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1. In een vorig artikeltje (Wees conaextbewust in WQT, Euclides blz. 7) werd de 
afkorting 'WOT' voor 'wiskundige orngangstaal' ten tonele gevoerd. In dat 
arnikeltje hadden we hea over 'context'. Wet zal nu over heel wat anders gaan, 
nl. over de zinsbouw in WOT, d.w.2. over de grammatica. 

2. De grifmmatioa van een levende taal zit vol voetangels en klemmen. Wordt 
het ons in afgeronde vorm aangeboden zodat we het 'alleen maar even hoeven 
te leren'? Allerminst. Zou dan WOT, dat mengsel van woorden en fomules, 
niet nog een graadje lasriger zijn? 
We hoeven niet zo somber te zijn. Wat in WOT wezenlijk is, is grammaticaal 
erg eenvoudig. Maar zodra we proberen van WOT redelijk prom te maken, 
krijgen we met de hele grammatica van de natuurlijke taal te maken. 

3. Bij dit llaatste een voorbeeldje. Met zinnetje ' I  halveert het iijnstuk A B '  is ons 
wiskundig even lief ltls de gei'nverteerde vorm (die bijv. in bljzinnen voorkomt) 
'I her tijnstuk AB halveert' en even lief als de lljdende v o m  'het lijnstuk AB 
wordt door 1 gehalveerd'. We zullen doen of a1 deze zinnen hetzelfde zijn. Lie- 
ver gezegd: we beschouwen een eenvoudige maar hsuterig klinkende taal 
WOT en daarbij relaties naar twee kanten: aan de ene kant naar fraai proza, 
aan de andere kant naar de door de tall inangeduide wiskundige zaken. Deeerste 
relarie is hoofdzakelijk het terrein van taalkundigen, de tweede hoofdzakelijk 
van wiskundigen. We doen er verstandig aan ons voorlopig te beperken tot de 
toveede relatie. Dit wil niet zeggen dat die taalkundige kant vergeten mag wor- 
den. Er kurnen alleriei kwesties bij die juist voor het schoolonderwijs belang- 
rijk zijn. Om een voorbeeld te noemen: iecier moet leren om de ontkenning 
van een ingewikkelde zin te bouwen en om ontkennende zinnen correct te inter- 
preteren. Wet zou geen kwaad kunnen in de wiskundeles taaloefeningen met 
wiskundig materiaal te houden! 

4. k a a r  wat is WOT nu eigenlijk precies? Wat WOT van andere talen onder- 
scheidt is dat jbrmules (eventueel l o se  letters) als zinsdelen kunnen optreden, 
en zelfs als gehele zinnen. We zullen spreken overfiwmulaire zinsdelen. Maar 
rekenen we alles wat er in een wiskundeboek staat tot WOT? Laat ons eens 
proheren een soort indeling te maken. We treffen aan:  



