hier in Uw midden. Hij maakte tot aan zijn dood deel uit 
van de Huygens-commissie en bewees door zijn bijzondere nauw
gezetheid en nauwkeurigheid onwaardeerbare diensten bij het corri
geeren der drukproeven van de eerste vier deelen der correspon
dentie, welken arbeid hij in dien laatsten levenstijd met groote in
genomenheid verrichtte. 

Verder telden zoowel de Hollandsche Maatschappij van Weten
schappen te Haarlem als het in zijn geboorteplaats gevestigde Ba
taafsche Genootschap hem onder hunne leden. 

Bij gelegenheid van de viering van het 250-jarig bestaan der 
Utrechtsche hoogeschool in 1886 werd hij benoemd tot Doctor in 
de Wis- en Natuurkunde, honoris causa. Een dergelijke onder
scheiding was zijn ouderen broeder eenige jaren vroeger ten deel 
gevallen. 

Als ik er thans toe overga VAN DEN BERG'S geschriften te 
bespreken, dan laat ik hieraan een geruststellende verzekering 
voorafgaan. Zij bestaat in de mededeeling, dat het niet in mijn 
voornemen ligt de 47 verhandelingen en 22 geschriften van anderen 
aard stuk vOOJO stuk met U te ontleden. Instede daarvan zal ik 
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in een aan dit leyensbericItt toe te voegen lijst, die er zich natuur
lijk minder toe leent te 'worden voorgelezen, niet alleen de titels 
dezer verschillende publicaties opsommen, doch elk der verhande
lingen van een korte inhoudsopgaaf vergezeld doen gaan. Ik doc 
dit om drie redenen, waarvan de eerste U, de tweede en derde 
meer m\l zeI ven betreffen. Eerstens dan vlei ik mij op deze wijze 
het gevaar, te veel van Uwe welwillende aandacht te vergen, te 
verminderen. In de tweede plaats ontsla ik mij hierdoor van de 
uiterst moeiel\1ke en mogelijk op het oogenblik zelfs nog niet eens 
geheel naar den eisch volvoerbare taak alle studies op haar inner
lijke waarde te scllatten. En eindel\jk hoop ik, dat de bedoelde 
inhoudsopgaven, hoe zaakrijk en kort ze ook zijn mogen, er toe 
zullen bijdragen de werken van VAN DEK BERG den oningewijde 
meer toegankelijk te maken, te meer wijl de vele tusschenzinnel1 
en de overvloedige uitweidingen het dikwijls moeielijk maken 
hoofd- en b\jzakel1 van elkaar te onderscheiden. Mochten deze op
gaven opwekken tot de lezing z\jner geschriften, dan is hiermee 
aan de beoefening der wiskunde in Nederland een dienst bewezen. 
Want, afgescheideu van alle wetenschappelijke beteekenis, heeft de 
arbeid van V AJIi DEN BERG zeker deze verdienste, dat hij in hooge 
mate is, wat de Engelschell "suggestive" noemen. Bovendien gaat 
er van vele der verhandelingen een eigenaardige bekoring uit, 111. i. 
hierdoor te verklaren, dat men b\1 de lezing staat tegenover een 
zoekenden geest, die een onderwerp van studie met scherpzinnig
heid vervolgt en dit - ook al slagen de eerste pogingen slechts 
ten deele - niet laat varen, alvorens hij het geheel meester is. 

Gegeven: iemand, die na ruim tien jaren als ingenieur in de 
praktijk 'werkzaam te Z\in gmveest een betrekking als hoogleeraar, 
o. a. in de toegepaste mechanica, aan een inrichting tot opleiding 
van ingenieurs aanvaardt en zich nu tot schrijven zet; gevraagd: 
waaraan zal hij zijn ~nderwerp ontleenen? Het antwoord hierop 
kan wel niet anders luiden dan: aan de ingenieursvakken. En 
werkelijk is dit met VAN DEN BERG het geval geweest. Want zijn 
eerste professorale publicaties, te vinden in de Verhandelingen van 
het Koninklijk ltlstituut Va?Z Ingenieurs, handelen werkelijk over 
onderwerpen der toegepaste mechanica en wel "over de berekening 
van liggers, enz." , "over het draagvermogen van een aan beide 
zijden bevestigd prisma" en "over de grondformulen voor de door
buiging van een veerkrachtig staafvormig lichaam". Doch VAN D}}N 
BERG was - we hebben het uit zijn brieven vernomen en hier 
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blijkt het opnieuw - meer theoreticus dan practicus. Want deze 
drie verhandelingen uit het tijdperk 1 S 72-1875 worden door 27 
opstellen van meer theoretischen aard gescheiden van het eenige 
verder nog door hem in het licht gegeven geschrift over een onder
werp vau toegepaste mechanica, de in 1 S S IJ verschenen - doeh 
ook reeds in 1872 geconcipieerde - studie "over het theorema 
der drie reactiën b~i een doorgaanden ligger met steunpunten op 
ongel~lke afstanden". In verhand hiermee is te verklaren, dat deze 
opstellen over onderwerpen van toegepaste wiskunde, van welke W\l 
overigens dat over de doorbuiging van een staafvormig lichaam het 
hest geslaagd achten, niet die mate van vernuft verraden, welke 
we in andere meer theoretische studies hewonderen. 

Hebben we aldus met de toegepaste mechanica afgerekend, dan 
kan men nu de vraag stellen tot welk der drie overigens aan hem 
toevertrouwde vakken de hoogleeraar zich het meest aangetrokken 
voelde. Naar zijn geschriften te oordeelen moet het antwoord hierop 
zeer beslist zijn. \Vant, terwijl vele zijner theoretische studies in 
nauw of meer verwijderd verband staan tot de analytische meet
kunde, is er slechts één aan een onderwerp van bol vormige drie
hoeksmeting, geen enkel aan een onderwerp van beschrijvende meet
kunde gew~id. Tot deze laatste behoort alleen ten deele het antwoord 
op een der zes door hem nog als ingenieur opgeloste prUsvragen, 
waarin sprake is van de doorsnee van de wig van WALLIS met een 
harer raakvlakken. In plaats van alleen een epure met verklarenden 
tekst bevat het antwoord eerst - waarsch~inlijk ten gevolge van 
een minder gelukkige redactie van de vraag - in 48 bladz~iden 

de volledige theorie van het onderscheid tusschen elliptische en 
hyperbolische punten op een willekeurig gebogen oppervlak en het 
onderzoek naar het al of niet oneindig worden van de beide kromte
stralen der doorsnee met het raakvlak in het raakpunt; waarna dan 
verder in I 5 bladzijden de oplossing van het eigenlijke vraagstuk 
zoowel langs allalytischen als langs meetkundigen weg tot ~in recht 
komt 1). 

') Als een bewijs hoe volledig deze oplossing is, stippen we de uitkomst aan van de 
drie bestaanbare op een rechte lijn gelegen buigpunten. Nu we weten, dat een vlakke kromme 
van den derden graad, die een dubbelpunt heeft, steeds drie op een rechte lijn gelegen 
buigpunten bezit en er van deze punten een of drie bestaanbaar zijn, naarmate het 
dubbelpunt een knooppunt of een geïsoleerd punt is, is deze uitkomst eenvoudig een 
gevolg hiervan, dat de wig van WALUS drie dubbellijnen bezit, de rechte richtlijn, de 
oneindig verre lijn van het richtvlak en de oneindig verre lijn van het vlak des cirkels, 
terwijl de laatste van deze drie over haar geheele lengte een geïsoleerde lijn en dus 
haar snijpunt met een willekenrig vlak voor de doorsnee van dit vlak met het oppervlak 
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Zoo blUft dan nu alleen de analytische meetkunde over en zou 
ik dus de meening kunnen doen post vatten, dat alle overige ge
schriften van VAN DEN nERG over onderwerpen van analytische 
meetkunde handelen. Doch deze meening is ten eenen male onjuist. 
Want VAN DEN BERG, veelzijdig genoeg ontwikkeld om de onder
werpen zijner studies ook aan hem als hoogleeraar niet toevertrouwde 
vakken te ontleenen, schreef nu eens over hoogere algebra, dan 
weer over waarsch~inlijkheidsrekening, nu eens over Bernoulliaansche 
coëfficiënten of over determinanten, dan weer over geodetische en ]oxo
dromische krommen of over evenwicht, enz. Hieruit blijkt dus, dat 
zijn geschriften van theoretischen aard onder zeer vele verschillende 
rubrieken te brengen zijn; bij het naslaan \'an de bovengenoemde 
lijst vindt men dan ook, dat de bij de Revue 8eme8trielle in ge
bruik zijnde notaties, waarmee. de verschillende verhandelingen 
gekenmerkt z~in, bijkans alle letters van het alphabet bevatten. 

Naar mijn hescheiden meening ligt de hoofdverdienste van het 
werk van VAN m;N BI<:RG in de harmonische wisselwerking van 
stel- en meetkunde, van analyse en geometrie. Het zij mij ver
gund enkele voorbeelden hiervan in het kort aan te geven. 

We bespreken dan eerst het vraagstuk van de constructie eens 
driehoeks, waarvan de deellijnen der hoeken in lengte gegeven zijn. 
W ijl het geen rechtstreeksche meetkundige oplossing toelaat, wordt 
het stelkundig onder handen genomen; daarbU wordt de straal van 
den ingeschreven cirkel als onbekende beschouwd en bl~ikt al 
spoedig, da.t het vraagstuk van de oplossing eenel' vergelijking van 
den zestiellden graad in deze onbekende afhangt. \V lk'1,l'schij111ijk 
zou menig ander het hierbij gelaten hebben. Doch niet alzoo VAN 

m:N nERO. Hij wil laten zien, dat niet alle zestien wortels der 
vergelijking tot werkelijke oplossingen voeren. En wijl de vel'ge
l~iking van zoo hoogen graad zich hiertoe niet leent, behandelt hij 
achtereenvolgens verschillende bijzondere gevallen. Zoo toont hij 
aan, dat men in het geval van drie gelijke deell\inen twee oplos
!'ingen vindt en wel een voor de hand liggende (den gel~ikzijdigen 

driehoek) en een andere, waarbij, twee der deellijnen vervangen 
zijn door de deellijnen der supplementshoeken (een gelijkbeenigen 
driehoek met een tophoek van 25° 19' 37"). Waaruit dan in het 
algemeen volgt, dat er twee verschillende hoofdgevallen te onder-

een geïsoleerd punt is •. Uit de oplossing blijkt echter, dat VAN DEN BERG toen nog onbekend 
was met de stelling, dat het derde snijpunt van een kubische kromme met de verbindingslijn 
van twee harer buigpunten noodzakelijk ook een buigpunt moet zijn; waarschijnlijk is hij 
dus eerst bij het in teekening brengen der drie uit een derdemachtsvergelijking afgeleide 
buigpunten tot de ligging in een reclttelijn gekomen. 

Jaarboek 1897. 8 
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scheiden zijn, naarmate van de drie deellijnen lOof alle Of slechts 
een, 2° Of twee Of geen enkele op den binnenhoek betrekking 
heeft. Zoo als een volgende verhandeling bewijst, blijkt - zon
derling genoeg - het tweede hoofd geval slechts van een vergelij
king van den derden graad in de som der zijden als onbekende af 
te hangen, terwijl. boven voor het eerste hoofdgeval een vergelijking 
van den zestienden graad gevonden werd. .Men ziet hoeveel nader 
het vr.utgstuk door dit stelkundig onderzoek tot een voleindigde 
oplossing gebracht is, al blijft het ook te betreuren, dat het den 
schrijver niet vergund is geweest in een derde opstel het raadsel
achtige verschil tusschen de aangewezen hoofdgevallen nader toe te 
lichten. 

