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Ronde getallen

C.J.M. Jansen

Vakgroep Pyschologie en taal in de Techniek, TU Eindhoven
M.M.W. Pollmann

Centre for Language and Communication, Universiteit Utrecht

1 Inleiding

De literatuur over 'mathematical estimation', het wis

kundig schatten of het schattend rekenen, concentreert
zich bijna volledig op een explicatie van het concept
'getalbegrip' enerzijds en de strategieen die verschillen
de categorieen rekenaars kunnen gebruiken bij het ma
ken van schattingen anderzijds. Weinig aandacht is er
echter voor het fenomeen 'ronde getallen', terwijl die
getallen toch in het schattend rekenen een centrale
plaats lijken in te nemen.
In zijn zeer expliciete vakdidactische verhandeling
'Wiskunde & Didactiek l' merkt F. Goffree op dat kin
deren al jong moeten:

•... leren mooie, ronde getallen te vinden in de omgeving
van minder mooie getallen. Ze moeten ervaring opdoen
met benaderen en schatten. Dan leren ze bepalen wat in een
zekere situatie 'een mooi getal' is, hoe ruim ze de omge
ving mogen kiezen en hoe (on)nauwkeurig men aan het re
kenen is.' (1994, pag.91)

Die observatie is ongetwijfeld correct, als we althans
'mooi' interpreteren als 'rond' en niet als symmetrisch
(zoals bij voorbeeld 868 of 333) of anderszins gemak
kelijk te onthouden (zoals het getal 1234). Maar de
schets van de leerweg 'ervaring opdoen met benaderen
en schatten' en 'dan leren bepalen wat een mooi getal
is', zo'n schets is als leertheorie omtrent de verwerving
van het begrip 'rond getal' nogal rudimentair. Goffree
valt overigens weinig te verwijten. Onze zoektocht in de
literatuur omtrent de verwerving van het getalbegrip en
van elementaire rekenkundige bewerkingen heeft maar
weinig opgeleverd wat licht kan werpen op de rol die
'ronde getallen' in dat verwervingsproces spelen. Zelfs
is er weinig aandacht voor de vraag wat een getal pre
cies tot een 'rond getal' maakt. Aan een antwoord daar
op willen wij hier een bijdrage leveren.

2 Een rondheidsformule

Rondheid is een relatief begrip: getallen zijn meer of
minder rond. Het getal 1000 geldt als een rond getal,
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450 is een beetje minder rond en 421 nog minder; mis
schien is 421 al wel helemaal geen rond getal meer.
Maar welke getalskenmerken zijn bepalend voor die re
latieve rondheid, en welke gewichten heeft elk van die
kenmerken dan? De Zweedse taalkundige Sigurd is een
van de weinigen die zich aan een expliciete theorie over
'ronde getallen' heeft gewaagd. In Sigurd (1988) intro
duceert de auteur een formule om de rondheid (R) van

getallen te bepalen. Een suggestie van Lotz (1955) vol
gend, stelt hij dat het typerend is voor ronde getallen dat
ze gerelateerd zijn aan de grondtallen van het gebruikte
getalsysteem. In het tientallig stelsel beschouwt Sigurd,
in afwijking van wat gebruikelijk is, als grondtallen de
machten van late beginnen bij la zelf: la, 100, 1000,
10.000 enzovoort. Sigurds formule luidt nu als volgt.

1 I 1

R(g) = hi + 2xb2 + 4xb4

De uitkomst van de formule R(g) is een maat voor de
rondheid van getal g. De variabele bI is gelijk aan het
aantal malen dat het grondtal van g in g zelf aanwezig
is, b2 is het quotient van g en de helft van het grondtal
en b4 is het aantal malen dat een kwart van het grondtal
in g aanwezig is. In de formule wordt steeds alleen met
gehele getallen rekening gehouden. Als g zelf, de helft
van g of een kwart van g geen geheel getal zijn, spelen
die waarden in de berekening van de rondheid geen rol.
Ook bI, b2 en b4 blijven in de formule buiten beschou
wing als dat geen gehele getallen zijn.

