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nomen er wiskundigen in hoog mn-
zien. En wat met name werd gewar-
deerd was het vertalen van de grote
Griekse wiskundigen in het Arabisch.
Het kwam voor dat een geleerde bij
wijze van beloning het gewicht van
hct afgeleverde boekwcrk in goud
mocht incmseren.
Veel is er in twaalfhonderd jar niet
veranderd. Wiskundigen die de mees-
teruerken van een voorbijgegane cul-
tuur vertalen zijn er nog steeds, al is
nu soms de brontal juist Arabisch.
Voor dr. Jan P. Hogendijk's vertaling
van De voltooiing van de Kegelsneden,
in de elfde eeuw geschreven door Al-
Hcsm ibn al-Hasan ibn al-Haytham,
krijgt hij vermoedelijk geen koninklij-
kc onderscheiding. Maar het boek is
vemchenen bij Springer-New York in
cen helgeel kaft en kost (voor ruim
vierhonderd bladzijden) vierhonderd-
zeventig gulden. "Mar dmr krijg ik
niet veel vanl Het gaat om een serie,
en ze hadden ontdekt dat die geen
winst mekte. Mijn boek is darvan
het eerste slachtoffer".
Het boek van lbn al-Haythm (die in
dc Westeuropese traditie ook als Alha-
zen bekend is geworden) is een poging
tot reconstructie van het achtste boek
van de Conica, of Kegelsneden, van
Apollonius. Naasl de Elementen, yan
Euclides, was de Conica een van de
belangrijkste overzichten van de meet-
kundige kennis van de Grieken. Het
houdt zich bezig met de eigenschap-
pen van krommen als cirkel, ellips, pa-
rabool en hyperbool. Het voorwmrd
vsrmeldt dat er acht boeken van de
Conica zijn, maar het achtste is n@it
gevonden.
Ibn al-Haytham motiveerde zijn ambi-
tieuze prcject, dat achtste boek te re-
construeren in zijn inleiding zo: "Toen
we dit werk bestudeerden, de ideeen
erin onderzochten cn vele malen de
zeven boekcn doorwerkten, vonden we
dat er id€een in ontbraken die dit
werk niet onbehandeld zou mogen la-
ten. Zodoende waren we ervm over-
tuigd dat de idee€n dic in de zeven
beken qaren overgeslagen de ideeOn
waren die in h€t achtste voorkwa-
men"-
De reconstructie was volgens Hogen-
dijk niet succesvol. "Althans niet vol-
gens onze normen: het is niet wa-
schijnlijk dat precies deze problemen
in boek acht voorkwamen. Maar het
bevat een behoorlijk originele wiskun-
de en in zijn tijd werd het werk heel
hoog geschat".
Het vertalen, annoteren en toelichten
van lbn al.Haythams boek vormden'
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Een preblem uia hea Kop€nhsrgse msnuscript vsn het 'Boek der Vervolmak
de constructie van en cirkel die aan twe gegeven cirkels raakt en door
gegeyetr punt grat. ln de mrrge mntekoningen van een Arebische st[dent

De meetkunde van
Ibn H0d, koning

van Saragossa
Voor de geschiedenis van de wi;kunde is een nadere
studie van ou"{e Arabische manuscripten onmisbaar.

J. P. Hogendijk, arabist en wiskundige, maakte
enkele vertalingen.

het proefschrift wmop Hogendijk in
I 983 promoveerde m de Rijksuniver-
siteit Utrecht. Hij wro hct soort stu-
dent dat door dc beperking vm de stu-
dieduur nu weinig meer zal voorke
men: "Alleen wiskunde vond ik te ste-
ricl, ik wilde er iets bij doen. Dar
werd Arabisch, al had ik geen idee dar
er een verband bestond met de ge-
schiedenis vm de wiskunde. Dat bledk
pm toen ik een keet werd meegene

m€n nar dc universiteitsbibliothoek
vm Leiden, war nogal wat Arabische
handschriften liggen. Ik heb het als
bijvak erkend gekregen en zo kwam
ik, bij toeval eigenlijk. op dit spccialis-
me uit".
Dat toeval voerde hem vervolgens nmr
Brown University in Rhode Island in
de VS, wur hij twee jaar visiring as-
sistanl prcfessor w6. "Op het Insti-
tuut voor de geschiedenis vm de wis-