Een tweede voorbeeld - naar ons oordeel juist dat, waarill het 
talent van V AN DEN BERG zich op de gelukkigste wijs openbaart .
betreft omgekeerd een toepassing van geometrie en mechanica 
op de hoogere stelkunde, ik bedoel het onderzoek naar het ver
band tusschen de wortel punten eener vergelijking en die lJarer af
geleide. Deze studie werd ondernomen naar aanleiding van een 
in 1881 door DI'. G .• T. LEG}~REKE langs analytischen weg gevon
den stelling, die als de uitbreiding van het theorema van ROLLE 
op het complexe vlak bekend staat en volgens welke de wortel
punten van de afgeleide vergelijking f (z) = 0 gelegen zijn binnen 
of op den omtrek van den kleinsten COllvexen veelhoek, waarbuiten 
zich geen der wortelpunten van de gegeven vergelijking f (z) = 0 
bevindt. Door de identieke betrekking f (z) = (z-zl) (z-z2) . . (z-z,,) 

.logarithmisch te differentieeren bewijst VAN DEN BERG in twee 
regels, dat de wortelpunten der afgeleide vergelijking de evenwichts
punten zijn van het krachtenveld, dat ontstaat door in de wortel
punten der oorspronkelijke vergelijking gelijke hoeveelheden agens 
te denken, waarvan de aantrekkende werking op een punt omge
keerd evenredig is met den afstand tot dit punt. Hieruit volgt 
dan onmiddellijk het bewijs der bovengenoemde stelling en tevens 
dat van het overtollige der woorden "of op den omtrek van" in het 
énollcé er van. Daarmee is echter - zoo als de schrijver trouwens 
zelf erkent - nog niets meel' bereikt dan dat een achtcrstand in 
belezenheid uit eigen brein is aangevuld. Want in een in Hl66 in 
de "Gesummelte Werke" van GAUSS gepubliceerde "handschriftliche 
Bcmerkung" op een in 1816 verschenen verhandeling komt de 
uitspraak omtrent het krachtenveld en zijn evenwichtspunten reeds 
voor. We zouden dit voorbeeld dan ook niet hebben aangehaald, 
zoo niet VAN DEN BERG er in geslaagd was het vraagstuk in ver
band te brengen met brandpunten van kromme lijnen van hoogere 
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klasse. En nu is het merkwaardig na te gaan, hoe hij achtereen
volgens in drie verschillende verhandelingen opgenomen in het 
Nt'euw Archief voor Widunde en gedateerd van ,le jaren 1882, 
1884 en J888 langzamerhand gekomen is tot dit verhand in zijn 
geheel volmaakten vorm, zooals dit is neergelegd in een Naschrift 
op de laatste verhandeling en meegedeeld aan deze Akademie in 
haar vergadering van 24 December 1887. Uit uiterst eenvoudige 
betrekkingen wordt eerst aangetoond, dat het oorspronkelijke en 
het afgeleide stelsel van wortelpunten een gemeenschappelijk zwaar
tepunt hebben en zij met betrekking tot dit punt tevens gelijk
standige traagheidsellipsen bezitten. Voor het bijzondere geval 
1l = 3, waarbij het gegeven stelsel uit drie willekeurig gelegen 
punten bestaat, blijkt dan alras, dat de twee afgeleide wortel
punten de brandpunten zijn van de grootste ellips, die in den 
driehoek met de drie punten tot hoekpunten kan worden be
schreven en dus de zijden van dien driehoek in de middens aan
raakt. In de tweede verhandeling (van 181:)4) is h~j el' in geslaagd 
de stelling voor il = 3 uit te breiden op een willekeurige 1l doch 
nog sle(~hts voor het b~izondere geval, dat de it gegeven punten in 
plaats van willekeurig met betrekking tot elkaar gelegen te zijn 
de hoekpunten vormen van een veelhoek, die dool' loodrechte pro
jectie uit een regelmatigen veelhoek is af te leiden en daarom half
regelmatige veelhoek genoemd wordt; de Jl-l afgeleide wortel
punten komen dan op een rechte lijn te liggen en de uitersten 
zijn weer de brandpunten van de ingeschreven ellips. Hieruit volgt 
dan, dat de hoekpuntenstelseis van alle tt-hoeken beschreven in en 
om twee confocale kegelsneden een gemeenschappelijk stelsel van 
afgeleide wortelpunten hebbell. In de derde verhandeling (van 1888) 
vervangt hij de halfregelmatige veelhoeken dool' veelhoeken beschre
ven in eeIl gegeven kegelsnee k l en om een gegeven kegelsnee 1.'2 

en laat hij het denkbeeld van veelvuldige wortelpunten op den 
voorgrond treden. Hiel' reeds is hij in staat alle wortelpunten del' 
afgeleide vergel~ikihg als brandpunten te duiden. Stellen we ons 
een. regelmatigen n-hoek voor en beschouwen we de groepen van 
even lange diagonalen, dan blijkt onmiddellijk, dat deze groepen 
van lijnen dool' cirkels worden aangeraakt, en al deze cirkels het 
middelpunt van den veelhoek, dat bij even 'ft tevens het snijpunt 
del' langste diagonalen is, tot gemeenschappelijk middelpunt hebben. 
Het overeenkomstige nu bij een n-hoek ingeschreven in een kegel
snee kl en omgeschreven om een kegelsnee k2 is dit, dat de groe
pen van laat ik zeggen gel~iksoortige diagonalen telkens raak
lijnen zijn aan een zelfde kegelsnee. En nu vindt VAN DEN. BERG, 

8* 
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dat de Jt-I wortelpunten der afgeleide vergelijking juist de paren 
van brandpunten zijn van deze intermediaire kegelsneden 1); welke 
paren voor het geval n even nog vermeerderd moeten worden met het 
snijpunt der verbindingslijnen van de overstaande hoekpunten, dat 
tevens - al wordt dit niet met zoo veel woorden gezegd - te 
beschouwen is als het eenige brandpunt van de door die lijnen 
omhulde kromme van de eerste klas.'ie, d. i. van dit sn~ipunt zelf. 
Doch ook met dit resultaat kan VAN DEN BERG geen vrede heb
ben. Immers, het heeft nog altijd slechts betrekking op eeu geval, 
waarin de Jl gegeven punten ten opzichte van elkaar een bijzon
dere ligging vertoonen, terwijl het algemeene geval hem voor oogen 
zweeft. En nu is het verrassend na te gaan in hoe korten t~id 

hij de werkelijk nog zoo veraf liggende algemeene uitkomst als 
b~i intllïtie op het spoor komt en bewUst. In de laatste akadelllie
vergadering van 18 ti 7, nog voor de del'de verhandeling ,vas afge
drukt, is deze sierl~jke stelling, die alle vo.orgaallde gevallen omvat, 
zonder bewijs namens VAN D};N Bl.:RG door SCHOJ,S meegedeeld; iu 
een t('gel~ik met de derde verhandeling verschenen naschrift is zij 
bewezen. Bepalen we ons eerst tot het geval van louter enkel
voudige wortclpuntell, dan laat v.e zieh als volgt uitspreken: Hij 
elk willekeurig stelsel van Jl gegeven punten is er een kromme van 
de klasse tl-I aan te wijzen, die de III (Jl-I) verbindingslijnen 
dezer punten in de middens aanraakt; de Jz-l bestaanbare brand
punten dezer kromme vormen gezamenl~ik het stelsel afgeleide 
\"ortelpunten. Hieruit blijkt dan tevens voldoende, wat er gebeurt, 
zoo twee of meer der gegeven punten samenvallen. 

Zoo men mocht meenen, dat ik bij deze studie van VAN DEi'i 
BERG te lang heb stil gestaan, dan mogen twee overwegingen mij 
tel' verontschuldiging strekken. Eerstens deze dat het hier, zooals 
ik boven reeds opmerkte, naar mijn overtuiging het beste door hem 
geleverde werk geldt, dat èn in de herhaling van de aanvallen op 
het probleem zijn taaie volharding èn in den genialen eindsprong 
zijn talent op het voordeeligst doet uitkomen. Maar ten tweede 
en vooral, omdat het mij wil voorkomen, dat deze arbeid tot heden 
niet die waardeering vond, welke hij verdient. Waut, terwijl het 
vraagstuk der uitbreiding van ROLLE'S theorema op het complexe 
vlak in geheel andere richting door LEGEB1<:KE, S'l'IELTJES en Dr.F. 
DE Bm:R gegeven is, bleef v.elfs de toepassing van de door VAN 

') Deze kegelsneden zijn later door ons tegenwoordig medelid Dr. KWYVER te hulp 
geroepen bij de afleiding van de invariante betrekking tusschen twee kegelsneden in en 
om denzelfden veelhoek bè8cbreven (Nieuw Archief v. Wisk., eerste reeks, deel XV, 
p.37-56. 
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DEN BERG gevonden stelling tot heden hij na geheel achterwege. En 
toch kan zij, naar ik meen,de ba."is worden van een nieuwe reeks 
beschouwingen 1). 

Bedenken we, dat VAN m~N BlmG aan de reeds opgesomde 
hoedanigheden een ik zou haast zeggen overdreven mate van 
nauwkeurig-heid paarde, dan kan het ons niet verwonderen, dat 
h~; bij uitstek de geschikte man bleek om enkele subtiele vraag
punten van benadering, kansrekening, enz. in het reine te bren
gen. Hiervan geven zijn geschriften dan ook de sprekendste 
bewijzen. Zoo o. a. in zijn verhandeling "over de onderlinge 
afwijkingen van de geodetische l~in en van de wederzijdsche 
vlakke normale doorsneden tusschen twee nabijgelegen punten, enz." 
waarin h~i een verschilpunt omtrent de stelling van \ty EINGART}~N 
(zie de inhoudsopgave in de lijst, nO. 10) endgültig beslist. Een 
correspondentie hieromtrent met den ellgelschen wiskundige A. 
H. Cr.ARKE over een vertaling der verhandeling voor het Pkilo80-
phical "A-fa,fJazine gevoerd, heeft tot geen gevolg geleid, wijl VAN 
miN BlmG er de voorkeur aan gaf een fransche vertaling in de 
An:lrive8 Néer/aJulai8e8 te doen opnemen. ·Was ik niet verplicht 
thans b~izollder kort te zijn, dan zon ik naast deze verhandeling 
nog gaarne vele anderen bespreken, die vraagstukken van benade
ring tot ollderwerp hehbell eIl waarVHlI o. a. die, welke (zie ver
haudeling nO. 42) een verscherping van NeW'fON'S bcuaderillgswijze 
beoogt, aan den genialen greep herillnert, waarmee HUYGENS de be
naderingsmethode van het getal 7(" door middel vau iu en olllden 
cirkel beschreven regelmatige veelhoeken heeft vereenvoudigd. vVijl 
mij hoven het woord kansrekening uit de pen gevloeid is, bepaal 
ik mij echter tot het aanstippen eener studie over geometrische 
waarschijnlijkheid (verhandeling nO. 21), waarin de schrijver een 
algemeene theorie geeft voor de bij dit vraagstuk mogelijke ver
deelingen van het tweevoudig oneindig stelsel van rechte lijnen 
in het platte vlak. 

\\T e stappen nu van de wiskundige verhandelingen af en wijden 
alleen nog een enkel woord aan twee andere geschriften. Het 
eerste is een opstel verschenen in het t~idschrift van het iustitunt 
van ingenieurs en getiteld "Het leven en de werken van den 
Generaal-Majoor Dr. J. P. lh LPRAT" ,enz. De 49 quarto-blad
zijden, die een overzicht geven van DELPItAT'S wetenschappelijke 

') Bedrieg ik mij niet, dan is de door den heer W. MANTEl. op blz. 72 van deel I V 
der Wiskundige Opgaven geleverde toepassing van VAN DEN BERG'S theorema tot heden 
nog een unicum. 
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werken, zijn door VAN m:N BERG geleverd. Het tweede iR het 
met Dr. D. BIERENS DE HAAN cu Dr. D. YAN LANKEREN MATTHES 

bewerkte lijvige "Regiater op de werken van het 'lL'Ï8Á'Ultdig genoot-
8chap te AmaterdalR, van 1818 tot 1 t> 8 2 door dit genoot'/!chap uit
.fJe!Jevett." Ik meen te kunnen verzekeren, dat aan VAN m~N 

BERG, van wien het plan tot dezen arbeid is uitgegwUl, ook wel 
het leeuwenaandeel daaraan toekomt. Uit beide werken blijkt 
zijn toewijding en arbeidskracht. 

