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Onvoltooid, niet gepubliceerd en eigenlijk nog niet eens een échte rekendidactiek,
zo keek Freudenthal ruim veertig jaar later terug op het manuscript ‘Rekendidak-
tiek’. Toch zijn er voldoende redenen om aandacht aan dit manuscript te besteden.
De belangrijkste is het feit dat dit manuscript het eerste document van Freudenthal
over (reken)onderwijs is dat bewaard is gebleven. Uit zijn eigen beschrijving van
zijn activiteiten op dit gebied viel zelfs te concluderen dat het ook daadwerkelijk
het eerste didactiek-manuscript was van zijn hand.2

Het vormde het begin van een voor hem op dat moment nieuwe interesse en een
eerste neerslag van zijn ideeën en gedachten over het (reken)onderwijs. Hierin wa-
ren duidelijk een begin en aanzet van veel van zijn latere ideeën en werkwijze terug
te vinden – soms tot zijn eigen verbazing: 

Ik heb het manuscript van 1942 geboeid herlezen, soms, zoals ik al zei, verbaasd dat
ik dit of dat toen al heb gezegd, soms teleurgesteld door het gevoel: wat heb ik er ei-
genlijk bijgeleerd?3

Genoeg redenen om hier uitgebreid in te gaan op uiterlijk, inhoud en functie van
het manuscript ‘Rekendidaktiek’. 

Het manuscript, hier aangeduid met de naam ‘Rekendidaktiek’, is 103 genum-
merde pagina’s lang. In het Rijksarchief te Haarlem zijn twee exemplaren aanwe-
zig: een getypte en de doordruk ervan. Op het getypte exemplaar was bovenaan de
eerste bladzijde met zwarte vulpen (hoogstwaarschijnlijk door Freudenthal zelf)
geschreven: 

Hans Freudenthal
Fragment Rekendidaktiek plm 1942
Woord Vooraf 

1 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 337. Zoals in paragraaf 4.1 uiteengezet, dateerde het manuscript uit
1944.

2 Dagboekjes; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 147; Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 335-363.
3 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 338.

Hoofdstuk 4

‘Rekendidaktiek’

Iets anders dat ik heb neergeschreven en niet gepubliceerd – trouwens niet eens vol-
tooid – was een rekendidactiek. Het manuscript – 103 bladzijden folio getypt en wat
niet-getypte die zoek zijn – moet uit 1942 dateren. [...] Ik zei het al: het manuscript is
niet voltooid – ik zou zelfs kunnen zeggen dat ik aan de eigenlijke rekendidactiek niet
ben toegekomen. 

Hans Freudenthal in Schrijf dat op, Hans, 19871
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Op de doordruk staat op vergelijkbare plaats: 

Onvoltooid rekendidactiek ±1942
getypt 

In beide stukken waren met zwarte vulpen tik- en spelfouten gecorrigeerd en woor-
den en zinsdelen geschrapt en toegevoegd. Het manuscript is volgens de paginanum-
mering te lezen, met uitzondering van de pagina’s 70-72, waar een aanvulling op de
tekst van bladzijde 66 staat geschreven. Voetnoten staan in de hoofdtekst, aangege-
ven met het handgeschreven of getypte commentaar “voetnoot”, veelal afgeschermd
met een streep boven en onder de voetnoot-tekst en getypt met kleinere onderlinge
regelafstand. Ook de tekst van de citaten is met kleinere regelafstand getypt en
springt in. Af en toe staan in de kantlijn aanwijzingen voor het drukken geschreven,
zoals “– liefst met louter hoofdletters geschreven” (pagina 13), “petit” (pagina 15),
of “geen alinea” (pagina 72). Voor zover nagegaan lijken de handgeschreven correc-
ties en commentaar in beide exemplaren identiek. Voor de verdere bespreking van
het manuscript is hier van het eerste (getypte) exemplaar gebruik gemaakt.

