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Pr0f.dr.N.G. de Bruijn. 

Eindhoven. 
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- - - - - 

1 .  Inleiding. De voorafgaande stukjes over WOT(=Wiskundige Omgangs- 

taai) hadden het vooral over het samenspel tussen woorden en formules 

("Wees contextbewust in WOT, Euclides ; Grarnmatica van WOT, 

Eucl ides ; Van alles en nog wat over gebonden variabelen, 

Euclides . Dat is nu minder de bedoeling; we zullen het 

meer hebben over het gebruik van het gewone Nederlands in de wiskunde, 

en over de voetangels en klemmen die daarin liggen. We doen dat in een 

aantal opmerkingen met weinig samenhang en nogal varisrende diepgang. 

2. ~outieve zinsbouw. In het wiskunig ~ederlands worden vaak dezelfde 

fouten gemaakt als in het gewone Nederlands. "Door x=5 te nemen blijkt 

dat c > 2". De constructie met "door te ...I1 eist dat het weggemoffelde 

onderwerp van het eerste stuk bijv. "we" in "we nemen x=5") tevens 

onderwerp van de hoofdzin ("er blijkt dat c > 2") is, en dat is aller- 

minst het geval. Vergelijk: "Door de deur van slot te laten kon de hond 

ontsnappen". Verbeterde vormen: "Door x=5 te nemen zien we in dat c > 2". 
I1 Doordat de deur van slot gelaten was kon de hond ontsnappen". "Door de 

deur van slot te laten gaf ik de hond gelegenheid te ontsnappen". 

3. Taal en metataal. In het wiskundige taalgebruik is er meestal een 

scheiding aan te brengen tussen de echte wiskundige taal (WOT) en de 

taal waarmee we over die wiskundige taal of over het wiskundige bedrijf 

spreken. Vermenging van taal en metataal is onduidelijk, lelijk en ge- 

vaarlijk. 

Een afschrikwekkend voorbeeld: "Als je voor n de waarde 2217 mag 

nemen, heeft een cirkel met straal 7 de omtrek 44." De tweede helft 

van de zin is taal, de eerste metataal, want het zegt iets over de 

bereidwilligheid waarmee de meester een oppervlakkigheid van de leer- 

ling door de vingers ziet: een ingewikkelde gedachtenkronkel overigens. 

Als je voor n de waarde 2217 mag nemen kan je voor de omtrek evengoed 

44 + 5000 ( 7 n  - 22) krijgen, en dat getal is negatief, a1 "mag" je het 



dan ook a l s  positief beschouwen. Er komt geen eind aan dit soort onzin. 

Niet alle vermerrginp, van taal en metataal willen we uitbannen. 

Een wiskundige zin kan bijzin zijn in een hoofdzin die bewijsaanduiding 

aandraagt. "Door.. . zien we dat a > b". Op de stippeltjes kan staan bijv. 

"stelling 5 toe te passen", "voor x het getal 2 in te vullentl, "goed over 

de figuur na te denken". Bij a1 deze zinnen is de mededeling a > b correct, 

ook onafhankelijk van onze overwegingen. Dat was met die omtrek 44 niet het 

geval ! 
2 

Nog een stijlbloempje (het gaat over de formule y = 3x - 2). "Als we 

voor x het getal 3 invullen, is y=25" is een vermenging van taal en meta- 

taal. Het wekt de indruk dat wiskundige waarheden van ons gedrag afhanke- 

lijk zijn. Beter is de metataalzin "Als we voor x het getal 3 invullen 

gaat de betrekking over in y = 25". 

Irritant is het woord "oplossing" dat zowel in taal als in metataal 

gebruikt wordt, met sterk verschillende betekenissen. 

4. Meervoudige interpretaties. Probeer zinnen steeds zo te stellen dat ze 

alleen op de door de schrijver bedoelde wijze zijn terug te lezen. Een 

gruwelijk voorbeeld: "Piet heeft veel ervaring, maar ik ken meer op dit 

onderwerp gespecialiseerde wiskundigen". Een paar betekenissen: (1) ik 

ken er meer dan Piet, (2) ik ken er die het meer zijn dan Piet het is, 

(3) de wiskundigen die ik ken zijn meer op dit onderwerp gespecialiseerd 

dan de wiskundigen die Piet kent, (4) Piet is een 0.d.o.g.w. maar ik ken 

ook nog andere o.d.o.g.w.'s, (5) Piet kent g.w.'s, maar degene die ik ken 

specialiseerden zich meer o.d.o.,(6) ik ken g.w.'s die meer 0.d.o. gericht 

zijn dan Piet dat is. 