De kcrn:inncn vormen de harde kern van WOT 7 c  ~locn  ccti~c v,~\knndigc 
uitspraken. Voorhedden . ' ( 1  > h'. 'hct sni-jpunt van / en t ~ t  l~gt  h1nnt:rl de c ~ r -  
kel C". Over dit soort ?innen kan men een sericu7e prarnm:rtic;~ g;l;ln hc.;chri,- 
yen. Om eCn idee te gecen u.elke zinnen we kern~inncn nncnictl. leggcn \fc &it 
het urtspraken zijn die in formules mogen voorkomcn .Ah u e  sprckc~i o\,cr de 
veri.nuncling tian alle .Y die aan . . . voldoen. mag op dc \ r i p p e l ~ p  ecn kern7in 
SL~.I:I. I-!ierurt 7icn we dat de  volgende zin geen ker-nrin i c :  'l);tar > 5 is 
log .v > 0 en cltis .Y E V'. 
C ' o r ~ / r ~ u t i a ~ i i i ~ - ~ ~ ~ t ~ r ~ ~ i ~  :inncrr zegpen dat er een lettcr \\circlt  i n p o c r d  (hijt, 'laat 
k ten gehee! getrrl voorstellen') of een understelling nordr gemaakt (hijv. 'we 
ondersteilen dat . . .', en o p  de slippeltjes komt de ecn o f  iindcre kern7in). 
Drfinic'r~ritk zinrierr voeren een nieuw symhilol of ccn r~icuu \\oordyehruik in. 
omschreven in ternien van hestaiinde begr-ippen Ri l \  '\re kortrn : ( ( I  t h -c 
-t c + d) af tot .s'. 'cen prGmgelai is ecn ~ e h e e l  getal dat reen echtc delcrs hcelf' 
Arsqirnw~it~r~~nrIr  ~.irtrien doen heweringen die met ; ~ ~ p ~ r r i c n t c n  gcst;iaTd u-nrden. 
Rijv.: 'Door stelling 25 toe te passen o p  tjirichot:k PQ.4 lien we dat . .' en o p  
die stippeltjes konit er een kernzin. 
Overige ;innen. Hieronder valt een grote hoeverlhcld materi:ial v;ln 7ecr ver- 
srheiden aard.  Somrnige zinnen hebben tot doel 'Ian re gevcn Nnt de schrijver 
van plan is ('Deze stelling la1 in het volgende hnofasfuk cen rol gaan spelcn'). 
Er  zijn zinnen die kernzinnen o p  vage wijze omschriJ\en ('tictzelfile geld1 voor 
driehoek PQR') of gehcle stukken tekst vervnngcn ('ecn dcrpeliik henijs kan 
voor het peval p < O gegeven worden'). Dan ziin er rlog opgaven ("hereken 4'. 
'bewijs dat r > 3'). soms in de vorm van een vrang ( ' l c  tr t- h > W'). 

5 Met de ruhrlek 'over~ge nnnen '  zullen w e  ons nlet be71phouden Laten we 
ze maar nlet tot W O T  rekenen. al bevatten ze d m  ook vddk weer Sormula~re 
stukken of stukken die kernz~nnen 71ln Ook de 'drglli'nenter~ndc nnnen '  zul- 
len we voor lop~g burtensluiten We kunnen on\ o p  het standpunr qtellen dat 
een a n  als ' u ~ t  stelllug 25 \oigt n 4 h' moet worden verkangen door de  kern- 
7in 'a < h' met een voetnoot d ~ e  7egt dat d ~ r  uli 9tell1ng 25 volgt 

6 Over contextaangevende 71nneti 1s in ons vorlge ctukje 'Wees contextbewust 
in WOT' het een en ander gezegd Het is belangrljk daarvoor een goed spraak- 
gebruik te hehben. maar g rammatmle  nioedijkheden komen er n ~ e t  aan te pas 

7. Moeilijker lijn de deh ie rende  zinnen. Hoe moct cen definitie worden pe- 
bouwd. Mag je zoniaar alles definicren? 
Merk eerst op dat definierende ~ i n n e n  er vaak als kern7innen uitzicn Met 'Een 
ruit is een vierhock' is geen definitie bedoeld. maar met 'Een ruit is een paral- 
lellogram waarvan de diagonalen loodrecht o p  elkaw staan' misschien u-cl. Het 



is verstandig af te spreken dat di'linierende 7innen duidcii-jk als mdanig hcr- 
kenhaar moeten zijn (het voorpluatscn v;ln de a;~nk<)ntf~ping 'tlclinitic' 1s af- 
doende, maar er zijn ook anderc midtlelcn). 

