
• Bijdrage • . • . Even verder vond ik nog een wiskundig woord: 
mediante (fig. 2). 

Mediageniek 
wiskundeonderwijs* 

Heleen B. Verhage 

Bij de voorbereiding van deze lezing ben ik om te 
beginnen in het woordenboek gaan kijken wat het 
woord mediageniek eigenlijk betekent. Niet geheel 
tot mijn verbazing bleek het er niet in te staan. (Ik 
keek in de dikke van Dale van 1970). Media vond ik 
wel, dat betekent stemhebbende explosief (bdg). 
Het is een vakterm uit de fonologie. 
Ik keek verder op de bladzijde of er iets van mijn 
gading bij was. En met succes, want vlak na media 
stond mediaan, een woord met een verrassende 
rijkdom aan betekenissen met een wiskundig ka-
rakter(fig. 1). 

1. mediaan' (<Lat.), bn., gelegen evenwijdig met of 
vddr de as t.o. waarvan de ligging bepaald wordt. 

II. mediaan', I. v. (m.) (medianen), 1. zwaartelijn in 
,en driehoek; - 2. (statistiek) de verticale lijn die een 
scheve) frequentieverdeling zodanig in tweeën verdeelt, 
lat de door de curve ingesloten oppervlakken aan belde 
djden ervan aan elkaar gelijk zijn, zodat de kans dat 
en waarnemingsgetal links of rechts van deze lijn valt 
elijk is; - 3. lettersoort ter hoogte van elf punten, 
le grootste der zogenaamde broodietters, in grootte op 
le dessendlaan volgende; - ook als maat: deze regels 
varen anderhalf mediaan korter (v. Looy); - II. o., zeker 
brmaat van drukpapier, groter dan gewoon formaat: 
in cm is klein mediaan 40 x 53; groot mediaan post 
13+ x 56+ ; druk mediaan 47 x. 56; groot mediaan 
7 x 61; dubbel klein mediaan 54 x 80; dubbel groot 

'nediaan 60+ x 92; —ader, v. (m.), middelader van 
le arm; —letter, v. (m.) (-s); —lijn. v. (m.) (-en), lijn 
lie ondersteld wordt het lichaam overlangs in twee gelijke 
leien te verdelen; —papier, o. 

Figuur 1 

medlan'te (It.), v. (-n), 1. (wisk.): de mediante van 2 
reuken is een breuk, waarvan de teUer de som der tellers 
'n de noemer de som der noemers is. De medante van 

en Ijs = '/ ;- 2. (muz.) derde trap van de toonladder. 

Figuur 2 

Leest u De mediante van 318 en 215 = 5113 vooral 
niet als 3/8 + 2/5 = 5/13, want die vlieger gaat niet 
op. Uit het breukenonderwijs heb ik wel begrepen 
dat veel leerlingen dol zijn op het uitrekenen van 
medianten... Het blijkt dat de mediante van twee 
breuken altijd tussen die twee inligt. Wanneer u dat 
voor het algemene geval uitschrijft, komt er wat 
algebra om de hoek kijken. 
Bij medium vond ik eindelijk wat ik zocht: naast de 
betekenissen 'het midden', 'oplosmiddel', en 'per-
soon door wie geesten of bovenaardse krachten 
zich openbaren' stond er ook 'hulpmiddel'. Media-
geniek stond er dus niet in, maar mediamiek weer 
wel: 'betrekking hebbend op, werkend als of ge-
schiedend door een medium' (in de betekenis van 
spiritistisch persoon). Maar daar gaat het vandaag 
verder niet over. 
Intussen heeft u van mij de eerste praktische tip 
gehad: laat de leerlingen eens wat woorden opzoe-
ken in woordenboek of encyclopedie. Zoals u zo-
juist gezien heeft, kan dat aardige resultaten ople-
veren, want de vele betekenissen van het woord 
mediaan en de toevallige ontdekking van mediante 
waren toch wel verrassend. Enkele suggesties voor 
woorden om op te zoeken: modus, gemiddelde, 
variabele, functie, integraal, differentiëren, sym-
metrie, hoek, draai, straal, cirkel, bol, enzovoort. 

