
29. Rekenen

Stel je voor dat er geen cijfers bestonden. Dan zou

ons leven er anders uitzien! Er was een tijd dat dit

echt zo was! Voordat mensen met cijfers gingen reke-

nen, hebben ze eeuwenlang ‘geturfd’. Heel lang geleden

konden ze niet even een pen en papier pakken om

streepjes te zetten. Maar met een scherpe steen kon-

den ze wel streepjes kerven in een botje of een stok-

je. Dit werd meestal gedaan als iemand schulden had.

Daar komt de uitdrukking ´iets op je kerfstok heb-

ben´ vandaan. Hoe meer streepjes, hoe meer schuld.

Later telde men met vingers, tenen, steentjes, kraaltjes, of schelpjes.

Ongeveer 6000 jaar geleden begonnen mensen te schrijven. Op stuk-

ken klei of steen werden tekens gekrast. Die leken net kleine tekenin-

gen, en daarom spreekt men van ‘beeldtaal’. Ook voor hoeveelheden

werden tekeningen bedacht. Een hand bete-

kende meestal 5, een hand + een voet 10, een

neus 1. Elk volk had andere tekens, wat voor

de handel wel erg lastig was. Toen bedacht

men voor iedere hoeveelheid een eigen sym-

booltje. Zo ontstonden de cijfers 1 t/m 6. Heel lang werden alleen die

gebruikt. Onze klok herinnert daar nog aan: 1 uur is 60 minuten, 1 mi-

nuut 60 seconden. En een dagdeel is 6 uur. Maar de ontwikkeling stond

niet stil. Het aantal cijfers werd uitgebreid naar 9. Het probleem was

de nul. 'Nul' was niets en niemand dacht eraan dat er ook een tekentje

voor 'niets' nodig was. Tot het opeens heel snel ging: slimme mensen

bedachten een systeem om oneindig door te kunnen tellen, door voor

de ´niks´ een rondje te tekenen. In de Bijbel lezen we dat Abraham

een stuk land kocht om Sara te kunnen begraven. Hij betaalde daar

400 stukken zilver voor. Abraham kende toen al de 10 cijfers. Ook nu

gebruiken we die nog steeds. Je leert geen ou-

derwetse staartdelingen meer, maar de nieuwe

rekenmethode is eigenlijk helemaal niet zo

nieuw. Er zijn kleitabletten met deelsommen

gevonden uit de tijd van Jozef. Die zijn precies

hetzelfde als in jouw rekenboek. Misschien

maakte Jozef wel de zelfde sommen als jij nu!
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