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Sangaku’s (deel 1)

René Laumen

Inleiding

Tradities, zowel geschiedkundige als culturele en/of wetenschappelijke, zijn zeer rijk aan in-oud

en betekenis hoewel fantasie, legende en onzekerheid de realiteit soms verdringen en in een

verkeerde richting duwen.

Eén van de tradities in het wiskunde-universum is de traditie van Sangaku in Japan.

Sangaku  – of soms geschreven in twee ‘woorden’ als San Gaku –  is in feite moeilijk te ver-

talen omdat het een containerbegrip is.  Letterlijk betekent het wiskundig tablet maar inhoude-

lijk staat het voor Japanse tempel - problemen.

Geschiedkundig is Sangaku verbonden met een periode in de Japanse geschiedenis, gekend als

de Edo-periode (1603 -1867, Edo wordt Tokyo), waarin Japan zich vrijwel totaal isoleerde→

van het Westen op cultureel en wetenschappelijk vlak.  Er waren wel contacten met Hollanders

maar dit beperkte zich tot handelscontacten.

Gedurende deze periode van isolering was er een opbloei van ‘eigen’ wiskunde en publiceerde

de Japanse wiskundige Yoshida Koyu een verzameling van twaalf onopgeloste problemen die

door de lezers werden opgepikt, opgelost en beantwoord met ‘eigengemaakte problemen’.  

Dit had tot gevolg dat vanuit alle sociale klassen interesse ontstond om massaal problemen te

creëren en dit werd geconcretiseerd door het maken van fijne, gekleurde houten tabletten waar-

op (meestal meetkundige) problemen werden aangeboden.  Deze houten tabletten werden op-

gehangen aan de plafonds en de muren van boeddhistische tempels en Shinto schrijnen (kapel-

len).  Door de auteurs werd dit beschouwd als eerbetoon aan de ‘goden’ die hen hadden geïnspi-
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reerd en tegelijkertijd als uitdaging aan de tempelbezoekers om de problemen te leren kennen en

op te lossen, want zelden werd de oplossing gegeven.

Het waarom van dit alles is blijkbaar nog altijd een gedeeltelijk mysterie.

Wat weten we ?

In de vermelde periode waren er in Japan twee grote religies : Shinto en Boeddhisme.

Shinto is een traditionele Japanse religie, Boeddhisme is een religie (?) afkomstig uit China.  In

beide religies is het typisch dat ‘één god’ niet bestaat, maar wel vele goden en geesten, Kami

genoemd.  De legende vergelijkt de Kami met paarden.  De meeste gelovigen (volgers) konden

het zich echter niet veroorloven een levend paard naar de tempels en schrijnen te brengen en

daarom werden dan maar geschilderde afbeeldingen van paarden op houten tabletten naar de

tempels en schrijnen gebracht.

Gedurende de Edo-periode brachten de gelovigen dan maar sengaku’s  –  in de plaats van af-

beeldingen van paarden –  naar de tempels en schrijnen.

Uit de inscripties op nog overgebleven sangaku’s blijkt dat de vermelde sociale klassen  – de

auteurs –  zowel kinderen als volwassenen waren, zowel opgeleide als niet opgeleide mensen,

zowel handelaars als arbeiders, zowel mannen als vrouwen, ...  allen met een bepaalde basisken-

nis aan wiskunde.

Hoe werden de sangaku’s bekend ?

De Nederlandse japanoloog Isaac Titsingh was de eerste die het Westen de Sangaku leerde

kennen wanneer hij terugkeerde in 1790 na een twintigjarig verblijf in het Oosten.

Een bekend Japanse wiskundige Fujita Kagen (1765 - 1821) publiceerde in 1790 de eerste

verzameling sangaku-problemen in Shimpeko Sampo en een aanvulling in 1806, de Zoku Shim-

peki Sampo.

De grote doorbraak kwam er door de samenwerking van een Japanse leraar, Hidetushi Fukaga-

wa, met de bekende meetkundige Daniel Pedoe in de publicatie Japanese Temple Problems.

Hierop kwam een vervolg : Sacred Marhematics : Japanese Temple Geometry door H. Fukaga-

wa en A. Rothman.

In de daaropvolgende jaren (ongeveer een kleine tweehonderd jaar) zijn een aantal tempels en

schrijnen ofwel vernield, ofwel verlaten tezamen met de opgehangen sangaku’s.  Nochtans zijn

er een 820-tal aan vernietiging ontsnapt en over de vernietigde/verloren sangaku’s vondt men

wel informatie via (oude) Japanse wiskundeboeken.

Hoe ziet dit alles er in werkelijkheid nu uit ?

Ziehier een aantal beelden (foto’s) die de gegeven informatie illustreren.
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Dit is het Kaizu Tenma

schrijn in de prefectuur

Shigu.  

Men ziet aan de rech-

terkant, onder de da-

krand, een sangaku met

afmetingen 620  op 26

cm waarop dertig pro-

blemen zijn getekend.