4.1 De datering van ‘Rekendidaktiek’

Zoals al eerder opgemerkt, waren beide exemplaren door Freudenthal zelf geda-
teerd ‘plusminus 1942’. De toevoeging ‘plusminus’ doet vermoeden dat deze date-
ring achteraf en zonder grote zekerheid is toegevoegd, wellicht pas tijdens het
schrijven van Schrijf dat op, Hans in de jaren tachtig. Dit vermoeden wordt be-
vestigd door het bestaan van een notitieboekje uit de oorlogstijd. Hierin maakte
Freudenthal aantekeningen van ongeveer 370 boeken en artikelen over
(reken)onderwijs, pedagogiek, psychologie en didactiek.4 Ook waren hierin enkele
aantekeningen van rekenlessen van en gesprekken met zijn kinderen genoteerd,
waarbij de leeftijd van de kinderen vermeld werd. Hieruit is op te maken dat deze
aantekeningen dateren uit 1943. Ook in de tekst van ‘Rekendidaktiek’ verwees
Freudenthal naar deze literatuurstudie: 

De konklusies, die ik uit mijn waarnemingen trok, waren niet altijd in overeenstem-
ming met de gedachten, waardoor de auteurs van de rekenboekjes, die ik toevallig in
mijn lessen gebruikte, zich hebben moeten laten leiden. Er was een zeker verschil van
inzicht, en allengs gevoelde ik de behoefte, om door nauwkeurigere literatuurstudie
vast te stellen, “wie gelijk had”. [...] Ik heb tenslotte, terwijl het plan van dit boek rijp-
te, alle voor mij bereikbare publikaties op het gebied van het rekenonderwijs bestu-
deerd.5

70 “elke positieve actie begint met critiek”

4 Notitieboekje met aantekeningen van een literatuurstudie over rekendidactiek, met bijbehorende
aparte index op onderwerp; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 440.

5 Hans Freudenthal, ‘Rekendidaktiek’ (ongepubliceerd 1944) 6-7; ranh, Hans Freudenthal Papers,
inv.nr. 465.
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Dat hij naar het hierboven beschreven aantekeningenboekje refereerde, is ook op te
maken uit de verwijzing ernaar in Schrijf dat op, Hans: 

Ik heb toen – in de oorlogsjaren – Didi en Thijs rekenen en lezen geleerd, en voor het
rekenonderwijs heb ik de hele literatuur die ik te pakken kon krijgen bestudeerd; het
boekje aantekeningen van de literatuurstudies is er nog.6

Bijna alle literatuur waarnaar Freudenthal in ‘Rekendidaktiek’ verwees, was in dit
aantekeningenboekje terug te vinden. Het aantekeningenboekje is overigens één
van de weinige met aantekeningen op het gebied van de didactiek die in Freuden-
thals persoonlijk archief te vinden zijn.

Een logische conclusie is dus dat Freudenthal ‘Rekendidaktiek’ niet in 1942,
maar later heeft geschreven. Een vrij precieze datering tenslotte is te halen uit zijn
dagboekjes van 1940-1944. Vanaf 16 maart 1943 zijn diverse aantekeningen te vin-
den die verwijzen naar het doen van de literatuurstudie voor ‘Rekendidaktiek’.7 Op
1 januari 1944 schreef Freudenthal in zijn dagboek: 

Mijn voorstudie tot het rekenpaed. boek nadert langzamerhand zijn eind. Weken of
maanden niets anders gedaan.8

Op 19 januari begon hij met het daadwerkelijk schrijven van het manuscript:
“eerste 7 blz. rekenpaed. begonnen” vermeldde het dagboek, en op de dagen erna
kreten als “rekenpaed. getikt” of “verder getikt”. Op 14 april noteerde Freudenthal
“Met rekenmethode op blz. 100”. Veel meer bladzijden zou het manuscript niet
krijgen. Het manuscript dateert dus uit 1944.

4.2 Aanleiding en intentie

De Tweede Wereldoorlog en de daarmee gepaard gaande gedwongen passiviteit
was voor sommige geleerden een gelegenheid pas op de plaats te maken en in hun
theoretische werk een nieuwe weg in te slaan.9 Ook op Freudenthal had het ge-
dwongen thuis zitten een dergelijk effect. Door het in grote mate afgesneden zijn
van de wetenschappelijke wereld (voor zover er in die wereld nog sprake van acti-
viteit wás natuurlijk) kreeg Freudenthal de kans, zich op tot dan toe slechts sluime-
rend aanwezig zijnde interesses toe te leggen. Namen voorheen zijn wiskundig
werk en alle universitaire beslommeringen hem volledig in beslag, nu had hij ineens
de ruimte om verhalen en romans te schrijven, zich uitgebreid in de geschiedenis te