5. Volgorde binnen een zin. In het Nederlands kunnen vele zinnen wat volg- 

orde betreft omgegooid ("ge;'nverteerd") worden. De zin "ik zie hem morgen" 

staat in de gewone volgorde, met het onderwerp voorop, maar kan worden ge- 

inverteerd tot "morgen zie ik hem", en tot "hem zie ik morgen". Inversie kan 

aan een zin een andere kleur geven, vooral doordat andere zinsdelen worden 

benadrukt. Een voorbeeld hebben we bij implicaties. De zin "q is positief 

als p > 1 "  heeft een andere klank dan de geinverteerde zin "als p > 1 is 

q positief". De geynverteerde zin wordt duidelijk als implicatie opgevat: 

(p > I) * ( q  > 0 ) .  De niet-geynverteerde zin zaait twijfel, want deze vorm 

wordt ook we1 gebruikt om gelijkwaardigheid (p > 1 @ q > 0) uit te drukken. 



Denk maar eens aan hef  gebruik S i j  definities als It driehoek PQR 

beet gelijkzijdig 31s PQ=QR=RPtt. 

Het is sterk aan te raden implicaties steeds de vorm "als A 

dan B" te geven (het woordje "dan" kan vaak achterwege blijven) , 
a1 was het alleen maar om dezelfde volgorde als die bij A 4  B aan 

te houden. 

6. Samentrekking. In het Nzderlands kunnen vaak twee zinnen tot 

GGn kortere worden samengetrokken. "Ik heb een boek van Hardy" 

en "ik heb een boek van Littlewood" kunnen worden samengetrokken 

tot "ik heb een boek van Hardy en een boek van Littlewood" maar 

niet verder tot "ik heb een boek van Hardy en Littlewood". Hoever 

we1 en hoe ver niet meer kan worden samengetrokken, is niet alleen 

een kwestie van taalkunde en logica, maar ook van andere conventies. 

"Jan en Kitty zijn getrouwd" betekent vaak dat Jan met Kitty getrouwd 

is, maar wanneer een moeder over haar volwassen kinderen spreekt be- 

doelt ze iets anders. 

Uit deze voorbeelden is duidelijk dat het in de wiskunde met 

samentrekkingen oppassen geblazen is. "Als A dan C" en "Als B dan C" 

gaan samen nog we1 tot "Als A en als B dan C", maar het gaat niet 

verder tot "Als A en B dan C". 0 schrik, het wordt "Als A of B dan C". 

Is het verwonderlijk dat we met omzetting van "en" en "of" naar con- 

junctie en disjunctie grote moeite hebben? 
2 Vraag: voor welke u is u =pu? Sommigen antwoorden: "als u=O of 

U=Ptl, !I als u nu1 of p ist', maar anderen zeggen "als u=O en als u=ptt, 

t t ~ p l o ~ ~ i n g e n  u=O en u=prt, "oplossingen 0 en p". Het is allemaal niet 

erg, zolang je maar nict automatisch "en" door A ,  "of" door v vertaalt. 

Maar in deze chaos is het geen wonder dat velen grijpen naar de houte- 
2 It rige vraag "wat is de oplossingsverzameling van u =pu? Zelfs deze vraag 

is nog niet goed gesteld, want wie zegt dat u de onbekende is en niet 
2 p? Beter gewoon "10s u op uit u =putt, met de afspraak dat "oplossen" 

betekent "oplossingsverzameling aangeven". 

7. Populaire taal. Pas ermee op: populaire taal is vaak minder beveiligd 

tegen dubbelzinnigheid dan "nette" taal, en het mengsel van beide talen 

is n6g gevaarlijker. Schrijf bijvoorbeeld niet "het paar getallen dat..." 
I1 i.p.v. de weinige getallen die...". 



Ook bij meer officigle taal kunnen zulke dubbelzinnigheden 

optreden. Bijv.: "Dezz functies hebben verschillende afgeleiden". 

Betekent dit het oppervlakkige ''ze zijn een stuk of wat keren 

differentieerbaar"? 