Ten laatste nog deze opmerking. Bij de afzondering, waarin 
Y AN DEN BERG leefde, niet alleen nadat hij z~jn betrekking had 
neergelegd maar ook tijdens zijn verblijf te Delft, kan het niet 
anders dan aangenaam aandoen op te merken, dat alles wat hij 
geschreven heeft het bewijs geeft van de levendigste belangstelling 
in hetgeen er in Nederland op wiskunstig gebied verschijnt. Op 
verschillende bladzijden, te veel om op te sommen, vindt men 
aangegeven, nu eens hoe het werk van dezen of genen landgenoot 
kan worden verbeterd of uitgebreid, dau weer dat daarin enkele 
door hem aangegeven uitkomsten zijn begrepen. Ook in de na 
zijn dood gevonden papieren komen allerlei aanteekellingen van 
dezelfde strekking voor. 1) En dat deze belangstelling belangeloos 
en alleen op de vermeerdering van den bloei zijner lievelings
wetenschap in Nederland gericht was, dit heeft hij bewezen ge
durende zijn geheele leven en ook door zijn testamentaire be
schikking, waarbij een som van f 20.000 vrij van successie ge
RChonken werd aan het Wiskundig Genootschap te Amsterdam; uit 
deze vorstelijke gift wordt grootendeels de uitgaaf bestreden van 
het na VAN DEN BERG'S dood verschenen tijdschrift Revue 8eme8trielle 
de8 publicatio'IUJ mathélllatique8. Mocht het blijken, dat di't tijd
schrift zich in steeds mimeren kring nuttig maakt, dan zal daarmee 
alleen nog slechts de schuld gedelgd zijn, die het Wiskundig 
Genootschap door het aanvaarden Van het legaat op zich heeft ge
nomen. 

Als we ten slotte bedenken, hoe VAN DEN BERG aan een buiten
gewone werkkracht een bijzondere scherpzinnigheid paarde, dan is 
het te verwonderen, dat hij, althans uit een internationaal oogpunt, 
zulk een bescheiden plaats in de wiskundige wereld heeft inge-

1) Hoewel het zeker is, dat deze papieren geen bijna persklare verhandelingen van 
eenigen omvang bevatten, is toch de mogelijkheid niet uitgesloten, dat er enkele be
knopte mededeelingen gevonden worden, die verdienen te worden gepubliceerd. Dit 
zal dan later hetzij als vraagstuk en oplossing in de Wiskundige Opgaven, hetzij als 
kort opstel in het Nieuw Archief voor Wiskunde plaats hebben. 
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nomen. Werd hij door zijn lichamelijk lijden weerhouden vall 
het streven zich een hooger standpunt te veroveren? Of was het 
gebrek aan eerzucht? Wie zal het zeggen? Mogelijk hebben beide 
oorzaken samengewerkt. 

Doch hoe dit zij, zeker is dat VAN DEN BERG op de ont
wikkeling der wiskundige studie in Nederland een onberekenbaar 
nuttigen invloed heeft uitgeoefend. In erkenning hiervan is door 
ons medelid W. KAP'l'EYN hulde gebracht aan de nagedachtenis van 
VAN HEN Bl<:RG, toen h~i als voorzitter der subsectie wiskunde van 
het Kederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres in 1897 te 
Delft, in hetzelfde gebouw waar VAN DEN BERG werkzaam geweest 
is, de vergadering opende. 

In de opdracht .van Pl'rISCUS' ,/l'rigonometria" aan Keurvorst 
FREm~RIK IV spreekt de schrijver den wensch uit, dat "alle theologen 
van zijn tijd wiskundigen mochten wezen, d. i. inschikkel~ik en 
zaehtzinnig". 1) Deze ongewone uitspraak, die ik in geenen deele 
wensell te onderschrijven, kwam mij llaar aanleiding van VAN DEN 
BERG te binnen. 'Vant, inschikkelijker, zachtzinniger, vriendel~iker, 
welwillender geleerde dan hij was, is wel niet denkbaar. Mij was 
het een aangename taak te trachten z~in beeld bij U te verleven
digen. Moge zijn Haam in Nederland in dankbaar aandenken 
blijven, zoolang er de wiskunde heoefend wordt. 

') Zie een weldra verschijnende verhandeling van Dr. N. L. W. A. GRAVELAAR in het 
Nieuw Archief v. Wiskunde, tweede reeks, deel IIl, blz. 254. 
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LJ.JS'f DER GESCHRLF'I'EN 1) 

VAN 

F. J. VAN DEN BERG, 

.1. Prij8vragen e'll verhandelingen. 

J, 1 S:) ~. 0 5 a, b. Prijsvraag A. De inhouden te berekenen valJ 
de heide deelen, waarin een gewone cirkelvormige 
cylinder verdeeld wordt door een plat vlak, dat het 
bovenvlak volgens eene middellijn, en het grondvlak 
volgens eene gegevene koorde snijdt. Archief WÛlA:. 
GeIt, /1, p. I-n. 

Integratie op drie wijzen, n.1. met behulp van horizontale vlakken, 
van vlakken door de as en van vlakken evenwijdig aan as en ge
geven koorde, Bepaling der deelen van het ronde oppervlak, 
Uitbreiding door het vlak willekeurig en den cylinder elliptisch 
te onderstellen, 

2. I t-: 58. 0 5 b, U 10. Prijsvraag B. Het gedeelte der aardopper-

') Minder volledige lijsten vindt men in: 
a. Nieuw A"chief' voo)' TfTiskunde, tweede "eeh, deel I, 1'. f)-10. 
IJ, Delftsche Studenten-Almanak, 1892/93, 1'. 180-183. 
('. J. C. POGGENDORFF'S Bio!lraphisches littera"isches Handwörlerbuch, deel lIl, (1858-

1883), p. 109. 
d. Catalogue of Scientific Papers, Royal Society of London, deel I, p. 288, deel VIl, 

p, 141, deel IX, p. 195. 
Verder vindt men korte inhoudsopgaven van eenige der verhandelingen in het Bulletin 

des scienr'es rnathérnatiques en in het Jah"buch der I'ortschritte der llfathernatik. We 
geven de plaats van de laatste tusschen vierkante haken aan het eind van onze inhouds
opgaven der verhandelingen aan. 
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vlakte te berekenen, dat begrepen is tusschen een 
meridiaan en twee verschillende loxodromische krom
men. Archief Wi8k. Gen. 11, p. 10-22. 

Afleiding van de vergelijking eeD er loxodromische kromme op de om
wentelingsellipsoïde als betrekking tusschen geographische lengte 
en breedte. Het oppervlak ingesloten door een loxodromische 
kromme, den equator en een meridiaan kan niet in eindigen vorm 
worden gegeven; benadering met verwaarloozing van hoogere dan 
de zesdemachten der numerische excentriciteit van den meridiaan, 
eerst in functie van de geographische breedte, daarna in functie 
van de lengte. Bepaling van het in de vral\g bedoelde oppervlak. 
Beschouwing van het bijzondere geval eener bolvormige aarde. 

3. 1858. K 22, M2 7 b r, 04 d. Prijsvraag B * (= C). Door een 
gegevell punt van het oppervlak der kegelvormige wig 
van VrALLIS wordt een rakend plat vlak gebragt. 
Men vraagt, of dat rakende vlak het gebogen vlak 
al of niet snijdt; en zoo ja, deze doorsnede en hare 
voornaamste eigenschappen te vinden. Archief wüsk. 
Gen. 11, p. 23-86. 

Algemeene beschouwingen. Onderscheiding der punten van een 
oppervlak in elliptische en hyperbolische, naarmate 1·t--82 positief 
of negatief is. Aanvulling der theorie voor een raakvlak evenwij
dig aan de z-as. Onderzoek naaf de kromtestralen van beide tak
ken der doorsnee in het met het· raakpunt van het raakvlak samen
vallende dubbelpunt; deze zijn bv. bij een punt op den binnen
equator van een ringoppervlak oneindig groat en bij een punt van 
een der beide uiterste parallelcirkels, waar 1·t - 82 = 0 is, niet. 
ToepassilJg op twee algemeene gevallen: Bij de scheeve opper
vlakken met richtvlak worden de beide kromtestralen alleen on
eindig in punten eener rechte richtlijn, als deze voorhanden is. 
Bij de oppervlakken, waar in elk punt rt - 82 = 0 is en die 
dus blijkeli ontwikkelbllar te zijn, is de kromtestraal van de doorsnee 
met het rnakvlak vier derde maal de kromtestraal van de keerlijn. 
Als 1't - 82 = 0 de paraboIisohe kromme aangeeft, snijdt het 
raakvlak in een punt dezer kromme het oppervlak volgens een 
kromme, die in dit raakpunt in het algeIneen een keerpunt heeft. 

Toepassing op de wig van WALLIS. Kubische vergelijking van de 
horizontale projectie der doorsnee. Constructie punt voor punt. 
Constructie der raaklijn in een gegeven punt. De kromme heeft 
drie bestaanbare bnigpunten, die op ecn rechte liggen. Zie de noot 
op blz. 116 van dit levensbericht. 

4. 1858. 02 d,M4 b, K 8, R 9 8. Prijsvraag D. Teneinde daHrvan 
eene toepassing op de theorie der gewelven te maken, 
begeert men eenen vierhoek te vinden, die aan de 
volgende voorwaarden voldoet: 10

• twee over elkander 
staande zijden, (t. w. de zijden zelven, en niet hare 
verlengden) moeten eeue gegevene kettinglijn, in twee 
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gegevene punten van die kromme, regthoekig snijden; 
2°. de lijn, die de zwaartepunten van den vierhoek 
en van den daarbinnen vallenden boog der kettinglijn 
vereenigt, moet evenwijdig met de as der kettinglijn 
loopen, eu 3°. de vierhoek moet een gegevell inhoud 
hebben. Archief Wt·81.:. Geil. 11, p. 129-15l. 

Van de vier hoekpunten kunnen er twee op de gegeven normalen 
der kettinglijn willekeurig aangenomen worden; ten gevolge van 
de in de opgaaf tusschen haakjes toegevoE'gde beperking kan dit 
echter slechts binnen zekere grenzen geschieden. Eerste geval: de 
twee aangenomen punten liggen o'p verschillende normalen; men 
vindt binnen de genoemde beperking twee nauw verwante antwoorden. 
Tweede geval: de twee aangenomen punten liggen op een zelfde 
normaal; men vindt slechts een oplossing. Stelkundige eu meet
kundige oploesing van het vraagstuk. 

Toepassing op cylindergewelven. Wijl in het eE'TSte geval, bijv. hij 
het aannemen der binnenwelflijll, de huitenwelflijn bij de voegen 
verspringt, is het tweede geval te verkiezen. Beschouwing van 
het meer algemeene vraagstuk, waarbij voor volstrekt evenwicht, de 
kettinglijn en een eindig aantnl voegen achtereenvolgens evenwicht 
bij wrijving, een willekeurige andere kromme en een onE'indig 
anntal voegen in de plaats treedt. 

;). 1 t' [) b. S 3 a. Prijsvraag E. In eene verticaal staande dunne 
plaat is eene opening, de gedaante hebbende van een 
cirkelsegment, welks koorde horizontaal loopt. Die 
plaat keert eene watermassa, waarvan de standvastige 
waterspiegel te weinig boven de opening verheven is, 
om de drukhoogte boven het zwaartepunt der opening 
als eene gemiddelde in rekening te mogen brengel1. 
Men vraagt de hoeveelheid water te vinden, die in 
een bepaalden tijd door deze opening uitvloeit? De 
oplossing van deze vraag verlangt men op een voor
beeld in getallen toegepast te zien. Archief Wi8lc. Gen. 
11, p. 152-188. 

Verschillende gevallen, naarmate de boog of de koorde naar boven 
gekeerd is en bij den tweeden stand het cirkelmiddelpunt onder 
of boven den waterspiegel ligt. Verschillende reeksontwikkelin
gen van de elliptische integraal van het vraagstuk. Benadering 
voor het verschil tusschen de werkelijke hoeveelheid en die, welke 
overeenkomt met de gemiddelde drukhoogte boven het zwaarte
punt. Als het middelpunt van den cirkel in den waterspiegel 
ligt, vindt men een eindige uitdrukking. Voorbeeld: de pijl is de 
helft van den straal en deze weer de helft van de drukhoogte 
boven het middelpunt; de boog is naar boven gekeerd. 

6. 185~. Ml 7 b. Prijsvraag F. De vergelijking en de voornaamste 
eigenschappen te vinden der kromme lijn, die de meet-
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kunstige plaats is van de snijpunten der loodlijnen, 
door de uiteinden van de elkander toegevoegde mid
dellijnen een er ellips, loodregt op die middellijnen 
getrokken. Archief Wi81c. Gen. II, p. 189-216. 

