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1 '&at is WOT? WOT is de Wiskundige OmgangsTaal die we schrijven en 
spreken. dat mengsel van woorden en formules dat voor de buitenstaander 
abracadabra is. WOT is niet gemakkelijk te ontrafelen, want flarden keiharde 
wiskundige taal zijn erizr dooreengeklutst met losse beschouwingen over die 
taal, en met suggestieve afkortende spreekwijzen van verschillende aard. WOT 
kent veie diaiecten, is rnodegevoelig, en is steeds na Pen of twee generaties 
duidelijk veranderd. Kortoni: W07'  is een levende taal. 
De wiskundige farmules zijn vrij goed gereglementeerd en worden door velen 
als ideale wiskundige taal beschouwd. Er is de neiging om steeds meer met for- 
mules te zeggen wat ook in gewone woorden gezegd kan worden. Dat heeft 
voordelen van manipuieerbaarheid en overzichtelijkheid. maar het maakt ook 
veel stuk. 
Wanneer wiskunde ontaardt in formule-manipulatie last men de wiskundige 
smaak en de toepasbaarbeid aan. Met leidt tot isolationisme. De stukken die 
zieh niet gemakke!ijk in formules laten persen worden hinderlijk en lelijk ge- 
vonden en liefst gauw afgeschaft. Na enige tijd krijgt men lijk : er zijn alleen 
nog maar formules. (Een ander voorbeeld van een 'self-fulfilling prophecy' is 
de opvatting dat alle meetkunde met vectoren gedaan kan en rnoet worden: 
wat niet in dit beeld past wordt als oucle rammel opzij gezet). 
De neiging tot verhoogd formulegebmik is misschien toe te schrijven a m  het 
feit dat er in WOT buiten de formula nog zo weinig gereglementeerd is. 
Men heeR gem helder beeld over vefgang van wat in woorden wordt gezegd 
naar de vertaling in formules. volg vodt men zich alleen bij formules 
veilig. 
Een akelige bijkomssighei dat de rnanier waarop men zich van formules 
beclient nog steeds anvol is ("elukkig maar', zegt ieder die we1 eens 
een werkelijk volledige presentatie van wiskunde in formules heeft gezien). 
In het bijzonder gel& dit voor wat we in dit artikeltje bespreken: de beschrijving 
van context. Og dit gebied is WOT aan een opknapbeurt toe. 
V66rdat we beginnen een waarschuwing. Om de context te beschrijven worden 
hier symbolen gebruikt. Die zijn niet bedoeld als pleidooi om ook deze zaken 
naar de formule-wereld te verschuiven, maar alleen om ze kort en duidelijk 
voor te stellen. Is dat eenmaal gedaan, dan is het niet moeiiijk meer om de 
symbolen door gewone woorden te vervangen. 



2 Wat is cwrw.t-r? Alles wat in WOT wordt gezegd, elke mededcling, elke vraag, 
elke opdracht, staat in de een of anderc context. Wie die context niet kent, 
kan de tekst zelf niet begrijpen. 
Er zijn twee duidelijk verschillende soorten van dingen die men moeb weten om 
een stuk tekst te kunnen lezen. Eerst ztjn er de wsorden en symbolen hie in bet 
verleden gedefingerd zijn. Wij zullen die niet tot de context rekenen. Wpt we 
we1 de context noemen valt weer in twedn uiteen: 

a )  dr op dl1 ogerthlik geldige vuriubelen, elk met een beschrijving van hee soort 
ding Qat ze voorstellen. 

b) dr o p  dlf ogenblik grllige onderstellingen. 