8. Ouderwetse taal. In het wat oudere geschreven wiskundig Nederlands, - 
(maar ook in het huidige gesproken wiskundig Nederlands) vindt men mys- 

terieuze woorden als zeker, bepaald, gegeven, onbepaald, vast, verander- 

lijk, willekeurig, bekend. Meestal zijn zulke woorden bedoeld om de slecht 

zichtbare contextstructuur met suggestieve termen te draperen. Als bij een 

limietdefinitie achteraan hangt "en hierin is E willekeurig" dan is we1 

duidelijk dat er een al-kwantor in had gemoeten, maar de plaats daarvan 

blijft duister. Iets soortgelijks geldt voor "zekere x" als aanduiding 

van existentie. De meeste van deze mysterieuze woorden zijn schijnadjec- 

tieven: ze zijn gehecht aan bijv. een letter x terwijl ze in feite op een 
II 

gehele situatie slaan. Zo is bijv. de mededeling dat x een gegeven getal 

is"op te vatten als de aanwijzing dat men bij de beantwoording van vragen 

niet buiten de context van de variabele x behoeft te treden. M.a.w. het 

is de opdracht: "druk alles in x uit". Of ook: "beschrijf wat je zou doen 

als x werkelijk gegeven was". 

E r n  voorbeeld van geheel zinloos gebruik van het woord "gegeven" is: 

"Stelling. Voor elke rechthoekige driehoek ABC (met rechte hoek in C) is c 

gegeven door c = $7 

9. Lopen. Wiskundige taal was vroeger sterk kinematisch gekleurd. Als x 

een regle variabele was zei men: "x loopt van m naar +m". Ook zei men 

dnt van somrnatieindices. De moderne wiskundige taal is statischer. Toch 

blijven er zinswendingen in leven als "Als x naar oneindig gaat, gaat 

e-x naar nul" . 
Het "lopen" van x staat een goed inzicht in het begrip "variabele" 

in de weg. Een letter heet een variabele als we het recht hebben er dingen 

voor te substitueren. Voor een winkelbedrijf is "de klant" een variabele, 

die voorkomt in zinnen als "elke klant heeft recht op een gratis stuk zeep". 

Hiervoor kan bijv. mevrouw Jansen worden ingevuld. Dat mevrouw Jansen 

ftloopt" en misschien een beetje "verandert" heeft hier niets mee te maken. 

10. Waarde. Ook dit woord behoort grotendeels tot het ouderwetse taalgebruik. 

Is er verschil tussen p en de waarde van p? Wanneer gebruiken we eigenlijk 



het woord "waarde", en is er reden om dat gebruik a£ te schaffen? 

De overbodigheid van het woord "waarde" blijkt uit het feit dat 

men het alleen bij getallen gebruikt. Bij punten gebruikt men nog we1 

iets dat er op lijkt (de plaats van P ,  de ligging van P) maar bij mo- 

derner wiskundige begrippen is er niets van terug te vinden. Men spreekt 

bijvoorbeeld rustig over de elementen van een groep en nooit over de 

waarde van een element. 

Soms probeert men het woord "waarde" te gebruiken om verschil tussen 

taal en metataal aan te duiden. Men spreekt in de metataal over "de letter 

p" en in de taal over "p" of "het getal p". En men bedoelt de laatste 

twee als men "de waarde van p" zegt. Een verschil tussen "p" enttde waarde 

van p" is niet te bespeuren. 

Het woord "waarde" komt in allerlei samenstellingen voor. "We geven 

aan x de waarde 3" betekent "we vervangen x door 3". En "voor elke waarde 

van x" betekent hetzelfde als "voor elke x". 

Soms zegt men "geef nu aan x een bepaalde waarde", zonder te zeggen 

welke. Hiennee wordt dan ook niet veel gezegd. Het betekent een soort 

geruststelling: voorlopig zullen we de x-context niet verlaten. Wat in- 

gewikkelder is het wanneer eerst een variabele x en dan een variabele y 

wordt ingevoerd, en tenslotte aan x "een bepaalde waarde" wordt gegeven. 

Er is ook een soort substantief "waarde van xu, en dat is niet het- 

zelfde als de m m  "de waarde van x". Dat substantief wordt gebruikt om 

te wijzen op het domein waartoe de variabele x bij de introductie werd 

beperkt. Met "waarde van x" wordt dan bedoeld "getal uit dat domein". 