4 ‘rekendidaktiek’ 71

6 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 337.
7 Dagboekjes 1940-1945; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 147.
8 Ibid.
9 Zo schreef Dijksterhuis in die tijd het eerste concept van zijn Mechanisering van het wereldbeeld

(Amsterdam 1950) en werd er in Leiden en Utrecht baanbrekend theoretisch werk voorbereid in de
astronomie; Klaas van Berkel, ‘Kwaliteit en zuinigheid in het wetenschappelijk onderzoek’, in: Kees
Schuyt en Ed Taverne, ed., 1950. Welvaart in zwart-wit (Den Haag 2000) 331-354, aldaar 333.
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verdiepen en – niet in de laatste plaats – om de ontwikkeling van zijn kinderen op
de voet te volgen.

Al in mei 1942, waarschijnlijk bij het voorbereiden van zijn lessen voor de Jood-
se Raad, had Freudenthal zijn vrouw boeken voor de akte Kv uit de bibliotheek la-
ten halen.10 Aangezien hij pas een jaar later aan zijn literatuurstudie voor ‘Rekendi-
daktiek’ begon, leken deze lessen geen directe aanleiding voor zijn didactiekinteres-
se te vormen.

Op het moment dat Freudenthal met het schrijven van ‘Rekendidaktiek’ begon,
had hij zich nooit eerder over dit onderwerp uitgelaten in een publicatie. In zijn
‘Woord vooraf’ voelde hij de noodzaak zijn beoogde lezerspubliek de oorsprong
van deze onverwachte interesse uit te leggen. Hij schreef: 

Iedereen, die zoekende of wandelende ooit op gebieden terecht kwam, die hij bij zijn
eerste stappen niet zag – laat staan overzag, zal mij geloven, wanneer ik verzeker, dat
ook ik tot hen behoor, die een geschrift als het nu verschenen niet van mij hebben ver-
wacht.11

De directe aanleiding van deze interesse kwam voort uit de rekenlessen, die hij
“soms opzettelijk, soms terloops en meer toevallig” aan zijn kinderen gaf, zonder
enige “theoretische bijbedoelingen”.12 Zijn dagboeken deden dan ook vanaf 1941
verslag van dergelijke activiteiten. Geregeld maakte Freudenthal aantekeningen van
die “soms terloops[e]” gesprekjes met zijn zoons.

Ook de meer opzettelijke (reken)lessen die hij aan ze gaf, tekende hij aan. “Ik ben
nu altijd de halve dag met Didi bezig. Rekent flink” schreef hij op 1 december

72 “elke positieve actie begint met critiek”

10 Dagboekjes 1940-1945, 27 mei 1942; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 147.
11 Freudenthal, ‘Rekendidaktiek’ 2; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 465.
12 Ibid.

Fragment uit ‘Rekendidaktiek’ (1944).
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1941.13 En enkele maanden later: “weer het gewone rekenen, schrijven en lezen met
de jongens”.14 Hij bleef dit zo goed en zo kwaad als het ging gedurende de oorlogs-
jaren doen: “elke dag doe ik met Didi en Thijs schooltje”, schreef hij op 23 april
1943.

In zijn ‘Woord vooraf’ deed Freudenthal nog een tweede grondslag voor het
schrijven van ‘Rekendidaktiek’ uit de doeken: 

Voor den lezer, die dit boek graag psychologisch zou willen verklaren, wil ik de an-
dere grondslag, waar het boek op rust, niet verheimelijken: ik bedoel een bepaalde in-
stelling van den auteur, een bepaald toegerustzijn op de behandeling van theoretische
vragen en op het opwerpen en analyseren van problemen, een geestelijke instelling,
die weliswaar niet op paedagogisch terrein is verworven, maar die – één keer op welk
wetenschappelijk gebied dan ook verworven – niet zo licht verloochend kan wor-
den.15

Deze wetenschappelijke houding was volgens Freudenthal essentieel om juist díe
“kleine incidenten in het huiselijk onderwijs” op te merken en te analyseren, die een
ander zonder deze houding wellicht als niet relevant zou ervaren. Bovenal stelde
deze achtergrond Freudenthal in staat “proeven” te nemen: 

Ik deed dus, wat elke onderzoeker doet, die ertoe in staat wordt gesteld, waar een
vraag meer dan één antwoord toeliet, doordat de ervaringsstof onvoldoende was,
trachtte ik in de werkelijkheid de voorwaarden van de vraag te scheppen, om de wer-
kelijkheid te dwingen, mij het antwoord op mijn vraag te geven.16