8. Wanneer we een groot aantal definities hcki.jkcn v:klr her op dirt cr vcrschil- 
lende soorten zijn. We onderscheiden cr vicr. 
a .  Naantsdejkiric.s. Een nieuwe n;ram OI' ecr~ nleu* s\-mhool 11 ordt  ingevoerd : 
'Het snijpunt van de zwaarteti.inen van drichoek .1M' Irorclt her maarrcpunt 
van die driehoek genoemd'. De nieu~ie nwm i s  'bet r\saartcpunt \ a n  ciriehock 
ABC.  Het valt op dst er poror~w/ers .1. R. C' rijn. Later kan ook met a ~ ~ d c r c  
letters P. Q. R de naam 'het zwaarlepunt van driehock PQR' norden gehan- 
teerd. Men kan zeggen dat de definitie pegeven is  in dc context 'laat .4B('ec.n 
Jsiehoek zijn'. (Nog lang kan ruzie gemmkt uordcn over dc \ r;r;ig d h i e r  ct!n 
dan wel drie variabelen zijn opgevoerd). 
In dit voorbeeld bestond de naam uit een ctel ~ o o r d e n .  in;iiir lict kan cvcn- 
goed een letter zijn (bijv. 'de halve omtrek can een c~rkel met \traal I stcltcn 
we door n vocrtr'). eventueel me! aangeplnkte variabclcn ( ' I - '  - \ - I .  + I. kortcn 
we af tot Ax. y)'). 
b. Szrh~~unticfiiefi~ritiP. Een nieuw suhstantief &ordl ingevcwrd (ol'aan ecn be- 
kend substantief uit de 'volkstaal' \;cordr cen \j isktrndyc hctckcnis pcgeven). 
Men kan woorden ciefinieren, zoals 'r-uit'. 'cirkel'. m;mr oc,k ern grocp \.;In mwr 
woorden kan a h  substantief worden inpevoerd: 'k\vadratischc vorm'. 'grote . 
cirkel' (op een boll. 'loodlijn op m'. 'drier \,an k'. 
c .  Kernzindefinitie. Hier wordt ecn kernzin (meestal met parameters) inpevoerd. 
die nog niet eerder beaekenis had. Voorheeld: 'We zeggrn dar t r  r h (mod i n )  

als a - b deelbaar is door m'. Dc nieu\vc kcrnzin is '11 1'1 (mod n i ) ' .  Een an- 
der voorbeeld: 'We zeggen dat o en h ondcrlinp ondeelbaar zijn ;%Is . . .'. Hier 
is 'a en b zijn onderling ondeelbaar' de nieuwe kernnn. 
d .  Ae+ectiefdefirtitic. N u  wordt een nieuw adjectief ingcvocrd. 'Ecn gehecl ge- 
tal Reet even wanneer het deelbaar is door 2'. Hierin is 'even' her nieuwe adjec- 
tief. Daardoor is bi,jv. het nieuwe substantief 'even genal' bruikbaar peworden 
zonder dat daar weer een definitic vonr nodip is. 

9. Zijn er geen andere typen van definitics dan deze vier'.' En zi"jn dcze vier echt 
verschillend? Dat is maar een kwestic van opvatting: zolnnp dc taal nict kei- 
hard vastligt is het niet zo duideiijk. Men kan bijvocwbecld volhoudcn clat 
adjeetiefdefinities verkapte substantieliielinities zijn. invoering van hct adjoc- 
tiof 'even' dient eigelijk alleen maar orn het suhstantief 'even getal' in te voeren, 
want ook de zin 'k is even' is met dat substantief te heschrijven. Waarom we 
dan de adjectiefdefinite afionderiijk hehben genoemd'! Omdat adjectieven zo 
gumcnkkelijk hanteerbaar en ook stapelbaar zi.jn ('pclijkhenigc rcchthoekigc 
drichoek'). We zeggen ouk gemakkeli.jker 'mi.in fiets is grocn' dan 'mi,in fiets is 
een groenfiets'. 

10, Het klassificeren van definities leidt ertoe dat \;cc ook maar vier pramma- 
tiarle categorieh hanteren : 



I k  pramrnatrca kan n u  heel eenvoudig uorden. althans in vergelijking met g 
wone taalkundige granma!ica. Wc behoeven niet te zeggen hoe een kernzin g 
bouwd is. want kernizinnen worden via detinities ingevoerd en later eenvoud 
herhaaid, met namen ingevuld voor de parameters. We hebben ten aanzien va , 

die gedel'iniierde zinnen alleen de plicht ervoor te zoryen dat ze duidelijk he 
kenbdar zijn, ook nog nadiit voor de parameters langere r~arnen zijn ingevulc 
We iaten tc  meestal een beetje lopen als zinnen in de huis-tuin-en-keukentaa 
dat hesft allerlei voordelen, maar een plicht is he1 niet. Als de zin geheel formc 
h i :  is hebtbt.11 we met grwone taal trouwens ook niets te maken! 
Ndasc. de ~nogelijkheid om via deiinities nieuwe kernzinnen te maken, zijn t. 

nog esn aanral regels (zie $14) die aangevcn hoe uit aanwezige bestanddele 
nieuwe zinnen kunnen wordekl gebouud. 