We geven twee voorbeelden om de werking van de for
mule te iIIustreren. Het eerste betreft het getal 100. Dat
getal is zelf een grondt~l volgens de definitie van Si
gurd, maar het is ook gelijk' aan 10 keer een ander
grondtal, namelijk 10. De variabele bI wordt daarom
twee keer ingevuld: een keer met de waarde 1, een keer
met de waarde 10. Ook b2 komt twee keer voor, de eer
ste keer met als waarde 2, de tweede keer met als waar

de 20. De helft van het grondtal 100 is immers 2 keer in
100 begrepen, en voor de helft van het grondtal 10 is dat
20 keer. De variabele b4 ten slotte wordt bij het getal
100 maar een keer ingevuld, en wel met de waarde 4.
Dat het getall 00 ook 40 keer een kwart van het grondtal
10 bevat, heeft voor de formule geen betekenis: een
kwart van het grondtal 10 is geen geheel getal. AlIes bij
een komt de rondheidswaarde van 100 zo uit op 1.4375.
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R(100) = ! + _1_ + _,_ + ~ + -' - = 1.4375, 2x2 4x4 10 2x20

Een tweede voorbeeld is het getal50. Wat is daarvan de
rondheidswaarde volgens de formule van Sigurd? Dit
getal is zelf geen grondtal volgens Sigurds definitie,
maar het is wel gelijk aan de helft van het grondtal 100,
en het bevat 2 keer een kwart van dat grondtal. Verder

is 50 gelijk aan 5 maal het grondtal 10 en aan 10 maal
de helft van dat grondtal. Ook hier geldt dat een kwart
van het grondtallO in de 'rondheidsbepaling' niet mee
doet omdat dat geen geheel getal meer is. De toepassing
van de formule op het getal 50 levert daarmee een
'rondheidswaarde' van 0.875 op.'

R(50) = -'- + -'- + ! + -'- = 0.8752x' 4x2 52xlO

Sigurd geeft geen verklaring of nadere verantwoording
voor zijn forrnule. Wel stelt hij dat de waarden die hij
berekent, overeenkomen met wat hij intultief zou ver
wachten: hoge scores voor de grondtalIen 100 en voor
10, aflopende rondheidswaarden van de tientalIen 20,
30, 40, 60, 70 en 80, lagere waarden dan deze voor de
eveneens aflopende rondheidswaarden van 15, 35, 45,
55,65,85 enzovoort en ook aflopende waarden voor 50,
25 en 75.

3 De formule op zijn waarde ge
toetst

Dat Sigurds forrnule uitslagen oplevert die globaal in
overeenstemming zijn met de intuities van de ontwerper
is interessant, maar niet voldoende om de formule se
rieus te nemen. Daartoe is een vorm van empirische va

lidering noodzakelijk. Te denken valt aan onderzoek
waarbij taalgebruikers gevraagd wordt een aantal getal
len op 'rondheid' te ordenen, en waarbij de rangorde die
zo ontstaat in verband wordt gebracht met de rondheids
scores volgens de formule. Te denken valt ook aan on
derzoek waarbij wordt nagegaan hoe vaak bepaalde ge
talIen in een gegeven taalcorpus voorkomen, en waarbij
de gevonden frequenties vervolgens worden gerelateerd
aan de formule-uitslagen. De achterliggende gedachte is
dan dat 'ronde getalIen' die getalIen zijn die in teksten
het meest gebruikt worden. Sigurd kiest voor die laatste
aanpak. Hij verwijst naar frequentieverdelingen van ge
talIen en telwoorden in een Zweeds en in een Engels
taalcorpus, en hij stelt dat de rondheidswaarden die uit
zijn formule volgen, een 'duidelijke covariatie' verto
nen met de frequenties die in de betreffende corpora zijn
gevonden. Maar specifieke informatie, in de vorm van
bijvoorbeeld correlatiecoeffienten, ontbreekt. De bena
dering van Sigurd van het rondheidsprobleem vinden
wij niet geheel overtuigend. In de eerste plaats hebben
we moeite met zijn theoretische grondslag, die niet veel

