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Bang voor de nul
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Het is 

onvoorstelbaar, maar we kennen 

deze cijfers nog maar acht eeuwen. 

Dat je er prettig mee kon rekenen, 

dat was al snel duidelijk. Nu alleen 

nog de angst voor die nul zien  

te overwinnen. 

TeksT: MicHiel vaN sTraTeN 7

L
eonardo Pisano wandelt 
op zijn gemak langs de 
oever van de rivier Arno. 
Hij snuift de exotische 
geuren van de specerijen 
op. Op piazza San Niccolò 
staat hij stil en kijkt naar 
alle uitgestalde handels-
waar. Bergen van het gele 
kruid kurkuma vormen 
een visueel middelpunt 
tussen de manden met 

bruin kaneelpoeder, voorraden 
nootmuskaat en hoeveelheden 
rode peperbessen. Weer andere 
handelaren prijzen luidkeels hun 
zout aan. De lucht is gevuld met 
verwachtingen. En met kreten in 
het Italiaans, Frans, Grieks, Turks 
en Arabisch. 
De Italiaanse stad Pisa is zo rond 
1200 een kleurrijke havenstad en 

zal een van de meest oplettende 
mannen van zijn tijd worden.  
Alleen moet hij daarvoor Pisa 
eerst verlaten.

Leonardo ziet het licht  
Guglielmo Bonacci, de vader van 
Leonardo, besluit zijn zoon mee 
te nemen op een van zijn reizen. 
Bonacci onderhoudt namens de 
stad namelijk de commerciële 
betrekkingen met de handels-
partners. Een daarvan is het 
Noord-Afrikaanse Béjaïa (dat in 

een internationaal knooppunt 
waar handelaren en waren uit 
alle windstreken elkaar treffen. 
Leonardo moet uitkijken dat hij 

niet struikelt over de luxe 
die naar Pisa gebracht 

is, en nu uitgestald 
ligt op de markt-

kramen langs de 
Arno. Toevallig 

is uitkijken wel 
 Leonardo’s 

  specialiteit.  
Althans, hij 

1200 Boegie heet), een plaats die 
belangrijk is voor de bloeiende 
leerlooierij in Pisa. De reis naar 
Béjaïa zal bepalend zijn voor het 
leven van Leonardo. En dat van 
ons sterk gaan beïnvloeden.
In het in Algerije gelegen Béjaïa 
komt de leergierige Leonardo in 
aanraking met Arabische hande-
laren. Die hebben in de loop der 
eeuwen hun werkterrein flink 
uitgebreid. Het strekt zich nu uit 
van Spanje tot India. En daarom 
hebben ze in hun bagage niet  

Tel eens tot tien

De eerste nul in spijkerschrift

De Babyloniërs 
hanteerden rond 

1800 voor Christus 
het 60-tallig stelsel, 
dat ze hadden 
geërfd van de 

Soemeriërs, het volk 
dat het land van de 

Eufraat en de Tigris vóór 
hen bevolkten. Maar het 
spijkerschrift waarmee de 
getallen werden genoteerd 
in kleitabletten, zorgde voor 

veel verwarring. Het getal 
één werd namelijk in het 
spijkerschrift weergegeven 
als I, 2 als II enzovoort. In 
dit 60-tallige stelsel werd 
het getal 60 ook als I 
geschreven, alleen met een 
iets grotere spijker. Dat gaf 
onduidelijkheid. Een beetje 
extra ruimte tussen het  
60-tal en de één moest  
dit probleem oplossen.  
Dus I I of II. De context  

zou de lezer ook moeten 
helpen. Maar als er niet 
duidelijk geschreven was, 
kon II opgevat worden als  
2 en ook als 61. De echte 
oplossing lag in het scheiden 
van de eenheden en de 
zestigtallen. Hier kwamen  
2 schuine spijkertekens 
tussen. De 0 als scheidings-
getal bestond hiermee nog 
niet. Maar dit betekende 
wel de aanzet ertoe. 

Optellen hoeveel geiten en schapen  
je bezat? Zo’n inventarisatielijst zag  
er in 2350 voor Christus zo uit. 

