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Hans Freudenthals eerste kennismaking met het Nederlandse onderwijs was eind
1930 als 26-jarige docent aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn beeld van de
Nederlandse student was die van een vlijtige, weinig zelfstandige leerling, die bo-
vendien nog langzaam van begrip was ook. Opvallend was, hoe Freudenthal de pas-
sieve houding van de studenten toeschreef aan het veel (en uit het hoofd) moeten le-
ren van vreemde talen. Hij schreef in een brief in 1931: 

Das Niveau des hollaendischen Studenten ist geringer als das des deutschen; das
haengt mit dem etwas schwerfaelligen, traetigen Volkskarakter zusammen. Der hol-
laendische Student arbeitet sicher fleissich, begreift aber sehr langsam. Selbststaendig
produktives Arbeiten findet man bei ihm sehr selten. Schuld daran ist vielleicht auch
das Viellernenmuessen, das von dem Zwang Sprachen zu beherrschen, der bei einem
kleinen Volk verstaendlich ist, herkommt. [...] Leider habe ich mit den Studenten
noch nicht viel Kontakt bekommen und sehe sicherlich manche Dinge noch sehr vom
Gesichtspunkt des Dozenten. Die Studenten sind sehr schuechtern, stellen weder in
der Vorlesung noch nachher Fragen, man kommt sich waehrend des Vortrages wie ein
Prediger in der Wueste vor.2

Meer dan het uiten van deze verbazing over de verschillen tussen Nederlandse en
Duitse studenten deed Freudenthal niet. In de jaren dertig besteedde hij zijn tijd
hoofdzakelijk aan het werk als assistent van de wiskundige L.E.J. Brouwer. Tij-
dens de Tweede Wereldoorlog raakte hij geïnteresseerd in het rekenonderwijs van
de lagere school en de bijbehorende rekendidactiek en hield hij zich bezig met een
literatuurstudie over dit onderwerp.3

Pas na deze oorlog zou Freudenthal zich actief met het wiskundeonderwijs en de
wiskundedidactiek in Nederland gaan bemoeien en met zijn ideeën naar buiten tre-
den. Hij richtte zich daarbij in de jaren veertig en vijftig vooral op het wiskundeon-

1 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 339.
2 Freudenthal aan Darlehenkasse des Deutschen Studentenwerks E.V., 30 mei 1931; Rijksarchief in

Noord-Holland, Papers of Hans Freudenthal (1905-1990), mathematician, 1906-1990 (voortaan:
ranh, Hans Freudenthal Papers), inv.nrs. 21, 141.

3 Meer over deze literatuurstudie in hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 2

Middelbaar wiskundeonderwijs en
wiskundedidactiek in het interbellum

Om mijn verhaal goed in te kaderen, moet ik nog veel verder teruggaan en dan tot
1924 – jaren voor ik in Nederland kwam – het soort annus mirabilis van de wiskun-
dedidactiek in Nederland.

Hans Freudenthal over het Nederlandse wiskundeonderwijs
in Schrijf dat op, Hans, 19871
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derwijs op het vhmo. Hij begaf zich daarmee niet op onontgonnen terrein. Vóór
Freudenthals bemoeienissen hadden zich daar al de nodige discussies afgespeeld.

Om een idee te krijgen hoe Freudenthal in dit wiskundig-didactisch landschap
paste, is allereerst een globale schets van het wiskundeonderwijs in het interbellum
nodig. Hoe zag het vhmo en het wiskundeonderwijs dat er gegeven werd er in die
tijd uit? Welke discussies werden er gevoerd? En wie waren de toonaangevende
personen binnen die discussies? 4

2.1 Het middelbaar onderwijs in het interbellum

2.1.1 Het ontstaan van de schooltypen van het vhmo

Rond 1918 was het middelbaar onderwijs in Nederland vastgelegd in de wet op het
middelbaar onderwijs van 1863 (de mo-wet), de eerste wet op het middelbaar
onderwijs. Een schooltype als de ulo (uitgebreid lager onderwijs) en mulo (meer
uitgebreid lager onderwijs) behoorden tot het lager onderwijs, het gymnasium tot
het hoger onderwijs. De ontwerper van de mo-wet, de liberaal Johan Rudolf Thor-
becke (1798-1872), had een duidelijk tweeledige functie van het onderwijs voor
ogen, die direct samenhing met de hiërarchie van de standenmaatschappij.

Allereerst was er het soort onderwijs dat een opleiding zou bieden, direct gericht
op de maatschappelijke behoefte. Dit onderwijs was bedoeld voor wat Thorbecke
zag als ‘de kern van de maatschappij’, gevormd door de grote middengroep burgers
(bestaande uit respectievelijk de ‘eenvoudige burgerstand’ en de ‘grote burgerij’).
Voor deze groep moest het onderwijs modern, algemeen vormend en praktijkge-
richt zijn. Zo zou het een goede voorbereiding bieden voor de taak die de kinderen
uit de burgerij in de maatschappij zouden gaan vervullen, bijvoorbeeld in het be-
drijfsleven en de administratie. Voor dit doel werden de burgerscholen en hogere
burgerscholen (hbs) ontworpen. Als aanvulling hierop was er de Polytechnische
School te Delft. Tezamen met de middelbare scholen voor meisjes (mms) behoor-
den deze schooltypen tot het middelbaar onderwijs. De hbs en de Polytechnische
School zouden uiteindelijk de meest succesvolle schooltypen blijken.5

Hiernaast onderscheidde Thorbecke het hoger onderwijs, waartoe het gymnasi-
um en de universiteit behoorden. Het gymnasium bood als enige school een klas-
sieke opvoeding, voorbehouden aan de geleerde stand en vormde zo de enig moge-

22 “elke positieve actie begint met critiek”

4 Bij het samenstellen van de volgende paragrafen zijn gegevens ontleend aan de volgende werken: A. Bar-
tels, Een eeuw middelbaar onderwijs 1863-1963 (Groningen 1963); P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de
Booy, Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd (Assen/
Maastricht 1987); N.L. Dodde, Het Nederlandse onderwijs verandert (Muiderberg 1983); De Moor,
Van vormleer naar realistische meetkunde; Smid, Een onbekookte nieuwigheid? ; Joh.H. Wansink, Di-
dactische oriëntatie voor wiskundeleraren. Delen i, ii, iii (Groningen 1971, tweede druk).

5 Ph.J. Idenburg, J. Karsemeijer en H.H. Janssen, Een eeuw middelbaar onderwijs herdacht (Groningen
1963) 5-6.
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lijke weg naar een studie aan de universiteit.6 Thorbecke, die een strikte scheiding
tussen ‘geest’ (hoger onderwijs) en ‘zaak’ (middelbaar onderwijs) voorstond, hand-
haafde zo het gymnasium als aparte instelling met hoge status.

2.1.2 Enkele schooltypen

De hbs
Een van de kenmerken van het Nederlandse onderwijs in die tijd was de grote vrij-
heid die er, althans in eerste instantie, aan de scholen gelaten werd. De mo-wet stel-
de geen eisen aan het eindexamen, het vakkenpakket of de leerstof voor de diverse
vakken. Om toch een zeker opleidingsniveau van de abituriënten te kunnen garan-
deren, werd al snel overgegaan tot instelling van een staatsexamen met regels voor
zowel de inrichting, de inhoud, als de beoordeling van het eindexamen.7

Helaas veroorzaakte deze regeling een enorme overbelasting en een te uitgebreid
vakkenpakket op de hbs. Ook klonken er klachten over de verouderde stof die
onderwezen werd. Vele pogingen zijn er gedaan om hierin orde te scheppen en di-
verse plannen zijn in de loop der jaren door ministers en inspecteurs ontworpen,
maar tot een grootscheepse reorganisatie in het middelbaar onderwijs kwam het niet.

Niettemin groeide de hbs uit tot de meest succesvolle van de in de wet van 1863
voorgestelde vormen van middelbaar onderwijs. Als tegenhanger van het gymnasium,
waar vooral het onderwijs in de klassieke talen overheerste, lag binnen het onderwijs
op de hbs het accent op moderne talen en de exacte vakken als wis- en natuurkunde.
Gemiddeld een derde van de tijd werd er op de hbs aan de exacte vakken besteed. Zo-
als ook op andere schooltypen gebruikelijk, was het klassikale schoolsysteem op de
hbs het meest gangbaar. Het eindexamen bepaalde de te behandelen stof.

Voor de wiskunde bestond het eindexamen hbs-b uit de onderdelen reken- en
stelkunde (algebra), driehoeksmeting (trigonometrie), stereometrie en beschrijven-
de meetkunde. De wiskundeles verliep volgens het stramien ‘uitleggen, voordoen,
nadoen en eindeloos oefenen’. Pierre van Hiele, wiskundedocent en didacticus,
schreef over de toenmalige houding ten opzichte van de te onderwijzen wiskunde:8

Geen leerling betwijfelde de noodzaak van bewijzen in de ‘wiskunde’. Er waren er na-
tuurlijk genoeg die daar moeite mee hadden. Als je wiskunde per se nodig had, deed je
je uiterste best om er ten minste zoveel van te begrijpen dat je later niet in de moeilijk-
heden kwam. In het andere geval kon je je werpen op de vraagstukken om zo hoog mo-
gelijk te scoren. De leraren speelden daarop in: zij beijverden zich om de stof zo exact
mogelijk voor te dragen, maar zij hielpen de leerlingen met de uitwijkmogelijkheid van
de vraagstukken. Per slot van rekening nam de bewijsvoering op het eindexamen niet
zo’n grote plaats in.9

2 middelbaar wiskundeonderwijs in het interbellum 23

6 Ibid., 6.
7 Ph.J. Idenburg, Schets van het Nederlandse schoolwezen (Groningen 1964) 40-41.
8 Meer over Pierre van Hiele en zijn wiskundig-didactisch werk in hoofdstuk 7.
9 Pierre van Hiele, ‘De illusie van het streng redeneren’, in: Goffree e.a., eds., Honderd jaar wiskunde-

onderwijs 71-82, aldaar 72.
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Ondanks het grote succes van dit schooltype was er ook veel kritiek op de hbs. E.
Jensema, in 1927 directeur van de Rijks-hbs te Groningen, onderscheidde in deze
tijd drie punten van algemene kritiek. Zo zou het onderwijs op de hbs te wiskun-
dig zijn en zou het leerlingenverloop te groot zijn. De school zou bovendien te
tweeslachtig zijn door tegelijkertijd zowel eindonderwijs als voorbereidend (hoger)
onderwijs te willen verzorgen.10

Het gymnasium
Het eerste gymnasium ontstond in 1838 als resultaat van een fusie tussen de Latijn-
se school en de gemeentelijke lagere school “van de hoogste klasse” in Den Haag.11

Het gymnasium had twee afdelingen: de eerste afdeling, die fungeerde als voortzet-
ting van de Latijnse School en waar de nadruk lag op het onderwijs in Latijn en
Grieks als voorbereiding op de universiteit. Binnen de tweede afdeling lag de na-
druk op wis- en natuurkunde en moderne talen. Deze afdeling voorzag in de groei-
ende behoefte naar een opleiding voor de maatschappij. 