verder reikt dan zijn eigen intuities en die van Lotz
(1955). Daarrnee wilIen we overigens niet tegenspreken
dat rondheidsintuities bestaan. Dat kan bijvoorbeeld ge
concludeerd worden uit een experiment dat de psycho
loge Rosch deed in het kader van onderzoek naar de rol
van prototypie in betekenisconstructie (Rosch, 1975).
Rosch confronteerde proefpersonen met verschilIende
combinaties van telkens twee getalIen, en vroeg deze
getallen een plaats te geven in de zin: 'x is bijna y'. Het
bleek dat voor y vrijwel steeds die getallen werden ge
kozen die gewoonlijk 'rond' worden genoemd, ook als
x groter was dan y. Rosch beperkte zich in haar experi
ment tot slechts enkele ronde getalIen: 10, 50, 100 en
1000, en op grond van dit onderzoek kan niet zo maar
aangenomen worden dat de taalgebruiker de intuitie zou
hebben dat 55 bijvoorbeeld minder rond is dan 30. Een
tweede kanttekening bij Sigurds formule betreft de
grondtallen waarmee gerekend mag worden. Doordat
het getal I (lOo) niet als een grondtal geldt, krijgen alIe
getalIen onder de 10, behalve 5, volgens Sigurds formu
le een rondheidsscore van O. Dat wijkt af van wat ver
wacht zou mogen worden: een getal als 4 lijkt ons ten
minste ronder dan bijvoorbeeld 41 of 411.

4 Een nieuwe formule

Wij menen dat er een andere manier is om de rondheid
van getalIen te bepalen. En we menen ook dat we kun
nen laten zien dat die beter is. Allereerst operationalise
ren we rondheid als de eigenschap van getalIen die be
paalt dat ze in een natuurlijke taal kunnen voorkomen
direct na een woord als ongeveer (Engels: about; Duits:
ungefiihr, enzovoort). Met zo'n woord geeft de taalge
bruiker aan dat hij de daarop volgende hoeveelheids
aanduiding schattenderwijs presenteert en dat hij afziet
van precisie. Er zijn in het Nederlands nog meer van die
woorden: omstreeks, bijna, circa, om en nabij, zo'n, een
stuk of, ruim, hoogstens, plusminus, enzovoort. Maar
ongeveer is wet het meest neutraal. Het komt bovendien
frequent VOOf.- We verzamelden in drie grote Neder
landse taalcorpora alle gevallen van ongeveer gevolgd
door een van de getalIen 2 tot en met 250 (in woorden
of in cijfers). We gebruikten:
- het zogenoemde 'Eindhovense corpus', oorspronke- .

lijk aangelegd voor woordfrequentietelIingen, met
een omvang van 720.000 woorden waarvan 120.000
uit mondeling taalgebruik;

- het zogenoemde '5 miljoen-corpus' van het Instituut
voor Nederlandse Lexicologie te Leiden (INL), het
instituut waar het Woordenboek van de Nederlandse

Taal gemaakt wordt. Dit corpus bestaat, zoals de
naam al zegt, uit 5 miljoen woorden, die ontleend
zijn aan schriftelijk taalgebruik. De woorden zijn
naar woordsoort gecodeerd;
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- de complete jaargang 1994 van de 'Volkskrant' op
CD-ROM (geschatte omvang: tussen de 20 en 30
miljoen woorden).

De gegevens uit de beide eerste bronnen hebben wij als
een bestand behandeld. Onze keuze voor de getallen 2
tot en met 250 werd door praktische motieven ingege
Yen. De beslissing om het getal 1 buiten het onderzoek
te laten is bepaald door de omstandigheid dat het woord
'een' dubbelzinnig is. Het kan zowel telwoord als lid
woord zijn. Vergelijk: 'We hebben ongeveer een uur op
hem gewacht.' We vermoedden dat deze dubbelzinnig
he id invloed zou kunnen hebben op de frequentie in het
voorkomen van het getal I of het woord een in de be
doelde context.