Terug naar waar ik het eigenlijk over wilde hebben: 
media. Dat betekent dus hulpmiddelen. Toch is dat 
niet de eerste associatie die ik bij het woord media 
heb. Ik denk dan vooral aan: dé media, audiovisue-
le media en tegenwoordig ook: nieuwe media. Laat 
ik eens op een rijtje zetten wat voor media we zoal 
hebben. Op sommige ga ik in het vervolg van mijn 
betoog nader in. 

* Lezing gehouden op de studiedag van de NVvW, zaterdag 29 
oktober 1988 te Bilthoven. 
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Mijn lijstje media: 
- Schoolbord en krjtjes, schoolboeken en schrif-
ten; 
- rekenmachines; 
- attributen om vast te houden en te laten zien, 
bijvoorbeeld modellen voor ruimtemeetkunde; 
- materialen om mee te experimenteren; 
- verbruiksmaterialen voor knippen en plakken en 
dergelijke; 
- lees- en bronnenboeken; 
- overheadprojector; 
- audio-visuele media: video, film, geluidscassette, 
diaprojector; 
- dé media: radio, televisie, krant, tijdschriften; 
- computers met bijbehorende apparatuur (o.a. 
OHP en viewer); 
- Nieuwe media: beeldplaattechnologie, interac-
tieve video. 
Met dit lijstje heb ik geenszins de pretentie volledig 
te zijn. Het gaat er mij in de eerste plaats om, 
duidelijk te maken dat ik het begrip media ruim wil 
opvatten. 

Waar treffen we die media nu aan? In het Wl2-l6 
project hebben we om dat probleem op te lossen 
een nieuw woord bedacht, namelijk wiskundewerk-
lokaal. We denken dat het een goede zaak is als 
voor wiskunde ook een traditie zou ontstaan dat 
het een vak is waarbij je hulpmiddelen gebruikt en 
experimenten doet. Om in de stemming te komen, 
leid ik u aan de hand van enkele dia's het wiskunde-
werklokaal binnen (fig. 3, 4 en 5). 

Figuur 3 We treden liet wiskundeiverklokaal binnen  

ALLEMAAL 
VERHOEKEN 

£ 

Figuur 4 Hei wiskundeiterklokaal ziel er aantrekkelijk uit. Er 
hangen een paar mooie affiches aan de muur, bijvoorbeeld hei 
affiche 'Allemaal vierhoeken' dat is uitgegeven door de Werk-
groep Vrouwen en Wiskunde. 

Figuur 5 In liet wiskundewerklokaal zitten ook leerlingen, die 
zijn bij voorkeur bezig. 
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Nu we toch in dat wiskundewerklokaal zijn, wordt 
het tijd zelf ook iets te doen. Ik nodig u uit om met 
mij uit een vierkant vouwblaadje de uitslag van een 
regelmatig viervlak te vouwen. We doen dit op z'n 
Japans, volgens de eeuwenoude papiervouwkunst 
die origami heet. De vouwinstructies staan in f1-
guur 6. 

...... 

Figuur 6 

Er is nog een andere manier om viervlakken te 
vouwen. Die is wat ingewikkelder, maar het resul-
taat is een echt viervlak dat stevig in elkaar zit, in 
plaats van alleen een uitslag. 
Het aantrekkelijke van origami vouwen is, dat er 
geen schaar en lijm aan te pas komen. Dat betekent 
geen geklieder en geen afval, een aantrekkelijke 
bijkomstigheid voor in de les. Het originele origa-
mi-papier is van een mooie kwaliteit, maar daar-
door wel vrij duur. Het spreekt vanzelf dat u ook 
met gewone vouwblaadjes kunt werken. 
Is hier, behalve dat het leuk is, nu ook nog wiskun-
de aan te bedrijven? De eerste vraag die zich op-
dringt, luidt: is het echt een viervlak? De basis 
hiervoor wordt gelegd bij de tweede vouw, waarbij 
het hoekpunt rechtsonder naar het midden gevou-
wen wordt. De hoek die aldus ontstaat is er één van 
60 graden. 
Maar er is meer wiskunde mogelijk. Als we heel veel 
vïervlakken hebben, en met een volle klas van 

dertig leerlingen is dat gauw gebeurd, kunnen we ze 
gaan stapelen. Laten we uitgaan van isometrisch 
papier (fig. 7). 