'het kwadraat van log(x c 2) is kieiner dan 2 ~ ' .  (1) 

De dingen die in hea verleden gedefinieerd zijn, zijn kennelijk 'kwadraat van', 
Yog', 'kleiner dan', '2', 's', ' i '  en de productworming '2n'. Een variabele 
is kennelijk x, de soortbeshrijving kan .r E ER geweest zijn. Er zijn misschien 
n C e s  variabelen ~p dit ogenblik in levsn, die toevallig in de zin ( I )  niet voor- 
komen. Verder zullen er we1 onderstellingen zijn gemaakt die garanderen dat 
x + 2 in het dornein van de logarithme ligt. En er zijn natuurlijk nog mwr 
onderstellingen geweest. anders zou ( I )  niet waar zijn. 
In een wiskundige beschouwing (bijv. binnen een bewijs) kan de cc.!itext 
gedurig wisselen: er komen variabelen en onderstellingen bij, en er worden 
variabelen en onderstellingen afgedankt. Het eerstgenoemde wordt meestal 
netjes in een afzonderlijke zin aangekondigd: 'laat y een r&l getal zijn', 
'we nemen nu eerst aan dat p > q'. Maar het afdanken treft men in WOT nooit 
a m !  Het is als met huwelijken: trouwerijen worden uitvoerig aangekondigd, 
echtscheidingen worden niet geadverteerd. In schriftelijk WOT kan men nog 
iets zien aan de indeiing in zinnen, alinea's, paragrafen, hoofdstukken e.d., 
en aan de 'layout' van 'stelling', 'bewijs', enz. Men kan dus zeggen dat de 
context gesuggereerd wordt, maar niet aangegeven. 
In allerlei stukjes wiskunde is het plezierig (leerzaam, overzichtelijk) om de 
context duidelijk aan te geven. Men kan dit doen als volgt: onderstellingen 
duidelijk omlijnen met een rechthoek, en met een vertikale streep langs de 
kantlijn aangeven over welk stuk van de tekst de onderstelling werkt. Met het 
invoeren van variabelen doen we hetzelfde, maar ter onderscbeiding doen we 
Ret met driehoekrn i.p.v. rechthoeken. Het worden vlaggen waarvan de ge- 
noernde streep de stok is. We zullen ze cw~rt,.\-t~lcr~~rrl noemen. 

Wezenlijk is dat bij afvoer van variabelen en onderstellingen het principe 
'last in first out' wordt gehuldigd. Het werkt als een stapel: nieuwe variabelen 
en onderstellingen komen boven op de stapel, en bij afdanking wordt er van 
boyen af weggehaald. Dit brengt met zich met: dat we een 'geneste' structuur 
krijgen (dit woord is gevormd naar aankiding van een nest schalen of pannen). 
Het kan er uit gaan zien als in de bijgaande figuur aangegeven. 



IF- 

Na het invoeren van een vlag kan er een heel stuk tekst 
komen vbbrdat er weer een vlag wordt opgericht of afge- 
dankt. In veel gevallen is het eenvoudiger: dan wordcn dc 
vlaggen direct nli elkaiar ingevoerd, de contsxt blijft l a n p  
tijd constant, en alle vlaggen worden tegelijk afgedankt. 
In zulke gevallen kunnen we de context in een regel schaij- 
ven, zoals in (2) zal gebeuren. Daar hebben we de teksten 
niet in de vlag gezet maar rechtsonder aan de stok. 

3 We nemen eens een voorbeeld. We lezen ergens de opgave: 'Van gegeven 
rede getallen x en y weten we dat y < x < 5 en x + y > 8,  
32 r x2 + y2 < 50'. 
Wat betekent eigenlijk 'geegven'? Als er had gestaan 'Van de rGle getalien 
x en y is gegewen dat ... h a s  er precies hetzelMe bedoeld. Het betekent dat 
gevraagd wordt om binnen de context 

af te leiden dat 32 < x2 + p2 < 50. De vraag wordt dus binnen de context 
gesteld en het antwoord wordt binnen de context verwacht. 
Laat ons het even doen. We redeneren bijv.: als y 5 0 was, was (wegens 
.u + y > 8) ook x > 8 en dat kan niet, wegens x < 5. Dus y > 0. Nu verder 
0 < y < 5 , 0  < x < 5 ,  x2 < 25, y2 < 29, x2 + y2 < 50, en ook 2(x2 + y2)  = 
= ( x  + Y ) ~  + (x - y)2 > 64, dus x2 + y2  > 32. 
Wat is hier gebeurd? We zijn begonnen met de context uit te breiden tot 

en binnen deze nieuwe context hebben we een tegenspraak afgeleid. Doordat 
in (3) een tegenspraak is afgeleid, kunnen we zeggen dat in de context (2) is 
afgeleid dat y 0 niet waar is, dus y > 0 .  De rest van het verhaal speell 
zich weer in de context (2) af. 
Het had heel goed zonder de omweg over (3) gekund, maar ons doe1 was tc 
laten zien hoe de contextuitbreiding en inkrimping werkt. 