Het gymnasium behield zijn formele en sociale status na de invoering van de mo-
wet van 1863. Ook de Latijnse scholen vielen sinds 1878 onder de noemer ‘gymna-
sium’. Sinds de wet op het hoger onderwijs van 1876 waren het lesprogramma en
lesrooster op het gymnasium nauwkeurig voorgeschreven. Wiskunde was een van
de verplichte vakken.

Hier was dus geen sprake van de vrijheid bij de invulling van het onderwijs zoals
die bijvoorbeeld op de hbs gold. Toen het praktisch nut van de studie van de klassie-
ke talen in de maatschappij steeds kleiner bleek, werd het aloude argument van de
vormende waarde van de klassieken voor handhaving van de klassieke opleiding aan-
gevoerd. Echter, de concurrentie van de hbs werd steeds duidelijker gevoeld en leid-
de in 1876 tot splitsing van de gymnasia in een α-afdeling (met een taalkundig gericht
programma) en een β-afdeling (waar, naast de klassieke talen, ook veel aandacht aan
de exacte vakken werd gegeven). Het schriftelijke eindexamen wiskunde voor de β-
variant bestond uit algebra, analytische meetkunde, stereometrie en goniometrie. 

De mms
De middelbare school voor meisjes was een van de schooltypen dat zich in volle vrij-
heid kon ontwikkelen en handhaven en een alternatief bood voor de overwegend
door jongens bezochte hbs. Er waren geen wettelijke bepalingen die de inhoud en
vorm van het onderwijs vastlegden en pas in 1935 werden er enige studierechten aan
dit schooltype verbonden. Wiskunde maakte geen deel uit van het eindexamen, het-
geen grote vrijheid bood aan docenten en auteurs van de schoolboeken. Veelal werd
er op de mms alleen in de eerste drie klassen wiskundeonderwijs gegeven.12

24 “elke positieve actie begint met critiek”

10 E. Jensema, Het middelbaar onderwijs en de critiek, die daarop uitgeoefend wordt (Groningen 1927)
6-7; zie ook paragraaf 2.1.3.

11 Smid, Een onbekookte nieuwigheid? 41, 143.
12 N. Blom en F. Meester, ‘Hanneke koos toch wiskunde’, in: Goffree e.a., eds., Honderd jaar wiskun-

deonderwijs 281-296, aldaar 286.
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Het lyceum
In 1909 werd in Den Haag het eerste lyceum opgericht door de rector R. Casimir
(1877-1957), de latere eerste hoogleraar pedagogiek in Nederland. Het lyceum, be-
staande uit een gymnasium, een hbs en soms ook een mms onder één dak, had als
oorspronkelijk doel de schoolkeuze van de leerlingen uit te stellen door een geza-
menlijke onderbouw te bieden. Immers, de keuze gymnasium of hbs op 12-jarige
leeftijd bepaalde direct de toekomstige (studie)mogelijkheden van de leerlingen.
Bovendien was het efficiënter en goedkoper om drie scholen ineens te stichten dan
drie afzonderlijke.

Over het belang van de lycea voor onderwijshervorming schreef Wansink: 

De vernieuwende tendensen op pedagogisch-didactisch terrein zijn bij de lycea ster-
ker geweest dan bij de meer starre vormen van hogereburgerschool en gymnasium in
de v.h.m.o.-periode. Bij het lyceum werd in onze schoolorganisatie voor het eerst re-
kening gehouden met het kind als medebepalend element.13

In zekere zin kan het lyceum als de voorloper van de moderne scholengemeenschap
gezien worden. Het duurde tot 1968 voordat het lyceum wettelijk als schooltype ge-
fundeerd werd. Tot die tijd bestond het lyceum bij de gratie van het feit dat de wet
onder zekere voorwaarden afwijkingen bij de inrichting van gymnasia toestond.14

2.1.3 De concurrentiestrijd tussen hbs en gymnasium

Al vanaf de invoering van de mo-wet begon de opvatting post te vatten dat de hbs
voor bepaalde studies aan de universiteit (met name de artsenopleiding en studies
aan de faculteit der wis- en natuurkunde) een minstens even goede (zo niet betere! )
voorbereiding zou bieden als het gymnasium. Steeds meer hbs-ers studeerden via
omwegen (zoals het volgen van testimoniacolleges Grieks, Latijn, logica en het
doen van toelatingsexamen voor de universiteit) toch verder na het behalen van hun
diploma. Vanaf 1865 begon de minister in uitzonderingsgevallen hiervoor vrijstel-
lingen te geven. Ook was het vanaf 1878 mogelijk om een artsenstudie te voltooien
als bezitter van een hbs-diploma door het afleggen van aan de academische examens
parallel lopende examens. 

Dit soort regelingen die het voor hbs-ers mogelijk maakten aan de universiteit te
gaan studeren kwamen er steeds meer. Dit leidde in 1917 uiteindelijk tot de indie-
ning van een wetsvoorstel door het Tweede Kamerlid J. Limburg. Zijn voorstel,
dat hbs-gediplomeerden onder andere de bevoegdheid tot het afleggen van exa-
mens aan de faculteit der wis- en natuurkunde verleende, werd met ruime meerder-
heid van stemmen aangenomen. Het betekende een definitief einde van de door
Thorbecke voorgestane tweedeling zaak-geest. Bovendien betekende het een breuk

2 middelbaar wiskundeonderwijs in het interbellum 25

13 Zie ook: Idenburg, Schets van het Nederlandse schoolwezen 372; Wansink, Didactische oriëntatie voor
wiskundeleraren. Deel i 80.

14 Gymnasium, hbs en lyceum vormden samen wat als het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onder-
wijs (vhmo) aangeduid werd.
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met de overtuiging dat een klassieke vooropleiding noodzakelijk was voor het doen
van een academische studie en benadrukte het daarmee impliciet de waardering
voor wiskunde en natuurwetenschappen. Het was nu duidelijk dat de hbs in haar
oorspronkelijke opzet als maatschappijschool en eindonderwijs niet geslaagd was.
Met de splitsing van de hbs in wat later de A-afdeling (literair-economische afde-
ling) en de B-afdeling (met de nadruk op wis- en natuurkunde) zou worden, pro-
beerde men in deze leemte te voorzien. 

De toewijzing van studierechten aan hbs-b gediplomeerden (en later ook voor
bepaalde studierichtingen aan hbs-a gediplomeerden) verzwakte de monopoliepo-
sitie van het gymnasium natuurlijk aanzienlijk. Om het gymnasium weer enigszins
aantrekkelijk te maken voor leerlingen die een exacte studie wilden volgen, werd in
1919 bij Koninklijk Besluit tot modernisering van het gymnasium besloten. Er
kwam meer ruimte voor wis- en natuurkunde in het programma. Daarbij werden
nieuwe, moderne onderwerpen zoals de differentiaalrekening en integraalrekening
geïntroduceerd als onderdeel van de te onderwijzen algebra. Zo bleef het gymnasi-
um de hbs een stap voor. Echter, deze nieuwe zware β-afdeling, in combinatie met
de status die het gymnasium van oudsher al had, maakte het tot de moeilijkste
school, slechts voorbehouden aan een kleine elite. 

26 “elke positieve actie begint met critiek”

E.J. Dijksterhuis.
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2.2 Discussies over het wiskundeonderwijs op het vvhhmmoo

Door de industrialisering in Nederland aan het eind van de voorvorige eeuw ge-
noten de natuurwetenschappen, dankzij de praktische waarde en het nut die zij
voor de maatschappij hadden, een steeds groter aanzien. Na de Eerste Wereldoor-
log echter voltrok zich een omwenteling in de waardering voor de wis- en natuur-
kunde en verloren de natuurwetenschappen weer veel van hun aanzien. Er ont-
stond wat de wiskundige Dijksterhuis noemde een aan de mathesis vijandige tijd-
geest. Deze drukte zijn stempel op veel van de ideeën over de herziening van het
onderwijs.15

E.J. Dijksterhuis (1892-1965) was na zijn studie wiskunde in Groningen jaren-
lang wiskundeleraar op de Rijks-hbs te Tilburg en als wetenschapshistoricus gedu-
rende zijn loopbaan verbonden aan diverse universiteiten. Als voorstander van een
logisch-deductief ingericht wiskundeonderwijs speelde hij een belangrijke rol in de
discussies over wiskundeonderwijs in het interbellum. Hij stelde hoge eisen aan de
strengheid van het wiskundeonderwijs en was in hoge mate overtuigd van de vor-
mende waarde die er van dergelijk wiskundeonderwijs zou uitgaan.

