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H o e  precies zijn 
onze schattingsregels?

Thijs Pollm ann, CareI ƒartsen - 

Letterenfaculteit Universiteit Utrecht

ijfers zijn  hard, kw antitatie
ve gegevens /ijn  precies t/n 

I  niet getallen \ alt te reke
nen. Zeker. T otdat reke- 

I  rraars taalgebruikers w or
den . Dan zoeken ze nog  wel eens 
speelruim te. Als nauw keurige gege
vens n ie t v o o rh an d en  of relevant 
zijn, kunnen  vage aandu id ingen  als 
ik ken h aar nu een week o f  vijf en nog 

zo’n tien kilometer, en dan zijn we thuis 

goede d iensten  bew ijzen.
G etallen zijn in  bepaalde construc

ties goed te  gebruiken voor een 
schatting , m aar n ie t alle getallen lij
ken altijd  even geschikt. Taalkundig 
gezien is er n iets m is m et een stuk o f  

twintig schaatsers, zo'n honderd offi

cials en  rond de duizend toeschouwers. 

M aar n ie t alles kan. Rond de duizend- 

veertien deelnemers k linkt vreem d, net 
als D at kost je zo ’n achttienduizend  

honderdzevenenveertig gulden of Ik heb 

gisteren een meter o f  negen honderdder- 

tien gelopen.

•  MET TWEE GETALLEN
Vaak draait de schatting  n ie t om  één 
getal, m aar om  tw ee getallen. Daar 
zijn in  het N ederlands enkele ver
sch ijn ingsvorm en voor. We geven 
tw ee voorbeelden: het eerste om  de 
constructie te illustreren, het tw eede 
om  te laten zien da t n ie t elk paar ge
ta llen  zom aar geschikt is. Net als in 
de rest van d it stuk  m arkeren we o n 
acceptabele varian ten  met een aste
risk (*).

.. o f x, y.. - Dat kost een gulden of 
vijftig, zestig.

- *Dat kost een gulden of 
vijftig, zeventig.

..zo ’n x, y.. - Het vroor zo ’n tien, 
tw aalf graden.

- ‘ Het vroor zo ’n tien, 
dertien  graden.

W e noem en  x en  y in zulke construc
ties verder 'scha ttingsparen '. Voor 
schattingsparen  gelden regels w aar

aan de gebruikte getallen m oeten  
voldoen. M aar welke regels zijn dat? 
Eén beperking springt onm iddellijk  
in het oog: he t eerste getal da t w ordt 
genoem d, is altijd kleiner dan  het 
tw eede getal.

Vergelijk de volgende probleem loze 
uitingen:

- een stuk of tien, tw intig
- zo 'n  tw intig, dertig

en h u n  onacceptabele tegenpolen:

- ‘een stuk of tw intig, tien
- ‘zo 'n  dertig, tw intig

Maar er is m eer aan de hand . Dat laat 
zich illustreren m et de volgende 
voorbeelden:

- zo 'n  dertig, veertig
- een stuk of dertig, vijfendertig
- zo ’n ach ten tw in tig , dertig
- een stuk o f dertig, tw eeëndertig

tegenover:

- ‘zo 'n  dertig, zestig
- ‘een stuk of dertig, zevenendertig
- *zo’n achten tw in tig , tw eeëndertig
- *een stuk of dertig, drieëndertig

Blijkbaar m oet het verschil tussen x 
en y aan bepaalde voorw aarden vol
doen, willen x en y sam en in een 
schattingspaar kunnen  voorkom en. 
10, 5 en 2 zijn in de gegeven voor
beelden wel acceptabel als verschil; 
30, 7, 4 en  3 zijn da t niet. En een n a 
dere beschouw ing leert dat n ie t al
leen 10, 5 en 2 m aar ook alle tien 
vouden, honderdvouden , du izend
vouden, etc. van 10, 5 en 2 een ge
schikt verschil kunnen  zijn. Er zijn 
ook schattingsparen waarin he t ver
schil 100, 50, 20, 1000, 500, 200, 
10.000, 5000 of 2000, etc. is. Zie de 
volgende voorbeelden.

- De schouw burg heeft zo 'n  duizend, 
tw aalfhonderd  plaatsen.

- W e verw achten  zo 'n  honderd , hon- 
derdvijftig bezoekers.

- *De schouw burg heeft zo 'n  duizend, 
tw aalfhonderd tw in tig  p laatsen.

- ‘W e verw achten  zo ’n  honderd , hon- 
derdvijfenveertig  bezoekers.

En 1? Kan h e t verschil ook 1 zijn? Ja, 
dat kan ook. Een stuk o f  vijf, zes tom a

ten is correct, en  zo'n twaalf, dertien 

komkommers ook.