In totaal bevatte ons materiaal2617 gevallen van [onge
veer + getal], om precies te zijn: 889 gevallen in het
Eindhovense/INL-corpus, en 1728 gevallen in het
Volkskrant-corpus. Zoals verwacht kwamen sommige
getallen in deze context vaker voor dan andere. De fre
quenties van de verschillende getallen beschouwen wij
als een maat voor de relatieve geschiktheid van de ge
taIlen om in de context van ongeveer op te treden, en
daarmee als een maat van de relatieve rondheid van ie

der van deze getallen. In de eerste plaats hebben we
onze frequentiegegevens gebruikt als materiaal om de
validiteit van Sigurds formule te bepalen.2 Om te begin
nen bepaalden we de correlatie tussen uitkomsten van
de formule en de frequenties van de getallen 2-250 na
ongeveer in de verschillende corpora die we hebben be
studeerd. Ook hebben we correlaties berekend tussen de

rondheidswaarden van de getallen volgens de formule
van Sigurd en de frequenties in onze corpora. Ten slotte
gingen we na hoe hoog die frequenties en de uitkomsten
van Sigurds formule correleerden met de uitkomsten
van een versie van die formule die wat afweek van de

oorspronkelijke formule.

freq-e/i

Ifreq-e/i
--freq-vk

I 0.839- Sigurd-o I 0.621-Sigurd-a I 0.790

freq-e/i: frequenties van de getallen 2-250 onmiddellijk na onge

veer, in Eindhovense corpus opgeteld bij frequenties in
1NL-corpus

freq-vk: frequenties van de getallen 2-250 onmiddellijk na onge

veer, in Volkskrant-corpus
Sigurd-o: rondheidsscores van de getallen 2-250 volgens oorspronke

Iijke formule van Sigurd (grondtallen 10, 100, enzovoort)

Sigurd-a: rondheidsscores van de getallen 2-250 volgens aangepaste
versie van formule van Sigurd (grondtallen 1, 10, 100. en
zovoort)

figuur 1: de voorspellende waarde van de formule(s)
van Sigurd
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In die aangepaste versie hebben we ook I als grondtal
laten gelden. De correlaties die we vonden staan in fi
guur 1. Opvallend in de tabel is onder meer de hoge cor
relatie tussen de variabelen freq-e/i en freq-vk: 0.839.
Getallen die in het ene corpus vaak voorkomen na onge

veer, worden ook in het andere corpus vaak na ongeveer
gebruikt, en getallen die in het ene corpus maar zelden
direct na ongeveer gebruikt worden, komen ook in het
andere corpus weinig op die positie voor. Kennelijk ligt
er een vast patroon onder de verdeling van de [ongeveer
+ getal] frequenties in de onderzochte taalcorpora. Het
is precies dat patroon waar onze zoektocht op is gericht.
In Sigurds oorspronkelijke formule komt dat patroon
blijkens figuur I niet echt goed tot uiting: niet meer dan
38.56 procent respectievelijk 51.41 procent (de kwadra
ten van de gevonden correlatiecoefficienten 0.621 res
pectievelijk 0.717) van de frequentieverdeling in het
Eindhovense/INL-corpus en in het Volkskrant-corpus
wordt ermee verklaard. Het helpt al als ook het getal 1
als grondtal in de formule van Sigurd wordt toegelaten,
zoals we dat in de aangepaste versie van Sigurds formu
le hebben gedaan. Dan stijgen de verklaarde variantie
percentages tot respectievelijk 62.41 procent en 60.06
procent (de kwadraten van de correlatiecoefficienten
0.790 en 0.775). Maar wij menen dat ook dit resultaat
voor verbetering in aanmerking komt.3

