
Opgelicht om een gedicht?

De dialoog (Raf Bocklandt en Peter Lanser)

Milaan, 25 maart 1539: Nicolo Tartaglia is op bezoek bij Girolamo Cardano, na herhaaldelijke verzoeken
hiertoe door Cardano. Hieronder volgt een weergave van de dialoog zoals die toen plaatsvond, althans
volgens Tartaglia.1

Girolamo: “Ik ben zeer blij dat U gekomen bent, omdat we nu de mogelijkheid hebben om te praten
over onze perikelen. Ik vind het zeer onvriendelijk dat U, ondanks de grote tegenprestaties die ik U
aangeboden heb, mij de regel over een der gevallen van de kubische vergelijkingen niet wil vertel-
len”,

Nicolo: “Het is niet zo dat ik de regel niet kwijt wil, maar ik kan nu een heleboel dingen gaan ontdekken,
omdat het een sleutel is die de deuren opent voor oneindig veel andere problemen. En als ik nu niet
erg druk was geweest met het vertalen van de Elementen van Euclides in het Italiaans (ik ben nu al bij
boek 13), dan had ik al lang een algemene regel gevonden voor vele andere gevallen.”

Girolamo: “Ja, ja.”

Nicolo (onverstoorbaar): “Als ik klaar ben met dit werk van Euclides, ga ik me helemaal bezig houden
met kubische vergelijkingen. Dan ga ik een boek schrijven over de Praktijk van de Rekenkunst, samen
met een nieuw soort algebra. In dat boek komen niet alleen de dingen die ik al gevonden heb, maar
ook de dingen die ik nog hoop te vinden. Meer nog, ik wil ook een handige regel publiceren waarmee
je alle gevallen kunt onderzoeken.”

Girolamo: “Zo, zo.”

Nicolo: “Dat is dus de reden dat ik geweigerd heb de regel te vertellen, Ook omdat als ik de regel
aan ieder geïnteresseerd persoon, zoals ook U, vertel, hij met de duidelijke informatie makkelijk alle
andere oplossingen kan vinden en dan publiceren als ontdekker. Dat zou een streep door mijn plannen
zetten.”

Girolamo: “Maar ik...

Nicolo (valt hem in de rede): “Ja, ik weet dat U als ontdekker mijn naam zou noemen. Maar dat zou
me op geen enkele manier plezier doen omdat ik deze ontdekkingen in m’n eigen boek wil publiceren
en niet in het boek van iemand anders.”

Girolamo: “Ik heb ook gezegd dat als U niet wilde dat het gepubliceerd wordt, ik alles geheim zal
houden.”

Nicolo: ‘Het is genoeg om te zeggen dat ik gekozen heb dat niet te geloven.’

Girolamo: “Ik zweer het U, bij Gods Heilige Evangeliën, en als een man van eer, dat ik Uw ontdekkin-
gen nooit zal publiceren als U ze mij leert, Ik beloof zelfs, en zweer bij mijn geloof als een waar Christen,
de ontdekkingen in code op te schrijven, zodat na mijn dood niemand in staat is ze te snappen.”

Nicolo is even stil, maar: “Als ik ondanks Uw eed niet zou toegeven, zou ik wel heel wantrouwig zijn.
Maar omdat ik verder moet naar Vivegano naar Zijne Excellentie Signor Marchese en ik al een tijd
hier ben en hem niet langer wil laten wachten, ga ik nu. Maar ik beloof U alles uit te leggen als ik
terugkom.’

1Voor de Nederlandse dialoog zie: Hol, A. & Van Dijk, J. (1993). Een drama van de derde graad. De formule van Cardano
in dichtvorm. Nieuwe Wiskrant 12(3), pp. 19-23.
Deze dialoog is gebaseerd op de Engelse vertaling ervan: Fauvel, J. & Gray, J. eds. (1988): The history of Mathematics: a
reader, Houndmilis: MacMillan Press in ass. with The Open University, pp. 254-256.
De originele bron kan je vinden in: Tartaglia, N. (1546). Quesiti et Inventioni Diverse; ed. A. Masotti, Brescia, 1959, pp.
120–122; vertaling door F. R. Smith.
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Girolamo: “Ik zie dat U vastbesloten bent te gaan. ik zal U een brief meegeven voor Signor Marchese
zodat hij weet wie U bent. Maar voordat U vertrekt wil ik graag dat U me de regel alvast geeft.”

Nicolo: ‘Ja, daar zit wat in. Ik wil trouwens wel dat U weet dat, om het mogelijk te maken hoe dan ook
de regel te onthouden, ik het als een gedicht in rijmvorm heb gemaakt. Als ik dat niet gedaan had zou
ik de regel al lang vergeten zijn. Ik wil ook het gedicht zelf voor u opschrijven, zodat ik zeker weet dat
ik de ontdekking goed geef.’

