
Wie π voor ‘t eerst berekende, hy sterft nooit!

V andaag wordt π-dag (‘pi- dag’) ge-
vierd. Vooral in Amerika, want
daar schrijven ze de datum net

andersom. Niet 14/3, maar 3/14, en kijk:
dan heb je de eerste drie cijfers van het
bijzondere getal π te pakken.
Dit jaar is het zelfs nog mooier. Schrijf je
het jaar erbij, op zijn Amerikaans, dan
heb je 3/14/15: de eerste vijf cijfers van
π! Echte π-fans keken natuurlijk van-
morgen ook nog even op hun klokje.
Om 26 minuten en 53 seconden over 9
(9:26:53) zagen ze dan nog eens 5 cijfers
erbij, want π = 3,141592653.... En je
moet héél lang wachten voor er weer
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z o’n jaar, met weer zo’n dag, komt.
Met die tien cijfers houdt het niet op: π
is wat wiskundigen een ‘irrationaal ge-
t al’ noemen. Dat betekent dat je π al-
leen ongeveer kunt kennen, omdat je
altijd weer meer cijfers achter de kom-
ma kan zetten én omdat die cijfers luk-
raak door elkaar staan.
Daardoor is π niet te schrijven als een
breuk van twee hele getallen: als zo’n
breuk (zoals 4/7) een oneindige rij cij-
fers achter de komma oplevert, zit
daar een patroon in. En net zo min is π
exact te bepalen met formules.
Toen de Oude Grieken dat be grepen,

schrokken ze zich een hoedje. Vooral
omdat die ondoorgrondelijke π hoor t
bij een vorm die juist schitterend een-
voudig is en die je meteen snapt: bij de
cirkel. π is de verhouding van de om-
trek (de lengte van de rand) en de dia-
meter van een cirkel. Zo knoopt π het
onkenbare aan elegante eenvoud.
Houden mensen daarom zo van π? Er
zijn films naar vernoemd en boeken;
een Japanner heeft de eerste 100.000
cijfers van π uit zijn hoofd geleerd; en
er zijn mensen die π-versjes maken,
zoals hierboven. Zie je hoe het werkt?
Margriet van der Heijden