Men zegt bijv. "twee waarden van x". Tegen dit substantief geldt het 

bezwaar dat de x hier metataal is. Het is dan ook veiliger om te spreken 

over een "waarde van de letter x". 

Erg verwerpelijk is: "voor elke waarde van het reele getal x", want 

dat geeft het misverstand dat een variabele iets is dat a1 maar verandert. 

"Het reele getal x" is in WOT de naam van een wiskundig object, en daarbij 

past de term "waarde" niet. W21 acceptabel zou misschien zijn: "voor elke 

waarde van de reele variabele x". Maar waarom zouden we dit zeggen? "Voor 

elke reeel getal x" is korter, hoewel ook niet geheel zonder bezwaar (zie 

s 1 1 ) .  

Ook een zin als It nu heeft x de waarde 5" is gemakkelijker zonder 
It waarde" te f ormuleren. 



Iets heel anders dan "waarde van de letter x" is het substantief 

"waarde van de functie f" in de betekenis "element van het beeld van f". 

Ook de naam "de waarde van f in het punt a" levert geen moeilijkheid; 

in gesproken taal is dit prettiger dan "f(a)" omdat die haakjes zich 

zo lastig laten uitspreken. 

Afgezien van dit gebruik bij functies zouden we moeten proberen 

om de wiskunde (om een modekreet te gebruiken) waardevrij te maken 

(maar niet waardeloos) . 

1 1 .  Een x. Dit is iets vreemds. In het algemeen wordt x als een naam 

gehanteerd, maar op andere plaatsen is het piotseling een substantief: 

"elke x", "tenminste GGn x", "twee x-en", "de x met.. .I1. In deze ge- 

vallen betekent het namaak-substantief x hetzelfde als het substantief 
II waerde van de letter x" dat in 310 werd genoernd. 

Laten we proberen dat substantievelijke gebruik van x terug te 

drukken. Op een paar plaatsen zal het we1 een hardnekkig leven leiden, 

bijv. bij het uitspreken van subscripten van kwantoren. We kijken even 

naar dit laatste, met als voorbeeld 

In de natuurlijke taal kunnen we zonder gebruik van x zeggen "voor elk 

regel getal geldt dat zijn kwadraat groter is dan -I", maar als x2 > - 1  

wordt vervangen door (x4+x3-x2-x+1) > -I krijgen we aardig de hik van 

de betrekkelijk voornaamwoorden. De wiskundige kan die x niet goed missen, 

maar heeft moeite met het uitspreken in natuurlijke taal. Redelijk Neder- 

lands, hoewel langademig, is: "voor elk regel getal geldt, als zo'n reeel 

getal door x wordt voorgesteld, dat (x4+x3-x2-x+l ) > -1". Als je dit doet 

in een geval met enkele kwantoren achter elkaar, rijst het de pan uit. In 

het Engels gaat het zo aardig met "for every real number, x say, we have...". 

We kunnen dat in het nederlands rustig overnemen:"voor elk regel getal, 

zeg x, geldt dat.. .I1. Wat meer in telegramstijl schrijven we: "voor elk 

reeel getal (x) geldt dat ...If. In een volgend stadium laten we die haakjes 

om de x ook nog weg, en nu lijkt het ineens of "regel getal x" een substan- 

tief is geworden, want waar zou die x anders bij kunnen horen? Om dit laatste 

misverstand bij leerlingen weg tenemen is het goed eerst de meer correcte 

langademige formuleringen te gebruiken, cn daarna pas de korte. 



~ i j  dit voorbeeld met IR hadden we het substantief ,"regel getal" 

ter beschikking. HOE nu met bijv. 'x r A 
? Zeg dan maar : "voor elk element 

(x) van A geldt.. .". 

12. Eloeten. Alle waarheid is gedwongen, alleen de leugen is vrij. Het -- 
gebruik van het woord "moet" om de waarheid te onderstrepen is dus over- 

bodig (zoals "als x > 5 is dan moet x > 0 zijn") . Soms is het gevaarlijk, 
omdat het zo dicht komt bij verplichtingen die worden opgelegd aan de 

lezer en niet aan de mathematische objecten. "Om de convergentie te be- 

wijzen moeten we...". In zulke gevallen speelt mee over welke hulpmiddelen 

we geacht worden te beschikken! Soms staat een slordig beruik van "moeten" 

dicht bij het verwarren van een implicatie A * B met zijn omgekeerde B ;=. A. 