Dit is een drievoudig

tablet, met afmetingen

520 op 26 cm, opge-

hangen in 1797 in het

Onnma schrijn (Aichi

prefectuur).

Het tablet bevat dertig

problemen.

Een tablet daterend van

1814 dat onlangs , in

1994, ondekt werd in

een bijna afgebroken

tempel.
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Dit tablet met twaalf

problemen werd opge-

hangen in 1865 in het

Kinshouzan schrijn

(Gifu prefectuur).

Het derde probleem

(van rechts) werd ont-

worpen door een 16-

jarig meisje.

Dit tablet met elf pro-

blemen en afmeting 450

op 150 cm werd in

1823 opgehangen in het

Haguro schrijn (Yama-

guta prefectuur). 

Het wordt beschouwd

als het mooiste tablet in

Japan.

Soorten sangaku’s

Het indelen van gegevers  – in dit geval sangaku’s –  is steeds een gevaarlijke onderneming en

uiteraard afhankelijk van de wijze waarop men die gegevens bekijkt.

Belangrijk is hier als uitgangspunt het begrip sangaku los te koppelen van de geschiedkundige

oorsprong.  We moeten dit begrip veel breder zien en namelijk enkel als een wiskundig pro-

bleem dat op een bepaalde wijze (hier toevallig een houten tablet, tegel, ...) wordt aangeboden.

We kunnen dan volgende onderdelen onderscheiden :

C Wiskundige problemen door een tekening (of vergelijking) begeleid, getekend op houten

tabletten en opgehangen in nog bestaande tempels en schrijnen (meestal tijdens de Edo-

periode).

C Wiskundige problemen zoals in de vorige categorie maar verloren/verdwenen door ver-

nietiging, ze overleven (!) door vermelding in andere bronnen (o.m. oude boeken).

C Wiskundige problemen zoals in de eerste categorie maar die na de Edo-periode werden

gemaakt of opgehangen.

C Wiskundige problemen die op houten plafonds van landhuizen werden aangebracht.

C Wiskundige problemen, analoog aan deze op de sakaku’s, die in het Westen werden

bedacht en als sangaku in Japan werden gepresenteerd (later of vroeger dan in het Wes-

ten).

C Wiskundige constructie-problemen met een “Sangaku aangezicht”.  Het gaat hier niet om

een probleem op te lossen maar om een constructie te vinden die aan bepaalde voorwaar-

den moet voldoen (zie verder).
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Inhoud

Voor een (relatief) groot deel behandelen de sangaku’s onderwerpen behorend tot de Euclidi-

sche meetkunde, maar de problemen zijn sterk verschillend van deze in hand- en tekstboeken.

Ook niet meetkundige problemen komen aan bod, alhoewel in de wereld van wiskundige

zoekers het begrip sangaku nogal vlug met meetkundige zoekers wordt geïdentificeerd.

Voor de meetkundige problemen zijn de basisgegevens vierkanten, cirkels en ellipsen die op een

of andere manier in en met elkaar verbonden zijn.  Een aantal van hen steunt op theorie-

en/stellingen/eigenschappen die ook in de Westerse wereld gekend waren zoals bijvoorbeeld de

stelling van Stewart, de stelling van Carnot en andere.  Merkwaardig is wel dat er geen hyperbo-

len, parabolen of parallellogrammen (op een uitzondering na) het onderwerp uitmaken van

problemen.

Wanneer men de geschiedenis van de wiskunde in Japan in de Edo-periode bekijkt zijn er ‘grof

gezien’ (twee soorten wiskunde).

De ene wordt belichaamd door zeer pittoreske, kleurrijke (letterlijk !) sangaku’s, terwijl de

andere in vele aspecten gelijk loopt met de ontwikkeling van de toenmalige wiskundige opbouw

in het Westen (Europa).

Wat de moeilijkheidsgraad aangaat zijn er bij de sangaku’s zowel zeer eenvoudige als zeer

moeilijke problemen.

Al deze informatie willen we nu illustreren door een poging te doen om de sangaku’s in te delen

en door een aantal concrete voorbeelden van problemen te geven.

* Voor delen 2, 3 en 4 zie : Wiskunde & Onderwijs nrs. 150, 151 en 152.

R. Laumen   <rene.laumen@telenet.be>

Zeearendstraat 24,

2100  Deurne (Antwerpen).

Stelling van Stewart

Voor de berekening van de lengte van hoektransversalen in een driehoek kunnen we gebruik

maken van de stelling van Stewart (Matthew Stewart, 1717 - 1785.  Schotland).

Stelling

Is  een punt op de zijde  van driehoek  en is ,  enX [ ]AB ABC AX p= BX q=

, dan is CX x=
2 2 2 .x c a p b q cpq= + −

Ligt  op het verlengde van , dan is  waarbij X [ ]AB 2 2 2
x c a p b q cpq= − + .a b>

Bewijs op blz. 17 van dit nummer.