Leonardo Fibonacci  
(1170-1250) bracht de  

1 tot en met 10 naar Europa.
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Romeinse cijfers worden in de 
tijd van Leonardo vooral gebruikt 
om de uitkomsten te noteren van 
sommen die daarvoor met stenen 
of fiches op een rekentafel of een 
abacus (telraam) zijn uitgerekend. 
Rekenen en noteren zijn dus van 
elkaar gescheiden. Leonardo laat 
zien dat dat met behulp van de 
Indiase cijfers niet langer hoeft. 
Nadat hij uit Béjaïa terugkeert in 
Pisa, schrijft hij een boek over 
deze tekentjes en over hun moge-
lijkheden: Liber Abaci, ofwel ‘het 
boek van het rekenen’. Het eerste 
hoofdstuk daarvan opent met de 
volgende zin: ‘De negen Indiase 
cijfers zijn: 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Met 
deze negen cijfers en het teken 0 
[…] kan elk willekeurig getal 
worden geschreven.’ Voor ons de 
normaalste zaak van de wereld, 
maar in 1202 is het revolutionair.
In de Liber Abaci zet Leonardo de 
voordelen en mogelijkheden van 
de Indiase cijfers uiteen. Het boek 
geeft een heldere uitleg over de 
manier waarop je er dagelijkse 
vraagstukken mee kunt oplossen. 
In een van de eerste voorbeelden 
laat hij zien hoe je twaalf met 
twaalf kunt vermenigvuldigen. 
Dit is handig voor een handelaar 
die een bedrag van twaalf soldi 
voor een voorraad stof betalen 
moet en graag wil weten hoeveel 
denari dat is. Er gaan namelijk 
twaalf denari in één soldo. Als je 
met Romeinse cijfers rekent, tel 

je eerst twaalf bij twaalf op, om er 
daarna in nog eens tien stappen 
telkens twaalf aan toe te voegen. 
Leonardo laat zien dat je door ‘12’ 
en ‘12’ onder elkaar te zetten in 
een paar stappen de vermenig-
vuldiging kunt doen. En dus veel 
sneller tot de uitkomst komt. De 
manier waarop schoolkinderen 
nu nog leren rekenen, komt sterk 
overeen met de instructies van 
Leonardo.

Rekenaar wantrouwt cijfer
Toch duurt het nog wel even 
voordat de Indiase cijfers de plek 
van de Romeinse overnemen.  
Een van de oorzaken van hun 
trage acceptatie door de Westerse 
wereld is de enorme macht van 
de rekenaars. Op de abacus voeren 
zij hun sommen dan wel razend-
snel uit, maar de ongeschoolden 
moeten de uitkomst vervolgens 
op hun blauwe ogen geloven. De 
nieuwe cijfers maken rekenen 
toegankelijk voor iedereen. En 
die democratisering vormt een 
bedreiging voor de elite van de 
abacisten. Zij bestrijden de Indiase 
cijfers dan ook te vuur en te 
zwaard. Ze komen bijvoorbeeld 
met het bezwaar dat je van een 

zes met één klein haaltje een acht 
kunt maken. Een één in een tien 
veranderen, gaat ook zonder veel 
problemen. Er was dus makkelijk 
met deze cijfers te sjoemelen. 
Het lijkt een ijzersterk argument 
van de abacisten. Tot je je bedenkt 
dat het net zo weinig moeite kost 
om een Romeinse VI (zes) in een 
VII (zeven) te veranderen. Of IX 
(negen) op te hogen tot CIX (109). 

Illustratief voor het wantrouwen 
ten opzichte van de Indiase tekens 
is in 1299 het verbod van bankiers 
in Florence om deze in hun boek-
houdingen te gebruiken. Getallen 
moeten voluit worden geschreven, 
in letters dus .

Kerk ontkent het niets
Nog een ander obstakel voor de 
Indiase cijfers is de katholieke  

alleen Afrikaanse edelstenen en 
Aziatische zijde, maar ook een 
andere cultuur, nieuwe kennis, 
en verrassende ideeën uit het 
Midden-Oosten en de Oriënt. 
Een van die ideeën betreft een in 
het Westen nog totaal onbekend 
getallenstelsel dat uit tien handige 
tekens bestaat. Het is iets waar de 
handelaren in India kennis mee 
hebben gemaakt en waarover  
de Indiase wiskundigen ook al 
hebben geschreven. De Arabische 
wiskundige Al-Khwarizmi nam 
het stelsel in 820 over. 
En zodra Leonardo erover hoort, 
ziet hij ook onmiddellijk in dat 
deze tien Indiase getallentekens 
veel meer mogelijkheden bieden 
dan de Romeinse cijfers die hij 
gewend is. 

