Opdracht: vier “dezelfde” teksten
Moraal van deze opdracht: als je een (oude) bron in vertaling leest, dan is de vertaler
een “filter” tussen jou en de bron.
Hieronder staan een viertal weergaven van één en dezelfde propositie uit de
Arithmetica van Diophantos. Twee teksten zijn in Grieks of Latijn, maar je hoeft
voor deze opdracht geen klassieke talen te kennen; wel het Griekse alfabet.
Het getalsysteem dat de Grieken gebruikten was gebaseerd op het alfabet: 1 t/m
9 worden voorgesteld door de letters αβγδεϛζηθ, en 10 t/m 90 door ικλμνξοπϙ. Om
de cijfers te onderscheiden van tekst krijgen ze een streep erboven. Dus ιϛ = 16
en κβ = 21. Diophantos gebruikte bovendien al een vroege vorm van algebraïsche
notatie, waarin:
𝑀̊ voor eenheid, Μόνας
voor getal (variabele), αριθμὸς

ς

Δ𝑌 voor kwadraat, Δυναμις
⩚ voor min, aftrekking
In de Griekse tekst komen licht andere vormen van de symbolen voor.
Opdrachten: Beantwoord aan de hand van de teksten de volgende vragen:
1. Vind in de Griekse tekst ten minste één wiskundegerelateerde term van meer
dan één lettergreep die je direct kunt herkennen.
2. Eveneens minstens twee zulke woorden in de Latijnse tekst.
3. Wat valt je op aan de breuken in de Griekse tekst?
4. Bespreek opvallende verschillen (afgezien van de taalkeuze) tussen de manieren waarop dezelfde propositie in de verschillende versies wordt weergegeven.
5. Bespreek in dit verband de volgende bewering: “Keuze van symbolen en
woordkeus heeft invloed op de associaties die de lezer maakt en dus op hoe
zhij de tekst leest, interpreteert en begrijpt.“
6. Verdeel 25 op twee verschillende manieren in twee vierkanten. Leg duidelijk
uit wat je doet zodat een moderne eerstejaars wiskundestudent begrijpt hoe
het werkt. Laat zien dat je resultaten kloppen.
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Tekst 1:
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Tekst 2:
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Tekst 3:

Tekst 4:
Een opgegeven vierkant in twee vierkanten te verdelen.
Laat dus opgegeven zijn, 16 in twee vierkanten te verdelen.
Laat het 1e getal (gelijk) gesteld zijn (aan) 1 vierkant (van het getal). Dan is het
andere getal 16 eenheden minus 1 vierkant (van het getal). Dus moet 16 eenheden
minus 1 vierkant (van het getal) gelijk zijn aan een vierkant.
Ik vorm het vierkant van een willekeurig aantal getallen min zoveel eenheden
als er de zijde (d.w.z. wortel) van 16 eenheden is. Laat dit 2 getallen minus 4 eenheden zijn. Het vierkant zelf is dus 4 vierkanten van getallen plus 16 eenheden min
16 getallen. Dit is gelijk aan 16 eenheden minus 1 vierkant van het getal. Laten
we de missende termen aan beide kanten aanvullen, en gelijkvormige termen van
gelijkvormige termen (aftrekken). Dus zijn 5 vierkanten van het getal gelijk aan 16
getallen, en het getal wordt 16 vijfden. Dus is het ene (getal) 256/25 en het andere
144/25, en deze twee samengesteld maken 400/25, dat is 16 eenheden, en elk van
beiden is een vierkant.
Terzijde: Een dertiende eeuws handschrift van de Arithmetica bevat de volgende opmerking in de marge: “De duivel hebbe de ziel van jou, Diophantos, vanwege de moeilijkheid van je andere stellingen en vooral van deze stelling.” Pierre de Fermat (1601–1665)
schreef hier in de marge van de editie van de Arithmetica van Diophantos van Bachet (1581–
1638): “Aan de andere kant is het onmogelijk dat een kubus als de som van twee kubussen
geschreven kan worden, of een vierde macht als de som van twee vierde machten, of in het
algemeen, dat een hogere macht dan de tweede geschreven kan worden als de som van twee
zulke machten. Ik heb een echt prachtig bewijs van deze propositie gevonden, maar deze
marge is te klein is om het te bevatten.”
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