•  FAVORIETE REEKS
De volgende voorbeelden laten  zien 
dat er nog m eer verschillen tussen x 
en  y to t acceptabele schattingsparen 
kunnen  leiden. Als het verschil tussen 
de twee getallen 250, 25 of 2,5 is, gaat 
het goed. Als he t verschil 125 of 12,5 
is gaat h e t mis.
Vergelijk:

- Voor zo 'n  duizend, tw aalfhonderd- 
vijftig gulden heb je een  heel aardig 
toestelletje.

- Er w aren zo 'n  ach thonderdvijfen- 
zeventig, negenhonderd  m ensen.

- Een olifant sch ijn t wel zo 'n  h o n 
derd, honderdvijfen tw in tig  jaar oud 
te kunnen  w orden.

- W e hebben  zo 'n  m eter of tw intig, 
tw 'eeëntw intig-en-een-half nodig.

met:

- ‘Voor zo 'n  duizend, e lfhonderd  vijf
en tw in tig  gulden heb je een heel 
aardig toestelletje.
‘ Er waren zo 'n  ach thonderdvijfen- 
zeventig, duizend m ensen.
‘Een olifant sch ijn t wel zo 'n  h o n 
derd, honderd tw aalfeneenhalf jaar 
oud te kunnen  worden.

En to t slot: het verschil kan ook 1/2 
en 1/4 zijn. Dat zijn de enige breuken 
die in  schattingsparen gebruikt kun 
nen  w orden.
Vergelijk:

- Ik denk  dat er zo 'n  een, een-en-een- 
kwart liter in die pan kan.

- Twee, tw ee-en-een-halve m eter is 
voldoende.

met

- ‘ Ik denk  dat er zo 'n  een, een-en-een



vijfde liter in die pan kan.
*Twee, tw ee-een-derde m eter is vol
doende.

Maar daarm ee zijn de m ogelijkheden 
wel u itgeput.

Het verschil tussen de tw ee getal
len behoort dus to t de volgende reeks 
getallen: •/•», ' / 2, 1, 2, 2V2, 5, 10, 20, 
25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000 en 
7.o verder. Dit is een b ijzondere reeks. 
We hebben die reeks de 'favoriete ge
ta llen ’ gedoopt. Ze spelen een be
langrijke rol in  he t dagelijks leven.
I en voorbeeld? Bijna alle bêstaande 
m onetaire  stelsels zijn opgebouw d 
uit een 'u itg an g sm u n t' (de cen t of de 
gulden bijvoorbeeld), tienvouden  
daarvan (een dubbeltje, een briefje 
van tien , een briefje van honderd), 
halven (een stuiver, een briefje van 
vijftig), kw arten (een kwartje, een 
briefje van v ijfentw intig) en dubbe
len (niet in  ons m untstelsel, m aar 
wel bijvoorbeeld in D uitsland: het 
Xweimarkstück). Enkele u itzonderin 
gen v inden  we in  Rusland en in lan
den b in n en  de Russische invloeds
sfeer.

•  JUISTE VERHOUDING
Wij denken  dat het n ie t toevallig is 
dat de reeks van de favoriete getallen 
een rol speelt bij het rekenen van de 
taalgebruiker in schattingsparen, en 
bij zoiets alledaags als h e t m un tste l
sel. W ie m eer wil w eten over ver
schijnselen die wijzen op  favoriete 
getallen en  rekenwijzen bij de taalge
bruiker, verw ijzen we naar een u it
voeriger artikel (Pollm ann en Jansen, 
te verschijnen).

De schattingsparen  w orden beheerst 
door nog tw ee andere regels. Een eer
ste kom en we op  het spoor door een 
vergelijking van de volgende voor
beelden:

- zo 'n  tien , tw intig
- een stuk of vijfentw intig , dertig
- zo 'n  veertig, tw eeënveertig

en:

- ‘zo 'n  elf, eenen tw in tig  
'een  stuk of zevenentw intig , 
tw eeëndertig

- "zo'n vijfenveertig, zevenenveertig

Deze voorbeelden, allem aal m et een

verschil tussen x en  y da t op zichzelf 
'correct' is (10, 5 o f 2), suggereren dat 
we een  schatting  m et twee getallen 
alleen dan acceptabel v inden  als ten 
m inste een van de getallen 'ro n d ' is. 
M aar w at is een ‘ro n d ’ getal? Tien en 
een veelvoud van tien? Dat lijkt te 
beperkt en te  ruim  tegelijk. Meer in 
de richting  is het volgende:

Een van de getallen in  een schat- 
tingspaar m oet zijn: een van de ge
ta llen  onder de tw intig , of een veel
voud van vijf o nder de honderd , of 
alle getallen die o n ts taan  door deze 
getallen  m et tien, honderd , duizend, 
tienduizend , enz. te verm enigvuldi
gen.