I 1 .  K~rnzinrxn vormen de hardc kern van WOT, maar wie een wiskundeboel 
opensiaar. kumt heel weinig zinneri tegen die in hun geheel kernzinnen zijn 
Voor een deel is dat gekomen doordat het lelijk gevonden werd om zinnen me+ 
een formule te beginnen. Daarom zet men vaak in het begin van een zin infor. 
mark over de afleiding. Soms is dat nogal inhoudloos: 'we zien nu dat . . .' 
'we have . . .'. Dat zijn aanwensels van hetzelfde soort als 'met twee woorder 
spreken'. 'he[ nmoie handje geven'. 

12 We zeiden a1 tlat we niet hoeven te zeggen hoe kernzinnen eruit zien, wan1 
bet zijn eenvoud~g de rinnen die we in zinsdel'iniiies believen te schrijven. Maar 
om precies dezrlrdc rrden hchoeven w ook niet te zeggen hoe namen, substan- 
tieven en adjecaieven eruit zien. Alleen: deze onverschilligheid legt ons we1 de 
plicht op ervoor te zorgen dat bij dcfinii3utde zinnen duidelijk blijkt welk van 
de vier soorten deflnities bedoeld is. 
Helemiiril vrij om ae tlefiniiren wat we willen zijn we ook weer niel. We moe- 
ten denkcn aan de ontleedbaarheid: het rnoet van elk stukje WOT onomsto- 
telijk vasistaan op weike hefinilks het een en ander terug te voeren is. Dit maakt 
dat we niet mogen toestaan dar zenzelfde ding twee keer wordt gedefinieerd, of 
dat er jets wordt gedefiniierd dar v i a  vastgelegde WOT-constructies a1 interpre- 
teerbaar was. (Voorbeeld: je mag niet 'cr is niet groter dan h' definieren als je 
a1 esrder had gedefinieerd wat 'u is groter dan h' betekent). 

1.3. D~scussies over een taal kunnen nlet altijd in de taal zelf worden gehouden, 
daarvoor heeft men dc ~ g .  metalrial. De taal waarin we WOT bespreken zullen 
\&c METAWOT noemen. Schrijvendc in METAWOT zullen we de zinnen en 
zinsdelen uit W07'  door letters voorstcllen. Kernzinnen zullen we voorstellen 

< - 
door ;. .,. .,, . . . . substantieven door I{. /I,, I{,, . . . , adjectieven door 
0. 0, .  0,. . . . , en namen door ~a t i jnse  letters. 



In WOT zelf is het hee! pebruikelijk om letters (en langere formules) als namcn 
te hebben. en in het deel van WOT dat men 'iopica' noemt zi.in ook kern7inncn 
letters of forn~ules. Wij substantieven is  zoiets niet gehruikcli.jk. ma;tr WOT 
wordt bruikbaarder wanneer we he: we1 gnan docn. (Er zijn sporcn van itanuc- 
zig: algebrai'ci korten vaak lange suhstantieven af. hijv. 'commuctatieve ring 
met eenheidselement' toe ' C R M F .  En er is 'plat WOT' waarin mcn spt.rekt , 

over 'een j*' als men bedoeid .een rrcci petal' in ecn gevnl waarin I de voor dt 
hand liggende letter is). 
In METAWOT zullen n e  het teken : : gebruiken voor 'is em' .  We schrijven 
bijv. C : : kernzin. p : : substantief. 0 : : adjectief. N + h : : naam. 

14. We geven nu een paar voorbeelden van taalregels 
{ i )  Ais o : : naam en /j : : substantief dan is 

-7 is een p : : kernzin 

We zullcn zo'n kernzin cen f ~ ~ ~ ~ ~ r i i i ~ . s ~ i r i n o e m e n ~ e n .  en door r i  : voorstellen. Dus 
3 : positief gcral, 1.; : reeel getal. enz. De formulering van ( I )  is oppcrvlakkig. 
want we wilEen cr : ,'I' aRIeen als kernzin toelaten uanneer er een subs~antiet ' /~, 
is waarbij a1 vaststaat dat a : /1, en dai elkc j j  een Ij, is. 
(ii) Als /3 : : substantief dan i s  

de kiasse van alle p's : : naarn. 