Figuur 7 

Als we op elke driehoek een viervlak plaatsen, is het 
vlak wel gevuld, maar de ruimte komen we er niet 
mee in. Er blijven wigvormige gaten over, waar 
helaas geen viervlakken in passen. Dat moet an-
ders. Ik plaats nu om-en-om een viervlak, en dat 
een paar laagjes boven elkaar zodat ik een groot 
viervlak (met ribbe 3) krijg, In de gaten die overblij-
ven, passen heel verrassend precies regelmatige 
achtvlakken! (fig.8). 

Figuur 8 
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Voor het grote viervlak (met ribbe 3) heb ik 10 
kleine viervlakjes gebruikt: een grondlaag van 6, 
een middenlaag van 3 en een top van 1 viervlak. Zo 
kunnen we doorgaan: hoeveel viervlakjes zijn bij 
deze manier van stapelen nodig voor een groot 
viervlak met ribbe 4, ribbe 5, ribbe 6, ... De tabel in 
figuur 9 geeft het antwoord. 

laag aantal totaal 

• 1 

2 3 4 • 	• 

3 1  6 10 
• 	. 	1 

4 
•'••• 

10 20 
• 	• 	• 

• 	• 
5 . 	' 	• IS 35 

• 	. 	• 	• 
1 	• 	p 	è 	• 

S 

• 	• 
. 	S 

6 • 2! 56 • 	• 	. • 	• 	• 	S 

S 	• 	• 	S 	• 	• 

Ongetwijfeld herkent u hierin getallen uit de drie-
hoek van Pascal. Laagnummer, aantal en totaal 
zijn daar achtereenvolgens in terug te vinden 
(fig. 10). 

	

1 	\ '- 

	

1 	1 '- 
1 	2 	1 

1331 
14641 

1 5 10 10 5 
6 15 20 15 6 

7 21 35 35 21 7 
8 28 56 70 56 28 8 

Figuur 10 De driehoek i'an Pascal 

Voor het maken van al deze viervlakken is wel wat 
huisvlijt nodig geweest. Ook met eenvoudige afval-
materialen is echter al heel wat te doen, zonder dat 
daar veel werk aan vast zit. Ik geef u een paar 
eenvoudige tips, waarvan een aantal wellicht al vrij 
bekend is. 
Cilinders en schroeflijnen: 
- Op de huis van een eenvoudige closetrol ('het 
afval van het afval.. .') treft u een fraaie schroeflijn 
aan. Wat zal de oorspronkelijke vorm van het 
kartonnetje geweest zijn? 
- Voorzie een transparant voor de OHP als volgt 
van lijnen (liefst elk in een andere kleur) (fig. 11). 

Figuur 9 

Figuur /1 
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Wat zien we als de transparant opgerold wordt tot 
een cilinder? Dit oprollen kan in twee richtingen. 
A4-tje vouwen: 
- Van een velletje A4-papier kunnen we op twee 
manieren een 'meikpak' vouwen (zonder bodem/ 
deksel). Vergelijk de inhoud van de twee vormen 
met elkaar. Wel of niet hetzelfde? 
Verpakkingsmateriaal: 
- Aan verpakkingsmateriaal is in het algemeen 
veel wiskunde te bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan 
de inhoud van blikjes en aan de produktinformatie 
die op veel verpakkingen gegeven wordt. Op het 
AH-zakje van de vleeswarenafdeling treffen we een 
intrigerende vlakvulling aan (fig. 12). 

Figuur 12 

Tijdschriften kunnen ook een bron van wiskunde-
onderwijs zijn. Vooral grafieken en statistieken tref-
fen we daar veelvuldig aan. Alhoewel op dit gebied 
al veel gedaan is, laat ik toch een voorbeeld zien. Het 
artikeltje in figuur 13 trof ik gisteren, op weg van 
SLO naar OW&OC, aan in 'Die Schöne Welt', de 

'Tussen de Rails' van de Duitse Bundes Bahn. 
Bij nadere beschouwing blijken enkele eigenaardig-
heden. De kop luidt '76 Stunden bis Montreal', 
maar uit de tabel die volgt, leiden we af dat de 
aankomsttijd 79 uur na de vertrektijd valt. Verkla-
ring? U raadt het al, tijdzones spelen hier een rol. 
Om uit te zoeken waarde klok verzet moet worden, 
hebben we een atlas nodig. Een tweede eigenaar-
digheid is het traject van Winnipeg naar Thunder 
Bay. Volgens de tabel een traject van ruim 300 km, 
met een reistijd van ruim II uur! Wel heel onwaar-
schijnlijk, zelfs als we op dat traject de klok een uur 
moeten verzetten (Wat inderdaad het geval is). Die 