De gezochte kromme van den zesden graad heeft de assen en het 
middelpunt van de ellips tot assen en middelpunt. Snijpunten der 
kromme met de assen, met de zijJen van den aan de ellips om
schreven rechthoek en met de ellips zelve. Maximum van ordi
naten en abcissen. Buigpunten. KromtestrIlal. Rectificatie en kwa
dratuur. Twee opmerkingen van stelkundigen aard. DerJe opmerking 
omtrent het overeenkomstige vmagstuk bij twee toegevoegde hyper
bolen, waar de bedoelde meetkundige plaats een kromme van den 
vierden graad wordt. 

7. 1873. T 2 b. Over de berekening van liggers, doorgaande over 
meer dan twee steunpunten, met flaauw gebogen 
lengte-as, veranderl\jke dwarsdoorsnede en willekeurige 
belasting. Verh. v. h. Kon. Inst. v. Infj., 1872-73, 

9"''' ':)Q~ p. ",/J-;"'o'-'. 

Andere afleiding van eenige formules door den heer A. C. BROEKMAN 

in zijn theorie van ijzeren bruggen (redt. v. lt. Kon. In8t. v. Ing., 
1869-70, p. 9-10) gegeven en wel voor het meer algemeene ge
val van een ligger, die reeds in den onbelaslen toes1;,'md een flauw 
gebogen lengteas heeft. 

8. 1874. T 2 b. Over het draagvermogen van eeu aan beide ein
den bevestigd prisma. Verh. v. h. Kon. Inst. v. Ittfl., 
1874-75, p. 219-236. 

Andere behandeling van het vraagstuk opgelost in de verhandeling 
van den heer J. D. C. M. DE Roos (re,.lt. v. lt. Kon. Inst. v. Ing., 
1873 -74, p. 299-317), waarbij in stede van de buigpunten der 
doorgebogen lengteas de vertikaal afschuivende krachten en de 
buigingsmomenten in de beide uiteinden als onbekenden optreden. 
Uitbreiding van het onderzoek naar de maximumwaarden van af
schuivende kracht en buigingsmomenten. 

!). 1875. T 2 b. Over de grondformulen voor de doorbuiging van 
een veerkrachtig staafvormig ligchaam. Verh. v. h. 
Kon. Inst. v. Ing., 1875-76, p. 79-111, 1 pl. 

Deze verhandeling sluit zich aan bij die, welke boven onder nO. 7 
en nO. 8 zijn gerefereerd. Het daar gevoerde onderzoek wordt hier 
uitgebreid op het geval, dat er geen vlak van symmetrie aanwezig 
is en men dus met een vraagstuk van de ruimte te doen heeft. 
Het wordi behandeld in de vereenvourligende onderstelling, die bij 
de leer der doorbuiging van een prismatisch lichaam gewoonlijk 
dienst doet, dat n.l. de vlakke normale doorsneden onveranderd 
blijven. Beschouwingen meer uitsluitend van zuiver wiskundig be
lang worden aan het slot in den vorm van aanteekeningen toe
gevoegd. 
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10. 1 R 75. 0 5 1, U 10. Over de onderlinge afwij kin gen van de 
geodetische lijn en vau de wederzijdsche vla.kke nor
male doorsneden tusschen twee nabijgelegen punten 
van een gebogen oppervlak. Ver81. ell jJleded. der 
Kon. Akad. v. Wet., tweede reek8, deel X, p. 
1-45, 1 pI. 

Het onder-loek betreft de stelling van W EINGARTEN, volgens welke de 
geoJetische lijn, die twee nabijgelegen punten van eenig oppervlak 
verbindt, tusschen de doorsneden van het oppervlak met de beide 
vlakken, gaande door de normaal van het eene punt eu door het 
andere punt, gelegen is en wel zóó, dat in ieder dezer punten de hoek 
van de geodetische lij!l met de al<L"lar normale doorsnee het derde 
gedeelte bedraagt van den hoek dier doorsneden onderling. Deze 
stelling blijkt in het algemeen waar te zijn, doch aanvulling te be
hoeven als zich hoogere bijzonderheden voordoen. Van deze treden 
er twee op den voorgrond. De eerste bestaat hierin, dat de nor
malen p en q in de uiteinden P en Q elkaar snijden en de nor
maalsneden (p, Q) en (q, P) dus samenvallen; de tweede hierin, 
dat de geodetische lijn in P een der beide door P gaande kromte
lijnen aanraakt. 

In het algemeene geval blijkt, zoo P Q als oneindig kleine van de 
eerste orde beschouwd wordt, het verschil in lengte van de normale 
doorsneden en de geodetische lijn een oneindig kleine van de 
vijfde orde en de grootste loodrechte afstand tusschen normale door
snellen en geoeletisehe lijn een oneindig kleine van de derde orde 
te wezen. 

In het eerste hijzondere geval, waarvan twee punten P en Q met 
gelijke breedte op de aardspheroïde een eenvoudig voorbeeld vor
men, wijkt de geodetische lijn in P en Q naar dezelfde zijde met 
hetzelfde bedrag v/ln het vlak (p, Q) = (q, P) af en zijn de boven 
aangegeveu oneindig kleinen achtereenvolgens van de orden zeven 
en VIer. 

In het tweede bijzondere geval treedt met betrekking tot het punt 
P in de stelling van WEINGARTEN voor het derde gedeelte het vierde 
gedeelte in de plaats en zijn de beide oneinrlig kleinen achtereen· 
volgens vun de orden zeven en vier. Tevens is dan het verschil 
in lengte van de normale doorsnee (p, Q) met de geodetische lijn 
de helft van dat van de normale doorsnee (q, P) met de geode
tische lijn. 

Wordt het gegeven oppervlak vervangen door het ontwikkelbaar opper
vlak dat dit langs de geodetische lijn P Q omschreven is, dan geeft 
ontwikkeling van geodetische lijn en normale doorsneden in het 
algemeene geval een rechte lijn P Q en twee aan weerszijden ge
legen krommen P Q, waarvan de een in P, de ander in Q een 
buigpunt vertoont. In het eerste bijzondere geval vallen de beide 
krommen P Q in een zelfde kromme samen, die in P en Q een 
buigpunt heeft. En in het tweede bijzondere geval zal de kromme 
P Q, die in P een buigpunt hael, daar twee buigpunten hezitten 
en met de raaklijn dus vier achtereen volgende punten gemeen 
hebben. 

Een fransche vertaling hiervan komt voor in de At'Clti'IJea Néerlandaiaes, 
eerste l·eelcs, deel XII, p. 353-31!8. LP. M. 8, 1876, p. 728]. 
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11. ] 878. K 21 d. Over de benaderde rectificatie van een cirkel
boog. NiellW Archief v. Wi81c., eer8te reek8, deel IV, 
p. 200-204. 

Afleiding van twee van W .. J. MACQUORN RANKINE afkomstige bena
derde rectificaties. Verbetering van de tweede. Beschouwing van 
drie andere, die uit ref'ksontwikkeling van sin 8, tg 8 en koorde 8 
voortvloeien. Litteratuurverbetering. Zie verder nO. 22. [F. M. 
10, 1878, p. 364.J 

12. 1878. 11. Bijdrage tot de oplossing van een vraagstuk uit 
de getalleüleer. Nieuw Archief v. Wisk., eerste reeks, 
deel V, p. 47-57. 

"Drie getallen elk van twee eijfers te vinden, wier gedurig product 
een getal van zes cijfers is, zoodanig dat deze eijfers juist dezelfde 
zijn als dic, waarmede de drie te vinden getallen geschreven 
worden." 

Er worden zestien oplossingen gevonden. [F. ~l. 11, 1879, p. 13\1]. 

13. 187K. R ij a. Pr\1svraag. Er Z\1n gegeven drie hellende vlak
ken, welker onderlinge snijding een drievlakkigen hoek 
voortbrengt. In welken stand zal men een gegeven 
zwaren massiven driehoek met eLk z\lller hoekpunten 
op een dezer hellende vlakken kunnen doen rusten, 
zoodat het gewicht van dien driehoek door den weder
stand der vlakken in evenwicht gehouden wordt? 
Men begeert deze vraag opgelost te zien in de heide 
gevallen, dat de wrijving der hoekpunten op de vlak
ken niet dan al in aanmerking genomim wordt. Nieuw 
Archt"ef v. Wisk., eer8te reeks, deel Vl, p. ()7-97. 

Worden de richtingen der drie reacties binnen ûe doOl" de wrijvings
hoeken gestelde grenzen willekeurig aangenomen, dan is het vlak, 
waarin de driehoek moet worden neergelegd, meetkundig te bepa
len; hierdoor herleidt de vraflg zich tot het plaatsen van een ge
geven driehoek in een vlak, zoodanig dat de drie hoekpunten op 
drie bepaalde van een zelfde punt uitgaande lijnen komen te lig
gen. Deze vraag, die in wezen met het probleem van SNELLIIJS 

overeenkomt, geeft twee oplossingen, welke den schrijver brengen 
tot twee met betrekking tot de zijden van een driehoek symme
trische groepen van cirkels. 

Aan <le geschetste meetkundige oplössing is een stelkundige oplossing 
toegevoegd. Verder worden verschillende uitbreidingen hesproken, 
die op vervan.:,o-ing van drie door n, van een· driehoek door een 
willekeurige vlakke figuur of ee~ lichaam,. van platte vlakken 
door gebogen oppervlakken als al of liliet concentrische bonen 
betrekking hebben. Eindelijk worrle~ in een aanteekening 
enkele stelkundig gevonden betrekkingen nog meetkundig af· 
geleid, wat den schrijver voert tot twee. met betrekking tot de 
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zijden van een driehoek symmetrische groepen van lijnen. Zie ver
der nO. 17. [F. M, l2, l880, p. 65tlJ. 

I 1. ·1 f-' -, (I. MI 1 b. N h 'ft TT. I JF ] d·7 ](-' 17 I -jo Cl" • asc r1 . r er8. ell lXI eae '. uer . 011. ./ ,,"at . 

c. Tret., tweede reek8, deel XIr, p. 304-308. 
Aanvulling van een bewijs voorkomende in de verhandeling' !/Eellige 

beschouwingen naar aanleiding van het grootste aantal veelvuldige 
punten eener algebraïsche kromme". (VertJl. en Meded. del' Kon. 
Akad. v. Wet., tlceede reeks, deel XIII, p. 96) vlln P. H. 
SCEIOUTE. 

15. ] 87~). Al b, Bi, K 20 d. Ontwikkeling van eellige algebraïsche 
en van daarmede gelijkvormige goniometrische identi
teiten. Fer8/. eJl .JJfeded. der KOli. Akad. v. Wet., 
tmeede reeh, deel XIV, p. 340-35!). 

Uitgllande van den determinant van den 11 + laten g-rallll, waarvan 
men de elementen van de ,tde rij verkrijgt door in al; lt, ak "-1, 
ak "-2, .. , ak 2, ak ,Ivoor ak n het product (ak - ~l) (ak - ~2)' .. 
(ak-~") in (Ie plaats te stellen, en van zijn eenvoudigste ont
wikkelingen, komt de schrijver tot eenige algemeene betrekkingen 
tusschen twee willekeurige stelsels van It grootheden a en n groot
heden~. Zooals later blijkt kunnen in deze iutmtiteiten de groot
heden a en ~, als hoeken be$chonwd, door haar sinussen vervangen 
worden. Zie verder het slot der verhandeling nO. 31. [F. M. U, 
1879, p. 377]. 

1 Ö. 1880. 12 7 a, R 4 a. Over de vergelij king der door drie gegeven 
richtlijnen hepaalde hyperboloïde, ill verband met het 
evenwicht van vier krachten in de ruimtè. N'ieuu) 
Archief t'. Wi8lc., eerste reeks, deel 17 I, p. 183·-- H)5. 

Bewijs van de stelling van MOEBIUS, volgens welke de richtingslijnen 
van vier krachten in evenwicht beschrijvende lijnen zijn van een 
zelfde stelsel eener hyperboloïde, die ook de grondl.'lag had kunnen 
uitmaken van de stelkundige oplossing van de prijsvraag van 1878, 
zie boven nO. 13. De stelkundige behandeling, die op het meet
kundig bewijs volgt, hrengt de vergelijking der hyperboloïde iu 
determinanten vorm mee. [F. M. 12, 1880, p. 657J. 