Zoiets als: "Ik moet B bewijzen. De enige stelling daarover zegt A * B. Wil 
dus B dan moet A". Dit laatste kanvoortkomenuit de volgende gedachtenkronkel: 

"Men wil mij B laten bewijzen. Om dat te doen ga ik mezelf de plicht opleggen 

A te bewij zen" . 

13. Mogen. "Wij mogen aannemen dat ...It. Dit is een ingewikkelde aangelegen- 

heid. De situatie is als volgt. We willen B bewijzen, en we zeggen dat we A 

"mogen aannemen". Dit kan bijv. doordat A en B met parameters behept zijn. 

Laat A = A(x), B = B(x) en laat er bij elk getal x een getal y zijn met 

A(y) A (B(y) e B(x)) . Om nu V B(x) te bewijzen is het voldoende om 
X 4 

V (A(x) + B (x)) san te tonen. Voorbeeld: neem voor B(x) de uitspraak x + I  2 
X 

2 x, voor A(x) de uitspraak x 2 0, en neem y = I x l  . 

14. Betekenen. Een zin als "Dit betekent dat wij schade lijden" is een 

soort implicatie. Gebruik in de wiskunde het woord "betekenen" liever 

niet op die manier. Gebruik "A betekent B" in de betekenis "A wordt, is 

of was gedefinizerd als B", desnoods no8 als "A cs B" maar niet als A * B. 

15. Het grootste deel. ItA,B,C verdelen een koek. A krijgt het grootste 

deel". Pas op en zeg liever "A krijgt het meest". Soms bedoelt men nl. 

met "het grootste deel": "meer dan de helft". 

16. Telwoorden. Bij een woord als "twee" is het vaak niet duidelijk of 

het taal dan we1 metataal is. "Twee verzamelingen A en B voldoen aan ...It 

bedoelt meestal niet A=B te verbieden! In zulke gevallen is het metataal 

en het betekent: de twee letters A en B laten we verzamelingen voorstellen. 



 wee" slaat op het aantal letters en niet up het aantal verzamelingen. 

In de volgende opgave is het anders bedoead: "Twee personen A en B ver- 

delen honderd gulden. A krijgt evonveel als B. Hoeveel krijgt A?" Niemand 

zal rekenen op het antwoord "honderd gulden als A=B, en anders vijftig". 

Minder duidelij k is het bij "twee evenwijdige lijnen". "Evenwijdig" 

is geen echt adjectief bij "lijn", maar hoort bij "lijnenpaar", en dat 

heet in de wandeling "twee lijnen". Hoe recht de lijnen ook zijn, taal- 

kundig is het krom. 

Er wordt vaak vreemd met telwoorden omgesprongen. In een schoolboek 
It lazen we: De diagonalen van een rechthoek verdelen elkaar in 4 gelijke 

delen". Deze constructie betekent in het Federlands dat de eerste diago- 

naal de tweede in 4 gelijke delen verdeelt, en omgekeerd. Men vat "Jan 

sloeg Piet en Piet sloeg Jan" ook niet samen in "Jan en Piet gaven elkaar 

twee klappen". 

17. ~oorschrift. Deze spottende benaming duidr de stijl aan waarbij 

formules 26 achter elkaar geplakt worden dat steeds de staart van een 

formule tegelijk als kop van de volgende fungeert. Dat dit moeilijk- 

heden bij zinsontleding geeft wordt duidelijk als we het in gewoon 

~ederlands proberen: "Jantje schopte Pietje liep huilend naar mamma 

gaf Pietje een koekje werd direct door Pietje opgegeten". 

Geaccepteerd doorschrift is a = b = c met de bedoeling a=b en b=c 

te zeggen, en meestal tegelijk op a=c te wijzen. Het betekent dan "a=b 

en b=c dus a=ctt. Iets dergelijks doet men met a 2 b > c. Zinsontleding 

geeft hier geen moeilijkheden. Er is overigens ook geen last met zins- 

ontleding bij a > b I c, hoewel dat bij menigeen de griezels over de 

rug doet lopen. 