De vormende waarde van de wiskunde was een telkens in meer of mindere mate
aanwezig argument in de discussies over wiskundeonderwijs. De overtuiging was
dat er van de wiskunde een positief effect op het denkvermogen in het algemeen en
het logisch redeneren in het bijzonder zou uitgaan – de zogenaamde ‘oefening van
de geest’.16 Hierbij was de onderliggende gedachte dat ‘transfer’ (of overdracht)
mogelijk was: het kunnen toepassen van vaardigheden in een ander (vak)gebied dan
die waarin zij verkregen zijn. In de literatuur wordt daarbij onderscheid gemaakt
tussen horizontale transfer (tussen taken van vergelijkbare orde) en verticale trans-
fer (tussen een taak van lagere orde naar die van een hogere orde).17 Van positieve
transfer is sprake als het eerder geleerde het erna te leren vergemakkelijkt. Inherent
aan de discussie over de vormende waarde is het vraagstuk in hoeverre het ‘leren
denken’ onderwijsbaar is.18

De algemene consensus eind negentiende eeuw was dat het wiskundeonderwijs
vormende waarde had. In het begin van de vorige eeuw zette in Amerika echter een
aan het argument van de vormende waarde tegengestelde tendens in.19 Onder-
zoeksresultaten van psychologen als E.L. Thorndike suggereerden geen of nauwe-
lijks transfer, waardoor de nadruk met betrekking tot het doel van het Amerikaan-
se reken- en wiskundeonderwijs verschoof naar de praktische toepassingen van het

2 middelbaar wiskundeonderwijs in het interbellum 27

15 Van Berkel, Dijksterhuis 96.
16 Over definitie en discussie over de vormende waarde van de wiskunde in het interbellum, zie ook: Van

Berkel, Dijksterhuis 90-93; De Moor, Van vormleer naar realistische meetkunde 313-340.
17 H.J. Klausmeier, J.K. Davis, ‘Transfer of learning’, in: R.L. Ebel et al, ed., Encyclopedia of educational

research (London 1969) aldaar 1483-1493.
18 Over Freudenthal en leren denken zie ook paragrafen 5.1.3 en 6.1.
19 S.S. Willoughby, ‘Mathematics’, in: R.L. Ebel et al, ed., Encyclopedia of educational research (London

1969) 766-777, aldaar 769.
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vak.20 In de jaren dertig kwam in de Verenigde Staten in deze tendens een kentering,
toen uit nieuw onderzoek bleek dat met name op ‘begrip’ gericht wiskundeonder-
wijs wél een zekere mate van transfer teweeg bracht.

In Nederland was van vergelijkbare tendensen in het interbellum weinig te mer-
ken. Onder leraren werd de vormende waarde van de wiskunde nog steeds als vast-
staand gegeven beschouwd en als belangrijk doel van het wiskundeonderwijs ge-
zien. Ook onder pedagogen was de consensus dat wiskundeonderwijs (maar ook
het onderwijs in oude talen) geschikt was om (logisch) te leren denken. De enkele
kritische kanttekeningen die gehoord werden, zoals van de Amsterdamse hoogle-
raar wiskunde G. Mannoury in 1921 en later van D. van Dantzig, hadden hierop
weinig invloed.21 Volgens Dijksterhuis behoorde het wiskundeonderwijs “het
denkvermogen van den leerling te scherpen en moet [het] hem een inzicht geven in
dat boven het materieele uitgaande streven van den menschelijken geest, waaruit de
wetenschap is voortgekomen”.22

Stond de vormende waarde van de wiskunde niet ter discussie, wel was er veel
kritiek op het te wiskundige karakter van de hbs. De wiskundige H.J.E. Beth
(1880-1952), directeur van de Rijks-hbs in Deventer, schreef in 1924 in het Bijvoeg-
sel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde: 

De uitdrukkingswijze “meer en meer wiskundig karakter der hbs” is reeds zoo inge-
burgerd [...], dat menigeen, buiten het wiskundig kamp opgesteld (zelfs vele wiskun-
dige collega’s zijn het praatje gaan gelooven), zich met verbazing zal afvragen, of het
dan niet waar is. Welnu, op deze vraag kunnen we antwoorden met één woord: non-
sens!23

Volgens Beth was het wiskundige karakter van de hbs de laatste jaren zelfs “op be-
denkelijke wijze afnemend”. Inderdaad waren er in vergelijking met de situatie van
vijfentwintig jaar eerder minder uren voor wiskunde gereserveerd.24 De verminder-
de waardering van het vak wiskunde was op de hbs vooral toe te schrijven aan de te-
leurstelling van de vele afvallers, voor wie de wiskunde het struikelblok zou hebben
gevormd. Ook noemde Beth veel gehoorde argumenten als “je hebt niets aan wis-
kunde” en “niet iedereen is geschikt voor wiskunde”.25 Maar naast deze geluiden
klonk ook een pleidooi voor het verder moderniseren van de wiskunde op de hbs. 

In de jaren tussen beide wereldoorlogen waren er drie belangrijke discussies op
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20 Kohnstamm bekritiseerde deze uitkomsten, omdat volgens hem de experimenten waarop ze gebaseerd
waren niet deugden; Kohnstamm, ‘Over de “vormende waarde” der leervakken’, in: Keur uit het didac-
tisch werk van Prof.dr. Ph. Kohnstamm (Groningen 1952) 1-31, oorspronkelijk gepubliceerd in 1929-
1930.

21 Van Berkel, Dijksterhuis 92; De Moor, Van vormleer naar realistische meetkunde 318.
22 Zoals geciteerd in: Van Berkel, Dijksterhuis 91.
23 H.J.E. Beth, ‘Het “meer en meer wiskundig” karakter der H.B. School met 5-jarigen cursus’, Bijvoeg-

sel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 1 (1924/25) 90-100, aldaar 92-93.
24 Wansink, Didactische oriëntatie voor wiskundeleraren. Deel I 99. In 1900 waren dit er in totaal over

alle klassen genomen 29 uren per week, in 1920 waren dit er 26.
25 Beth, ‘Het “meer en meer wiskundig” karakter der H.B. School met 5-jarigen cursus’, Bijvoegsel van

het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 1 (1924/25) 90-100, aldaar 97-100.
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het gebied van het wiskundeonderwijs op de hbs te onderscheiden. Zo was er de
discussie omtrent de inrichting van het aanvankelijk meetkundeonderwijs op de
hbs. Daarnaast waren er de pogingen tot modernisering van het wiskundeonder-
wijs op de hbs, waarbij het leerplan-ontwerp van de commissie-Beth en de discus-
sie omtrent de invoering van de differentiaal- en integraalrekening centraal stonden.
Tenslotte was er de strijd om het vak mechanica: waar hoorde het thuis en door
welke docenten moest het gegeven worden? In deze drie discussies kwamen de
achterliggende gedachten en motieven van de diverse voor- en tegenstanders aan de
orde, waardoor een goed beeld ontstaat van de heersende opvattingen over het hoe
en waarom van het wiskundeonderwijs.26
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26 Bij het samenstellen van de volgende paragrafen zijn gegevens ontleend aan de volgende werken: Van
Berkel, Dijksterhuis; Wansink, Didactische oriëntatie voor wiskundeleraren. Delen i, ii, iii en de jaar-
gangen van Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 1-3, en Euclides. Tijdschrift voor de
didactiek der exacte vakken, 4-20.

T. Ehrenfest-Afanassjewa.
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2.2.1 Het aanvankelijk meetkundeonderwijs en de oprichting van Euclides

In 1924 schreef de wiskundige Tatiana Ehrenfest-Afanassjewa (1876-1964) de bro-
chure Wat kan en moet het Meetkunde-onderwijs aan een niet-wiskundige geven?27

De van oorsprong Russische mevrouw Ehrenfest rondde haar studie wis- en na-
tuurkunde af in Sint-Petersburg en studeerde daarna in Göttingen bij wiskundigen
Felix Klein en David Hilbert. Naast haar wetenschappelijk onderzoek (onder an-
dere op het gebied van de theoretische natuurkunde) gaf zij tot 1908 wiskundeles.
Met haar echtgenoot, de fysicus Paul Ehrenfest (1880-1933), woonde zij vanaf 1912
lange tijd in Leiden. Mevrouw Ehrenfest had grote interesse voor onderwijs en op-
voeding en gaf hieraan een concrete invulling door het organiseren van maandelijk-
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27 Conform de contemporaine schrijfwijze (en om onderscheid te kunnen maken met haar echtgenoot
Paul Ehrenfest) wordt zij vanaf nu aangeduid met ‘mevrouw Ehrenfest’.

De eerste twee jaargangen
van Bijvoegsel van het
Nieuw Tijdschrift voor
Wiskunde gewijd aan
Onderwijsbelangen, later
omgedoopt tot: Euclides.
Tijdschrift voor de Didactiek
der Exacte Vakken.
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se wiskundig-didactische colloquia voor leraren bij haar thuis. Hier werd stevig ge-
discussieerd over hervorming van het in haar ogen verstarde wiskundeonderwijs in
Nederland.28

De al eerder genoemde Dijksterhuis schreef een reactie op de brochure van me-
vrouw Ehrenfest, Moet het Meetkunde-onderwijs gewijzigd worden? , die hij naar
zijn uitgever Noordhoff stuurde. Deze stelde P. Wijdenes (1872-1972) voor het
stuk in het Nieuw Tijdschrift voor de Wiskunde op te nemen. Wijdenes was niet al-
leen wiskundeleraar in Amsterdam, maar ook toonaangevend schrijver van leer-
boeken voor het wiskundeonderwijs. Het leidde uiteindelijk tot de oprichting van
het Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde gewijd aan Onderwijsbe-
langen, waarvan Wijdenes samen met J.H. Schogt (ook wiskundeleraar in Amster-
dam) de redactie zou vormen.