1 7. 1880. K 11 e, P 4 c. Over twee met hetrekking tot een drie
hoek symmetrische groepen van drie cirkels, en over 
twee dergelijke groepen van drie rechte lijnen. Nieuw 
Archief v. JVilJk., eerste reeks, deel VII, p. 78-90. 

Is ABa de gegeven driehoek, dan bestaan cle beide groepen, die in 
nO. 13 gevonden werden, uit drie cirkels, die achtereenvolgens 
BO, CA, dB tot koorden hebben, en worden de cirkels van 
de eene uit die van de andere afgelei(l door omslaan om die 
koorden. 

Is P het machtpunt van het eerste drietal cirkels en Q dat van het 
tweede en vervangt men de cirkels van de eer&te groep zoodanig 
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door andere op BG, GA, AB als koorden, dat Ponveranderd 
blijft, dan doorloopt Q de gelijkzijdige hyperbool door Li, B, G, P 
bepaald. 

Snijden de drie cirkels van de eerste groep elkaar in P, dan snijden 
de drie cirkels van de tweede groep elkaar in het op de gelijk
zijdige hyperbool door d, B, C, P diametraal tegenover P gelegen 
punt. 1) 

De groepen van drie rechte lijnen zijn die van de isogonaal toege
voegde lijnen, die tot de inversie x x' = y y' = zz' in den driehoek 
aanleiding geven. [F. M. 13, 1881, p. 538J. 

18. lSt\O. D 6 c;;, E. Over periodieke terugloopende betrekkingen 
tusschen de coëfficiënten in de ontwikkeling van func
tiën; meer in het bijzonder tusschen de Bernoulli
aansche en ook tusschen eenige daarmede verwante 
coëfficiënten. Ver81. en Meded. der Kon. Akad. v. Wet., 
tweede reek8, deel XVI, p. 74-176. 

Stelt ,., een imaginaire wortel van de vergelijking ,.,n = 1 voor en is 
F(x) een gegeven functie van x, dan verstaat men onder den 
norm rr van deze functie met betrekking tot n het bestaanbare 
product der n functies F(x), F(,.,x), .F(",2x ), . .. p\'",n-1x). Is nu voor 

het product van rr met de logarithmische afgeleide f(x) = - ~~~; 
van F(x) een reeksontwikkeling al + 2 O2 X + 3 0 3 x2 + ... onder
steld en hieruit door integratie de betrekking 

rr = n (aa + an xn + iL2n xSn + ... ) 
gevonden, dan is men in staat de coëfficiënten 8 van de ontwikkeling 

J(x) = 81 + 82 X + 83 x2 + ... 
in de coëfficiënten a uit te drukken met behulp van de identiteit 

1i (aa + aH x" + 02n x2n + ... ) (81 + ~ x + 83 x
2 + ... ) 

= al + 2 02 x + 3 a3 x 2 + .. 
De schrijver neemt nu de voortbrengende functie J(x) zoodanig aan, 

dat de periodiek terugloopende betrekkingen te voorschijn komen, 
die tnsscht'n de Bernoulliaansche coëfficiënten moeten bestaan, waaruit 
dan verschillende wijzt'n van berekening dier getallen volgen. 
Daarbij treden de in 1878 reeds door M. A. STERN gegeven be
trekkingen op den voorgrond, die zich hierdoor van alle overigen 
onderscheiden, dat zij slechts over een zeker aantal aan den te be
rekenen coëfficiënt voorafgaande coëfficiënten terugloopen. Afzon
derlijke beschouwing der gevallen 1t = 2, 3, 4, 5, 6. 

Overeenkomstige bt'schouwingen met betrekking tot de secanten- en ue 
Eu1eriaansche coëfficiënten. Litteratuur. Aanteekening befrefl"ende 
een formule voor den cosinus van het veelvoud vau den boog in 
functie van den cosinus van den boog zelven. Naschrift met 
enkele voorbeelden. Zie verder nO. 32 en 34. 

1) Omtrent de meetkundige verwantschap tusschen deze punten vergelijke men ver
der Nieuw Archief v. Wisk., eel'ste reeks, deel IX, p. 117-140, Bulletin des Sciences 
math. et astron., tweede reeks, deel VI, p. 150--168, 174-188 en low'nal de Matlt. 
élém., derde reeks, deel V, p. 101-105, 129-131, 153-157, 181-183,207-211,256. 
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Eeu verkorte fmnsche vertaling dezer verhandeling komt voor in de 
Arcltives Néerlmulai_, eerste "eeks, deel XF I. p. 387-443. [P' . .lf. 13, 
1881, p. 1!J;3~. 

1 n. 1882. Ä 3 d, e. Over het verband tusschen de wortels eener 
vergelijking en die van hare afgeleide. Nietllr Archü:f 
o. Wisl., eerste reek8, deel IX, p. 1-'14, 60. 

,ds fez) = 0 een willekeurige 'lde-machtsvergelijking met bestaanbare 
of complexe coëfficiëuteu en f' (z) = 0 haar afgeleide, dan liggen 
de wortels van f'(z) = 0 binuen of op de zijden van een convexen 
veelboek, die zoo geconstrueerd is, dat al de wortels van fez) = 0 
dit doen." 

Yan deze door Dr. G. J. LEGEllEKE langs aualytischen weg gevontiene 
stelling, die echter (zie het naschrift op blz. 60) reeds aan GAUSS, 

LAGUERRE, F. LUCAS bekend was, wordt hier een aan de statica 
ontleend bewijs gegeven, waarbij de wortelpunten van f'(z) = 0 in 
het vlak be3cbouwd worden als cle evenwichts3tanden van een punt, dat 
door de wortelpunten van fez) = 0 met krachten omgekeerd even
redig llIet de afstanden tot dC'.te wordt aangetrokken. Daarbij 
blijkt dan onmiddellijk, dat een wortelpunt van f(z) = 0 alleen 
dan op een zijde van den veelhoek kan vallen, als alle wortel
punten va.n fez) = 0 in een rechte lijn liggen, in welk geval de 
stelling zich tot het theorema van ROLLE veret'nvoudigt. 

Stellen ak de wortels vau f(z) = 0 en "" de wortels van j'(z) = 0 
voor, dan gelden steeds de betrekkingen (n-l):!: al = n :!: "I' 

(n-2):!: al a2 = II:!: "1 "2' enz. Zijn A" en Bk de overeenkomstige 
groepen van wortelpnnten, dan zegt de eerste dezer betrekkingen, dat 
die groepen hetzelfde zwaartepunt hebben, en de tweede, dat zij ook 
in hoofdtraagheidsassell overeenstemmen. Voor het geval lt=3 zijn 
de punten BI' B2 de brandpunten der ellips, die de zjjden van 
driehoek Al d 2 A 3 in de middens aanmakt. Zie verder nO. 25 en 
nO. 30. [P. ~lf. 14, 1882, p. 51]. 

20. 1882. M4 h, U lD. Over de onderlinge afwijking van den 
grootcirkel boog en de loxodromische kromme tus
scheIl twee nah\lgelegen plaatseu op de bolvorlllige 
aaJ'de. Nieuw Archief v. Wil/k., eerste reeks, deel/X, 
p. 15-3l. 

Meetkundig bewijs van een formule voor het koersverschil door den 
heer L. hNSE Bz. door berekening gevonden (Nieu10 Arcltief v. 
Wiak., eerate reel.·s, deel VII, p. 97). Afleiding der beide kOfrshoe
ken uit dezelfde figuur tot in eersten benaderingsgraad. Verbeterin· 
gen en aanvullingen der aangehaalde verhandeling. [F. M. 14, 
1882, p. 913]. 

21. 1882. J 2 f. Over een meetkundig vraagstuk van kansrekening. 
Nieuw Archief v. Wi8lt., eer8te reeks, deel IX, p. 
32-59. 

"Hoe groot is de kans, dat een rechte lijn, (lie een gegeven cirkel 
snijdt, dit een tweedeiJ in hetzelfde vlak gegeven cirkel evelteens 



- 38 -

( ] 33 ) 

doet?" DeZe door .Dr. ScHOUTE gestelde en opgeloste vraag (..1.'11,
nuaire de l'a8lJoaiation française pour l'a1)ancement des 8cierwe8, Reims, 
1880) laat even als vele andere overeenkomstige vraagstukken. wat 
de verdeeling der lijnen in het vlak betreft, twee verschillende ge
zichtspunten toe: Of wel deze verdeeling is ten eenen male onafhan
kelijk van de eerste kromme, Of wel zij staat met de eerste kromme 
in innig verband. En hoewel nu elk dezer gezichtspunten recht van 
bestaan heeft en de in de aangehaalde verhandeling verkregen 
uitkomsten op zich zelf juist zijn, voert de gelijkstelling van deze 
den genoemden schrijver op een dwaalspoor. Door 11et tweevoudig 
oneindig aantal lijnen in het vlak op drie verschillende wijzen in 
een oneindig aantal van enkelvoudig oneindige stelsels te ontbin
den, welke indeelingen men de radiale, de evenwijdige en de con
centrische kan noemen, worden, voor het geval men zich op het 
eerste standpunt plaatst, drie verschillende bepaalde integralen ge
vondfln, die in verband met haar afgeleiden werkelijk dezelfde 
waarde blijken te bezitten. [F. M. 14, 1882, p. 178J. 

22. 1883. K 21 d. Over de benaderde rectificatie van een cirkel
boog. Nieuw Archief v. Wi8k., eer8te reeks, deel X, 
p. 186-193. 

Nieuwe beschouwingen in aansluiting aan de vroeger gepubliceerde 
(zie boven nO. 11) naar aanleiding van de studies Vlm CHR. NEHLS 
en Dr. H. GRET8CHEL over dit onderwerp. [F. M. 15, 1883, p. 481J. 

23. 1883. K 20 f. Over eene onjuiste beschouwing in G. fr VER

DAAI'S handboek der spherische trigonometrie. Nieuw 
. Archief v. WilJk., eer8te reek8, deel X, p. 193-198. 

Bewijs, dat de afleidingen van den cosinusregel uit den sinusregel 
(Aanteekening IV, p. 291-295) niet als geldig kunnen worden 
beschouwd. Aanwijzing van enkele andere kleinere onjuistheden. 
[F. M. 15, 1883, p. 494]. 

24. 1883. 11. Over een rekenkundig vraagstuk. Nieuw Archief 
v. WilJk., eer8te reeks, deel X, p. 198-- 202. 

" Hoe moet men de breuken 1, -t, -1-, enz. tot t schrijven, om 
voor elke breuk, in teller en noemer samen, al onze cijfers be
halve de nul te gebruiken?" 

Men vindt voor de verschillende gevallen 1, -t, t enz. tot ~ achter
eenvolgens 12, 2, 4, 12, 3, 7, 46, 3 oplossingen. 

Op blz. 187 van het volgende deel komt een redactieverbetering voor. 
[F. M. 15, 1888, p. 123]. 

25. 1884. A3 d, 8. Over het meetkundig verband tusschell de 
wortelpunten eener vergelijking en die van hare afge
leide. Niettw Archief v. Wi8k., eerste reeks, deel Xl, 
p. 158-187. 

In deze verhandeling, die een voorgaande (zie boveu onder n°. 19) 
aanvult, wordt eerst de volgende algemeene stelling bewezeu : 

Jaarboek 1897. 9 
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"Als ne wortelpnnten eeller nde-machtsvergelijking de hoekpunten zijn 
van een halfregelmatigen ,,-hoek (projectie van een regelmlltigen 
I/-hoek), zijn de worlelpunten der afgeleide vergelijking de projec
ties op de groote as der omge3Chreven ellips van de re-I deel
punten, die men verkrijgt door op den brandpllntsafÖ!tand dezer 
ellips als middellijn een hal ven cirkel te besebrijven en dezen in 11 

gelijke deelen te verdeelen. " 
Volgens deze stelling, die voor n < 4- bij een willekeurige nde-machts

vergelijking behoort, hebben halfregelmatige re-hoeken, die in 
confocale ellipsen beschreven zijn, een zelfde stelsel van afgeleide 
wortel punten. 

Afzonderlijke beschouwing van het aJgemeene geval =4. Litteratuur. 
Aanteekening betreffende het traagheidsmoment van eeu halfregel
matigen n-hoek. Zie verder n°. 30. [F. M. 16, 1884, Jl. 76J. 