Om dat te bereiken hebben we op ons materiaal een
multiple regressie-analyse uitgevoerd: een statistische
techniek om de relatie te beschrijven tussen een crite
rium variabele en een verzameling voorspellende varia
belen. De voorspellende variabelen hoeven daarbij niet
per se onafhankelijk van elkaar te zijn; ze kunnen elkaar
gedeeltelijk overlappen. Belangrijker is dat er een be
vredigende correlatie tussen de voorspelde en de feite
lijke uitkomsten gevonden wordt, en dat het aantal
voorspellende variabelen dat in de formule wordt opge
nomen enigszins beperkt is. Pas dan brengt een regres
sieformule werkelijk inzicht in de onderliggende syste
matiek.

In ons geval hebben we regressie-analyse toegepast om
te achterhalen welke getalskenmerken samen de beste
voorspelling voor de re'latieve rondheid van een getal
opleveren. AIs critenGmvariabele hebben we de fre
quenties gebruikt die we voor de getallen 2-250 in de
drie onderzochte corpora samen gevonden hebben. Als
potentieel relevante voorspellende variabelen hebben
we een grote hoeveelheid dichotome getalskenmerken
ingevoerd. Zo hebben we bij de 249 getallen die we
hebben gebruikt, telkens gescoord of het betreffende
getal:
- deelbaar is door 2
- deelbaar is door 3
- deelbaar is door 4
- deelbaar is door 5
- deelbaar is door 10
- kleiner is dan 10
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figuur 2: de voorspellende waarde van de formule die
resulteerde uit onze regressie-analyse

formule J&P: rondheidsscores van de getallen 2-250 volgens for-
mule van Jansen en Pollmann

freq-tot: frequenties van de getallen 2-250 onmiddellijk na

ongeveer, in Eindhovense en 1NL-corpus opgeteld

bij frequenties in Volkskrant-corpus
freq-e/i: frequenties van de getallen 2-250 onmiddellijk na

ongeveer, in Eindhovense corpus opgeteld bij fre

quenties in 1NL-corpus

freq-vk: frequenties onmiddellijk na ongeveer, in Volks-
krant -corpus

freq-vkfreq-e/ifreq-tot
formule

J&P

0.895

0.921

0.948freq-tot

freq-eli

freq-vk

formule
J&P

nodig is, wezenlijk is voor het rondheidsbegrip van de
taalgebruiker. We hebben ons ook de vraag gesteld hoe
correct de uitslagen van de formule zijn als het om de
absolute waarden van de frequenties na ongeveer gaat.
Om dat te bepalen hebben we een chi-kwadraattoets uit
gevoerd waarbij per getal van 2 tot 250 de voorspelde
frequentie aan de geobserveerde frequentie is gerela
teerd. De resulterende chi-kwadraatwaarde bedroeg
108.27 (df = 248), wat duidt op nagenoeg perfecte voor

spellingen. Om de formule verder op zijn waarde te be
proeven, onderwierpen we die aan een zogenaamde
split-half-test. Als referentiepunt hanteerden we daarbij
de frequenties in de verschillende corpora die ons uit
gangspunt waren. De resulterende hoge correlatiecoef
ficienten (0.922 en 0.895) beschouwen we als een extra
aanwijzing voor de voorspellende kracht van onze for
mule.

We geven een voorbeeld ter toelichting. Stel dat in een
nieuw, nog niet geanalyseerd corpus precies 1000 keer
[ongeveer, gevolgd door een willekeurig getal] voor
komt. Stel verder dat we zouden willen voorspellen hoe
vaak in dat corpus het getal 50 onmiddellijk op onge
veer zal volgen. Het getal 50 is een tienvoud van 5, en
het voldoet dus aan de eisen voor variabele p en voor
variabe1e r, maar het voldoet niet aan de eisen voor va
riabe1en q en s. Volgens onze fonnu1e bedraagt het
voorspelde percentage voor het getal 50 dus:

F(50) = 1.859 + 2.378 + 0.065 = 4.302 %

p: is het getal gelijk aan 1,2,3,4,5,6,7,8 of 12, of aan
een tien- of honderdvoud van een van deze getallen?

q: is het geta1 gelijk aan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 of 18,
of aan een tien- of honderdvoud van een van deze ge
tallen?

r: is het getal gelijk aan 5,10,15,20,25,30,35,40,45,
of aan een tienvoud van een van deze getallen?

s: is het getal gelijk aan 2 of 3?

