
Miniworkshop over Abjad-getallen

Jaarvergadering NvvW, Veenendaal, 6 november 2021.

0. Doel. In deze miniworkshop leren we de Arabische abjad-notatie
voor getallen in het zestigtallig stelsel. Dit is het getalsysteem dat in de
middeleeuwen het meest gebruikt werd door wiskundigen en astronomen die
in het Arabisch schreven. We lezen een waarde van het getal π in een mid-
deleeuws handschrift. U hoeft het Arabische schrift niet te kennen, dat komt
vanzelf.

1. Het principe wordt eerst uitgelegd aan het ‘gewone’ (Latijnse)
alfabet. We geven sommige letters van het alfabet, waaronder een paar
hoofdletters, een getalwaarde.

a=1 b=2 j=3 d=4 h=5 w=6 z=7 H=8 T=9
i=10 k=20 `=30 m=40 n=50

Hiermee schrijven we alle getallen onder de 60: eerst de tientallen en dan
de eenheden, van links naar rechts, niet omgekeerd. Dus 11 is ia, niet ai

Opgave 1: Lees de getallen: nw, `d, kH. Antwoorden: . . .

Opgave 2: Schrijf in abjad: 13, 31, 49. Antwoorden: . . .

Wij gebruiken het zestigtallig (sexagesimaal) stelsel voor uren, minuten
en seconden. In de oudheid en middeleeuwen werd dit ook gebruikt om gehele
getallen met breuken te schrijven, als in het volgende voorbeeld:

a kd na i betekent
1 +

24

60
+

51

3600
+

10

603
.

(een door al-Khwārizmı̄ (ca. 830) gebruikte benadering van
√

2.)
Opgave 3: Schrijf in abjad:

3 +
8

60

Antwoord: . . .

Voorbereiding op het Arabisch schrift: Arabisch wordt van rechts
naar links geschreven. Elke Arabische letter heeft (1) een losse vorm, (2) een
beginvorm aan het begin (rechterkant) van een woord, en (3) een eindvorm
aan de linkerkant van het woord (en (4) een middenvorm waar we hier niet
mee te maken hebben). Het Arabisch kent geen hoofdletters. Er zijn twee
letters h: de gewone en de scherpe (de scherpe geven we hier aan met H).
Ook zijn er twee verschillende letters t, de gewone t en de T met de tong
tegen het verhemelte.

De Arabische letters die we zullen lezen zijn een soort steno dat gebruikt
werd door wis- en sterrekundigen, en wijken iets af van de moderne vormen.
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2. Tabel van de getallen 1-59 in Arabische abjad notatie.
Het getal 34 staat in de kolom voor 30 en de rij voor 4:

(0) 10 20 30 40 50

letter i k ` m n

ø ¼ È Ð
	

à

+1 a @ ' AK A» B AÓ A
	
K

+2 b H IK I» IË IÓ I
	
K

+3 j k m�' m» mÌ m× m�
	
'

+4 d X YK Y» YË YÓ Y
	
K

+5 h è éK é» éË éÓ é
	
K

+6 w ð ñK ñ» ñË ñÓ ñ
	
K

+7 z P QK Q» QË QÓ Q
	
K

+8 H h l�' l» lÌ l× l�
	
'

+9 T   ¡� ¡» ¡Ë ¡Ó ¡
	
�

Opgave 4. Vind in de tabel in de derde kolom van links de losstaande
vormen van de letters a=1, b=2, j=3, d=4, h=5, w=6, z=7, H=8, T=9,
en in de derde rij van boven de losstaande vormen van i=10, k=20, `=30,
m=40, n=50.

Opgave 5. Vind de getallen 51 en 52 in de tabel. Vind de beginvorm
van n en de eindvormen van a en b. Antwoord: . . . Wat zijn de beginvormen
van k en m, en de eindvormen van d en T? Antwoord: . . .

Opgave 6. Schrijf in abjad achter elkaar: 3, 8. Antwoord: . . .

Achter elkaar van rechts naar links betekent dit ook het getal 3 + 8
60.

Dit getal is te zien aan de rechterkant van onderstaande figuur uit een 15-e
eeuws Arabisch handschrift in Meshed (Iran):

Opgave 7. De breuk in het handschrift is langer. Lees het derde getal van
rechts. Dit met 1

602
vermenigvuldigd bij de breuk 3+ 8

60
optellen (het antwoord

hoeft niet te worden uitgewerkt). Dan het vierde getal van rechts met 1
603

vermenigvuldigen en optellen. Het vijfde getal is een nul (oorspronkelijk een
rondje met een streepje erboven), die betekent hier 0

604
. Lees ook de hierna

volgende getallen, vermenigvuldig ze met de juiste macht van 1
60

en tel ze op
bij de breuk. Het resultaat is een benadering van π.

Kijk hoe nauwkeurig deze benadering is, door de breuk uit te rekenen in
decimalen, of door in www.wolframalpha.com “pi sexagesimal” (zonder de
aanhalingstekens) in te typen.

Meer informatie: www.jphogendijk.nl/talks/abjad.html
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