20. 1885. Q 4 b. Over zeker spel. Nieuw Archief v. WiBk., eer8te 
reeh, deel XII, p. 38-5H. 

"In een langwerpigen rechthoek, die in 2n+1 vakjes is verdeeld, 
zijn links n witte schijven en rechts 1t zwarte schijven geplaatst, 
terwijl het middelste vakje open is. Men vraagt beide groepen, 
door telkens een schijf naar het aansluitende open vakje vooruit 
te ~chuiven of wel over slechts één tegengestelde schijf vooruit te 
doen springen, zoo naar elkaar toe te bewegen, dat zij ten slotte 
elkaars standen hebben ingenomen." 

Naar aanleiding van drie bewegingswetten, den schrijver door Dr. 
SCHOUTE meegedeeld, bewijst hij, dat er slechts één op!ossing is, of 
eigenlijk een paar tegengesteld symmetrischeD, en het aantal zetten 
1l (n+2) bedraal,rt. In een naschrift geeft hij dan behalve eenige 
litteratuur de uitbreiding op het geval, dat het aantal schijven aan 
weerskanten van het open vakje niet hetzelfde is. [F. M. 17, 
1885, jJ. 1211. 

27. I 8 EI 7. K 20 f. Over een vraagstuk van bolvormige driehoeks
meting. Nieuw Archief v. Wi8k., eer8te reek8, deel 
XIV, p. 78-94. 

"Kunnen drie bolvormige tlriehoeken, ieder met gegeven basis en 
tophoek (al' Al)' (a2' A 2), (ag, A 3) maar met veranrlerlijke op
staande zijden (82 , 83), (03' 81), (81, 02), deze zijden telkens twee aan 
twee gelijk hebben?" 

Het blijkt o. m. dat men van de zes grootheden flt, A 1 slechts drie 
willekeurig kan aannemen. Zijn dit al' Al' a2 , dan wordt A 2 be
paald door de betrekking Sin al Sin A 2 = Sin a2 Sin Al en 
villdt men voor ag, Ag twee stel waarden. 'l'weeërlei bijzonderheid 
eener met het vraagstuk in verband staande figuur. [F. M. 111, 
1887, p. 565J. 

28. 1887 K 11 c, 1117 d. Over zoodanige stelsels van twee cirkels 
in het platte vlak of op den bol, of ook van twee 
coaxiale ellipsen in het platte vlak,· dat daarin en 
daarom een zelfden veelhoek past. Nieuw Archief v. 
Wisk., eerste reek8, deel XIF,p. 95-116, 125-192. 
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Geschiedenis van dit met nO, 25 in verband staande vraagstuk: 
EULRR, }'uss, PONCELET, STEINER, .L\COBI, RICHELOT, UNFERDINGER, 

STOLL. Hoofddoel der verha.ndeling is aan te toonen, dat de in het geval 
van twee in een zelfde vlak gelegen cirkels verlangde betrekking 
tusschen de stralen 1'1' 1'2 en den afstand d der middelpunten, in 
strijd met. de meening van RICHELOT, ook voor het geval van een 
veelhoek met vijf of meer zijden op eenvoudige wijs te vinden is. 
Hiertoe worden de verhoudingen x en 11, bepaald door de verge
lijkingen 1'1 = x (1'2 - d) =!1 (1'2 + d), als onbekenden ingevoerd, 
drie groepen van rationale gebrokens Ph", Ph", p'k in x en 11 op den 
voorgrond gebracht en, zoowel tusschen deze grootheden als tU8-

schen haar tellers en noemers afzonderlijk, periodiek terugloopende 
betrekkingen ontwikkeld. Verder wordt de overgang op den bol 
langs meetkundigen weg verkregen en geeft centrale projectie llÏt 
het middelpunt van den bol op een passend aangenomen vlak het 
geval der twee homothetische kegelsneden. Bovendien blijkt de be-

trekking tusschen (Ie assen verhoudingen A =~, B = } der twee 

coaxiale ellipsen (2a 2li) en (2a" 2li,) identisch te wezen met die 
tusscben de bovengenoemde verhondingen x en y. Zie verder nO. 
35. [F. M. 19, 1887, p. 725J. 

29. 1 887. X 4 b?,. Over de graphische oplossing van een stelsel 
lineaire vergel\jkingen. Ver81. en §feded. der Kon. A/cad. 
v. Wet., derde reek8, deel IV, p. 196-252, 1 pl. 

Door de coëfficiënten van n lineaire vergelijkingen met nonbekenden 
of van een zeker punt 0 uit op n in een vlak door 0 gelegen 
assen of van een zekere lijn af op n deze lijn snijdende evenwij
dige assen als abscissen uit te zetten en na te gaan door welke 
meetkundige constructies op n-l van deze assen de punten ver
kregen worden, die op dezelfde wijs in verband staan met de n-l 
vergelijkingen met ,.-1 onbekenden, die men door eliminatie van 
de bij de overschietende as behoorende onbekende verkrijgt, vindt 
men een graphische oplossing. Deze grapbische oplqssinÄ wordt 
verder beschouwd als de meerdimensionale uitbreiding der con
structies van het snijpunt van twee lijnen in een vlak en drie 
vlakken in de ruimte. Litteratuur. Bespreking van de door den 
heer J. C. DYXHOORN voor het geval n=4 gegeven oplossing (Verk. 
v. k. Kali. Imt. v. Ing. 1885-86, p 124-128). Zie verder nO. 
31. [1'. M. 19, 1887, p. 89]. 

Op deze verhandeling bouwde Dr. R. MEHMKE verder voort in een 
schrijven aan Dr. P. A. NEKRASSOFF, zie het Recueil matkématique 
van MOlllwu, deel, XfTI, p. 343-346. CF. M., 24, 1892, p. 105J. 

30. 1888. A. 3 d; e. Nogmaals over afgeleide wortelpunten. Nieuw 
Archief v. Wisk., eerste reeks, deel XV,p. 100-164. 

Hier wordt wat boven (zie onder nO. 25) voor een halfregelmatigen 
veelhoek gevonden is uitgebreid op veelhoeken beschrevell in een 
kf'gelsnee kl en om een kegelsnee k2 door zich voor te stellen, 
dat de hoekpunten veelvoudige wortels der vergelijking zijn en de 
graden van veelvuldigheid van twee opvolgende wortelpunten even
redip; zijn met hun afstanden tot bet raakpunt van de ben ver
bindende zijde met de ingeschreven kegelsnee. In dit geval be
staan de wortelpunten der afgeleide vergelijking behalve uit de 

9* 
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oorspronkelijke wortelpnnten ieder met een met de eenheid ver· 
minderde veelvilldigheid uit de brandpunten paren van de kegel. 
sneden ingeschreven hetzij in den veelhoek der zijden of in een 
veelhoek van gelijksoortige diagonalen, dit alles voor het geval 
van een even veelhoek nog vermeerderd met het gemeenschappe· 
lijk snijpunt der hoofddiagonalen. 

In eeu naschrift wordt ten slotte een regel gegeven voor het meest 
algemeene geval, waarin men met n geheel willekeurig in een vhlk 
gelegen punten van gegeven veelvuldigheid te (Joen heeft. Daar 
blijkt dan, dat de wortelpunten der afgeleide vergelijking bestaan 
uit de oorspronkelijke wortelpunten, waarvan de veelvuldigheid 
met de eenheid is verminderd, en uit de n-l bestaanbare brand
punten van een kromme van de klasse n-J, die hier,loor is be
paald, dat zij elk der t n(n-1) zijden van den vollrdigen n·hoek 
der wortelpunten raakt en wel in het punt, dat die zijde in reden 
van de graden van veel vuldigheid harer uiteinden verdeelt. 

Een eveneens in dit naschrift meegedeelde poging om door het zoe· 
ken van de evenwichtsstanden van een punt in de ruimte, dat 
door de hoekpunten van een gegeven viervlak in omgekeerde reden 
van den afstancl wordt aangetrokken, tot een constructie der drie 
afgeleide wortelpunten van een willekeurig gegeven vlakken vier
hoek te geraken, leidt tot geen bevredigende uitkomst. Men ver· 
gelijke omtrent cle verhandelingen nO. 19, nO. 25 en nO. 30 het 
boven bij de algemeene beschouwing der werken aangevoerde. [F. 
M. 20, 1888, p. 75J. 

31. 1888. X 4 br , Q 4 a. De constructie-figuur voor de oplossing 
van een stelsel lineaire vergelijkingen beschouwd als 
configuratie. Persl. en Meded. der Kon. Akad. v. Wet., 
derde reeks, deel V, p. 267-288. 

Voor het geval =2 is de bedoelde configuratie de Cf. (62, 43) der 
volledige vierzij gevormd door de twee gegeven lijnen en de twee 
assen; voor het geval n=3 is zij een vlakke projectie van het 
volledige zesvlak gevormd door de drie gegeven vlakken en 
de drie coördinaatvlakken en dus een Cf. (203 .154.). En voor wille
keurige n wordt zij in de ruimte met n afmetingen het eenvoudigst 

bepaald als een vlakke projectie Cf. 1 C~) n, Cn 2n 1)n+1 f van 

de 2n-cel begrensd door de n gegeven vlakke ruimten met n-1 
afmetingen en n dergelijke coördinaatruimten. De laatstgenoemde 
algemeene configuratie komt bij S. KANTOR voor. 

Aan het slot komt een aanvulling voor op de boven als nO. 15 aan· 
gevoerde verhandeling, die den schrijver door deu heer A. E. RA· 
HUSEN is meegedeeld. [F. M. 20, 1888, p. 76]. 

32. 1889. D 6 C Ó,E. Eenige formulen voor de berekening van de 
Beruoulliaansche en van de tangenten-coëfficiënten. 
Ver8l. en Meded. der Kon. Akad. v. Wet., derde reeks, 
deel P, p. 358-397. 

Uitgaande van de bepaling der Bernoulliaansche en tangentencoëffi

ciënten met behulp van de functies -- ~ oot ~ en tu ~ leidt de 
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x x 
schrijver uit eflUvoudige identiteiten als cot 2- - 2 cot x = tg Z-

eu - i tg i; = 1 - -ex ~T nieuwe terugloopende betrek

kingen tusschen deze coëfficiënten af en nieuwe formules, waaruit 
ze berekend kunnen worden. Even als boven (zie onder nO. 18) 
voor de Bernoulliaansche coëfficiënten de door STERN gevonden af
gebrokene recurrente betrekkingen behandeling vonden, komen nu 
hier dergelijke betrekkingen tusschen op eenvoudige wijs met tan
genten coëfficiënten samenhangeude grootheden ter sprake. Ten slotte 
worden de Bernoulliaansche coëfficiënten B2n + 1 voor n = 0, 1, 
2, ... 7 op eenvoudige wijs in binomiaalcoëfficiënten uitgedrnkt; 

hieruit is echter vooralsnog geen algemeene wet op te maken. 
Men vergelijke verder de verhandeling nO. 34. [F'. M. 20, 1888, 

p. 265~. 

3 3. I Q R 9 . Q 4 b y. () t' k t ]\1' A 7' f u~ ~ Vel' even overVIer anen. wuw rcme v. 
Tri8k., eer8te reek8, deel XVI, p. 1-31. 

De schrijver begint met de getallen van 1 tot n2 naar natuurlijke 
volgorde in een vierkant te plaatsen en onderscheidt nu de geval
len n = 4111 en n = 4 m + 2. Door uiterst eenvoudige verschik
kingen wordt dan in het geval n = 4m uit het centraal· comple
mentaire schema een centraal-complementair toovervierkant afgeleid, 
dat zijn eigenschap van standvastige som voor rijen, kolommen en 
diagonalen behoudt als men een even aantal rijen van boven onder
aan, of een even aantal kolommen van links rechts plaatst, of 
overal een rand van even breedte wegneemt. En voor ti = 4 m + 2 
leiden eveneens eenvoudige verdchikkingen tot een axiaal.comple
mentair toovervierkallt, ,nlllruit door rijenverwisseling een groot 
aantal anderen is af te leiden. [F'. M. 21, 1889, p. 203J. 

34. 1889. D 6 c (j. Nogmfk'lls over de Rernoulliaansche coëfficiënten. 
Ver8!. eN llieded. der Kon. Akad. v. Wet., derde 
reeÁ:8, deel VI, p. 265-276. 