Potje Romeins worstelen
Met Romeinse cijfers is het name-
lijk erg lastig rekenen. Optellen 
en aftrekken gaat nog wel, maar 
vermenigvuldigen doe je door 
herhaald op te tellen. Neem de 
som vier keer dertig. In Romeinse 
cijfers gaat die als volgt: 
XXX (dertig) en XXX is LX (zestig). 
XXX erbij maakt XC (negentig). 
Nog eens XXX erbij maakt CXX 
(120). Een manier van rekenen die 
ontzettend tijdrovend is. 

Vooral vermenigvuldigen was met Romeinse cijfers zeer tijdrovend 

Op je vingers natellen

Dat we een 10-tallig stelsel 
hebben, is natuurlijk geen 

toeval. Onze vingers zijn een 
eerste telhulp en daar hebben 
we er 10 van. Kijk maar naar 
kleine kinderen die leren tellen. 
Toch is het 60-tallig stelsel  
dat de Soemeriërs zo’n 5000 

jaar geleden gebruikten waar- 
schijnlijk ook ontstaan door op 
de vingers te tellen. Alleen dan 
op een afwijkende manier. Met 
de duim van de linkerhand tel  
je elk vingerkootje van de 4 
resterende vingers. Aan elke 
vinger zitten 3 vingerkootjes.  

Het totaal van 4 keer 3 op die 
hand is dus maximaal 12. Elke 
keer dat je tot dat totaal van 12 
komt, wordt dat op een vinger 
van de rechterhand bijgehouden. 
Dat kan uiteraard maximaal 5 
maar keer. En 5 keer 12 maakt 
totaal 60.

Geldhandelaren rekenden in de Middeleeuwen met  
fiches of stenen op rekentafels. De onwetende klant  

kon niet anders dan hun uitkomsten blind vertrouwen. In de 9de eeuw 
legde deze poster  

uit hoe je je handen 
kon gebruiken om  

te tellen.

In zijn Liber Abaci 
geeft Leonardo 
Pisano handige 
voorbeelden om 
met de nieuwe 
cijfers te leren 

rekenen. 

0 
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0 kerk. Die ontkent namelijk het 
bestaan van de nul. Dat komt 
doordat in de Middeleeuwen de 
kerk nog het wereldbeeld van 
Aristoteles aanhangt, waarin de 
aarde het centrum van alles is.  
De hemellichamen draaien in 
een cirkelvormige baan rond de 
aarde. God bestuurt het geheel, 
als buitenste laag. En aangezien 
God almachtig is, kan er dus niet 
iets buiten die buitenste laag zijn. 
‘Niets’ bestaat volgens de kerk 
niet. Volgens Aristoteles heeft 
God de wereld en het heelal zo 
perfect geschapen dat er gewoon 
geen ruimte is voor niets, voor 
leegte. Of, anders gezegd: het  
erkennen van de nul is pure gods-
lastering. 
Bovendien heeft de kerk een fikse 
vinger in de pap waar het om 
onderwijs gaat. Als straks  
rekenen voor iedereen toe-
gankelijk wordt door die 
nieuwe cijfers, gaat dat 
ten koste van de macht 
van de kerk. Dus wil de 
kerk ook om die reden 
de nul en de Indiase 
cijfers buiten de deur 
houden.

binnen de kerk. In 1277 oppert de 
Parijse bisschop Etienne Tempier 
dat God zo machtig is, dat hij 
zelfs een leegte, een vacuüm zou 
kunnen scheppen. Het is een idee 
dat regelrecht tegen de leer van 
Aristoteles ingaat en de stelling  
wordt in 1325 dan ook officieel 
verworpen door de kerk. Toch zet 
het de deur open naar een voor-
zichtige acceptatie van de lege 
nul. Tenslotte toont in 1643 de  
Italiaanse wis- en natuurkundige 
Evangelista Torricelli aan dat 
leegte wel degelijk kan bestaan. 
Hij vult een glazen buis met kwik 
en draait deze om. Het kwik zakt 
naar beneden en laat vervolgens 
boven in de buis toch echt een 
leegte achter. De ban lijkt te zijn 
gebroken. De leegte, het niets, de 
nul: langer kunnen ze gewoon 
niet worden ontkend.
Toch krijgen de Indiase cijfers  
pas met de verfijning van de 
boekdrukkunst grote bekend-