Drie jaar later zou het Bijvoegsel omgedoopt worden tot Euclides. Tijdschrift
voor de Didactiek der Exacte Vakken, en nog later zou het tijdschrift het contact-
orgaan vormen van de lerarenverenigingen wimecos en liwenagel. Wimecos
was de in 1925 opgerichte “Vereeniging van Leeraren in de Wiskunde, de Mecha-
nica en de Cosmographie aan Hoogere Burgerscholen met vijfjarigen cursus B, Ly-
cea en Meisjes-Hoogere Burgerscholen met 5-/6- jarigen cursus”. Liwenagel –
“Leraren in de Wiskunde en Natuurwetenschappen aan Gymnasia en Lycea” – was
vier jaar eerder al opgericht. Alle belangrijke discussies, vernieuwingen en plannen
op het gebied van het wiskundeonderwijs zouden de komende jaren in Euclides aan
bod komen.29

Wat had mevrouw Ehrenfest geschreven dat zo’n reactie uitlokte? In haar brochu-
re kaartte ze het aanvankelijk meetkundeonderwijs aan. In feite verschilde het uit-
eindelijke doel dat zij met dit onderwijs voor ogen had weinig met dat van Dijkster-
huis: het komen tot een axiomatisch opgebouwde Euclidische meetkunde. De ma-
nier waarop zij dit wilden bereiken maakte echter direct een fundamenteel verschil
in opvatting duidelijk.

Mevrouw Ehrenfest pleitte voor een betere voorbereiding van de leerlingen op
de logica van de axiomatisch opgebouwde meetkunde door allereerst aandacht te
schenken aan de ontwikkeling van de intuïtie en het ruimtelijk voorstellingsvermo-
gen van de leerlingen. Dit wilde ze realiseren in een propedeutische cursus, waarbij
aanschouwelijkheid en concreet handelen centraal zou staan. Hierbij zouden, al-
thans in het aanvankelijk onderwijs, de voor de leerlingen meest evidente stellingen
niet meer direct bewezen hoeven worden.
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28 D. Struik, ‘Schoolwiskunde voor de Eerste Wereldoorlog’, in: Goffree e.a., eds., Honderd jaar wiskun-
deonderwijs 37-41, aldaar 40.

29 Meer over de ontwikkeling van het meetkundeonderwijs in deze periode in het algemeen en de discus-
sie tussen mevrouw Ehrenfest en Dijksterhuis in het bijzonder: De Moor, Van vormleer naar realisti-
sche meetkunde.
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Later zou ze een dergelijke inleidende cursus meer praktisch uitwerken in haar
boek Uebungensammlung zu einer geometrischen propädeuse. Hierin beschreef ze
een kleine tweehonderd praktische opdrachten voor gebruik in de klas. Het belang-
rijkste resultaat dat een leraar bij het gebruik van deze opgaven kon bereiken was
volgens haar de volgende: 

Man wird imstande sein die Schüler vor solche Probleme zu stellen, wovon der geo-
metrische Inhalt ihnen vollkommen zugänglich sein wird, wo sie aber merken wer-
den, dass für dessen sichere Beantwortung eine kritische Untersuchung nötig ist: sie
werden den Impuls bekommen um Sätze zu beweisen!30

In de ogen van Dijksterhuis vormde een dergelijke op aanschouwelijkheid stoelen-
de aanpak een aanslag op, zoals hij het noemde, 

... wat steeds als een der meest kostelijke vruchten van het wiskundeonderwijs heeft
gegolden: op de zuiverheid en eerlijkheid van het mathematische denken en spreken,
op de geestelijke tucht, orde en reinheid, die de mathesis nastreeft.31

Kennismaking met een wereld als die van de wiskunde was volgens Dijksterhuis
van het hoogste belang voor de ontwikkeling van het intellect van de leerlingen. Hij
zag als doel van het meetkundeonderwijs de leerlingen zuiver te leren denken en
spreken. Spontane vermoedens of inzichten moesten zeker niet ontmoedigd wor-
den, maar niets in de Euclidische meetkunde mocht in zijn ogen aanvaard worden
zonder een streng logisch bewijs. Als richtsnoer voor het meetkundeonderwijs
haalde Dijksterhuis een uitspraak aan van de Duitse getaltheoreticus R. Dedekind
(1831-1916) uit Was sind und was sollen die Zahlen (1888): 

Was beweisbar ist, soll in der Wissenschaft nicht ohne Beweis geglaubt werden.32

Dijksterhuis twijfelde ten zeerste aan de haalbaarheid van mevrouw Ehrenfests
voorgestelde cursus, vooral voor de niet zo wiskundig aangelegde leerling (zonder
toereikend voorstellingsvermogen): 

Men kan juist den niet wiskundig aangelegden leerling geen sterkeren moreelen steun
geven, dan wanneer men hem de overtuiging weet bij te brengen, dat alles wat hij op
de H.B.S. van Wiskunde heeft te leeren (de vaak zo gevreesde Beschrijvende Meet-
kunde niet uitgesloten) voor hem bereikbaar is door zuiver logisch redeneeren en dat
een goed voorstellingsvermogen weliswaar voor hem, die het bezit, een machtig hulp-
middel vormt, maar dat het gemis aan dat vermogen nooit een onoverkomelijk strui-
kelblok kan zijn.33

32 “elke positieve actie begint met critiek”

30 T. Ehrenfest-Afanassjewa, Uebungensammlung zu einer geometrischen Propädeuse (Den Haag 1931)
10.

31 E.J. Dijksterhuis, ‘Moet het Meetkunde-onderwijs gewijzigd worden? Opmerkingen naar aanleiding
van een brochure van Mevr. Ehrenfest-Afanassjewa’, Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wis-
kunde 1 (1924/25) 1-26, aldaar 11.

32 Ibid., 14.
33 Ibid., 21.

02 middelbaar onderwijs  18-04-2006  11:57  Pagina 32



Hierin is al enigszins de basisgedachte te herkennen van wat Dijksterhuis op 12 fe-
bruari 1934 in een rede voor de Vereeniging voor Paedagogisch Onderwijs aan de
Rijksuniversiteit te Groningen zou presenteren als epistemisch wiskundeonder-
wijs. De benaming van dit wiskundeonderwijs baseerde hij op Plato’s tegenstelling
tussen “εµπειρια” (kennis op grond van ervaringen) en “επιστηµη” (kennis waar-
bij men zich bovendien rekenschap kan geven van de onderlinge samenhang van die
feiten en de grondslag waarop die kennis berust). Grondgedachte hierbij was, dat
de leerling zich in het wiskundeonderwijs op elk moment rekenschap zou moeten
kunnen geven van de onderlinge samenhang van hetgeen hij geleerd had. Een be-
langrijk hulpmiddel bij dergelijk onderwijs zou de ontstaansgeschiedenis van een
vak vormen, omdat dit het inzicht bij de leerlingen zou vergroten.34 Zo ver was
Dijksterhuis in 1924 echter nog niet en met de uitnodiging aan mevrouw Ehrenfest
om vooral door te gaan met het uiten van “hare, ook voor den tegenstander steeds
zeer belangwekkende denkbeelden over het wiskundeonderwijs” besloot Dijkster-
huis zijn betoog. 

In haar reactie verdedigde mevrouw Ehrenfest nogmaals de noodzaak, het ruim-
telijke voorstellingsvermogen te vergroten door middel van een propedeutische
cursus om bij de leerlingen een besef van de noodzakelijkheid van een goede syste-
matische opbouw van de meetkunde te doen ontstaan: 

De heer D. vraagt, hoe ik verlangen kan, dat de leerlingen zich de ruimtelijke figura-
ties althans qualitatief juist voorstellen, vóór ze geleerd hebben, daarover logisch be-
vredigende stellingen uit te spreken. Ik moet daar de vraag tegenover stellen: hoe kun-
nen ze iets anders doen, dan die stellingen napraten, vóór ze geleerd hebben, zich de
dingen, waarover ze spreken, goed voor te stellen?35

Tot slot sprak ze de hoop uit dat de vele leraren, die tot nu de gewoonte hadden
slechts te denken aan de vroegere methode, in deze discussie aanleiding zouden vin-
den hun methode nog eens aan hun ideaal te toetsen. 

In een laatste reactie bestreed Dijksterhuis nogmaals de stelling dat een heldere
voorstelling noodzakelijk zou zijn voor het begrijpen van de meetkunde. Het was
beter om tijdens de systematische opbouw van de meetkunde het voorstellingsver-
mogen van de leerlingen te ontwikkelen en wel vanaf het begin van die systemati-
sche cursus, zo schreef hij. Stellingen bewijzen die het kind triviaal vond, was niet
erg en van dergelijke klachten trok Dijksterhuis zich dan ook niets aan: 

Een kind moet tenslotte ook leeren, zich tot gedachtenconcentratie te dwingen en het
is niet altijd noodig, dat het het waarom beseft van de dingen, die men het laat doen.36 
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34 E.J. Dijksterhuis, ‘Epistemisch wiskundeonderwijs’, Euclides 10 (1933/34) 165-213, aldaar 173.
35 T. Ehrenfest-Afanassjewa, ‘Moet het Meetkunde-onderwijs gewijzigd worden? Een antwoord aan den

heer E.J. Dijksterhuis’, Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 1 (1924/25) 47-59, aldaar
55.