Afleiding van nieuwe betrekkingen, die zich in meer dan een opzicht 
geschikter tot de werkelijke getallenberekening leenen dan de vroe
ger gegevenen. Htteratuuropgaven. 

Een verkorte fransehc verlaling van de verhandelingen nO. 32 en 
nO. 34 komt voor in de Arckive8 Néerlandai8e8, ee1'8te "eelrs, deel 
XXIV, p. 99-141. [F. M. 21, 1889, p. 248]. 

35. 18 H!). K 11 C, L1 17 d. Naschrift over stelsels van twee cirkels 
of twee kegelsneden, waarin en waarom een zelfde 
veelhoek past. Nieuw Archief v. Wis!.:., eerste reeks, 
deel XVI, p. 160-178. 

Door CAYLEY is met behulp van de theorie der elliptiscbe functies 
de betrekking afgeleid, die er tnsschen de vier invarianten van 
twee kegelsneden kl en k2 bestaan moet, opdat in kl en om k2 
één en dus een oneindig aantal II-hoeken kan beschreven worden. 
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Door den heer KLUYVER is dit zelfde doel hmgs meer eenvoudigen 
weg bereikt door de kegelsneden omhuld door de gelijksoortige 
diagonalen dier veelhoeken in de beschouwing op te nemen (Nieuw 
Archief v. Wiak., eerattJ reeka deel XV, p. 37-56). 

Nadat hier aangewezen is, dat de boven (zie nO. 28) besproken 
identiteit van de betrekkingen tusschen .d en B eenerzijds en x 
en y anderzijds blijft bestaan, als de coaxiale ellipsen door niet 
meer dan concentrische kegelsneden worden vervangen, toont de 
sehrijver aan, dat in deze en in meer algemeene bijzondere geval
len de formules van den heer KLUYVl!R vereenvoudiging knnnen 
ondergaan door ontbinding in factoren. 

Een litteratuuropgaaf met betrekking t.ot gelijkloopende onderzoekingen 
van MOUTA.RD besluit deze verhandeling. [F. M. 21,1889, p. 719). 

36. 1889. K 4. Over de bepaling van een driehoek, waarvan de 
lengten der drie hoekdeellijnen gegeven zijn. Nieuw 
Archief v. Wi8l.'., eer8te reek8, deel XVI,p. 179-199. 

Stelkundige oplossing van dit vraagstuk (en van dat waarbij twee der 
deellijnen door de deellijnen der supplementshoeken zijn vervangen), 
die berust op het invoeren van den straal des ingeschreven (en des 
aangeschreven) cirkels als hulpgrootheid en wanrbij in deze een verge
lijking van den zestienden graad gevonden wordt. Bewijs, dat niet 
alle wortels dezer vergelijking tot werkelijke oplossingen voeren, 
door het beschouwen van verschillende bijzondere gevallen. Als de 
drie deellijnen even lang zijn, zijn er twee oplossingen: de gelijk
zijdige driehoek en een tot het hoven tusschen haakjes bijgevoegde 
aanleiding gevende gelijkbeenige driehoek met een tophoek van 
25° 19' 37". Geval dat ze alle wel onderling verschillen, doch de 
machten dier verschillen verwaarloosd mogen worden [F. M. 21, 
1889, p. 576]. 

37, 1 S 89. T 2 b. Over het theorema der drie reactiën bij een 
doorgaand en ligger met steunpunten op ongelijke 
afstanden. Verh. v. h. Kon. IJl8t. v, IJlg" 1889-90, 
p. fi9-75. 

Naar aanleiding van een in het deel van 1887-88, p. 129--136 
door Dr. C. A. SCiIELTEMA over "het theorema der drie reactiën en 
dat der drie helltngshoeken" uitgegeven studie wordt hier een ge
lijksoortig onderzoek ingesteld en wel voor het geval van ongelijke 
afstanden tusschen de steunpunten, die in de lengteas van den 
onbelasten ligger gelegeu ziju. Hierbij wordt in de eerste plaats 
een gelijkmatige belasting, later een belasting door enkele krach
ten, van ieder liggervak ondersteld. 

38. 1890. K 4. Over de bepaling van een driehoek, waarvan de 
deellijnen der drie supplementaire hoeken gegeven zijn. 
Nieuw Archief v. Wi8k., eer8te reek8, deel XP 11, 
p. 191-205. 

Bewijs, dat de stelkundige oplossing - van dit vraagstuk en van 
dat, waarbij twee der deellijnen van het supplement door de deel 
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lijnen van den hoek zelven vervangen zijn - van een derdemnchts
vergelijking afhangt, als men de halve som der zijden als onhekende 
aanneemt. Beteekenis cener negatieve voor 8 gevonden waarde. 
Voorbeeld van den rechthoekigen driehoek met de zijden a, 4, 5. 
Geval dat twee der uitwendige deellijnen gelijk zijn. Men ver
gelijke omtrent de verhandelingen nO. 36 en nO. 38, wat hier bu
ven bij de algemeene beschouwingen der werken werd aangevoerd. 
[F. M. 22, 1890 p. 590]. 

3U. 18Ul. J 2 f. Over de kans dat, bij willekeurige verdeeling 
van eene gegeven rechte lijn, de segmenten tusschen 
gegeven grenzen liggen. Nieuw Archief v. lfTisk., 
eer8te reek8, deel XVIIi, p. 42-62. 

"Een rechte lijn van de lengte l wordt verdeeld in m segmenten; 
hoe groot is de kans, dat n van deze segmenten langer zullen zijn 
dan een gegeven lengte a?" 

Van dit door C. JORDA.N in 1867 €U LAQUIÈRE in 1879 opgeloste 
vraagstuk wordt hier een zeer algemeene uitbreidiug aangegeven. 
Zoo worden hier, ah bijwndere ge\1l11en dfzer algemeene uitbrei
ding, de kansen berekend 1° dat p bepaalde segmenten kleiner 
dan a en q bepaalde segmenten grooter dan a zullen zijn, 2° dat 
p bepaalde segmenten buiten en q bepaalde segmenten binnen twee 
gegeven grenzen a en b zullen vallen, 3° dat p bepaalde se)!;menten 
grooter zullen zijn dan de grootste der twee grenzen a en Ó, en q 
bepaalde segmenten tusschen deze grenzen zullen liggen, 4° dat p 
bepaalde segmenten kleiner znllen zijn dan de kleinste der twee 
grenzen a en b, en een bepaald segment er tusschen zn.l liggen. 
Hierbij worM dan telkens aangenomen, dat omtrent de overblij
vende segmenten niet~ wordt geprejudicieerd. [F. M. 23, 1891, 
p. 233J. 

40. lSHl. J 2 f. Over de kans dat, bij willekeurige verdeelillg 
van eene gegeven rechte l\in, uit de segmenten geslo
ten veelhoeken kunnen worden gevormd. Nieuw Archief 
v. lfTi8k., eer8te reek8, deel XVIII, p. 63-117. 

Zoowel door redeneering als door integraalrekening vond HALPHEN 
(Bulletin de la Société 'I1tatltématique de Fl'ance, deel I, p. 221-224) 
voor de kans, dat uit de m sl'gmenten van een willekeurig in m deelen 
vl'rdeelde lijn een gesloten m-hoek gevormd kan worden, de waarde 

1 - 2':-1' Hier wordt dit vraagstuk in dien zin uitgebreid, dat 

de klOls gezocht wordt, waaronder uit elk willekeurig m'-tal dezer 
m seg'menten een gesloten m'-hoek gevormd kan worden, wat ver
eischt, dat de som van m'-1 der m segmenten steeds grooter zij 
dan elk der m-m' + 1 overigen. En feitelijk wordt ook dit meet
kundige vraagstuk onmiddellijk vervangen door een nog algemeener 
vraagstuk naar de kans Km, n, p, waaronder de som van de m-n + 1 
kleinste segmenten grooter is dan p der overigen en kleiner dan 
de rest n-p-l der overigen. 

De grootheid Km, n,p wordt op twee verschillende wijzen stelkundig 
berekend. Eerst wordt zij beschouwd als afhankelijk van twee 

I 
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grootheden n.1. de som der m-n + 1 kleinste segmenten en het 
grootste van deze, waarbij de samengestelde kans, die gezocht wordt, 
het product blijkt te zijn van vier meer enkelvoudige kansen j deze 
afleiding voert ecrst tot een dubbelintegraal en dnama tot recur
rent e betrekkingen en een tabel voor lIt tot en met 7. Vervolgens 
wordt zij, door haar afhankelijk te beschouwen nn p + 1 veran
derlijken n.l. de som der m-n + 1 kleinste segmenten en de 
waarde van de p overige segmenten kleiner dan deze som, meer 
rechtstreeks als een p + l.voudige integraal bepaald. Daarna ge
schiedt weer de berekening van deze integraal eerst door het in
voeren van nieuwe vernnderlijkeo, vervolgens door omwisseling der 
volgorde van integratie. 

Terugkeerend tot de meetkundige beschouwingen beperkt de schrijver 
zich tot het geval m = 4 en vindt hij voor de kans, dat men uit 
telkens drie der vier segmenten achtereenvolgens 4, 3, 2, 1, 0 

. 1 4 16 11 3 
drlehoeken vormen kan 15' 105' 105' 35' -7-' Met een toe· 

lichting omtrent het boven aangegeven vereischte besluit hij deze 
verhandeling. [F. M. 23, 1891, p. 234J. 

41. 1891. Ll 2 a, MIl b, P 2 a. Over zelf-wederkeerige poolkl'om
men. HaJulelingett v. h. derde nat. eN genee8J.-. cOt/gre8, 
Vtrecht, p. 130--134 en Nieu'w Archief v. Wisk., 
eerste reeÁ's, deel XIX, p. 80-97. 

De eerste dezer beide verhandelingen vormt een namens den schrijver 
door den heer P. VAN MOURIK meegedeeld uittreksel van de tweede. In 
beide is sprake van krommen, die met betrekking tot een ricbtkegelsnee 
haar eigen poolkrommen kuunen zijn. Na te hebben aangewezen, 
dat een als zoodanig te boek staande kromme van den zesden 
graad, de omhullende der gemeenschappelijke koorde van een 
ellips me~ haar opvolgende kromtecirkels, van de vierde klasse 
is en dus niet in aanmerking komt, bepaalt de schrijver de waarde 
van a, waarvoor lJnt = axn aan de vraag voldoet, waarmee volgens 
een opmerking van Dr. D. J. KORTEWBG alle zelf-wederkeerige 
poolkrommen van den derden graad aangewezen zijn. Verder be
schouwt hij een figuur best.<tande uit vier elknar twee aan twee 
dubbelrakende kegelsneden, ten opzichte van ieder van welke als 
richtkromme ieder der drie overigen haar eigen poolkromme is, 
welke fignur o. a. voorkomt iu STBLVER-ScHRÖTER'S 1'lteorie der Ke
gel8clmitte. Eindelijk leidt hij uit een door MONGB gegeven voor
stelling eener omhuilt'nde een methode ter bepaling van zelfweder
keerige poolkrommen al, waarna eeu opmerking omtrent de loga
rithmische spiraal de verhandeling besluit. [F. M. 24, 1892, 
p. 652). 

42. 1891. A3 d. Over NEWTON'S benaderingsleerwijze voor de 
oplossing van vergelijkingen. Versl. en Meded. der 
Kon, Alcad. v. Wet., derde reelca, deel IX,p. 53-67. 

Zijn Á en B twee dicht bij elkaar ter weerszijden van de abscissenas 
gelegen punten der kromme lJ =f(rc) en stellen p, fj, 1', 8 achter
eenvolgens de abscissen voor van de snijpunten dezer as met de 
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raaklijnen in .A en B aan de kromme, met de koorde AB en met 
de kromme zelve, dan bestaat de in deze verhandeling gegeven 
verscherping van NEWTON'S handelwijs in de bepaling eener nanw
keuriger benaderen<le waarde van den wortel 8 der vergelijking 
I(x) = 0 met behulp van p, lj, r. Opmerkingen omtrent de strek
king hiervan naar aanleiding van eeu correspondentie lllet Dr. A. 
VAN PEBCR en den heer A. E. RAllUSEN. CF. M. 24, 1892, p. 103]. 