4 Een ander voorbeeld: "Gegevera is een reeel getal a; 10s de vergelijkinl 
x2  - x + a = 0 opv. We hebben Cen contextvlag, in woorden te beschrijver 
door 

'laat a een reeel getal zijn' 

en binnen die context wordt de vraag gesteld wat de verzamelin~ 

is, en het antwoord wordt binnen die context verwachr. 



5 'Van het reek gelal t 1s gsgeven da! 3.u + 4 = 37. Bepaal x'. Wat is nu 
het goeds antwoord : 'i = 1 l '  of 7 1 1 l j ' ?  Wie zlch aangeleerd heeR om de op- 
gave te vervangen door ' l o s  in R de vergelijking 3x + 4 = 37 op', en dat weer 
door 'Repaal de oplc~ssingsverzameling van 3x + 4 = 37', komt op ( I  1) te- 
reclsr. Maar men komt op het antwoord '.u = 1 I '  uit door de opgak:: op te 
vatten a h  de vraag 'wat is x', gesteld binnen de context 

waarbij Ret antwoord binnen die context verwacht wordt. 
Mnak: het veel uit welke opvatting juist is zolang de 11 maar tevoorschijn 
komt'? Voor het gevoel van velen is het taal bruik nieb nauwkeurig 
vastgelegd om bet versshii te maken tusxn de genoemde opvattingen. 
Als over:gms de opgave in plaats van 'Bepaat x' had bevat 'Wat is x?' was bet 
antwoord ' 1  l '  ook acceptabel geweest. Pijnlijk, omdat we de leerlingen met 
veet moerle (en misschien met weinig overtuiging) hebben bijgebracht dat 11 
en ( I 1 ) totaal verschillende dingen njn. 

6 Ook definiries staan binnen een context. Dia i s  belangrijk, want vele defi- 
nities zijn condiiion~d, d.w.z. ze zijn alleen maar van kracht als zekere voor- 
waarden vervuld zijn. Als voorbeeld noemen we de middelloodli~n van de 
punten A en B. Daarblj is verondersteld dat A # B. De context is dus 
kdig: 'laat A een punt zijn', 'laat B een punt zijn', 'understel A # B'. 
neer later eens over de middelloodlijn van P en Q wordt pesproken, dient men 
na te gaan of P en Q punten zijn, en of P # Q. 

7 Het zojuist gegevm voorbeeld laat zien hoe er ianer een beroep gedaan worjt 
op iets dat geschreven staat in een andere context. De oude variabelen worden 
doof nieuwe dingen vervangn, en er moet worden nage aan of ze van het goede 
soort zijn en of ze vsldoen aan de voorwaarden die in de oude context aan de 
oude variabelen werden gesteld. 
Wet ging h~e r  over het gebruik van vroegere definiries, rnaaa ook op vroegere 
uirspraken kan een dergelijk beroep worden gedaan. Elke uitspraak waarbij 
de context is vermeld kan later gebruikt worden. Het is daarbij beslist niet 
nodig cia! die uitspraak van een uithanybord 'stelling' was voorzien. Men kan 
bijv. vaak putlen uit uitspraken die binnen het bewijs van stellingen zijn ge- 
daan, mits men maar ~p de context let. We zagen a1 dat de context ook binnen 
een bewijs veranderlijk is. 