76 STUN DEN 
BIS MONTREAL 

Der ,,Canadian" startet tâglich unl 
15.10 Uhr ab Vancouver oder um 9.50 
Uhr in Montreal zu seiner 76-Stunden-
Fahrt guer durch den Kontinent. Un-
terschiede zwischen der Fahrplanzeit 
und der realen Reisezeit ergeben sich 
daraus, daS der Zug auf dieser langen 
Stecke zwischen den Meeren vier 
Zeitzonen passiert. Auf der Reise von 
Vancouver nach Montreal muS man 
dreimal die Uhr jeweils eine Stunde 
vorstellen. bei der Fahrt von Montreal 
nach Vancouver entsprechend drei-
mal um eine Stunde zuriick. 

Hier der Fahrpian von West nach 
Ost: 
Vancouver 	 ablS.10 
Banff 	 901 kman 12.05 
Calgary 	1031 km an 14.25 
Winnipeg 	2731 km an 9.25 
Thunder Bay 	3046km an 20.40 
Sudbury 	3934km an 11.35 
Ottawa 	4458km an 20.05 
Montreal 	4645km an 22.25 

caigary 

Sudbur 
onwa 

Figuur 13 
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liet vierkant niet een 	 een aantal rooster- 	 de rooster! ijnen zijn 
erin getekend rooster 	 punten is verbonden 	 weggeveegd 	- 

Patronen in vierkanten 

Uitgaande van een vierkant dat in 9 kleinere vierkanten is verdeeld kunnen heel wat 
verschillende patronen worden getekend. 
De drie tekeningen laten zien hoe zoiets in zijn werk gaat. 

a Zoek uit hoe de volgende patronen zijn verkregen, uitgaande van een vierkant, dat in 
9 kleinere vierkanten is verdeeld. 

b Ontwerp meer zulke patronen. 

Integrated Mathematics Scheme 
Bel! & Hyman, Peter Kaner 1986 
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7 3 

hei eerste patroon 

 

5 

8 punten op een cirkel 

Patronen in cirkels 

Uitgaande van 8 punten, die op gelijke afstanden op een cirkel getekend zijn, kunnen 
eveneens vele patronen worden getekend. 
Het hierboven als eerste getekende patroon is verkregen door de punten 1-4-7-2-5-8-3-6-
1 (in deze volgorde) te verbinden.' 

a Welk patroon krijg je als je de verbindingen 1-3-5-1 en 2-4-6-8-2 tekent? 
b Onderzoek hoe de patronen A, B en C zijn verkregen. 

c Ontwerp meer patronen, uitgaande van 8 punten op een cirkel. 

Integrated Mathematics 5cheme 
Belt & Hyman, Peter Kaner 1986 

Euclides Werkblad 49 



fix) = 3x + 10. 

300 km klopt trouwens ook niet met de kaart, 
waarop duidelijk te zien is dat het langer dan 500 
km is. 
Rond een artikeltje als dit, is een stukje leerstof te 
maken over tijd-afstandsgrafieken. In de loop der 
jaren zijn al heel wat van dergelijke voorbeelden 
uitgewerkt, met name in de Grafiekenlijn van de 
SLO. 