Hiermee paste Freudenthal het principe van ‘transfer’ op zijn eigen capaciteiten als
onderzoeker toe. Immers, onder ‘transfer’ (of de vergelijkbare Nederlandse term
‘vormende waarde’) van een vak werd het kunnen toepassen van vaardigheden in
een ander (vak)gebied dan die waarin zij verkregen zijn verstaan. ‘Transfer’ zou nog
een geregeld terugkerend onderwerp in de discussies omtrent wiskundedidactiek
blijken.17

Het manuscript was duidelijk bedoeld als een begin van wat uiteindelijk een boek
over rekendidactiek had moeten worden, vermoedelijk bedoeld als theoretische ba-
sis voor (aankomende) onderwijzers en schrijvers van rekenmethoden. Zo had
Freudenthal het geregeld over “dit boek” en verwees hij op verschillende plaatsen
naar secties die (nog) niet geschreven waren. Ook duidden de al eerder genoemde
aanwijzingen voor het drukken erop, dat dit stuk zeker niet slechts als schrijfoefe-
ning of gedachtespinsel bedoeld was.

4 ‘rekendidaktiek’ 73

13 Dagboekjes 1940-1945, 1 december 1941; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 147.
14 Dagboekjes 1940-1945, 1 april 1942; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 147.
15 Freudenthal, ‘Rekendidaktiek’ 3; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 465.
16 Ibid., 4.
17 Freudenthal zou op het fenomeen transfer in het wiskundeonderwijs uitgebreid terugkomen in zijn

voordracht ‘Opvoeding tot denken’ van 1945, waarover meer in paragraaf 5.1.3.
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Te zeggen hoe omvangrijk het boek uiteindelijk zou zijn geworden, blijft een
gok. Uit de verwijzingen naar latere, niet geschreven hoofdstukken was op te ma-
ken dat het in ieder geval Freudenthals bedoeling was meer te schrijven over het be-
grip getal, over de praktische eisen waaraan het rekenonderwijs zou moeten vol-
doen, over de vormende waarde of transfer van de wiskunde, over de positieve kan-
ten van de psychologie, pedagogiek, algemene didactiek en methodiek als hulpwe-
tenschappen voor de rekendidactiek, over het systematische Amerikaanse onder-
zoek onder leiding van C. Washburne, over de testpsychologie, over de verhou-
dingsdeling, over de eisen die de maatschappij aan het rekenonderwijs stelt en over
het ‘leren denken’ door rekenonderwijs.18 Zoals hij zelf al opmerkte in Schrijf dat
op, Hans had hij in ieder geval nog enkele bladzijden geschreven, die in de loop der
tijd verloren zijn geraakt.19 Het manuscript eindigde dan ook abrupt onder aan de
bladzijde met de volgende onvolledige zin op pagina 103: 

En ik breid dit oordeel uit tot in die grensgebieden van het rekenen, die al enigszins
aan wiskunde doen denken; want de innerlijke waarde van de wiskunde begint 20

Maar het lijkt onwaarschijnlijk, dat er veel meer dan enkele bladzijden verloren zijn
geraakt. Een maand na het schrijven van de eerste honderd bladzijden werd Freu-
denthal te werk gesteld in Havelte. Bij thuiskomst in september stond een lange,
moeilijke hongerwinter voor de deur. Het boek dat hem bij het doen van de litera-
tuurstudie en het typen van het eerste deel voor ogen stond, zou er uiteindelijk
nooit komen.

Maar tegen wie had hij het in zijn ‘Rekendidaktiek’? Hoe werd er over rekenon-
derwijs in die tijd gedacht en geschreven? Hoe zag het rekenonderwijs er in de
praktijk eigenlijk uit? 

4.3 Het rekenonderwijs op de lagere school

In 1900 werd de leerplichtwet ingesteld.21 Vanaf dat moment gold vanaf het zeven-
de jaar voor alle kinderen een leerplicht van in totaal 6 jaar. Rond 1905 bezocht
ruim 95% van alle kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar het lager onderwijs.