Robert Kaplan bestaat er zelfs in 
de negentiende eeuw nog angst 
voor de nul. Hij schrijft in zijn 
boek Het paradoxale niets over 
sultan Abdul Hamid de Tweede. 
Hij was verantwoordelijk voor  
de vreselijke negentiende-eeuwse 
Armeense massamoorden. En ook 
liet hij, zo beweert men, elke ver-
wijzing naar H2

O schrappen uit 

Descartes, Pascal, Newton, Fahren-
heit, Celsius en Kelvin verankeren 
met hun baanbrekende werk de 
Indiase cijfers in Europa en de 
rest van de wereld. De nul is vanaf 
dat moment niet niets meer. En 
de Indiase cijfers maken na een 
eeuwenlange strijd om hun  
erkenning voor altijd deel uit van 
ons dagelijks leven.

questhistorie@quest.nl

Wat de nul nog bedreigender 
maakt, is dat die onbekend was, 
en dus eng. Zo vullen cartografen 
de dan nog onbekende gebieden 
op hun zeekaarten vaak in met 
afbeeldingen van monsters. Die 
zijn net zo onbekend als het land 
of de zee die ze voor de kaartlezer 
verborgen houden. En minstens 
zo afschrikwekkend. Leegte staat 
gelijk aan het kwaad, en dat zou 
je over je kunnen afroepen door 
het te benoemen. Dus dat moet 
vermeden worden. 
Het is een beeld dat heel lang 
standhoudt. Volgens wiskundige 

heid in het Westen. Er bestaat 
voor 1450 wel al een vorm van 
boekdrukken, maar daarvoor 
moeten volledige pagina’s uit 
hout worden gesneden waarmee 
dan kopieën worden gestempeld. 
Johannes Gutenberg komt rond 
1450 met een nieuwe, minder 
tijdrovende en arbeidsintensieve  
methode: hij gaat drukken met 
losse letters. Zo wordt het maken 
van correcties veel eenvoudiger. 
En gaat het drukken van boeken 
sneller en goedkoper. Een lijvig 
boek als de Liber Abaci profiteert 
hier ook van. Ook al is dat pas 
ruim 250 jaar nadat Leonardo 
met zijn kroontjespen het eerste 
exemplaar met de hand schreef. 
Uiteindelijk verwerven de angst-
aanjagende nieuwe Indiase cijfers 
hun bestaansrecht wanneer de 
wetenschappers ze zo vanaf de 
zeventiende eeuw in de natuur-
kunde, wiskunde en astronomie 
gaan gebruiken. Geleerden zoals 

de scheikundeboeken die zijn 
land binnenkwamen. Hij was er 
namelijk van overtuigd dat het 
symbool stond voor ‘Hamid de 
Tweede is Niets.’ 

De nul mag blijven
Toch beginnen de houding ten 
opzichte van de nul en de leegte 
langzaam te veranderen. Ook 

Het erkennen van het getal ‘0’ 
werd gezien als godslastering 

Leonardo of  
Fibonacci?

De belangrijkste prestatie 
van Leonardo Pisano is  

de introductie van de Indiase 
cijfers in Europa. Die vervingen 
in 1202 de Romeinse cijfers. 
Maar echt bekend is hij toch 
vooral geworden met één reken- 
opgave uit zijn instructieboek 
Liber Abaci. Die opgave luidt: 
hoeveel nakomelingen produ-
ceert een stel konijnen binnen 
één jaar, wanneer het in hun 
natuur ligt om in één maand  
een nieuw paar te produceren? 
Als Leonardo het aantal konijnen 
per maand opsomt, komt hij op 
de volgende reeks: 2-3-5-8-13-
21-34-55-89-144-233-377.  
Een uitzonderlijke reeks. In de 
eerste plaats omdat elk getal de 
optelsom is van de 2 voorgaande 
getallen. Ten 2de blijkt de reeks 
ook in de natuur voor te komen: 
de schubbenspiralen van een 
ananasschil en een dennen-
appel, de spiralen van de pitten 
in een zonnebloem. Ze zijn allen  

 

in aantallen volgens deze reeks 
gerangschikt. En aangezien 
Leonardo ook wel Fibonacci 
(‘zoon van Bonacci’) werd 
genoemd, staat de cijferreeks 
bekend als de Fibonacci-reeks. 
Wanneer je inwoners van Pisa nu 
vraagt of ze weten wie Leonardo 
Pisano is, is het antwoord vrijwel 
altijd ontkennend. Bij de naam 
Fibonacci gaat wel een belletje 
rinkelen, maar dan vanwege de 
reeks getallen. Dat Fibonacci de 
Indiase cijfers waarmee wij nu 
allemaal rekenen introduceerde, 
is onbekend.