8 In de 'rnoderne' wiskunde hebben we geleerd om de combinatie 'context + 
uitspraak' te vervangen door een uitspraak gevuld met kwantoren en im- 
plicaties. Men kan bijvoorbeeld Be mededeling 'in de context (2) geldt 32 < x2 + 
i- y2  < 50' omwerken tot 

Contextbewusten zullerr zeggen dat dit niet hoeft. Alle conclusies die uit 



(4) getrokken kunnen worden, kunnen ook direct uit de contextschrijfwijze 
worden gehaald. Die past bij de natuurlijke taal, en we hebben. niet zoiets als 
de in (4) zo sterk verschillendc kkandeling van al-kwantoren en implicaties. 
Liefhebbers van logische symbolen zullen waarom L der mr text pfaten 
als het met (4) ook kan? Smaken verschill r de contextbewustcn boeken' 
een duidelijk winstpunt als er conditione ies in het spel zijn. Nemun we 
als voorbeeld : 

Dia mag niet worden omgezet in 

ti, W (.Y > 3 logjxZ - I )  > O), 

want !og(x2 - 1) > 0 is niet voor elke x mn propositie! Als bijvoorboeld 
s = O is tog(.v2 - I )  niet gedefinieerd! Wie probeert voor deze ==. een w 
heidstafel te maken loopt dan ook vast. 
Dit voorbeeld doet inzien dat "1s . . . dan' niet altijd met * kan worden be- 
schreven. "Jilant (5) laat zich uitstektnd omschrijven met: 'als x een r&l getal 
r 3 is, dan is log(x2 - 1) > 0'. 
Terzijde merken we op dat velen de viaggn in (5) liever tot eCn vlag muden 
willen samenvatten : 

Daar is weinig bezwaar tegen. 

9 Er is duidelijk behoefte aan goede standaardzinnen voor op- en afvoeren 
van variabelen en onderstellingen. Het is niet moeiiijk daarvoor een goed 
systeem ae ontwerpen maar het is een grote kunst het te verkopen. 
Laten we voorlapig niet zo optimistisch zijn om te hopen dat men op  grote 
schaal de moeite zai willen nemen om ket afdanken van variabelen en onder- 
stellingen aan te geven. Maar ha t  ons we1 proberen de introductieervan duide- 
lijker te beschrijven. 
Het vervelende is dat iets als 'stel x > O', 'laat x > 0' op twee verschillende 
rnanieren bedoeld kan zijn. Het kan zijn een onderstelling over een x die al 
eerder was ingevoerd, maar her kan ook aanduiden de driehoekige vlag 'laat x 
een positief getal zijn'. Om te weten welk van de twee bedoeld is, zou men moe- 
ten nagaan of er in het voorafgaande ergens een x was ingevoerd die nog niet is 
afgedankt. Maar doordat het afdanken nooit wordt aangegeven, is dat een 
lastige kwestie ! 
Het beste is om zolang er geen algemeen aanvaarde afspraken zijn, zins- 
wndingen te kiezen die misverstand uitsluiten. Wij noemen er enkele: 

Voor de rechthoekige vlag (onderstelling): 
'onderstel x > 0'. 'neem aan .u > 0'. 

Voor de driehoekige vlag (introductic: van een variabele, ook 



we1 declarutie genoernd): 
'neem s > i)', 'voer in x 0' 

Soms loopt de context met erachtetgepiaatste tekst blj elkaar in &n zin al: 
Dan 1s de zinswending 'als x > 0 dan is . . .' dubieus want het kan zowel de 
rechthoekige als de driehoekige vlag betekenen. Duidelijk rechthoekig, maar 
Panger IS:  'als aan r > 0 voldaan is dan is . . . '. Voor de driehoekige vlag is 
hcel bevredlgend : 'voor eike x > 0 . . .'. 
:8e .7hnsvdendingen 'stel x > 0'. 'zij x > O', 'laat x > 0', 'voor x > 0 rs . . .' 
zijn heel gebru~kelijk, maar ongeschikt. Ze maken niet duidelijk welke vlag 
hier gehesen wordt. 

10 Is a1 di; vlagvertoon geschikt voor gebruik op school? Misschien we1 een 
beetje, hier en daar. Misschien kan het helpen om te laten zien wat een 'varia- 
bele' is. Maar de bedoeling van dit artikel is niet om de vlaggen voor school- 
gebruik aan te paten.  De werkelijke bedoeling is om aan te bevelen de vlaggen 
~n het achterhoofd te hebkn b i ~  Aet t, reken en schrijven van wiskunde, en de 
keuze van het taalgebruik daardoor te laten leiden. 
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