Een ander chapiter is het gebruik van de computer 
bij het onderwerp Funkties en Grafieken. Ik kies 
ditmaal geen contextrijk onderwerp dat ver van het 
huidige programma af staat, maar juist een sober 
en kaal onderwerp dat een belangrijke plaats in-
neemt in het programma van nu: de lineaire functie. 
Het nieuwe dat ik hier te berde wil brengen, is het 
gebruik van de computer. Er bestaan tegenwoordig 
grafiekenprogramma's waarmee in een handom-
draai alle mogelijke grafieken getekend kunnen 
worden. Het bekendste op dit gebied in Nederland 
is het programma VU-grafiek. 
Vorig jaar heb ik eens enkele lessen met dit pro-
gramma bijgewoond. Het was een les bij Nanda 
Querelle in een 4-mavo klas, waar de leerlingen 
geacht worden alles te weten van de lineaire functie. 
Ze moesten de computer grafieken van lineaire 
functies laten tekenen, die aan bepaalde voorwaar-
den voldeden. 
Een greep uit de opdrachten: 
- Stel een functievoorschrij't op voor een grafiek die 
gaat door het eerste en het derde kwadrant. 
- Nog één,maar zorg ervoor dat de grafiek dichtbij 
de y-as ligt. 
- Nu één vlak langs de x-as. 
- Geef een functievoorschrft voor een grafiek die 
gaat door het tweede en het vierde kwadrant. 
- f(x) = ax; Wat kun je zeggen van de a voor alle 
grafieken die gaan door het tweede en het vierde 
kwadrant? 
- Stel een functievoorschrft op voor een grafiek, die 
door drie kwadranten gaat. 

De grafieken die op het bleeldscherm verschenen, 
vormden voor de leerling de feedback op de func- 
tievoorschriften die ze hadden ingetoetst. Het 

Tekenen Clear X-waarde 
Functie Domein Menu Groot 

Figuur 14 'Gaat deze grafiek alleen door het tweede en derde 
kuadrant?' 

kwam geregeld voor, dat ze heel andere plaatjes te 
zien kregen dan ze verwachtten. Daardoor stelden 
ze hun ideeën over de lineaire functie en de beteke-
nis van de parameters a en b waar nodig bij, zonder 
dat ze voortdurend geconfronteerd werden met 
zelfvertrouwen ondermijnende boodschappen als 
'Dit is niet goed' of 'Dit is fout'. 

Het programma VU-grafiek kan heel wat meer dan 
grafieken van (lineaire) functies tekenen. Een ander 
programma onderdeel dat veel mogelijkheden 
biedt, is Uit vergroten. Het uitgangspunt is weer de 
grafiek van een functie, maar nu kan een stukje 
daaruit verder uitvergroot worden. Snijpunten met 
de assen bijvoorbeeld, een belangrijke exercitie bij 
de kwadratische functie, kunnen zo door inzoomen 
bepaald worden. Een tweede belangrijke toepas-
sing van het uitvergroten betreft het besef dat de 
meeste functies op hele kleine intervallen bij bena-
dering lineair zijn. Om de grilligheid van de wiskun-
de te illustreren, zijn echter ook enkele functies in 
het programma opgenomen die deze eigenschap nu 
juist net niet hebben. 
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Op dit moment hebben we voor het tekenen van 
grafieken met elektronische hulpmiddelen nog een 
computer nodig. We kunnen eventueel denken aan 
een klassikale demonstratie, in welk geval we bo-
vendien over een transviewer (een LCD-scherm 
met behulp waarvan het beeld van de monitor via 
de OHP geprojecteerd kan worden op een scherm) 
moeten kunnen beschikken. 
In de toekomst zal een computer voor dit doel 
wellicht niet meer nodig zijn. Er zijn nu al de 
zogenaamde graphic calculators, waarmee in prin-
cipe bijna hetzelfde kan. Zo'n apparaat, met het 
uiterlijk van een gewone rekenmachine, heeft een 
piepklein LCD-schermpje, waarop grafieken gete-
kend kunnen worden. De bediening is op dit mo-
ment nog omslachtig, maar als ontwikkeling is het 
een belangrijke trend. Een subcommissie van de 
Mathematical Association of America heeft een 
voorstel gemaakt voor de ideale' graphic calcula-
tor voor studenten. Denk hierbij aan het niveau 
van wiskunde B van de bovenbouw en hoger. De 
hoofdpunten uit het verlanglijstje van die commis-
sie: 
- een klein beeldscherm; 

prijs: $50 tot $l00(N.B.: op dit moment kost het 
apparaat ongeveer 700 gulden); 
- makkelijk te bedienen. 
Het apparaat zal met betrekking tot de volgende 
onderwerpen standaardberekeningen moeten kun-
nen uitvoeren: 
- rekenen; 
- grafieken tekenen; 
- numerieke analyse; 
- lineaire algebra (matrices); 
- statistiek; 
- symbolische manipulatie. 
Met dit laatste wordt een nieuw terrein bedoeld, dat 
ook wel wordt aangeduid met computeralgebra. Er 
zijn op dit moment al computerprogramma's die 
kunnen rekenen met letters, in plaats van te werken 
met numerieke benaderingen. In de voorbeelden in 
figuur 15 staat achter het vraagteken de opdracht 
aan de computer (SOLVE ... ). Het antwoord dat 
de computer teruggeeft, staat achter het teken@. 