F(g) = (1.859 x p) + (0.456 x q) + (2.378 x r) +
(3.246 x s) + 0.065

De criteriumvariabele F staat hier voor de voorspelde

frequentie van [ongeveer, onmiddellijk gevolgd door
een bepaald getal], uitgedrukt in het percentage van de
totale frequentie van [ongeveer, gevolgd door een wil
lekeurig getal]. De variabelen die blijkens deze regres
sieformule samen de waarden van F zo precies mogelijk
en tegelijk zo efficient mogelijk voorspellen, zijn de
volgende:

kleiner is dan 12

deelbaar is door 25
deelbaar is door 50

enzovoort.

De regressie-analyse leverde de volgende fonnule op
als optimale beschrijving van de relatie tussen voorspel
lende variabelen en criteriumvariabele:

Daarmee zou de voorspe1de frequentie van (ongeveer +
50) in dit hypothetische corpus op 43 uitkomen. Op ana
loge wijze laten zich de frequenties van andere getallen
voorspellen. Voor het getal100 bijvoorbeeld zou de uit
komst 53 bedragen, en voor het getal 25 zou de voor
spelde frequentie 24 zijn.
Hoe precies kunnen we nu met onze formule verschillen
in getalsfrequenties na ongeveer voorspellen? De corre
laties tussen de uitkomsten van de formule en de werke

lijke frequenties in de geanalyseerde corpora zijn te vin
den in figuur 2.

Met onze formule slagen we erin om 89.87 procent (=
0.9482) van de frequentieverdeling in de bijeengevoeg
de corpora te verklaren. Dit percentage is zo hoog dat
wij denken dat de beperkte verzameling van voorspel
lende variabelen die in deze kennelijk krachtige fonnule

AlIes bijeen menenyte aangetoond te hebben dat onze
theorie stevige(wortel~ in de empirie dan de theorie van
Sigurd en betere voorspellingen oplevert. We denken
ook dat we kunnen laten zien dat in de theorie een be

roep gedaan wordt op enkele basisconcepten, die ten
grondslag liggen aan het gebruik van getallen in de na
tuurlijke taal.
Kijken we daartoe nog wat nader naar die variabe1en.
Welke concepten behoren ertoe? AlIereerst uiteraard de
tienmachten 1, 10, 100. Daarnaast spelen ook de eenhe
den 1 tot en met 9 als factoren in de variabelen p, q en r

een belangrijke rol. Maar dat is niet alles. Het is opval
lend dat in de variabelen q en r de getallen 2 en 5 pro
minent aanwezig zijn. Deze getallen, vermenigvuldigd
met IOn, vormen een deelverzameling van de verzame

ling der 'favoriete getallen' zoals we die elders hebben
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I

onderscheiden (Pollmann en Jansen, 1995; C. Jansen,

1995; Pollmann en Jansen, te verschijnen). We laten
daar zien dat er allerlei verschijnselen zijn in het ge

bruik van getallen in de natuurlijke taal waarin ~, 1 en
2, en de IOn-vouden van deze getallen (5, 10, 20, 50,
100,200,500 enzovoort) een opvallende rol spelen (met