Laat ons het linkerlid door /I' voorstellen. Dus W = Ireeel getal)'. enz. 
De omgekeerde pill kunnen we gebruiken om uit de klasse het substantief te 
rnaken, bijv. establishment1 = lid van het establishment. We kunnen nu in 
plaats van a : f i ook schrijven a E P' en in plaats van N E K nok ( I  : KJ.Dit 
laatste naakt  dat we met gemak substantieven in fonnules kunnen gebruiken. 
We hoeven niet eerst een letter voor de klasse in te voeren. m:wr kunncn met 
het substantief blijven werken. Voorbeeld : 

vs : parabool . . 

en op  de stippeltjes staat bijvoorbeeld dat de as van s loodrecht staat op  de top- 
raaklijn. 
( i i i )  Als a : : substantief, en als de klasse r f  precies een element heeft, dan is 

de a : : naam 

(~4s a onzijdig is zeggen we natuurlijk 'het 2'). Voorbeeld: de positieve ~ ~ o r t e l  
van .us + x = I .  Overigens ziet men hoe verwarrend WOT kan zijn. want veei 
namen die met 'de' beginnen zijn op  andere wijze gevormd. In 'de som van a 
en h' is 'som van a en b' geen substantief! De naam 'de som van a en h' is in 
een definitie ingevoerd. en kan in WOT dan ook niet grammaticaal ~ n r d e n  
ontleed. 



( iv)  Als : : kcrnzin tian 1s 

niet ; : : kern~in.  

( v )  Als 2 ,  : : kernzin en ;? : : kernzin dan is 

als <, dan ;S, : : kernzm. 
I 
i 

15. In $14 deden we maar ecn greep,ie uit do taalregeis. De meer interessante 
I-egeis zijn dcgenc uaa rb~ j  gebonden variabeien een rol spelen. rnaar daar gaan 
we nu niet op  In Aileen merken we op dat het constructies zijn die in de gewo- 
ne krai met dingen als brtrekkeiijke voornaamwoorden worden uitgedrukt. i 

i 

cen contextaangewmcle m. Fn .tis /I . substantiel: en u eerr heschikbare let- 
ter. d m  15 

ren contextadngevende rin Dre I m  uoh geschseven worden als: 'laat 1 een P 
t r j i r '  Blnntn de nu ge~)pcnde context fungeerl 1 als sen naam. 

I 

17. In $3 sprakei~ ~c al over her onrwerken van W O T  tot redelijk proza. Qaur- 
hlj hun1lt.n ue d~ngerr dorn d ~ e  ue desgewenst uok we1 tot raalregels van WOT 
/oudiw kurrnen 1naLr.n Opt'tllcnd IS de terrninologiz gekoppeld aan h c ~ r  Als 
b~~\oorher ld  e r n r n d  I1c.r \ubsr,~nt~rt 'bulgpunt v m  een nlgebrazsche kromme 
k' r\.ingcvoc~d. I m  meti iL1tcl ronder terdere tottlxht~ng spreken over 'krom- 
me met drrc iruigpuntcn'. h hcclt een buigpunt'. 'hadr butgpunten' (0 arme 
Nederldnder\ nact hut:, ccuu tpr .ti~g\t om het lcrkecrde gesiacht te gebrulken!) 