43. 1891. lP 3 i?". Over krommingskegelsneden van vlakke kromme 
lijnen. Ver8l. en Meded. der Kon. Akad. v. Wet., 
derde t·eelc8, deel IX, p. 85-103. 

Bewijs van de stelling, dat de meetkuntlige plaats van het middelpunt 
der vijfpuntig rakende kegelsneden tevens de omhullende is van 
de lijn, die het raakpunt met het middelpunt verbindt. Bepaling 
van de vergelijking van de driepuntig rakende kegelsnee met ge
geven middelpunt en van het middelpunt der vijfpuntig rakende 
kegelsnee in functie van de x en '!I van het raakpunt en de ach
tereenvolgende ditIerentiaalquotienten p, lj, r, 8, van '!I naar ie, af
geleid uit de vergelijking !I = I(x) der gegeven kromme. Bepaling 
van de som en het product van de kwadraten der balve assen, 
alsmede van de deviatie (hoek tusschen normaal en middellijn der 
kegelsnee, in het raakpunt). Algemeene aanwijzingen omtrent de 
bepaling van de deviatiekromme (meetkundige plaats van de 
midut'lpunten der krommingskegelsneden) van een gegeven kromme '), 
en van de familie der krommen, die een gegeven kromme tot 
devintiekromme hebben. De deviatiekromme eener lcgarithmische 
spiraal. Beschouwing van de reeks der driepuntig rakende kegel
sneden, waarvoor de meetkundige plaats uer brandpunten door ue 
verbindingslijnen van deze met het raakpunt wordt aangeraakt. 
[F. M. 24, 1892, p. 654]. 

44. 18~H. T 3 a. Over de berekening van gecentreerde lenzenstel
sels. Ver81. en Meded. der Kon. Akad. v. Wet., derde 
reelcs, deel IX, p. 125-130. 

Aanwijzing, dat enkele door de heeren G. FERRARIS en J. HUENO DE 

MESQUITA (Atti d. R . .Accad. di 'l'orino, deel XJ7I,p. 45-70 en J7er8l. 
en iJleded. det· Kon. Akad. v. Wet., tweede ,·eek8, deel XP III, p. 329-
342 of Arckive8 Néerl. eer8te ,·eelc8, deel XJ7lJI,p. 57-69) gegeven 
formules ook te verkrijgen zijn zonder van kettingbreuken gebruik 
te maken. [F. M. 24, 1892, p. 1039]. 

45. 18H2. U 10.. Over een vraagstuk, dat III de geodesie van 
dienst kan zijn. Nieuw Archief v. Wi8lc., eer8te 
reek8, deel XIX, p. 151-187. 

"Voor ieder der driehoeken van een willekeurig driehoeksnet een 
getal te vinden, zóó dat telkens de som der overmaten boven de 

') In de dissertatie van Dr. W. BoUWlIAN (Gebroeders HoitseJ,lla, Groningen, 1896) zijn 
van de deviatiekromme eener algebraïsche kromme de PLÜCKER'sche getallen gegeven. 
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getallen tier drie aan~rementle driehoe"ken een ge~even wllarJe 
heeft, waarbij men dan telkens, als een driehoek slechts aan twee 
of aan één amieren grenst, voor iederen ontbrekend en driehoek een 
driehoek met het getal nul te denken heeft." 

Wijl dit algemcene vraagstuk, waartoe volgens Dr. ClIo M. ScliOLS de 
door ScHLEIKRMACHER vereenvoudigde vereflEmin~ vfln een d riehoeks
net voert, te groote moeielijkheden oplevert, worden hier eenige 
min of meer regelmatige bijzondere gevallen beschouwd en van 
deze een oplossing aangeduid, die veel overeenkom~t vertoont met 
de door Dr. P. ~':rnON gevondene. Zij steunt voornamelijk in al 
die gevallen op een zelfde gemeensc1J1l.ppelijke betrekking tnsschen 
de drie te vinden getallen van drie willekenrige driehoeken eener 
driehoeksreeks, u. i. een reeks van driehoeken waarin ie(lere drie
hoek hoog$lens twee buren heeft. In de acht behantlelde gevallen 
heeft men dan achtereenvolgens te doen met JO een keten, 2° een 
kring, 3° een keten met aanhangels, 40 een kring met aanhangsels, 
5° een vollen kring met bnitenkring, 6° een keten met bniten
kring, 7° een kring van kringen, 8° twee krilJgen naast elkaar. 
Ten slotte wordt nog aangewezlln, da! de oplossing van bet vraag
stuk verder kan worden voortge~et onder nadere gunstige bijzon
derheden en dat een minder regelmatig net somtijds met voordeel 
beschouwd kan worelen als de samenvoeging van twee of meer der 
genoemde gevallen, die paarsgewijs door een doorgnande grenslijn 
samenhangen. CF. M. 24, 1892, p. 1124J. 

46. 1892. X 2, V 2. De oudste rekentafels del' wereld. Nieuw 
Archief V. JlTisk., eerste reeks, deel XIX,p. 211-215. 

Resumtie van een door Prof. H. BRUGSCH geredigeerd artikel over 
het rekenen bij de Egyptenaren in verband met een in Allril1891 
door hem in het museum te Gizeh gedaue vondst. [F. M. 24, 
1892,p.43J. 

47. I ti 92. K 6 b, 11, 18. Over coördinatenstelsels voor cirkels lil 

het platte vlak en voor bollen in de ruimte. Nieuw 
Archief V. JlTisk., tweede reeks, deel I, p. 11-44. 

Deze studie brengt een koppelteeken aan tusschen twee verhande
lingen van Dr. G. LoRU (Mem. di Torino, tllJeede reek8, deel XXXVI en 
.,-tUi di Torino, deel XX) ter eene en een kort opstel van Dr. 
SCHOUTE (Wimer SitzUrtg8berichtè, deel XOIP) ter andere zijde. Voor
namelijk bevat het de formules, die den straal en de coordinaten 
van het middelpunt van den cirkel U + A al

2 + t.t. bI \! + J' Cl 2 = 0 
en den bol V +" dw 2 Sin 2 x 'Ij Z+ A dx 2 Sin~ y Z lIJ + t.t. d 2y Si/t\! Z1i7X + v d2z Siu\! lIJ x 11 = 0 uitdrukken in de coördinaten A, t.t., v van 
den cirkel en de coördinaten ", A, t.t., • van den bol. [F. JI. 25 
1893/94, p. 1106J. 

B. Alcademwche rapporten en andere geschriftetz. 

4tl. 1856. U 10 a. De afneming der duinen en van het strand, 
langs de kusten der Noordzee in Nederland. CVerh. 
v. h. Kon. Inst. V. Ing., 1855-56, p. 138-149. 
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49. H;78. D 6 C ó. Over periodieke zoogenaamde recurrente of 
terugloopende betrekkingen tusschen de Bernoul
liaansche coëfficiënten. Proce8-verbaal van de veJ:r;. der 
K. A., 30 Nov. 1878, p. 3-4. 

50. 18S0. 02 f, P 4, R 7 b. Rapport (met Dr. D. BUiRENS DE 
HAAN) over een verh. van Dr. P. H. SCHOUTE. Ver81. 
en lIeded., tweede reek8, deel XV, p. 433-434. 

51. 1881. C 2 f. Rapport (met Dr. D. BIERENS DE HAAN) over een 
verh. van Dr. vVo KAPTEYN. Ver81. en Meded., tweede 
reek8, deel XVII, p. 88-92. 

52. 1882. H 5. Rapport (met Dr. D. BIERENS DE HAAN) over een 
verh. van Dl'. W. KAPT1<èYN. Ver81. en jlfeded., tweede 
reek8, deel XViII, p. 92-93. 

53. 1883. V 9. Het leven en de werken van den Generaal-Majoor 
Dr .. 1.P. DELPRAT, Honorair lid van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs (met J. P. DE BORDES en 
\V. C. HOJEL). Verh. v. h. Kon. In8! V. Irtg., 1882-
83 p. 1-58. 

54. 1883. M2 3 a. Rapport (met Dr. D. BIE RENS DE HAAN) over 
eeu verh. van Dr. C. 1.1<] PAlm]. Ver8t. en Meded., tweede 
reek8, deel XIX, p. 312-313. 

55. Itl85. V 9. Register naar eene wetenschappelijke verdeeling 
op de werken van het wiskundig genootschap: "Eeu 
onvermoeide arbeid komt alles te boven," gedurende 
het tijdsverloop van 1818-1862 (met Dr. D. Bn:
RENS DE HAAN en Dr. D. VAN LANKEREN MATTHES). 
Amsterdam, J. F. Sikken, 1885. 

56. 1887. A. 3 d, e. Over het meetkundig verband tusschen de 
wortelpunten eenel' vergelijking en die van hare af
geleide. Proce8-verbaal van de verg. der K. A., 24lJec. 
1887, Ver8l. en Meded., derde reek8, deel iV, 
p .. 445-446. 

57. 1888. Q4a. Rapport (met Dr. D. BIERENS DE HAAN) van een 
verh. van Dr. J. DE VRIES. Ver81. en Meded., derde 
reek8, deel V, p. 103-104. 
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58. 1888. Q 4 a. Rapport (met Dr. D. BIER&NS DE HAAN) van 
een verh. van Dr. J. DE VRIES. Ver81. en Meded., 
derde reek, deel 17, p. 206-209. 

59. 1888. Q 4a. Rapport (met Dr. D. BIERENS DE HAAN) van 
een verh. van Dr. J. DE VRIES. Veral. en Meded., 
derde reeks, deel VI, p. 1-7. 

60. 1888. Q 4 a. Rapport (met Dr. D. BIERENS DE HAM") van 
een verh. van Dr. J. DE VRIES. Verst. ell frleded., 
derde ree~s, deel VI, p. 39-44. 

61. 1ti89. Q 4 a. Rapport (met Dr. D. BIERENS DE HAAN) van 
een verh. van Dr. J. DE VRIES. Vers!. elt JJ1eded., 
derde reeks, deel FI, p. 168-170. 

62. 1889. Q4a. Rapport (met Dr. D. BIERENS DE HAAN) van 
een verh. vall Dr. .J. de Vries. Vers!. elt Meded., 
derde reeks, deel VI, p. 377-381. 

(HL 1889. Q 4 a. Rapport (met Dr. D. BIERENS DE HAAN) van 
een verh. van Dr. J. DE VRn~s. Versi. en JJleded., 
derde reeks, deel Vil, p. 71-74. 

64. 18tW. N4 2, lP. Rapport (met Dr. P. H. SCHOUTE) van 
een verh. van J. C. Kl,UYVER. Pérsl. eu Mederl., derde 
reeka, deel Vil, p. 117-120. 

65. 1890. Q 4 a. Rapport (met Dr. D. BUJRENS DE HAAN) van 
een verh. van Dr. J. DE VRIES. Verst. en jJ;Jeded., 
derde reeÁ~s, deel VII, p. ] 74--176. 

()Il. 1890. M.I 5 h. Rapport (met Dr. D. BlERENS DE HAAN) van 
een verh. van Dr. J. DE VRIES; Pera!. en Meded., 
derde reeks, deel VII, p. 425-429. 

67. 1892. A. 1 a, 3 b, 4 b, e, B 3 a, D 2, 1 8. Boekaankondiging: 
"Algebraïsche hoofdstukken ter uitbreiding van de 
leerboeken over de elementaire analyse" van COR

NEJLLE L. LANDRÉ, Utrecht, Gebr. v. d. Post, 1891. 
Nieuw Archief v. Wi8k., tweede reeka, deel I, 
p. 45-54. 

(:SS. 1892. X 3. Boekaankondiging: "M. D'OCAGNE, Nomographie." 
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Les calculs usuels etfectués au moyen des abaques. 
Essai d'une théorie générale. Règles pratiques. Exemples 
d'application. Paris, Gauthier-Villars, 1891 1). Verft. v. 
It. KOlt. Inst. v. Ing., 1891-92, p. 224-234. 

G9. 18S8-1892. V 7. CEuvres cornplètes de CHRISTIAAN Hu
GJ<:NS, puhliées par la Société hollandaise des sciences, 
rrome I-IV. La Haye, Martinus Nijhotf. (In samen
werking met de overige leden der Huygens-commissie). 

') Deze laatste arbeid van den schrijver is na diens dood door Dr. D. J. KORTEWEG 

voltooid. 