een mogelijke bijrol voor de getallen 2~, 25, 250 enzo
voort). Zoals gemakkelijk is in te zien, ontstaat de ver
zameling van de favoriete getallen door aan de tien
machten de resultaten toe te voegen van een halvering,
nog eens een halvering of een verdubbeling.4
Om verdubbelen, halveren en eventueel nog eens halve
ren gaat het hier. De concepten 'dubbel' en 'half' en de
daarop gebaseerde operaties 'verdubbelen' en 'halve
ren' zijn onafhankelijk van het bestaan van getallen.
Wij denken dat het mogelijk is een gegeven kwantiteit
(een stok, de inhoud van een emmer) te verdubbelen of
te halveren zonder dat het nodig is over een (primitief)
getalbegrip te beschikken. Het is denkbaar dat de be
grippen 'half', 'dubbel' en misschien ook 'kwart' onaf
hankelijk van de getallen worden verworven. Het is ons
niet gelukt in de ontwikkelingspsychologische litera
tuur hieromtrent nadere informatie te vinden, maar het

lijkt ons waarschijnlijk dat deze begrippen al heel vroeg
worden verworven.

Conc1uderend: wij menen dat het gebruik van ronde ge
tallen in ieder geval bepaald wordt door kennis van de
basis van het numerieke systeem en van de concepten
'dubbel' en 'half'.

Wel dient aangetekend te worden dat in variabele p de
getallen 9, 11 en 12, vermenigvuldigd met veelvouden
van IOn, een opmerkelijk gedrag laten zien. Hetzelfde
geldt in variabele s voor het getal3. Voor het afwijkend
gedrag van dat getal 3 en van 12 hebben we geen directe
verklaring, al is er mogelijk voor 12 te rekenen met een
restant van de twaalftalligheid van een vroeger talstel
se!. Het afwijkend gedrag van 9 en 11 staat wellicht in
verband met het gegeven dat deze getallen de onmiddel
lijke buren zijn van de 'ronde-getallen-par-excellence'
10, 100, enzovoort. Kennelijk is het voor het schattende
individu verleidelijk, om als hij met zijn schatting uit
zou komen in de buurt van deze rondste van de ronde

getallen, een keuze voor de buren te vermijden.

jaargang 14 nummer 2

Noten

Sigurd maakt een rekenfout bij de bepaling van de rond
heidswaarde van het getal 50. Zijn eigen formule toepas
send komt hij niet uit op 0.875, maar op 0.83 (pag. 250).

2 Dank zijn wij verschuldigd aan' collega dr. H. van den
Bergh voor zijn onschatbare inbreng bij de statistische
analyse van de data waarvan hier en elders in dit artikel
verslag wordt gedaan.

3 We hebben de uitkomsten van de formule(s) van Sigurd
ook geconfronteerd met de totale frequenties van de getal
len 2 tot 100 in het Eindhovense corpus, al dan niet na on
geveer dus (bron: F. Jansen, 1995). De correlaties die we
vonden waren nog minder overtuigend dan de correlaties
in de tabel: 0.23 voor de oorspronkelijke formule van Si
gurd, en van 0.54 voor de aangepaste versie.

4 Ook kwarten en vijfentwintigvouden spelen een rol in de
wijze waarop taalgebruikers met getallen omgaan, lo heb
ben we elders Jaten zien. Op het eerste gezicht lijkt dat
strijdig met de uitkomsten van onze regressie-analyse.
Een variabeJe als 't: is het getal gelijk aan 25,50,75, 125,
150, 175, 200, 225 of 250?)' komt in onze forrnule niet
voor. Maar dat betekent niet dat er geen relatie lOu be
staan tussen ten rondheid zoals door ons geoperationali
seerd. De correlatie tussen ten freq-tot bedraagt 0.28. Dat
de variabele t desondanks geen deel uitmaakt van de for
mule, komt doordat daarin al de variabele r is opgenomen.
Met uitlOndering van de getallen 75, 125, 175 en 225 vol
doen alle getallen t waarvoor geldt (t = I) ook aan de voor
waarden voor (r = I). Volgens de regressie-analyse die we
hebben uitgevoerd Jeidt opname van variabele t naast va
riabele r tot een verlaagde in plaats van een verhoogde
kwaliteit van de voorspellingen van de formule.
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