De trend richting graphic calculator is er één die 
vooral voor wiskunde van belang is. Het is een 
trend naar het goedkope en het kleine dat veel kan. 

• Algebraic transformations of expressions involving variables and oper-
ations (+, -. 	t,''): 

3 SOLVE (M*X - X ==5, X); 
@ [X == 51(-1 + M)] 

3 SOLVE ( (X - 2)1(X + 4) + (X - 1)/(X - 2)==1517,X); 
@ [X ==3, 

X==-40J 

7 EXPD ((X + 2) * (X - 3»; 
@ —6—X+X,2 

7 (18 * (A,3))/\(1/2); 
@ 3*,(*(*) ,'.(l/2) 

3 SOLVE (X.'\2 - 5X + 3 == 0, X); 
[X == 5/2 + 13 /'-.(l/2)/2, 

X == 5/2 - 13,\(1/2)/2] 

• Operations on matrices with numeric and nonnumeric elements; for 

Instance, if A = [1 0], muMath calculates AA— 1 as [ 1 	0 
12 Xi 	 [-2/X 1/X 

• Logarithmic simplifications and tri',nometric transformations: 
? LN(#E,X'.2); 
@ X/\2 

7 TAN (A) * COS (A) + 1/CSC(A); 
@ 2*SIN(A) 

Figuur 15 

Maar er is ook een trend naar het dure en het grote, 
zoals geïllustreerd in figuur 16. 
Dc tekening spreekt van het Infotijdperk, waarin 
allerlei media via moderne communicatietechnie-
ken aan elkaar gekoppeld worden. Gaan deze me-
dia nu ook iets betekenen voor het wiskunde-on-
derwijs? Is het winst dat onze schoolkinderen nu 
kunnen communiceren met kinderen uit Japan?Ik 
denk dat we er verstandig aan doen kritisch te zijn 
op de al gerealiseerde en nog te verwachten verwor-
venheden van de informatietechnologie. 

INFORMATIETECHNOLOGIE 
& 

INFOTIJDPERK 
Figuur 16 
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Laten we het volgende citaat uit het artikel over 
informatietechnologie-en -onderwijs -waar ook de 
vorige figuur aan ontleend is eens nauwkeurig ana-
lyseren: 

( ... ) Tot slot nog een voorbeeld van onderwijs met 
informatietechnologie: in plaats van het afdrukken 
van klokstempels om daarin wijzers te tekenen om de 
klok te leren, laten we nu op het kleuren tv-scherm een 
klok zien die we telkens andere tijden kunnen geven, 
kunnen laten tik-takken en laten spelen op hele en 
halve uren. 

Het gebruik van de klokstempels wordt gemoti-
veerd met een leerdoel (het leren van de klok) en 
met een activiteit voor de leerlingen (het intekenen 
van de wijzers). Het gebruik van informatietechno-
logie wordt geïllustreerd met franje (een klok die 
kan tik-takken en spelen op de hele en de halve 
uren). - - 
Als het één en ander theoretisch verantwoord moet 
worden, is de vakliteratuur niet geheel vrij van 
jargon. Soms valt dat wel erg zwaar op de maag, 
getuige het volgende citaat uit hetzelfde artikel: 

( ... ) Het didaxorama van de informatietechnologie 
maakt het enerzijds aantrekkelijk deze technologie 
onderwijskundig aan te wenden vanwege het verbete-
ringsperspectief en het vervangingsperspectief, en 
anderzijds stelt het ons professioneel voor nieuwe 
eisen en uitdagingen om de juiste keuzen te doen, deze 
onderling te relateren en derhalve onderwijskundig 
het maximum te benutten waarover de informatie-
technologie potentieel beschikt om nog beter te on-
derwijzen, opdat anderen daardoor nog beter leren. 