Ook de zaden  
van een tropische palm  
zijn opgebouwd volgens  
het vaste patroon van een 
Fibonacci-cijferreeks. 

Er was een natuurkundige, Evangelista torricelli, en 
een buis met kwik voor nodig om de kerk te bewijzen 

dat leegte en het niets wel degelijk bestonden. 

Algoritme De Perzische 
wiskundige Al-Khwarizmi 
schreef in 820 het eerste 
boek over algebra. Hij 
gaf zijn naam aan de term 
algoritme, een reeks van 
wiskundige instructies.
Want als je Al-Khwarizmim 
goed uitspreekt, klinkt 
dat als algoritme.   

BAnK rekenen werd 2000 
jaar geleden in india 
gedaan op een houten 
plaat. Daarop stonden 
kolommen en kiezelstenen. 
Die plaat, die vooral voor 
financiële transacties werd 
gebruikt, werd een reken-
bank genoemd. 

DigitAAl De oude grieken 
noemden hun vinger een 
‘digit’. Je vingers zijn 
telinstrumenten die je 
altijd bij je hebt. Daarom 
is het woord ook voor 
cijfer gaan staan.

AlgeBrA een Arabisch boek 

uit 820 met in de titel 
het woord ‘al-gabr’ was 
het eerste met wiskundige 
vergelijkingen. Al-gabr 
wordt als algebra nog 
steeds onderwezen.

CAlCuleren ‘Calculus’ is 
latijn voor kiezelsteen. 
Voor de komst van de 
indiase cijfers werd vaak 
met steentjes opgeteld en 
afgetrokken.

CiJfers De nul ontstond 
in india en kreeg de naam 
van ‘de leegte’: ‘sunya’. 
Dit werd door de Arabieren 
verbasterd tot ‘sifr’. Dat 
verklaart de herkomst van 
ons woord ‘cijfer’.

nul ‘nulla figura’ is 
latijn voor ‘geen getal’.

reKentAfel een rekenbank 
met poten eronder heette 
rekentafel. nog altijd 
moeten kinderen op school 
de tafels opdreunen.

WAAr HeB iK DAt eerDer geHoorD?

‘Ik ben eerst gaan tennissen  
en pas later gaan hockeyen,  

ik weet nog dat ik als kind fan  
was van steffi graf en gabriela 
sabatini. ik ben nooit echt bezig 
met idolen, maar ik weet wel dat 
zij indruk op mij maakten. Tennis 
stond altijd aan op de tv bij mijn 
opa en oma, en ik zat als kind 
vaak mee te kijken. ik vond het 
prachtig. Mijn moeder had het 
parfum van gabriela sabatini  
en dat een tennisster haar eigen 
parfum had, vond ik heel erg 
bijzonder. 
Naast tennis ben ik al vrij snel 
gaan hockeyen. Op een gegeven 
moment werd het te veel en 
moest ik kiezen. ik ben voor 
hockey gegaan. Na de districts-
wedstrijden kregen we een keer 
een video met daarop trucs en 
mooie acties van spelers uit het 
Nederlands elftal. Op die video 
stonden ook acties van Fleur van 
de kieft, dat was een opvallende 
verschijning met al die vlechtjes  
in haar haar. Zij was rond 1996 
mijn favoriet. later heb ik in laren 
en in het Nederlands elftal nog 
met Fleur samen gespeeld. Bij  
de heren was Teun de Nooijer  
mijn favoriet. Diep respect voor 
iemand die al zo lang aan de top 
van Nederland staat. al op zijn 
17de of 18de speelde hij op het 
hoogste niveau, nu is hij in de 30 
en behoort hij nog steeds tot de 
beste spelers van de wereld.’
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