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Pythagoras
pythagoras van Samos leefde in de zesde eeuw voor Christus. Hij was in de eerste plaats

een religieus leider en oprichter van een school waarin leerlingen werden opgeleid tot een

hoger leven. Hij onderwees dat de essentie van de wereld bestond uit natuurlijke getallen,

en dat harmoniedn van natuurlijke getallen verband hielden met verschijnselen in de rea-

liteit. Dit illustreerde hij door een snaar aan te strijken, hem daarna te halveren en op-

nieuw aan te strijken. De tweede toon klonk dan mooi samen met de eerste toon, en het-

zelfde gebeurde als de snaar volgens een andere verhouding van kleine getallen werd ver-

deeld, bijvoorbeeld 2 : 3 of 3 : 4.

Dit soort harmonie€n waren ook elders te vinden. De planeten bewogen namelijk in cir-

kels met omioopstijden die zich als natuurlijke getallen verhor.rden, en daardoor maakten

ze een harmonieuze hemelse muziek.

Wiskunde diende volgens Pythagoras in de eerste plaats vool de verheffing van de ziel, en

pas daarna voor het praktisch nut. Volgens Proclus (vijfde eeuw na Chr.) was Pythagoras

de eerste die 'de beginselen (van de meetkunde) van bovenaf beschouwde en de stellingen

op een onstofTelifke manier met het denken onderzocht'. De 'stelling van Pythagoras' was

als wiskundig feit al duizend jaar voor Pythagoras bekend aan de oude Babylonidls, maar

wellicht heeft Pythagoras gewerkt aan de onderbouwing van deze stelling, niet door een

praktijkvoorbeeld of een plaatje, maar door een wiskundig bewijs.

Bij de Pythagoreedrs werden getailen vaak meetkundig weergegeven. Zo kende de py-

thagoreische wiskunde 'vierkante getallen' (modern: getallen van de vorm z') en ook
'driehoekige getallen'(modern: getallenvan devorm Vzn(n + 1) = 1 + 2 +3 + ... + n).De
vierkante getallen leven nog voort in het woord kwadraat. De term driehoekige getallen

wordt niet veel meer gebruikt, maar heeft lang voortgeleefd in beroemde wiskundige

problemen. In 1650 bepaalde P. Mengoli de som van de omgekeerden van de driehoe-
kigegetallen(probeerditzelf), enin1796 beweesGaussdatelknatuurlijkgetal teschrij-
ven is als som van ten hoogste drie driehoekige getallen. De Pythagoreeers veronderstel-
den dat de getallen bepaalde eigenschappen hadden die vanuit de huidige wiskunde on-
zinnig zijn, bijvoorbeeld dat alle even getallen vrouwelijk waren, alle oneven getallen

mannelijk, en 5 het getal van het huwelijk. Sornmige pythagoreische begrippen zijn wel
zinvol. Een uolmaakt getal in de pythagoreische wiskunde is gelijk aan de som van zijn
delers, zoals bijvoorbeeld 6 - 1 + 2 + 3, en28 = I + 2 + 4 + 7 + 74.Twee getallen heten

beuriend als ze de som zijn van elkaars delers, z-oals:

220=1+2+4+71+42en
284 = 1 + 2 + 4+ 5 + 10 + 11+ 20 + 22 + 44+ 55 +l10
InBoekgvande Elementen vanEuclideswordtbewezer-rdatalsp =2"+t - l eenpriem-
getal is, 2" . p een volmaakt getal is. In de negende eeuw na Christus bewees Thabit ibn



Qurra uit Harran (op de grens van Turkije en Syri€) datals p = 3 .2"-'- 1,q = 3.2" - 1

enr=9.22n 1- l priemgetallenzijn, derweegetallen 2".pqen2". rbevriendegetallen
zijn. Alle bekende volmaakte getallen hebben de vorm die Euclides aangaf, maar er zijn
paren bevriende getallen (bijvoorbeeld 1184, 1220) die niet geleverd worden door de

methode van Thabit. De theorie van volmaakte en bevriende getallen is een leuke curio-
siteit die verder weinig aan de onwikkeling van de wiskunde heeft bijgedragen.

Omstreeks 430 voor Christus werd in Griekenland ontdekt dat bepaalde verhoudingen
binnen de meetkunde, zoals die tussen zijde en diagonaal van een vierkant, niet door ge-

hele getallen kunnen worden weergegeven. Dit inzicht is in strijd mer het idee van de

Pythagoreeers dat de essentie van alles (natuurlijk) getal is. Zy hadden wel een methode
om de verhouding tussen zijde en diagonaal van een vierkant te benaderen met een rij
steeds nauwkeurigere verhoudingen 3 :2,7 :5,77 :12,41 :29 = (17 + 2 x 72) : (17 +
t2),...
Eudoxos (ca. 350 v. Chr.) onrwikkelde een nieuwe theorie van verhoudingen in de meet-
kunde die niet uitging van getallen maar van het basisbegrip 'grootheid' (bijvoorbeeld
lijnsegment). Deze theorie is 2000 jaar lang de basis van de meerkunde geweest.