I X .  Her gangbare W07'  hcefl v i ~ l  rzhoonheldsibuten. Denk a m  de verwarrend 
cele versch~ilendr consrructies \~aal- in het sirnpele woordje 'is' optreedr. En aan 
de vek con~truciich met onbepaaid lidwoord. We moeten vaststellen dat 'een 
punt' in WOT niet ats naam fungceri. maar als onderdeel van iets als een exis- 
tentieuitspraok of univcrselc uirspraak. Veel constructies met onbevaald lid- 
uoor r i  riJn aileen vow de goedc verstaander duldelijk. Het zou verstandig zijn 
om W O P  s a t  op %c kalelateren. Wat oude constructies eruit, wat nieuwe erin, 
c m  LO lo[ eel1 vlrkkeiore tual le kornen. Eaten w e  een dergelijk schone taal 
WOT' noen-ten Het is nog te I rvrg om die helemaal vast te leggen, maar niet 
tc vrocg o m  cr eisen vocw te Il~rrnulrrcn: redelijk klinkend, gemakkelijk schrijf- 
en leesbaar. glashelder. vrij viln dubbrlzinnigheden. Zouden we dit ooit berei- 
ken'? Natuurlijk niet. duarvoor- zi.jn die eiscn te subjectief. Maar we zijn op de 
goede keg: het WOT van vandaag is duidcii~k helderder dan dat van een eeuw 



geleden. Jammer is alleen dat de wiskundige parvenu direct van 'plat WOT'over- 
gegaan is naar 'bekakt WOT'. Dit laatstc i.4 pehennicrkt door overmatig ge- 
bruik van logische en verzanielinpsthcoretischc ~~otar ics  op plaatsen waar dat 
best gemist kan worden. 
Voor onderwijsdoeleinden is het van groor belanp aandaclrt te gevcn aan dc 
vertaling van volkstaal naar correct WOT. Her hekaktc WOT helpt daar niet 
veel bij. Als men op  tijd een heetje energie in WOT hiid pestoken was die be- 
hoefte aan verzamelingstaal e t  misschien nooit geholncn! 

O p  14 septemkr is Fred Goffree. lid van de redaktie van EUCLIDES. gepro- 
moveerd tot doctor in de sociale wetenschappen op  een proefschrifi. getiteld: 
Eeren onderwiizen met wiskobas. ondemijsontwikkelingsonderzoek 'Wiskun- 
de en Didaktiek' o p  de pedagogischc akademie. 
Een uitgebreide bespreking hopcn wij in de loop vitn deze jaargang op  te nemen. 
E4n steelling (nier de /aatsru) ~ ' i l l m  wjj u nip! onlkoi~kw : 
Hei onderwijs in de smrirric~k. wmr garti guhruik ,gcv~rrmkt mug wr&n van 
rekenmachien~es. is wrgdijkhu~~r ntet sc . l i r~~ f i~ r t rk * r~~~ i~ .c .  ~tuarhii he, gehrtrik van 
een vulpen ofh lpen  nier is loegcsraart. 
Wij wensen Fred van harte geluk met deze promotie. 

De redaktie 

tenaatisnale Wiskunde 
Twee Nederlanders hebben een prijs behaald bij de Zlc Internationale Wiskun- 
de Olympiade 1979 te Londen. Freek Wiedijk uit Den Burg kreeg een tweede 
prijs, en Jan Koen Annot uit Veenendaal een derde prijs. Aan deze Olynipiade 
namen 166 leerlingen van het V.W.O. uit 23 landen deel. De leerlingen kregn 
in twee zittingen van 4 uren in totaal 6 wiskundige vraagstukken voorgelegd. 
De wedstrijd vond plaats in het Westtield College van de University of London 
op  2 en 3 juli 1979. Elke deeinemer kon maximaal 40 punten behalen. De 8 
deelnemers met 37-40 punten ontvinpen een eerste prijs. de 32 scholieren met 
29-36 punten een tweede. en de 42 deelnemers met 20-28 punten kregen een 
derde prijs. Een scholier uit Vietnam ontving ecn schoonheidsprijs voor zijn 
oglossing van opgave 3. 
De resultaten van de Nederlandse deelnemers waren : Jan Koen Annot 22 pun- 
ten, Harry Bruning 10 punten. Jos van der Bijl 17 punten. Hugo Cramer 18 
punten, Carel Faber I I punten. Payl Louis lske 8 punten, Jan Luuk Roelfsema 
1 1  punten en Freek Wiedijk 33 punten. In het ofiicieuzc landenklasscment 
kwam Nederland met 130 punten op de Ik plaats. Dit klnssement werd aan- 
gevoerd door de Sovjet Unie (767 punten). Roemenie (240 punten) en West 
Duitsland (235 punten). 