36 E.J. Dijksterhuis, ‘Antwoord aan mevrouw Ehrenfest-Afanassjewa’, Bijvoegsel van het Nieuw Tijd-
schrift voor Wiskunde 1 (1924/25) 60-68, aldaar 67.
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Hiermee eindigde de discussie tussen mevrouw Ehrenfest en Dijksterhuis in het
Bijvoegsel en begon een tijdperk waarin het tijdschrift fungeerde als een spreekbuis
voor de diverse opvattingen en discussies op het gebied van het wiskundeonder-
wijs. Het laatste woord was aan Dijksterhuis, die, in ieder geval waar het het onder-
wijs voor de gevorderde leerling betrof, de meest gangbare mening vertolkte. Zo
schreef de wiskundeleraar B. Coster, refererend aan bovenbeschreven discussie: 

... en ik geloof met één der beoordeelaars van het Tijdschrift, dat de meeste collega’s,
die aan gevorderde leerlingen stereometrie hebben te onderwijzen, zich in hun over-
tuiging zullen plaatsen aan de zijde van den heer D.37

2.2.2 De commissie-Beth en de invoering van de differentiaal- en integraalrekening

Toen in 1919 de modernisering van de inhoud van het wiskundeonderwijs op het
gymnasium een feit was, kon de hbs natuurlijk niet achterblijven. Een belangrijk
punt bij de herziening van het wiskundeleerplan was het al of niet op de middelba-
re school invoeren van de differentiaal- en integraalrekening, die tot de ‘hogere wis-
kunde’ werden gerekend. Voorstanders voor invoering werden geïnspireerd door
de Duitse wiskundige Felix Klein (1849-1925), die in zijn land de initiator tot her-
vorming van het wiskundeonderwijs was. Klein stond bekend om de nadruk die hij
legde op het ontwikkelen van wiskundig inzicht en het zelfstandig leren denken van
de leerlingen, in plaats van het toen veel voorkomende drillen van technische
vaardigheden.

Bij de sterk door Klein beïnvloede “Reform Bewegung” (ook wel ‘Klein’sche
Reform’ genoemd) uit het begin van de vorige eeuw stond de fundamentele beteke-
nis die het functiebegrip in het wiskundeonderwijs moest krijgen centraal. In
Duitsland leidde dit in 1925 tot de invoering van de analytische meetkunde en infi-
nitesimaalrekening in het wiskundeonderwijs. Ook in Engeland en Frankrijk ont-
stonden verwante bewegingen. In Nederland waren er al vanaf het begin van de vo-
rige eeuw stemmen opgegaan voor invoering van de differentiaal- en integraalreke-
ning, het functiebegrip en de analytische meetkunde, hetgeen in 1919 tot een ge-
deeltelijk succes leidde bij de herziening van het leerplan op het gymnasium38

In 1925 werd op initiatief van inspecteur Bolkestein een commissie onder voor-
zitterschap van Beth in het leven geroepen, die als doel had met voorstellen voor
een nieuw wiskundeleerplan voor de hbs te komen. Secretaris van de commissie
was Dijksterhuis en de overige leden waren J. van Andel (directeur van de Christe-
lijke hbs in Den Haag) en P. Cramer (leraar op de Rooms-Katholieke hbs te Rol-
duc).

In 1926 publiceerde de commissie haar eerste ontwerp voor “een leerplan voor
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37 B. Coster, ‘De ontwikkeling van het ruimteinzicht’, Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wis-
kunde 3 (1926/27) 143-154, aldaar 143.

38 Zie paragraaf 2.1.3.
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het onderwijs in de wiskunde, mechanica en kosmographie op de H.B. Scholen met
vijfjarigen cursus” in het Bijvoegsel, gevolgd door een ontwerp voor het bijbeho-
rende eindexamenprogramma. In een inleiding zette zij allereerst haar uitgangspun-
ten uiteen. De commissie zag als doel van het hbs-wiskundeonderwijs niet in de
eerste plaats het overbrengen van kennis bij de leerlingen, maar ervoor te zorgen 

... dat ze [de hbs] hun geest in voldoende mate vormt en ontwikkelt, om hen tot het
verwerven der kennis, die ieder op zijn eigen terrein zal behoeven, in staat te stellen.
De Commissie meent zich ontslagen te mogen achten van de taak, te betoogen, dat,
bij huldiging van deze opvatting, een intensief onderwijs in wiskunde en aanverwan-
te vakken voor alle leerlingen onmisbaar is.39

De vormende waarde en de bijdrage tot geestelijke vorming die van het onderwijs
in de wiskunde uit zou gaan, waren voor de commissie klaarblijkelijk van groter be-
lang dan het praktische nut dat kennis van de wiskunde zou kunnen hebben. In
deze instelling was de overtuiging van Dijksterhuis te herkennen zoals die naar vo-
ren kwam in de discussie met mevrouw Ehrenfest. 

In haar beschrijving van het leerplan gaf de commissie geen strikte voorschriften
voor de te volgen methodiek, zij liet daarin uitdrukkelijk de vrijheid aan de docen-
ten. Wel raadde zij aan, alle wis- en natuurkundige vakken zoveel mogelijk door
één en dezelfde docent te laten geven zodat de samenhang van die wetenschappen
beter tot uitdrukking zou komen.

Eén van de belangrijkste vernieuwingen van het leerplan was de eerder genoem-
de invoering van de differentiaal- en integraalrekening. Als voornaamste argument
noemde de commissie hiervoor 

... het streven, om het wiskundeonderwijs dienstbaar te maken aan de ontwikkeling
van het functioneele denken en daarbij gebruik te maken van het hulpmiddel der gra-
phische voorstelling?40

Een ander argument was de onmisbaarheid van differentiaal- en integraalrekening
in het mechanicaonderwijs (waar het op verkapte manier al min of meer behandeld
werd) en de wens om door het wiskundeonderwijs op de hbs (en met name door
het onderwijzen van de infinitesimaalrekening) bij te dragen tot “de verspreiding
van betere denkbeelden over het wezen der mathesis en over de groote rol, die zij
gespeeld heeft en nog speelt in de geestelijke ontwikkeling der menschheid”.41 Op
deze manier zou de infinitesimaalrekening net zulk algemeen geestelijk bezit wor-
den als de grondslagen der Euclidische meetkunde al sinds vele tientallen jaren wa-
ren.42 Ook zou de invoering ervan voor aanstaande studenten in de wiskunde of
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39 H.J.E. Beth, J. van Andel, P. Cramer en E.J. Dijksterhuis, ‘Ontwerp van een leerplan voor het onder-
wijs in wiskunde, mechanica en kosmographie op de H.B. Scholen met vijfjarigen cursus’, Bijvoegsel
van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 2 (1925/26) 113-139, aldaar 113.

40 Ibid., 125.
41 Ibid., 126.
42 Ibid., 128.

02 middelbaar onderwijs  18-04-2006  11:57  Pagina 35



technische wetenschappen (maar ook chemie, biologie en medicijnen) de overgang
van middelbaar naar hoger onderwijs aanzienlijk vergemakkelijken.

Zoals te verwachten was, leidde de publicatie van de voorstellen van de commis-
sie tot reacties van diverse docenten in de volgende nummers van het Bijvoegsel.
Deze reacties waren overwegend positief. Vooral de grondigheid waarmee de com-
missie ‘schoon schip’ maakte in het verouderde wiskundeonderwijs en brak met
vele diep ingewortelde standpunten, oogstte veel waardering. Opvallend was dat,
hoewel niet iedereen het eens was met de uitwerking ervan, de meesten zich goed
konden vinden in de door de commissie-Beth beschreven uitgangspunten. 

Tussen deze reacties valt het artikel van David van Dantzig (1900-1959) in die zin
op, dat hij een voor die tijd ongewone kwestie aankaartte: hoe het wiskundeonder-
wijs in te richten zodat zij een maatschappelijke waarde kan hebben? Deze in die
tijd weinig populaire invalshoek zou pas na de Tweede Wereldoorlog een grotere
invloed krijgen. Van Dantzig had na het behalen van middelbaar-onderwijs akten
K1 en Kv wiskunde gestudeerd in Amsterdam. Hij was een wiskundige met een
breed interessegebied dat zich uitstrekte van topologische algebra tot statistiek, en
hij zag voor de wiskunde en het wiskundig denken een belangrijke rol in de samen-
leving weggelegd. Na de oorlog zou hij aan zijn wens de wiskunde maatschappelijk
dienstbaar te maken concreet vorm geven door zijn aandeel in de oprichting van het
Mathematisch Centrum (mc).43 In de tijd van de commissie-Beth stond Van Dant-
zig in de wereld van het wiskundeonderwijs vrijwel alleen in zijn overtuiging aan
de vormende waarde van het wiskundeonderwijs geen waarde te willen hechten en
sociale en maatschappelijke aspecten bij de discussie omtrent het wiskundeonder-
wijs te moeten betrekken.44

Er kwamen ook andere weinig lovende reacties op het voorstel van de commissie-
Beth. Zo trok de ‘Vereeniging van Directeuren van Hoogere Burgerscholen met 5-
jarigen cursus’, naar aanleiding van een overigens wel zeer summiere enquête onder
haar leden, de conclusie dat het programma overladen zou zijn en niet geschikt voor
de gemiddelde leerling. Dit rapporteerde ze in een verslag aan de inspecteurs van
Onderwijs, dat ook in het Bijvoegsel verscheen.45 De commissie legde in een reac-
tie in hetzelfde nummer van het Bijvoegsel deze kritiek naast zich neer, daar ze niet
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43 Gedurende de Tweede Wereldoorlog woonde Van Dantzig in Amsterdam, waar hij en Freudenthal ge-
regeld contact hadden. Meer over Van Dantzigs bemoeienissen met het wiskundeonderwijs in: H.J.
Smid, ‘David van Dantzig en het onderwijs in de wiskunde’, in: Gerard Alberts en Hendrik Blauwen-
draat, red., Uitbeelden in wiskunde. Proceedings van het symposium Van Dantzig 2000, gehouden op
22 september 2000 ter gelegenheid van de 100e geboortedag van David van Dantzig op 23 september
2000 (Amsterdam 2000); Gerard Alberts, Twee geesten van de wiskunde. Biografie van David van
Dantzig (Amsterdam 2000). Over de oprichting van het Mathematisch Centrum zie hoofdstuk 5.