Het Gedicht2

Quando chel cubo con le cose appresso
Se agguaglia à qualche numero discreto

Trouan dui altri differenti in esso.

Dapoi terrai questo per consueto
Che’llor produtto sempre sia eguale

Alterzo cubo delle cose neto,

El residuo poi suo generale
Delli lor lati cubi ben sottratti
Varra la tua cosa principale.

In el secondo de cotestiatti
Quando che’l cubo restasse lui solo
Tu osseruarai quest’altri contratti,

Del numer farai due tal part’à uolo
Che l’una in l’altra si produca schietto

El terzo cubo delle cose in stolo

Delle qual poi, per communprecetto
Torrai li lati cubi insieme gionti

Et cotal somma sara il tuo concetto.

El terzo poi de questi nostri conti
Se solue col secondo se ben guardi
Che per natura son quasi congionti.

Questi trouai, & non con passi tardi
Nel mille cinquecentè, quatroe trenta
Con fondamenti ben sald’è gagliardi

Nella città dal mar’intorno centa.

Als een veelvoud van iets en zijn derde macht,
tot een som worden samengebracht,

zoek dan twee getallen met die som als verschil.

En wat je daarnaast ook wel nog wil,
is dat hun product de derde macht evenaart

van een derde van hoeveel van ‘t iets je ontwaart.

Neem kubische wortels van deze getallen,
dan zal hun verschil met het iets samenvallen.

Er is ook een tweede variant
met de derde macht alleen aan een kant.

Zoek twee getallen met de constante als som.

En bijkomend wil je dan wederom
dat hun product gelijk is gebracht
aan dat derde tot de derde macht.

Vervolgens kan je de wortels weer trekken
en via hun som het antwoord ontdekken.

Voor het derde en laatste geval
weet je ‘t antwoord nu zelf wel al.
Dat gaat net zoals bij het tweede

in verd’re details hoef ik niet te treden.

Dit alles kon ik zonder dralen
in vijftienvierendertig zelf achterhalen.

In de stad met wel honderd kanalen.

Cardano (links) en Tartaglia (rechts)

2Dit is de originele versie van het gedicht van Tartaglia. De Nederlandse vertaling van het gedicht uit het Italiaans is van
Raf Bocklandt.
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Werkblad (Dédé de Haan en Marjon Minderhoud3)

Laat ons in detail kijken naar de eerste 3 strofes van het gedicht:

Als een veelvoud van iets en zijn derde macht,
tot een som worden samengebracht,

zoek dan twee getallen met die som als verschil.

En wat je daarnaast ook wel nog wil,
is dat hun product de derde macht evenaart

van een derde van hoeveel van ‘t iets je ontwaart.

Neem kubische wortels van deze getallen,
dan zal hun verschil met het iets samenvallen.

Omdat in die tijd er nog geen standaard schrijfwijze voor vergelijkingen bestond is de procedure vol-
ledig uitgedrukt in woorden. We proberen dit nu om te zetten in formules.

(a) Noem het ’iets’ waar we naar op zoek zijn x, gebruik c om het veelvoud aan te geven en d voor
de som. Hoe ziet de 3de graadsvergelijking eruit die hier wordt opgelost?

(b) Noem de twee getallen in regel 3 u en v. Welke twee vergelijkingen voor u en v kun je afleiden
uit het gedicht?

(c) Wat is de oplossing van de eerste vergelijking in functie van u en v?

Om te begrijpen waarom dit werkt, gaan we een beetje ruimtemeetkunde doen. Je ziet hieronder een
grote kubus (figuur 1) die is samengesteld uit 2 kleinere kubussen (de grijze en de witte, figuur 2) en 2
keer 3 gelijke balken.

Dit kun je zien als een meetkundige weergave van de 3de graadsvergelijking hierboven, met

• Inhoud grijze kubus (figuur 2): x3

• Inhoud grote kubus (figuur 1): u

• Inhoud kleine witte kubus (figuur 2): v

3Het werkblad is licht aangepast aan de nieuwe vertaling
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In figuur 3 is het aantal balken teruggebracht tot drie.

(d) Druk in figuur 3 de missende afmetingen uit in u of v. (Gebruik dus niet x!)

(e) Druk nu de inhoud van iedere balk uit in u, v en x. Je ziet nu:

u = x3 + · · ·+ · · ·+ · · ·+ v

(f) Leid hieruit af dat c = 3 3
√
u 3
√
v en d = u− v.

(g) Geef nu een uitdrukking voor het product uv.

(h) Leg aan de hand van figuur 3 uit dat x = 3
√
u− 3

√
v.

We gaan nu de oplossing van x uitdrukken in c en d.