In gewoon Nederlands vertaald staat hier onge-
veer: de informatietechnologie biedt nieuwe moge-
lijkheden, waar we over na moeten denken en die 
we met verstand moeten benutten. Eén van de 
mogelijkheden die wel eens interessant zou kunnen 
worden, is de beeldplaat. Een beeldplaat heeft het 
formaat van een grammofoonplaat en het glim-
mende uiterlijk van een compact disc. De beeld-
plaat is geschikt als opslagmedium voor zowel losse 

plaatjes als filmfragmenten. De opslagcapaciteit is 
ruim 50.000 dia's. Elk plaatje afzonderlijk is direct 
toegankelijk. De beeldplaat kan aangestuurd wor-
den met een computer. Nu heb ik helemaal geen 
-beeldplaat, -anders dan om even omhoog te hou-- - 
den, maar ik kan wel fantaseren over toepassingen 
voor wiskundeonderwijs. Ik ben me bewust van het 
feit dat het een erg kostbaar medium is en om die 
reden misschien minder geschikt. Toch neem ik de 
vrijheid om aan de hand van een serie dia's een 
impressie te geven van enkele thema's die op een 
beeldplaat uitgewerkt zouden kunnen worden. 
Trouwens, nu ik het toch over dia's heb, dat is een 
medium dat we ôôk bij wiskundeonderwijs zouden 
kunnen gebruiken. Natuurlijk, u kunt allerlei te-
genwerpingen maken van praktische aard. Maar 
laten we ons wel realiseren dat we bereid zijn enorm 
veel praktische hobbels te nemen als het om moder-
ne apparatuur gaat, terwijl we tegelijkertijd tradi-
tonele hulpmiddelen links laten liggen omdat het 
'teveel gedoe' is. We meten wel eens met twee 
maten... 
Dan nu aan de hand van vier thema's mijn beeld-
plaatfantasie. De thema's die ik heb gekozen zijn 
achtereenvolgens: meetkunde; de wereld wordt ge-
teld, gemeten, gecodeerd. ... .groot, groter grootst; 
tijd. 
(Opmerking: bij deze geschreven versie van mijn 
lezing is het uiteraard niet mogelijk om alle 35 dia's 
die ik vertoond heb, te bespreken). 

Thema 1 - meet kunde 	 - 
Op de ICME 6-conferentie deze zomer in Boeda-
pest heb ik een beeldplaat gezien over (ruimte)-
meetkunde. Ik was daarvan nogal onder de indruk, 
omdat een beeldplaat door de kwaliteit van de 
beelden voor meetkunde zoveel meer mogelijkhe-
den biedt dan een microcomputer. De tekeningen 
geproduceerd door een MS-DOS computer zijn zo 
rafelig en primitief, dat ze eigenlijk niet om aan te 
zien zijn. Als we denken aan realistisch wiskunde-
onderwijs, dan zijn de computertekeningen een 
stap terug vergeleken met alle prachtige meetkun-
dige vormen die we in de wereld om ons heen 
kunnen aantreffen. Omdat je natuurlijk niet voort-
durend stadswandelingen met de klas kunt maken, 
biedt de beeldplaat hier een alternatief. Nogmaals, 
vindt u dit te futuristisch, vervangt u dan het woord 
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beeldplaat in mijn verhaal door dia. Ik laat u om te 
beginnen enkele voorbeelden zien van meetkundi-
ge vormen in kunst (fig. 17), dagelijks leven (fig. 
18), natuur en architectuur. 

.• 	.. 	.. 
c 

Figuur 17 De kunstenaar Popke Bakker heeft zich bij het maken 
van dit werkstuk laten inspireren door het regelmatig twaalfvak. 
Het is als het ware een minimale uitvoering van het twaalJ'vlak, één 
die net niet uit elkaar valt. Hoeveel ribben had de kunstenaar 
hiervoor nodig? 

Bij het verzamelen en ordenen van de dia's drong de 
meetkunde zich pregnant naar voren. Andere on-
derwerpen uit de meetkunde die bij het sorteren 
naar bovenkwamen, zijn perspectief en geometri-
sche motieven en symmetrie. 

Figuur 18 Deze glasbak trof ik aan in Parijs. Is het een regelma-
tig tivaalfvlak? 