De tw'eede nadere beperking heeft te 
m aken m et de verhoud ing  tussen de 
g rootte van de getallen en de grootte 
van het verschil. N iet bij iedere x die 
op  zichzelf ‘ro n d ’ genoeg is, kan zo 
m aar een favoriet getal w orden opge
teld om  een y te krijgen die m et die x 
een paar kan vorm en. Dat laten  de 
volgende voorbeelden zien:

- zo ’n stuk of twee, drie m inisters
- zo 'n  tw eehonderd , driehonderd  stu 

den ten
- zo 'n  ach tduizend , tienduizend  hec

tare
- een stuk of honderd , honderdvijftig  

v luch telingen
- zo 'n  ach thonderd , ach thonderd - 

tw intig  zitplaatsen
- zo ’n zevenhonderd tach tig , ach t

honderd  eerstejaars

tegenover:

- ‘zo 'n  stuk of twee, vier m inisters
- ‘zo 'n  twee, honderd tw ee studenten
- ‘zo 'n  ach tdu izend , ach ttienduizend  

hectare
- ‘een stuk of honderd , elfhonderd 

vluch telingen
- ‘zo 'n  ach thonderd , ach thonderd- 

twee zitplaatsen
- ‘zo ’n zevenhonderdvijftig , acht- 

honderdvijftig  eerstejaars

W at is h ier he t patroon? Als een van 
de getallen een tien ta l is, kan h e t ver
schil 2, 2>/2, 5 of 10 zijn, m isschien 
1, m aar geen ander getal. Als een van 
de getallen een honderd ta l is, kan 
het verschil 20, 25, 50 of 100 zijn, 
m isschien  10, m aar geen ander getal.

Als een van de getallen een du izend
tal is, kan het verschil 200, 250, 500 
o f 1000 zijn, m isschien 100, m aar 
geen ander getal. Het patroon  dat 
h ier zichtbaar w ordt, is dat het ver
schil altijd behoort to t de favoriete 
getallen en steeds m et een factor 10 
w ordt verm enigvuldigd als x o f y  m et 
een factor 10 w ord t verm enigvul
digd.

Iets ingewikkelder ligt het voor de 
gevallen w aarin x kleiner is dan 20. Is 
x een getal on d er de 10, dan  is het 
verschil m et y  '/4 , '/2  of 1, niet 2,
2 '/ 2  of 5 of nog groter. Is x een getal 
tussen 10 en  20, dan  kan he t verschil 
m et y  1/2 of 1 zijn. Als een van de ge
tallen 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 is, 
kan het verschil 1 (en natuurlijk  5) 
zijn. Over 2 en 2 l/2 als m ogelijk ver
schil zijn we h ier onzeker. Ook voor 
deze speciale gevallen onder de 20 en 
de vijftallen geld t dat alle acceptabele 
verschillen to t de favoriete getallen 
behoren.

Eén ding w ordt u it deze beschrijving 
duidelijk. W e w isten natuurlijk  al wel 
dat er in ons decim ale stelsel getallen 
zijn w aarm ee h e t prettig  rekenen is: 
de basisgetallen 1, 10, 100, 1000, etc. 
zijn daarvan natuurlijk  de m eest o p 
vallende. W at wij daar nu  aan willen 
toevoegen, is da t er blijkbaar een 
eenvoudige m an ier van rekenen be
staat waarin gerekend w ordt m et 
deze basisgetallen door een basisgetal 
te halveren, h e t eventueel nog eens 
te halveren, of he t te  verdubbelen.
Dit kom t in schattingsparen  to t u it
drukking.

•  SCHATTINGEN MET ÉÉN GETAL
W e keren terug naar de gevallen 
w aarm ee we begonnen: de scha ttin 
gen waar m aar één getal aan te pas 
kom t. We stellen nogm aals de vraag 
w aarom  je niet goed kun t zeggen:

- ‘Er w aren zo ’n duizendveertien  
deelnem ers.

- ‘Dat kost je al gauw' zo 'n  ach ttien 
duizend honderdzevenenveertig  
gulden.