44 D. van Dantzig, ‘Over de maatschappelijke waarde van onderwijs in wiskunde’, Bijvoegsel van het
Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 3 (1926/27) 186-196.

45 ‘Verslag, door de Vereeniging van Directeuren van Hoogere Burgerscholen met 5-jarigen cursus, in
zake het rapport der Commissie-Beth, uitgebracht aan den Inspecteur E. Jensema’, Bijvoegsel 3
(1926/27) 69-72.
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overtuigd was van de kwaliteit van de enquête en veel van de geuite kritiek bij be-
ter lezen van het programma ongegrond achtte. Verder bood het rapport van de
Vereeniging te weinig houvast voor concrete verbeteringen van het leerplan, iets
waar de commissie uitdrukkelijk om gevraagd had.

Ook wimecos had op verzoek van de inspecteur een rapport over het leerplan
opgesteld, maar dat was aanzienlijk positiever en raadde aan tot invoering van het
leerplan over te gaan. De commissie (die overigens op alle commentaren in het Bij-
voegsel een reactie had geschreven) verwerkte kritiek en goede raad en kwam in
1927 met een enigszins gewijzigd leerplan waarin onder andere de integraalreke-
ning iets minder uitgebreid aan bod kwam.

Maar ook dit aangepaste leerplan leidde nog niet tot een officiële vernieuwing
van het wiskundeonderwijs. Wel zou het tot verbetering van de leerboeken hebben
geleid.46 In 1931 werd door de leden van wimecos unaniem voor invoering van het
nieuwe leerplan gestemd, maar pas nadat inspecteur Jensema opgevolgd was door
Van Andel werd in 1937 eindelijk het wiskundeprogramma op de hbs herzien en de
differentiaal- en integraalrekening ingevoerd. Echter, de bijbehorende eindexamen-
eisen werden niet aangepast, waardoor de invoering in feite slechts een schijnverto-
ning bleef. In het door Wijdenes en Beth geschreven schoolboek Nieuwe school-
algebra werden de differentiaal- en integraalrekening bijvoorbeeld pas aan het eind
van het boek behandeld, na het hoofdstuk ‘Vraagstukken van het staatsexamen’.47

Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog lieten verdere ontwikkelingen op
dit gebied tot de jaren vijftig op zich wachten.

2.2.3 De strijd om de mechanica

Parallel aan de discussie omtrent de invoering van het leerplan-Beth liep de discus-
sie over de toekomst van het vak mechanica op de hbs. Dit vak werd tot de wiskun-
de gerekend en overeenkomstig die overtuiging werd het als geaxiomatiseerde, the-
oretische mechanica onderwezen. Al vanaf het begin van de jaren twintig gingen er
vanuit het natuurkundige kamp stemmen op om de mechanica meer bij het natuur-
kundeonderwijs te betrekken om zodoende het experimentele karakter van deze
wetenschap beter tot uitdrukking te laten komen.

In 1926 stelde het Bestuur van de Nederlandsche Natuurkundige Vereeniging
een commissie in onder voorzitterschap van de natuurkundige A.D. Fokker (1887-
1972) met als doel onderzoek te doen naar het natuurkundeonderwijs aan hbs en
gymnasium. In overleg met de commissie-Beth (in wier rapport oorspronkelijk
voor handhaving van de zelfstandigheid van de mechanica als vak gepleit werd)
werd een compromis bereikt, waarin de uren voor de mechanica verdeeld zouden
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46 E.J. Dijksterhuis, ‘Epistemisch wiskundeonderwijs’, Euclides 10 (1933/34) 165-213, aldaar 169.
47 Ook H.J. Smid schreef hierover: H.J. Smid, ‘Dien onvergetelijken stap vooruit’, in: Goffree e.a., eds.,

Honderd jaar wiskundeonderwijs 297-313; P. Wijdenes en H.J.E. Beth, Nieuwe school-algebra. Der-
de deel (Amsterdam 1947).
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worden tussen de wiskundigen en de natuurkundigen. Zo zou de inductief-experi-
mentele basis van de mechanica binnen het natuurkundeonderwijs gelegd kunnen
worden en de wiskundige inkleding en theoretische fundering tot de hogere klas-
sen uitgesteld.48

Echter, nog voordat een discussie over de gevolgen van dit compromis op gang
kon komen, werd op een vergadering van de Natuurkundige Vereeniging een voor-
stel (gesteund door Utrechtse fysici als L.S. Ornstein (1880-1941) en M.J.C. Min-
naert (1893-1970)) tot totale inlijving van de mechanica bij de natuurkunde aange-
nomen, zonder enig overleg, noch met leraren, noch met de commissie-Beth. Op 11
juli 1928 werd in een adres aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen gepleit voor opheffing van de mechanica als zelfstandig vak. Aan de com-
motie en discussie die dit teweegbracht, wijdde Euclides in 1928 een speciaal num-
mer.

Beth opende de discussie met een betoog waarin hij nogmaals de beweegredenen
van de commissies-Beth en -Fokker uiteenzette. Hij verwoordde zijn gevoelens
omtrent de beslissing, zoals genomen op de vergadering van de Natuurkundige
Vereeniging, als volgt: 

Met groote teleurstelling heb ik dan ook kennis genomen van het besluit van de op 19
Mei te Amsterdam door de Nederlandsche Natuurkundige Vereeniging gehouden
vergadering, waarin de doodstraf voor de rationeele mechanica wordt geëischt.49

Voorts pleitte hij vóór inleidend inductief-empirisch ingericht mechanicaonder-
wijs, maar dit mocht zeker niet als einddoel gelden. Hij waarschuwde voor over-
schatting van de waarde van het experiment in de mechanica. Volgens Beth was de
inrichting van het mechanicaonderwijs niet zozeer een didactisch, als wel een maat-
schappelijk vraagstuk, waarbij hetgeen men van de hbs verwachtte de doorslag zou
moeten geven: 

Wil de hbs echter blijven, wat zij m.i. steeds heeft trachten te zijn, dan moet zij de
grondslagen van de vakken, die zij onderwijst, met de bereikbare wetenschappelijke
nauwgezetheid behandelen, en de bovenste grens van wat zij bereiken kan, zal bepaald
worden door het hoogste niveau, waarop zij, van den grond af degelijk opbouwend,
komen kan; zij mag geen genoegen nemen met het oppervlakkige succes, dat de be-
langstelling slechts prikkelt en niet verzadigt.50

Dijksterhuis bestreed in een artikel in hetzelfde nummer één van de belangrijkste
argumenten van de Natuurkundige Vereeniging om tot inlijving van de mechanica
bij de natuurkunde over te gaan: het historische argument dat de mechanica in het
onderwijs moest zijn wat het overal en altijd was geweest, namelijk een onderdeel
van de natuurkunde, en dat het derhalve een proefondervindelijk karakter zou heb-
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48 H.J.E. Beth, ‘Het experimenteel georiënteerde onderwijs in mechanica’, Euclides 5 (1928/29) 49-60, al-
daar 50.

49 Ibid., 50-51.
50 Ibid., 59.
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ben. Met historische voorbeelden liet Dijksterhuis zien dat juist in de geschiedenis
van de ontwikkeling van de mechanica het experiment een zeer beperkte rol speel-
de. Als er al geëxperimenteerd werd, gebeurde dit achteraf, “ter illustratie, ter be-
vestiging, ter controle van de langs rationalistische weg verkregen waarheden”.51

In hetzelfde nummer van Euclides pleitte Schogt voor de onmisbare steun die het
vak mechanica aan het wiskundeonderwijs gaf. Juist een aan de wiskunde zo ver-
want vak als de mechanica was een uitstekend middel, de leerlingen te oefenen in
het voor de wiskunde zo kenmerkende juiste gebruik van de taal en het vormen van
een kritische geesteshouding.52 Hier is duidelijk de grondgedachte van het wiskun-
deonderwijs zoals die door de commissie-Beth geformuleerd was te herkennen. 

Van Dantzig tenslotte wees in een artikel onder andere op het gebrek aan onder-
scheid in de mechanicadiscussie tussen experimenten in de fysica als noodzakelijk
fundament van een theorie en de rol die het experiment op school speelde: “een
hulpmiddel ter veraanschouwelijking van het onderwijs”.53 Het voorstel van de fy-
sici voor meer experimenten in het mechanicaonderwijs met als doel het vak meer
in overeenstemming met de wetenschappelijke beoefening van de fysica te brengen,
was dus niet gerechtvaardigd. Een fundamenteel verschil tussen de wis- en natuur-
kunde bestond niet, want beiden hadden als uitgangspunt het verkrijgen van een
grotere rijkdom aan ervaringen door formalisering of mathematiseren van de taal: 

Samenvattende: niet de intuitief [sic] geordende, maar de in scherp omgrensde woor-
den uitdrukbare en in een gemathematiseerd taalsysteem samengevatte ervaring is in-
haerent aan de physica.54

De ongerustheid en commotie die uit bovenbeschreven reacties bleek, waren een
jaar later al weer achterhaald: bij Koninklijk Besluit van 8 juni 1929 werd mechani-
ca als zelfstandig vak zelfs weer een verplicht eindexamenvak.55 In 1930 kwam
Dijksterhuis nog eens terug op het onderwerp, dit naar aanleiding van de verschij-
ning van Nieuw Leerboek der Natuurkunde van W. Reindersma en T. van Lohui-
zen, beiden lid van de commissie-Fokker. In hun boek werd de mechanica op ex-
perimentele basis behandeld. Dijksterhuis gaf toe, na lezing van dit werk meer
waardering voor experimentele hulpmiddelen als waardevol bestanddeel van het
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51 E.J. Dijksterhuis, ‘De aanslag op de mechanica’, Euclides 5 (1928/29) 61-69, aldaar 64. Dat Dijkster-
huis wist waarover hij sprak, had hij al laten merken in een artikel dat een jaar eerder in Euclides ver-
scheen en waarin hij een historische benadering voor het mechanicaonderwijs uiteenzette, te weten:
E.J. Dijksterhuis, ‘De historische behandelingswijze van de axiomatia der mechanica van Newton’,
Euclides 4 (1927/28) 245-255.