Praktische getal lenmag ie
De pythagoreische visie op getallen leidde in de middeleeuwen en de renaissance ror roe-
passingen van de getallenleer. Dat deze toepassingen voor ons mogelijk ongeloofivaardig
zijn, doet in de volgende beschrijving niet terzake. De toepassingenzijn te vinden in de

Islamitische wereld en in Christelijk Europa, die we in dit verband het beste samen als

66n cultuurgebied kunnen beschouwen. Eigenschappen van getallen kunnen iets uitdruk-
ken over de realiteit. Zo verld.aarde de heilige Augustinus (354-430) dat God de wereld in
6 dagen schiep, omdat 6 een volmaakt getal is (De Ciuitate Dei, boek 1 1 , hoofdstuk 30).
Als verschijnselen in de realiteit de uirwerking zijn van harmonie€n tussen getallen, wordt
het mogelijk de realiteit te beinvloeden door op de juiste manier getallen roe re voegen.
In Arabische teksten wordt bijvoorbeeld een manier beschreven voor het verhelpen van
relatieproblemen. Wanneer men de bevriende getallen 220 en 284 op een stukje papier
schrijft, dat in weeen scheurt, elk van beide stukjes in het geheim door een portie voedsel
verwerkt, en deze porties door nvee verschillende personen laat consumeren, dan zal de

relatie tussen deze twee personen verbeteren.

De meest voorkomende middeleeuwse toepassingen van de pi.thagorei'sche getallenleer
hebben de vorm van 'magische vierkanten', in het Arabisch: 'harmonieuze plaatsing van
getallen' (wafq al-a'dad). Een magisch vierkantvan orde nbesaat uit de getallen I tot en

met n2 die in een vierkantvan n rijen en z kolommen worden geplaatst zodat de som van
elke rij, elke kolom en de nvee diagonalen hetzelfde getal M = Ytn(nt + 1) is. Diverse au-
teurs geven een rij magische vierkanten van ordes 3 tot en met 9, die aan de zeven plane-
ten werden toegekend, op volgorde van afnemende afstand tot de aarde volgens Ptole-
maeus: Saturnus (3), Jupiter (4), Mars (J), Zon (6), Venus (7), Mercurius (8) en Maan
(9). We vinden deze rijen planeewierkanten bijvoorbeeld in de tiende-eeuwse Brieuen uan

de Zuiuere Broeders uit Basra, en in Boek 2van de occube Filosofie van Agrippa van Net-
tesheim (1509-1510), dat beschikbaar is in Engelse vertaling op [1J.
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De Zrivere Broeders en Agrippa beschrijven de toepassing summier, zodat de lezer in het

duister blijft tasten. Gelukkig is er een veertiende-eeuwse Latijns vertaling van een Arabi-
sche tekst over planeewierkanten bewaard, waaraan we de volgende samenvatting ontle-
nen (voor meer uitgebreide gegevens zie Sesiano, Magic squaresfor daily life).

figuur'1 a Juprter-vierkanl figuur 1b Melencolia | / Albrecht Dnret (1471-1528)
Bron: WikipediA

Figuur la is het Jupiter-vierkant uit de reeks. Dit is ook te vinden op de beroemde ets

Melencolia I van Diirer 1n 1514. Drirer koos dit vierkant omdat het jaartal i514 in de

onderste regel te zien is, maar het vierkant is ouder. Het vierkant moet op een zilveren

plaat gegraveerd worden op het moment dat Jupiter een gunstige stand aan de hemel

heeft. De plaat moet daarna gerookt worden met (smeulend) hout van aloe of (smeu-

lende) amber. Als iemand deze amulet daarna bij zich draagt, zullen de mensen hem aar-

dig vinden, en hij zal krijgen wat hij vraagt. Legt men de amulet op de stoel van een be-

stuurder, dan zal deze lang besturen, en constructief met vriend en vijand kunnen om-
gaan.

figuur 2 Mars-vierkant

Planeewierkanten konden ook op negatieve manier worden ingezet. Het (5x5)-vierkant

van Mars in figuur 2 dient op een koperen plaat gegraveerd te worden op een moment

dat de planeet Mars terugloopt in de dierenriem of anderszins ongunstig staat. De plaat

moet daarna gerookt worden met uitwerpselen van muizen of katten. Als de plaat op de

stoel van een bestuurder geiegd wordt, zal deze elke dag ellende meemaken; als de plaat

bij een gebouw in aanbouw begraven wordt, zal dit nooit worden afgemaakt; als deze

plaat in een winkel wordt geinstalleerd, zal deze spoedig sluiten, enzovoort.
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31 4 2 33 E 36figuur 3 Zonnevierkant

Het zonnevierkant in figuur 3 moet op goud worden gegraveerd in het begin van de

lente, en daarna gerookt worden met saffraan. In een lap gele zijde bewaard zal deze

amulet de bezitter veel geluk brengen. Tenslotte wordt gezegd dat in dit vierkanr een

groot geheim verborgen ligt. De tekst gaat verder met vierkanten voor Venus, Mercurius
en de Maan en soortgelijke instructies, die we hier achterwege laten.