(i) Laat zien dat je een oplossing kan vinden van de vorm

x =
3
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2

)2

+
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3

)3
+
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2

)
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+
( c
3
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−
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d

2

)
(HINT: hiervoormoet je eerstu en v uitdrukken in c en d, met behulp van de twee vergelijkingen
voor u en v. Gebruik hiervoor de abc-formule en substitueer je oplossingen in je uitdrukking
voor x. (bedenk dat het oplossen van kwadratische vergelijkingen in die tijd wel al bekend was!)

Er is ook een tweede variant
met de derde macht alleen aan een kant.

Zoek twee getallen met de constante als som.

En bijkomend wil je dan wederom
dat hun product gelijk is gebracht
aan dat derde tot de derde macht.

Vervolgens kan je de wortels weer trekken
en via hun som het antwoord ontdekken.

(j) Hoe ziet de 3de graadsvergelijking eruit die nu wordt opgelost?

(k) Leid de regels weer af uit het gedicht, uitgedrukt in u, v en x.

Bij dit type vergelijking ziet de meetkundige weergave er net iets anders uit:
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(l) Vul in de figuur hierboven de missende afmetingen in en leid daaruit de formule voor x af in
functie van u en v.

(m) Druk x uit in c en d.

(n) De gevonden oplossing bestaat alleen onder een bepaalde voorwaarde. Hoe luidt die voor-
waarde?

Voor het derde en laatste geval
weet je ‘t antwoord nu zelf wel al.
Dat gaat net zoals bij het tweede

in verd’re details hoef ik niet te treden.

Dit alles kon ik zonder dralen
in vijftienvierendertig zelf achterhalen,
in de stad met wel honderd kanalen.

(o) Wat zou het laatste type vergelijking zijn dat hier beschreven wordt? Denk er aan dat men in
die tijd niet met negatieve getallen werkte.

Voorbeeldproblemen uit die tijd

Dit zijn twee van de 30 vragen die Antonio Maria Fior aan Tartaglia stelde. Schrijf de vergelijking neer
en probeer ze op te lossen.

15 Eenman verkoopt een saffier voor 500 dukaten. Dewinst die hij maakt is de derdemachtswortel
van zijn inverstering. Wat is zijn winst?

17 Een boom van 12 el wordt omgezaagd zodanig dat het stuk dat bleef staan de derdemachtswortel
is van het afgezaagde stuk. Wat is de hoogte van de overgebleven stomp?
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Antwoorden

(a) cx+ x3 = d (of x3 + cx = d)

(b) u− v = d en uv = ( c3)
3

(c) x = 3
√
u− 3

√
v

(d) Van boven naar onder: 3
√
v, 3

√
v, 3

√
u.

(e) Er staat driek keer x 3
√
u 3
√
v.

(f) Zet v naar de linker kant, dan staat er u − v = x3 + 3 3
√
u 3
√
vx. Als we dit gelijkstellen met

d = x3 + cx zien we dat c = 3 3
√
u 3
√
v en d = u− v.

(g) c = 3 3
√
u 3
√
v =⇒ uv = (c/3)3.

(h) x is de zijdelengte van de grijze kubus, 3
√
v de zijdelengte van de kleine witte kubus en 3

√
u de

zijdelengte van de totale kubus. Aangezien ze kleine witte en de grijze in de totale kubus in
overstaande hoeken zitten en elkaar raken hebben we dat de som van hun zijden gelijk is aan
de zijde van de totale kubus.

(i) We weten dat (y − u)(y + v) = y2 − (u− v)y − uv = y2 − dy − (c/3)3. Dit wil zeggen dat u
en −v de oplossingen zijn van de vergelijking

y2 − dy − (c/3)3

Met de abc-formule vinden we dan dat

u =
d+

√
d2 + 4(c/3)3

2
=

d

2
+
√
(d/2)2 + (c/3)3

en

v = −(
d+

√
d2 + 4(c/3)3

2
) = −d

2
+
√
(d/2)2 + (c/3)3

(j) x3 = cx+ d

(k) u+ v = d, uv = (c/3)3.

(l) Van boven naar beneden: 3
√
v, 3

√
v, x, 3

√
u.

(m)

x =
3
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)
(n)

(
d
2

)2 − (
c
3

)3 ≥ 0

(o) x3 + d = cx

Voorbeeldproblemen

x3 + x = 500 =⇒ u, v =
√

2502 + 1/27± 250 dus

x =
3

√√
1687501/27 + 250− 3

√√
1687501/27− 250 ≈ 7.895

x3 + x = 12 =⇒ u, v =
√

973/27± 6 en v =
√
973/27− 6 dus

x =
3

√√
973/27 + 6− 3

√√
973/27− 6 ≈ 2.144