Thema 2 - de wereld wordt geteld, gemeten en geco-
deerd 
Over mijn tweede thema heb ik minder plaatjes dan 
over meetkunde. Dit komt mede door de aard van 
het onderwerp, vermoet ik. Meetkunde haal je 
vooral uit de ruimtelijke wereld om ons heen, en 
niet zozeer uit de krant bijvoorbeeld. Kranten en 
tijdschriften zijn echter juist wel een goede bron 
voor dit t'eede thema. Ik denk dan bijvoorbeeld 
aan allerlei vormen van statistieken en grafieken. 
Toch is het ook in the middle-of-nowhere verstan-
dig om de camera in de aanslag te houden, want 
anders had ik de foto hieronder niet kunnen 
maken. 

Figuur 19 
Dit bordje staat bijeen berghut in de Alpen. Er staat informatie op 
over looptijden, hoogtes en routenummers. A Is je de bordjes van 
meer hutten hebt, zou je een kaart kunnen tekenen. 
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Het decoderen van allerlei informatie, op bordjes 
en dergelijke, reken ik dus ook tot dit thema. 

Thema 3 - groot, groter, grootst 
Het schatten van groottes, hoeveelheden, leeftij-
den, afstanden, enzovoort, is iets waar we voordu-
rend mee geconfronteerd worden. We willen die 
dingen ook graag weten, denk maar aan het type 
informatie dat vaak bij rondleidingen wordt gege-
ven. De gids vertelt hoe hoog/oud/groot/zwaar-
/lang/duur/sterk het te bewonderen object is. 

Figuur 20 Deze sequoia's staan in een National Park in de 
Verenigde Staten. Er bestaan sequoia 's van meer dan 3000 jaar 
oud. De sequoia is niet de hoogste boom (dat is de sugarpine, met 
een hoogte tot 200 voet), maar ii'el de boom die het grootste 
volume kan behalen. 
Kunt u een schatting maken van de diameter van de bomen op de 
foto? Hoeveel kinderen zijn nodig om in een kring de boom te 
omarmen? 

Thema 4 - tijd 
Het thema tijd biedt veel aanknopingspunten voor 
wiskunde-onderwijs. Door de eeuwen heen hebben 
mensen zich bezig gehouden met het tellen van 
jaren, maanden, dagen, uren. Op oude gebouwen 
komen we nog jaartallen in Romeinse cijfers tegen. 
Voor het bijhouden van de uren op een dag hebben 
we niet alleen klokken, maar bijvoorbeeld ook 
zonnewijzers. Die zijn er in allerlei soorten en ma-
ten. Zodenk ik dat rond het thema tijd onderwer-
pen varierend van Romeinse cijfers tot maandstan-
den en zonnestanden bij elkaar kunnen komen. 

Figuur 21 De islamieten hanteren een andere kalender dan de 
christenen. Op de foto is te zien dat het in ons jaar 1987 volgens de 
islanutische jaartelling 1407 is. De maand Ramadan (de vasten-
maand) begon dat jaar op 30 april. De aanvang van de vasten-
maand wisselt per jaar, althans volgens onze kalender. 

Als in 1992 de grenzen van Europa open gaan en 
het nieuwe wiskundecurriculum voor 12-16 klaar 
is, zou ik het wel weten. Werken aan een beeldplaat 
voor wiskunde-onderwijs met aparte geluidssporen 
voor alle talen van Europa, dat lijkt mij een mooi 
project. 
Maar op dit moment is mijn tijd om, want mijn 
klokje wijst precies 16.15 uur. 

Verschenen 

R. Fletcher: Practical Met hods of Optimization. John Wiley and 
Sons; £24,50; 436 blz. 
Dit boek behandelt in twee delen de Unconstrained en Con-
strained Optimization. De nadruk ligt sterk op de toepasbaar-
heid en daardoor wordt de meeste aandacht besteed aan metho-
den die betrouwbaar en efficiënt zijn gebleken. Ieder hoofdstuk 
is voorzien van een forse verzameling opgaven. 

T. Okubo: D(fferential Geometry. Marcel Dekker; $ 150,00; 816 
blz. 
De auteur geeft een overzicht van de meest bekende onderwer-
pen uit de differentiaal meetkunde (differentieerbare variëtei-
ten; Lie groepen; vectorvelden; Riemannse oppervlakken etc.). 
Het boek moet worden gezien als een textboek zowel als een 
naslagwerk voor dit uitgebreide gebied. 

54 Euclides Bijdrage 