- ‘ Ik heb gisteren een m eter of negen- 
honderddertien  gelopen.

en wel:

- een stuk of tw in tig  schaatsers >
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L ijf  tel
woorden

- zo 'n  h onderd  officials
- rond  de du izend  toeschouw ers

Je kun t gem akkelijk het gevoel krij
gen dat de schattingen  m et één getal 
n ie t los staan  van  de system atiek van 
de schattingsparen . En d a t is ook  zo. 
W e hebben  zojuist beschreven aan 
welke eigenschappen  een van de ge
ta llen  van een schattingspaar zeker 
m oet voldoen. Een van de getallen in 
een  schattingspaar m oet zijn: een 
van de getallen o n d er de tw intig, of 
een veelvoud van vijf onder de h o n 
derd, en  alle getallen die on tstaan  
door deze getallen  m et tien , h o n 
derd, duizend of tiendu izend  enzo
voorts te verm enigvuldigen. Dit zijn 
ook de getallen die kunnen  voorko
m en in een schatting  m et één getal. 
Ook in  die constructies, w aarin als 
het ware een tw eede getal (y) o n t
breekt, m oet x gelijk zijn aan 10n 
m aal een getal uit de verzam eling 1 
to t en m et 19, aangevuld m et 25, 35, 
45, 55, 65, 75, 85 en 95. De volgende 
voorbeelden illustreren dat:

- een stuk of vier boeken
- zo 'n  honderd tw in tig  toeschouw ers
- een  m eter o f v ijfendertighonderd

tegenover:

- *een stuk of vierenzestig boeken
- *zo'n ach tendertighonderd tien  

toeschouw ers
- *een m eter of tw eeënveertig-en-een- 

half

Dezelfde getallen die gebruikt kun 
nen  w orden als ijkpunt in  een schat
ting  m et twee getallen, blijken dus 
ook te kunnen  voorkom en in een 
schatting  m et één getal. Er zijn een 
paar nieuwe: ook getallen onder de 
duizend die eindigen op 25 of 75 lij
ken als schattingsgetal te kunnen  
functioneren , ongeach t het aantal 
nu llen  dat erop volgt. Zo'n zevenhon- 

derdvijfentwintig zitplaatsen, zo'n twee- 

lionderdvijfenzeventig eerstejaars. En 
zijn ook zo'n twee-en-een-halve nieter 

en zo'n vijf-en-een-luilve liter n ie t m o
gelijk?

Onzes inziens m aken deze gege
vens he t fenom een van 'favoriete ge
ta llen ' nog eens extra intrigerend. <

T. Pollmann en C. jansen (te verschij
nen), The language user os an arithmeti
cian.

Ton van der Wouden - Groningen

O
p 21 januari 1995 kwa
m en  N ederlandse taa lk u n 
digen bijeen in U trech t op 
de TIN-dag (= Taalkunde 
in  N ederland). Een van de 

vele sprekers was de A m sterdam se 
onderzoeker Lourens de Vries, die 
verslag deed van veldwerk in Papoea- 
Nieuw-Guinea.

Som m ige van  de circa duizend(!) 
ta len  op  d it eiland hebben een tel- 
w oordsysteem  dat op  een in teressan
te m an ier afgeleid is van het m ense
lijk lichaam . Nu is een relatie tussen 
tellen en  lichaam  niets bijzonders: 
dat h e t N ederlands een tientallig  stel
sel heeft, heeft alles te m aken m et 
het feit dat we tien vingers hebben. 
En het w oord vijf sch ijn t e tym olo
gisch verw ant te zijn m et vuist.

Maar som m ige van de talen  die door 
De Vries zijn onderzocht, tellen  n ie t 
alleen vingers. In h e t Kombai bij
voorbeeld gebruikt m en voor h e t ge
tal 1 het w oord raga, ‘p ink’. Rechts
händige sprekers vouw en hierbij m et 
hun  rech terhand  de linkerpink. Ring
vinger is 2, m iddelvinger is 3, w ijs
vinger 4 en  duim  5. 6 is ech ter go, 

‘pols’, waarbij m en naar de linkerpols 
wijst. 7 is onderarm , 8 is b in n e n k an t 
elleboog, 9 bovenarm , 10 schouder,
11 oor en 12 kruin. Nu pas is rechts 
aan de beurt: 13 is iniofo ruro 'oo r aan 
de andere kant', 14 is ‘andere schou 
der', en zo daalt m en weer af, terwijl 
m en steeds het corresponderende 
lichaam sdeel aanwijst. Het hoogste 
getal is iniofo raga 'andere  p ink ', 23.

Volgens De Vries was dit het com 
plete telsysteem  van het Kombai. 
Maar de geïsoleerde gem eenschap 
had ook geen hogere getallen nodig: 
"een  varken kostte 10 schelpen, en 
de bruidsschat voor een vrouw  was 
22, en daarm ee heb je de voo rnaam 
ste transacties wel gehad” . <
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