Deze magische vierkanten zijn niet gevonden door lukraak proberen. In de Islamitische
wereld ontstond in de tiende eeuw een traditie in het wiskundig construeren van magi-
sche vierkanten (zie Sesiano, Les carrds magiques).

figuur 4 Een basisvierkant figuur 5 Magisch vierkant,
afgeleid uit figuur 4

Veel magische vierkanten zijn gevonden door te beginnen met een basisvierkant zoals in
figuur 4, met de eerste z' getallen in stijgende of dalende volgorde . Dit is nog geen ma-

gisch vierkant, maar de som van de diagonalen van dit vierkant is al wel goed. Door al-

Ieen de diagonalen in het middelpunt te spiegelen vind je een magisch vierkant als in fi-
guur 5, en daaruit zou figuur 1 gevonden kunnen zijn door de nveede en derde kolom te

verwisselen.

Met een soortgelijke maar iers ingewikkeldere merhode kan ook een (8x8)-planeewier-

kant voor Mercurius worden ontworpen.
Het Mars-vierkant in ffguur 2 is onrworpen door de Islamitische wiskundige Ibn ai-
Haytham (ca. 1000). De structuur is duidelijk te zien als we het vierkant verdelen in de

vetgedrukte oneven getallen in het midden en vier 'taartpuntjes' met even getallen (zoals

het puntje bestaande uit de getallen 2,4,8). \7e zien dan een deel van een schuin basis-

vierkant waarin de vetgedrukte oneven getallen van I tor en mer 25 op volgorde sraan, in
vijf schuine rijen. \7e kunnen het 'taartpuntje' mer getallen 2, 4, 8 naar rechtsboven

schuiven zodat in het vette vierkant de 2 en 4 tussen de l, 3 en 5 terechtkomen en de 8

tussen de 7 en de 9. Door ditzelf<le mer de drie andere punries te doen krijgen we een

schuin basisvierkant met alle getallen van I tot en met 25.Door dit proces om te draaien
kan de lezer nu zelf planeewierkanten voor Sarurnus, Venus en de Maan ontwerpen.
Ook het zonnevierkant is uit een basisvierkant gemaakt. Men heeft de getallen op de dia-
gonalen laten sman en heeft daarna getallen uit de bovenste en de ondersre rij op handige
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Her is moeilijk hier verder
I een consequent sysreem in te ontdekken.

' Qok toepassingen van grotere magische vierkanten worden in de literatuur genoemd. In

een vijftiende-eeuws Turks geschrift (Yaltkaya; p. 59) wordt verhaald dat er in het begin

van de Islam een strijd zorzyn gevoerd tussen een leger van Ali, de vierde kalief,, en een

leger van ongelovigen. Het leger van Ali droeg een vaandel met een magisch vierkant van

orde 100. De strijd bleef onbeslist, totdat aan Ali meegedeeld werd dat ook in het leger

van ongelovigen een vaandel met een magisch vierkantvan orde 100 gedragen werd. Ali
gaf onmiddellijk opdracht om een nieuw vaandel te maken met een magisch vierkant van

orde 101, en dit in de veldslag mee te dragen. De Moslims wonnen daarna de strijd.

Pythagoras zo,,t zich in zrln graf omdraaien als hij van deze toepassingen van zyn getal-

lenleer had gehoord.

Magische vierkanten hebben weinig aan de wiskunde bijgedragen, maar sinds de zeven-

tiende eeuw zijn ze ook in Europa bestudeerd, en nog steeds wekt het onderwerp veel

enthousiasme (zie het internet).

Harmonietin tussen re6le getallen
Tot in de negentiende eeuw was de wiskunde bewust of onbewust gebaseerd op het

meetkLndige begrip 'grootheid'. Na 1860 is het begrip 'reeel getal' uitgewerkt op basis

van natuurlijke getallen. De meetkunde is nu niet meer nodig om getallen als {2, e en n

te defini€ren.

In de mechanica van Newton kunnen planeetbanen en de valbeweging op aarde op wis-

kundige manier worden afgeleid uit de gravitatiewet, die kan worden beschreven door

ee n formule F = gmrmrl l. In de negentiende ee uw bleken ook eigenschappen van elektri-

citeit en magnedsme te kunnen worden afgeleid uit basiswetten die geschreven kunnen

worden als formules. Alle grootheden in deze formules kunnen uiteindelijk worden uit-
gedrukt als reele getallen, en de formules zouden kunnen worden opgevat als 'harmo-

nie€n tussen reele getallen'. De relativiteitstheorie van Einstein is ook op wiskundige

formules gebaseerd. Tegenwoordig zijn fysici bezig met een theorie van alles, waarin men

probeert de diepste vragen over de werkelijkheid op te lossen met behulp van 'harmo-

nie€n van getallen'.

Conclusie: de erfenis van Plthagoras is springlevend!

Noot
t1] Zie: http://www.esotericarchiues.com/agrippa/
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