52 J.H. Schogt, ‘De mechanica als afzonderlijk leervak op de hoogere burgerschool’, Euclides 5 (1928/29)
70-79, aldaar 73.

53 D. van Dantzig, ‘Woord en werktuig. De strijd om het mechanica-onderwijs’, Euclides 5 (1928/29) 86-
103, aldaar 91-92.

54 Ibid., 90. J. Scheltens zou dit later in een artikel betwisten. Volgens hem was er wel degelijk verschil:
de fysica keerde terug naar naar het experiment, dit in tegenstelling tot de wiskunde. De mechanica
echter rekende hij wel tot de wiskunde; J. Scheltens, ‘Natuurkunde en wiskunde’, Euclides 5 (1928/29)
268-269, aldaar 268-269.

55 H.J.E. Beth, ‘Mechanica opnieuw examenvak’, Euclides 6 (1929/30) 44-48.
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mechanicaonderwijs te hebben gekregen, maar kon allerminst waardering opbren-
gen voor de onexacte en onzorgvuldige manier waarop in zijn ogen in dit boek het
mechanicaonderwijs werd gepresenteerd.56 Het was niet de experimentele methode
zelf, zo betoogde hij, die oppositie wekte, maar de manier waarop het tot dusver
door haar voorstanders in de praktijk was gebracht. Hij besloot zijn artikel met de
woorden: 

Het laatste woord over de mechanica als leervak op de middelbare school is blijkbaar
nog niet gesproken.57

Overeenstemming over de aard en de gewenste aanpak van het mechanicaonderwijs
was dus nog lang niet bereikt. In 1962 zal de mechanica uiteindelijk op de middel-
bare school afgeschaft worden om als experimenteel gefundeerde discipline bij de
natuurkunde te worden ingelijfd.58

2.2.4 De opleiding tot wiskundeleraar

Tot in de twintigste eeuw ontbrak een specifiek op het leraarschap gerichte oplei-
ding in Nederland. De opvatting overheerste, dat wat men goed geleerd had, ook
zonder bezwaar kon onderwijzen. Weinig tijd en aandacht was er dus voor een di-
dactisch-pedagogisch onderdeel in de opleiding van de toekomstige leraren. Wel
was er sinds 1828 een verplichte pedagogische vorming op de universiteit, die voor
de aanstaande docenten bestond uit colleges over de algemene theorie van het op-
voeden, de methodologie van de leervakken en praktische oefening in de kunst van
het onderwijzen. Praktisch werd er echter niets geregeld, waardoor deze regeling in
de praktijk weinig effect had.

Sinds de invoering van de m.o.-wet van 1863 waren ook ingenieurs bevoegd tot
het lesgeven op het middelbaar onderwijs in die vakken waar ze zelf les in hadden
gehad (hieronder viel ook de wiskunde). Ook werden in deze wet de diverse
middelbare akten wettelijk onderscheiden en eisen gesteld aan de pedagogisch-di-
dactische voorbereiding van de bezitters van deze akten (o.a. kennis van de onder-
scheiden leerwijzen, de voor- en nadelen en de geschiedenis ervan). Wederom bleef
het in de praktijk echter bij mooie woorden. Een echte opleiding tot leraar kwam
nooit tot stand. Gevolg van dit ontbreken van een pedagogisch-didactische vor-
ming voor leraren was dat de Nederlandse leraren lange tijd weinig “education-
minded” waren, zoals Wansink het noemde.59

Langzamerhand kwam in deze situatie verandering en groeide het besef van de
noodzaak van een meer pedagogisch-didactische opleiding voor leraren. In 1918
werd Casimir aangesteld als eerste bijzonder hoogleraar in de pedagogiek te Leiden,
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56 E.J. Dijksterhuis, ‘Opmerkingen over het onderwijs in mechanica als onderdeel der physica’, Euclides
7 (1930/31) 76-94, aldaar 78.

57 Ibid., 94.
58 Zie ook paragraaf 6.2.
59 Wansink, Didactische oriëntatie voor wiskundeleraren. Deel I 229.
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een jaar later gevolgd door Ph.A. Kohnstamm te Amsterdam. In 1921 was het na
een herziening van de wet op het hoger onderwijs eindelijk mogelijk om academi-
sche examens in de pedagogiek af te leggen.60

In 1926 publiceerde Dijksterhuis namens de commissie-Beth een artikel over de
opleiding tot wiskundeleraar in het Bijvoegsel.61 Hierin betoogde hij dat de univer-
siteit wel degelijk een voorbereiding behoorde te bieden op de toekomstige werk-
kring van haar studenten (hiertegen was nogal wat verzet in academische kringen),
aangezien met een goede vervulling van die werkkring een wetenschappelijk belang
gemoeid was. Uiteraard zou dit moeten gebeuren zonder dat de universiteit haar
wetenschappelijk karakter verloor. Om de overgang van de ‘hogere wiskunde’ op
de universiteit naar de ‘lagere wiskunde’ (wat de aankomend docent moest onder-
wijzen) te vergemakkelijken, pleitte Dijksterhuis allereerst voor meer aandacht op
de universiteit voor de ‘lagere wiskunde van hooger standpunt uit’, een frasering,
waaruit direct de invloed van Klein bleek.

Voorts was in zijn ogen een historische beschouwing van de ontwikkeling van wis-
en natuurkundige vakken onmisbaar voor de aankomende docent. Dit zou niet alleen
dienen om deze historische kennis aan de leerlingen over te kunnen dragen, maar zou
de aankomende leraar ook helpen (door zijn kennis van de problemen waar men in
de geschiedenis mee geworsteld heeft) zich beter in te kunnen leven in de problemen
van zijn leerlingen. Dit voorkwam wat Dijksterhuis een methodische fout noemde:
“... want het is een fout, niet te kunnen begrijpen, dat men niet begrepen wordt”.62

Tot slot noemt Dijksterhuis nog het gemis aan “philosophische, in het bijzonder
kennis-theoretische voorlichting over het wezen en de methoden der wis- en na-
tuurkundige wetenschappen”. Deze voorlichting zou tot voor een leraar onmisbaar
inzicht in de grondslagen van deze wetenschappen leiden. Boven alles, zo bena-
drukte Dijksterhuis nogmaals, moest men zich hoeden voor verlaging van het we-
tenschappelijk peil van de universitaire opleiding tot leraar ter wille van de voorbe-
reiding op de latere werkkring: 

Men kan zoo volhouden, dat men (...) geen Euclidische meetkunde kan doceeren,
zonder de niet-Euclidische te kennen, geen drie-dimensionale, als men niet in de vier-
dimensionale eenigermate thuis is.63

Geen woord in dit artikel wijdde Dijksterhuis echter aan een eventueel pedago-
gisch-didactisch element en slechts terloops kwam de wenselijkheid van het op-
doen van praktische ervaring ter sprake. Ook in een later artikel over de niet-aca-
demische opleiding tot leraar repte hij hier niet over.64
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Onder voorzitterschap van D.P.A. Verrijp (leraar wiskunde aan het gymnasium in
Arnhem) werd in 1926 een commissie ingesteld, belast met het onderzoek naar de
opleiding voor leraar in de wiskunde en aanverwante vakken. Dijksterhuis werd se-
cretaris van deze commissie en de inhoud van zijn hierbovenbeschreven artikel over
de lerarenopleiding vormde het uitgangspunt van de commissie. Naar aanleiding
van reacties van de diverse universiteiten op het rapport van de commissie-Beth
kwam deze commissie met het voorstel voor een voor toekomstige leraren apart
universitair examen (naast het wiskundig doctoraalexamen) dat onderwijsbevoegd-
heid zou verlenen.65 Opvallend hierbij was, dat enkel in de reactie van de faculteit
wis- en natuurkunde van Amsterdam een protest werd geuit over de nadruk die de
commissie op het ‘strenger maken’ van het onderwijs legde teneinde dit te verbete-
ren. Volgens de schrijvers getuigde dit 

...van een volkomen miskenning van de psychologische en paedagogische gezichts-
punten (...), die bij de ontwikkeling van het wiskundig denken in het oog gehouden
dienen te worden.66

Voorts legde deze faculteit de nadruk op de wenselijkheid van het opdoen van
praktische onderwijservaring van de studenten aan de lerarenopleiding. 

In haar uiteindelijke aanbevelingen benadrukte de commissie-Verrijp nogmaals
het belang van kennis van de lagere wiskunde, de kennistheoretische ontwikkeling
van de wiskunde, de geschiedenis van de wiskunde en het nut van methodologische
en didactische scholing.