kunde, zet dat er vmml bij. Het is de
enige universiteit op de w€rcld die
zoiets heeft". In november begint hi
als wetenschappelijk medewerker mn
het Institut fiir die Geschicht€ der
Naturwissenschaften in Frankfurt.
Vmrlopig vmr cen jar, warin hij een
artikel wil schrijven over een monicm
manuscript uit de Leidse bibliotheek
wmrvan hij de auteur heeft ontdekt:
Y0s0f-al-Mu'taman ibn H0d, een wis-
kundige die bovendien van l08l tot
1085 koning wm van Saragossa in
Nmrd-Spanje.
"Dat Leidse manuscript had ik in
1978 voor het ecrst bekeken, zomer,
omdat het in de catalogus slond als
'anoniem meetkundig werk'. Wat me
opviel wa, dat het een heel ongewone
indeling had: in species, en die weer
verdeeld in subspecies. Het ws niet
compleet, in Leiden lagen hondcrdzes-
tig pagina's, mar mn de indeling kon
je zien dat het een enorm boek moest
zijn geweest.
"Dat had ik in mijn achterhoofd, toen
ik in l98l de catalogus van de biblio
theek in Kopenhagen doorlro. Dmr
hebben ze twee Arabische werken: de
Elemcnten van Euclides, verteld, en
een anoniem handschrift. En weer die
merkwmrdige indeling: dit wc een
ander deel van dat boek, het overlapte
gedeeltelijk. Twee jar later tenslotte
vond ik in een ander handschrift een
verhandeling over'bevriende getallen'.
Dat zijn parcn getallen wavan teh
kens de som van de delers gelijk is an
het mdero getal en omgekeerd. Bij-
voorbeeld 220 en 284. De getallen
wur 220 door deelbmr is. zijn
1,2,4,5,10,11,20,22,44,55 en I 10. Dat
is samen 284. Welnu, dmr stond bij:
dit komt ook vmr in de Kitab al-ls-
tikmal. hd 'Bek der Ve rvolmaking',
van lbn H0d en het is de zoveelste
propositie van species 66n. Dat bleek
met het manuscript te kloppen, dus
tcn had ik de auteur.
,,Het is nog nietrcompleet, we missen
de inleiding en hier en dmr wat stuk-
ken. En dat is jmmer, want dan had-
den we wat meer geveten over de re-
den voor Ibn H0d om het te schrijven.
Wat we wel weten is dat zijn vader
heel lang regcerde, dus hij heeft ver-
moedelijk veel tijd gehad voor stu-
die."

Saragbssa
Het Bek der Vervolmaking is een
smn wiskundige encyclopedic. In ver-
korte vorm stmt er alles in wat de
Arabische cultuqr van de elfde eeuw
an meetkunde te bieden had. Al-
thans, wat van die verworvenheden in
het nogal achterlijke Spanje wm dmr-
gedrongen, want het zwertepunt vm
de lslamitisch€ exacte wetenschap
(meetkunde , en de nauw drumee ver.
bonden dtronomie en algebra) heeft

altijd in het oosten gelegen, in Bagh-
dad, Alexandrid en Catro.
Hogendijk: ,.Dat is juist her aardige
aan dit boek, dat ondanks de afstand
dc verspreiding van kennis nog snel
blijkt te zijn gegmn. Een heel belang-
rijk ander werk van Ibn al-Haytham,
de Opticq, wmrin de meetkunde van
lichtstralen en allerlei soorten spiegels
wordt behandeld, dateert van voor
1040, terwijl de eerstvolgende verwij-
zing ernur, ook al vanuit het oostelijk
deel van de Arabische wereld, pas na
1300 kwam. Nu blijkt uit dit boek
duidelijk dat een exemplar van de
Optica v66t 1085 in de bibliotheek
van Saragossa mnwezig moet zijn ge-
weest. Misschien heeft lbn Hod wel
in het oosten gestudeerd."
De kwaliteit van de bibliotheek in Sa-
ragossa heeft mogelijk een belangrijke
rol gespeeld in de ontwikkeling van de
Westeme exacte wetenschappen.,,Het
Boek der Vervolmaking is nmit in het
Latijn vertald. Maar het is denkbaar
dat een aantal andere boeken die wel
vertaald zijn. en die enorm hebben bij-
gedragen tot het weer op gang komen
van de Westerse wetenschap, uit de
bibliotlreek van Saragossa kwamen
toen dat stmtje ruim zestig jaar na de
dood van lbn H0d werd veroverd door
de christenen. V@ral wat de Optico
betreft lijkt me dat heel plausibel."
De Europese wiskunde ontwikkelde
zich sindsdien in hoog tempo, dat tot
vandaag aan toe. De Arabische weten-
schap (waar overigens ook Perzen bij
betrokken waren, en wat het geloof
angaat niet alleen islamieten maar
ook joden en christenen) stelde na
1450 niet veel meer voor. Een oorzmk
dmrvan is moeilijk aan te geven vol-
ge.ts Hogendijk.,,Je kunt beter vra-
gen warom zich ergens w6l een nieu-
we rntwikkeling voordoet. De Grieken
ha<.lden de meetkunde heel ver ontwik-
keld, de Arabieren voegden vooral
veel toe mn de algebra, een Arabisch
woord trouwens. Het begin daarvan
hadden ze overgenomen van de Baby-
lonidrs. Op het letst konden ze derde.
graadsvergelijkingen oplossen, en met
meetkundige middelen de oplossingen
van vierdegraadsvergelijkingen bena-
deren. Het wachten was toen op heel
nicuwe richtingen,"
"De afgelopen honderdvijftig jmr
heeft de Arabische wetenschap rel
postuum een soort emancipatie dmr-
gemaakt. Vroeger werd gcdacht dat ze
voornamelijk de Crieken hadden over-
geschreven, en hadden gezorgd dat we
het decimale ciifersysteem van de ln-
di€rs leerden kennen. Maar sindsdien
is steeds weer gebleken dat ze m6€r
wisten. verder waren dan we dachten,
En het ental niet bestudeerde manus-
cripten is nog heel groot. De endacht
voor Arabische en lndische wiskunde
is toch altijd minder geweest dan voor
de Griekse."