Een afkeurenswaardig modeverschijnsel is het doorschrift met im- 

plicatiepijlen A + B =+ C + ll om aan te duiden "A * B, en B + C, en 

C =, Dlt. Het heeft het voordeel van de transiviteit (zoals bij = en bij 

> )  maar er is een ontledingsmoeilijkheid. Als A,B,C proposities zijn 

dan zijn A ==. B en B 3 C het ook, en daarom hebben ook A 4 (B ;., C) en 

(A + B) * C betekenis. Wat moet nu A p+ B a C voorstellen? 

Lelijk, maar niet onoverkomelijk. Veel erger is dat men (en dat 

geldt voor veel schoolgebruik) A =+B 4 C + D  schrijft en die serie 

"A * B en B * C en C .;r, D" helemaal niet bedoelt. Wat men bedoelt is: 
A, dus B, dus C, dus D. En om bijv. D te concluderen mogen behalve 

C ook best A en B gebruikt worden, en eerder opgedane kennis ook nog 



wel. Met de implicatie C 6 D heeft het weinig te maken: En wie zich 

eenmaal aangewend heeft om het pijltje als "dust' te lezen, kan moei- 

lijk leren wat nu eigenlijk een implicatie is. 

Vroeger hadden we het teken . ' . voor "dus" in gebruik, maar het 
schijnt dat de een of andere commissie dat uitgebannen heeft, naar ik 

hoorde omdat . ' .  symmetrie zou suggereren. Op dezelfde gedachte door- 
gaande had men ook het minteken door -+ moeten vervangen! 

Doorschrift is meestal luiheid. Nog wat voorbeelden: "Voor elke 
11 0 x -, y + 1 is.. . "Nu is b = sin 72 het enige getal met.. .It. "Omdat 

It p het kwadraat van a = c + 1 is, ... . Schoolleerlingen ziet men 
we1 schrijven 3 x 5 = 15 + 2 = 17 - 8 = 9. Dit kan we1 in gesproken 

taal, want dan werken adempauzes als scheidingstekens. Ook kan men 

het zien als de conversatie met een rekendoosje: alles wat direct 

rechts van een gelijkteken staat wordt door het doosje geleverd, de 

rest door de bediener. 

18. Nodig en voldoende. - Wie deze woorden gebruikt, realiseert zich 

niet altijd wat het allemaal in de argeloze lezer kan losmaken. Het 

staat in verhand met de metataaluitdrukkingen "nodige voorwaarden", 

"voldoende voorwaarde". Zeg in plaats van "Nodig en voldoende opdat 

A is dat B" liever "A is gelijkwaardig met B" of "als A dan B en om- 

gekeerdft . 
Het "dan e.n slechts dan A wanneer B" is onnatuurlijk omdat de 

component "slechts dan A wanneer B" lelijk Nederlands, en de component 

"dan A wanneer B" geen ~ederlands is. W21 Nederlands, maar ongebruike- 

lijk, zijn "A als en alleen als B", "A als B en alleen dan". 

Spreek in geen geval over "de" nodigen voldoende voorwaarde. Het 

bepaalde lidwoord "de" is misplaatst. 

19. Eenduidig bepaalde objecten. Zeg nooit: "er is een eenduidig bepaal- 

de x t- A met B(x)". Dat "eenduidig bepaalde" hoort niet bij x maar bij 

het predikaat B. Zeg liever "de voorwaarde B(x) bepaalt x eenduidig in 

A". De bedoeling is meestal dat deze letter x ook verder gebruikt gaat 

worden. Er gebeuren dan eigenlijk verschillende dingen tegelijk, nl. 
It i y t A I B(y) ) heef t precies GEn element. Noem dat x". 



20. Teminologie kiezen. Wie een adjectief kiest om een wiskundige 

eigenschap uit te drukken moet niet naar overbelaste woorden grijpen. 

E r  zijn nogal wat adjectieven die ook gebruikt kunnen worden om onze 

eigen relatie tot een wiskundig object aan te duiden, zoals bij: een 

gewone functie, een bekende reeks, een lastige betrekking, een triviale 

oplossing, een gecompliceerde afbeelding, een onbekende constante. Het 

moet worden afgeraden zulke algemene adjectieven voor 6i5n wiskundig 

begrip te reserveren. Op oningewijden komt dat vaak verkeerd over: 

een gewone differentiaalvergelijking, een bijzondere oplossing, een 

normale ondergroep, de bekende term, een regelmatige kettingbreuk. 