Mede op verzoek van de commissie-Verrijp werd een paar jaar later een commissie
ingesteld die onder leiding van de Groningse hoogleraar B. Sijmons onderzoek deed
naar de kwestie van de lerarenopleiding in het algemeen. In 1929 verscheen het rapport
van deze commissie-Sijmons.67 Als een van de vertegenwoordigers van de Algemeene
Vereeniging van Leeraren bij het Middelbaar Onderwijs was ook Dijksterhuis hierbij
betrokken. In Euclides schreef hij over het verschijnen van het rapport het volgende: 

Het is een bewijs, hoe onder de leeraren bij het Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs,
die in groote meerderheid jaren lang met volstrekte onverschilligheid tegenover het
vraagstuk van de opleiding hebben gestaan, het besef begint te groeien, dat het belang
van het onderwijs eischt, dat volgende generaties van docenten niet even onvoorbe-
reid hun moeilijke en verantwoordelijke betrekking zullen aanvaarden, als zij dat in-
dertijd zelf hebben moeten doen.68

In het rapport van de commissie-Sijmons werd voorgesteld over te gaan tot een
splitsing van de lerarenopleiding in een pedagogisch en een didactisch deel. Het pe-
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66 Ibid., 45-46.
67 Brandenburg, Modernisering van het wiskundeonderwijs 104.
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dagogische deel zou bestaan uit algemene colleges pedagogiek, gegeven door een
hoogleraar in de pedagogiek, en zou de theoretische voorbereiding op het leraar-
schap verzorgen. Het didactische deel, dat een praktische voorbereiding op het le-
raarschap zou moeten vormen, zou door de hoogleraren tijdens hun colleges aan
bod moeten komen en door nieuw aan te stellen lectoren (die ook een onderwijs-
baan bij de hbs of gymnasium zouden moeten hebben) verzorgd moeten worden.
Deze didactische opleiding (met veel ruimte voor de geschiedenis van de wiskun-
de!) zou als noodzakelijk bijvak voor het doctoraal-examen beschouwd moeten
worden. Het laatste onderdeel van de didactische opleiding bestond uit het opdoen
van praktische ervaring in het lesgeven. Tenslotte stipte Dijksterhuis in zijn betoog
de andere opleidingen tot het leraarschap aan, waarin hij voorstelde dat, wanneer de
nieuwe plannen voor de universitaire opleiding tot leraar uitgevoerd zouden wor-
den, de eisen voor de middelbare akten en de ingenieursopleiding op eenzelfde ni-
veau gebracht werden.69

De uitvoering van deze plannen zou echter nog tientallen jaren op zich laten
wachten. Wel ging het Rijk in 1939 over tot aanstelling aan alle universiteiten van
docenten in de didactiek van alle leervakken van het middelbaar onderwijs. Het
duurde uiteindelijk tot 1952 voordat er bij Koninklijk Besluit eisen gesteld werden
aan de onderwijsbevoegdheid van doctorandi.70

2.2.5 Nieuwe inzichten en de Wiskunde Werkgroep

Grofweg is vast te stellen dat in het interbellum in de discussies omtrent het wis-
kundeonderwijs de vormende waarde van de wiskunde als uitgangspunt een centra-
le rol speelde. Om de vormende waarde van de wiskunde zo goed mogelijk tot
uiting te laten komen, wilden voorstanders van de streng logisch-deductieve aan-
pak als Dijksterhuis het liefst de wiskunde zodanig aan de leerlingen presenteren
dat er geen of weinig concessies aan de strengheid of exacte formulering werden ge-
daan. De grote massa wiskundedocenten echter had een meer gematigd traditione-
le instelling, maar kon zich in grote lijnen vinden in de logisch-deductieve aanpak
– zij het minder streng. Ondanks het uitblijven van concrete resultaten hebben het
werk van de commissie-Beth, de commissie-Fokker en de diverse discussies om-
trent het wiskundeonderwijs een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van
het zelfvertrouwen en de eigenwaarde die de wiskundedocenten aan het begin van
de jaren twintig schenen te missen.

Naast de logisch-deductieve instelling, zoals vertegenwoordigd door Beth,
Schogt en Dijksterhuis, waren er ook andere benaderingen van het wiskundeonder-
wijs te onderscheiden. Zo pleitte mevrouw Ehrenfest voor een meer psychologi-
sche benadering van de leerstof, waarbij meer rekening gehouden werd met de op-
groeiende leerling. Ook vanuit de meer op vernieuwing ingestelde lycea gingen her-
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vormingsinitiatieven uit. Zo was W. Reindersma (leraar wis- en natuurkunde aan
het Nederlandsch Lyceum in Den Haag) een voorstander van een meer informele
aanpak binnen het wis- en natuurkundeonderwijs.71 Dat er hier sprake was van een
heuse tegenstelling met de genoemde leden van de commissie-Beth bleek uit een
brief van Wijdenes aan Dijksterhuis uit 1925, waarin hij over Gunning (buitenge-
woon hoogleraar pedagogiek), Reindersma, Mannoury, Casimir en Kohnstamm als
tegenvoeters sprak, die “in Den Haag al genoeg te zeggen hebben gehad”.72

Philip Abraham Kohnstamm (1875-1951) had zich na na zijn natuurkundestudie en
promotie steeds meer verdiept in onderwijskundige en maatschappelijke zaken.73

Hij was een van de hoofdbestuurders van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
en werd in 1919 benoemd tot hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Am-
sterdam. Kohnstamm stond voor ‘persoonlijkheidspedagogiek’, waarbij de waar-
digheid van ieder persoon als uitgangspunt diende. Hij pleitte voor een meer demo-
cratisch schoolsysteem, waarin iedere burger een bij zijn persoonlijk karakter pas-
send onderwijs kon volgen en dat uiteindelijk de intellectuele cultuur voor meer la-
gen van de bevolking toegankelijk zou maken. Hij hekelde het selectieve en elitaire
karakter van de hbs, die vele afvallers telde. In zijn opvatting lag de waarde van een
vorming in het mogelijke gebruik ervan in concrete levenssituaties. Hij ging met
zijn ideeën dus in tegen de opvatting van bijvoorbeeld Dijksterhuis, voor wie de
vormende waarde van het hbs-onderwijs (en dan met name dat van het wiskunde-
onderwijs) in de didactiek voorop stond. Na de Tweede Wereldoorlog werden veel
van Kohnstamms ideeën gerealiseerd in de verdere democratisering van het Neder-
landse onderwijs.74

Zo waren er meer stemmen te horen die pleitten voor een wiskundeonderwijs dat
het kind en niet het wiskundig systeem als uitgangspunt zou nemen. In 1936 werd
de Wiskunde Werkgroep (ww) opgericht, als onderdeel van de Werkgemeenschap
voor Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs (wvo). Deze Werkgemeenschap
(onder leiding van de onderwijsvernieuwer Kees Boeke (1884-1966)) was in dat-
zelfde jaar officieel benoemd tot de Nederlandse afdeling van de internationale or-
ganisatie “New Education Fellowship” (nef), een door diverse pedagogen in 1929
opgerichte organisatie voor ‘Nieuwe Opvoeding’.75 Deze organisatie had als doel
het bevorderen van opvoedkundige en onderwijskundige verbeteringen en vernieu-
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wingen over de hele wereld, waarbij ‘elk kind helpen worden wat het is’ een belang-
rijk motto was. De ww hield zich voornamelijk bezig met het organiseren van pe-
riodieke bijeenkomsten, waarin werd gesproken over vraagstukken op het gebied
van de didactiek en methodiek van het wiskundeonderwijs. De bijeenkomsten von-
den plaats bij mevrouw Ehrenfest thuis en vormden zo min of meer een vervolg op
haar didactische colloquia.

In de periode vóór de Tweede Wereldoorlog richtten de ww-leden hun aan-
dacht vooral op het meetkundeonderwijs en de problematiek van de aansluiting
tussen lager en middelbaar onderwijs. In overleg met Kohnstamm kwam in 1938
een commissie tot stand, bestaande uit leden van de ww en enige medewerkers van
het Nutsseminarium voor Pedagogiek te Amsterdam, die zich over deze aanslui-
tingsproblematiek bogen. Het was een gemêleerd gezelschap: onder anderen zaten
in deze commissie mevrouw Ehrenfest, E.W. Beth en Dijksterhuis. Hiernaast wer-
den er kleinere studiegroepen samengesteld, die zich over diverse subproblemen
bogen.

Bijzonder aan de ww was dat zowel leraren als niet-leraren op gelijke voet kon-
den discussiëren, aangezien een ieder die zich voor de verbetering van het wiskun-
deonderwijs interesseerde (in de geest van de wvo en nef) lid kon worden van de
werkgroep. Anders dan in de meer gestructureerde lerarenverenigingen heerste er
binnen de ww een informele sfeer, waarbinnen onderwijshervormers als het echt-
paar Ehrenfest en Kohnstamm hun vernieuwende ideeën ter discussie stelden. Ook
waren er via mevrouw Ehrenfest contacten met Casimir en Reindersma van het
Nederlandsch Lyceum. Zo ontstond er binnen de ww een samenwerking van zowel
hoogleraren, academische docenten, vertegenwoordigers van het Nutsseminarium
als beginnende en ervaren leraren. Wansink besloot in 1953 een artikel over de ww
(verschenen naar aanleiding van de totstandkoming van de door de ww ontworpen
concept-leerplannen voor het wiskundeonderwijs op het gymnasium-β en hbs-b)
als volgt: 

De wiskundewerkgroep van de w.v.o. is een groep van theoretiserende en practiseren-
de, enthousiaste didactici, die het m.i. verdienen, dat er van hun werk enige nota wordt
genomen.76

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog zal de ww de leiding van de vernieuwings-
gezinde stroming van vóór de oorlog langzamerhand overnemen en zo de boven-
toon gaan voeren in de voortgaande discussies omtrent de vernieuwing van het wis-
kundeonderwijs in Nederland. Het was binnen deze werkgroep dat Freudenthal
zich na de oorlog voor het eerst actief bezig hield met wiskundeonderwijs en naam
maakte op dat gebied. In 1945 hield hij zijn eerste voordracht over opvoeding en
onderwijs op de zomerconferentie van de wvo in 1945.

Hoe toevallig waren deze keuzes van de wiskundige Freudenthal voor ww en
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wvo? Hoe vloeiden ze voort uit Freudenthals overtuiging en interesses in die pe-
riode? Welke rol speelde zijn gezin – en met name zijn vrouw – hierbij? 

Wie wás Hans Freudenthal? 
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