In het eerste kwart van de vorige eeuw veranderde er weinig binnen het lager
onderwijs. Lager onderwijs betekende voor het merendeel van de leerlingen eind-

74 “elke positieve actie begint met critiek”

18 Freudenthal, ‘Rekendidaktiek’ 19, 21, 23, 26, 34, 58, 65, 95, 101 en 103; ranh, Hans Freudenthal Pa-
pers, inv.nr. 465.

19 Zie ook het citaat op pagina 69.
20 Freudenthal, ‘Rekendidaktiek’ 103; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 465.
21 Bij de samenstelling van deze paragraaf zijn gegevens ontleend aan de volgende werken: M. du Bois-

Reymond, J. Lamboo, M. Smits, T. Walaardt-Sacré, Onderwijzersleven (Nijmegen 1981); Dodde, Het
Nederlandse onderwijs verandert; A. Leen, De ontwikkeling van het rekenonderwijs op de lagere
school in de 19e en het begin van de 20e eeuw (Groningen 1961); Nelissen, ‘Eeuwenlang rekenen’, Wil-
lem Bartjens 18 (1998/99) 36-39.

04 rekendidaktiek  18-04-2006  12:06  Pagina 74



onderwijs: slechts een klein percentage van de leerlingen werd er op hogere vormen
van onderwijs voorbereid. De invloed van opkomend Montessori- en Jenaplanon-
derwijs, waar vrijere leer- en werkvormen gehanteerd werden, was in het interbel-
lum nog gering.

Het onderwijs op de lagere school was hoofdzakelijk klassikaal, wat geen won-
der was met het vaak grote aantal kinderen per onderwijzer. Situaties van 50 of meer
leerlingen in een klaslokaal, verdeeld over 2 of meer klassen waren geen uitzonde-
ring. Een juf vertelde over het lesgeven rond 1920: 

Vertelvakken in een gekombineerde klas vertel je aan alle drie tegelijk. Schrijven als
het kan ook alle drie tegelijk, soms afwisselend bespreken en dan weer laten maken,
en dan weer een andere groep iets uitleggen enzovoort. Zo ging het ook met rekenen.
De kinderen wennen aan dit systeem en het voordeel is dat ze veel zelfstandiger leren
werken.22

De nadruk binnen het onderwijs op de lagere school lag op lezen, schrijven en re-
kenen, waarnaast ook aandacht was voor taal, aardrijkskunde, geschiedenis, kennis
van de natuur, gymnastiek en zingen. Rekenen was sinds 1806 bij wet een verplicht
vak.

Het lag voor de hand, dat in een situatie zoals hier boven geschetst de nadruk in
het rekenonderwijs veelal lag op het mechanisch aanleren van rekenvaardigheden.
Uitleggen, voordoen, nadoen en veel oefenen was het devies. Dit werd weerspiegeld
in de rekenmethoden uit die tijd.

Een rekenleerboek voor de kweekschool uit 1917 onderscheidde binnen het re-
kenonderwijs het “aanschouwelijk rekenen” (met aanwezige voorwerpen of teke-
ningen), het hoofdrekenen en het schriftelijk rekenen (waaronder het cijferen en het
oplossen van vraagstukken).23 Berucht waren de ingeklede vraagstukken, de zoge-
naamde ‘denksommen’, die een hoog puzzelgehalte hadden. Uit een invloedrijke
rekenmethode van P.J. Bouman en J.C. van Zelm uit de jaren dertig stamde de vol-
gende ‘denksom’: 

Aan een gemeenschappelijke dis neemt de eerste gast 1/3 van een rondgaand gerecht
en iedere volgende gast neemt 1/3 van wat hij nog op de schotel vindt. Als nu de vier-
de gast 47,5 gram van dat gerecht minder krijgt dan de eerste, hoeveel gram liet hij dan
nog voor de overige gasten over? 24

In het eerder aangehaalde leerboek voor de Kweekschool werd de waarde van het
rekenen in de eerste plaats gezocht in de materiële (praktische) waarde: “het leven
eischt van ons, dat wij kunnen rekenen, d.i. hoeveelheden ontbinden en samenstel-
len, of korter gezegd werken met hoeveelheden”.25 In de tweede plaats lag de waar-

4 ‘rekendidaktiek’ 75

22 M. du Bois-Reymond, J. Lamboo, M. Smits, T. Walaardt-Sacré, Onderwijzersleven 102.
23 P.H. Heijnen, Methodiek van het rekenen in de lagere school, ten dienste van normaallessen en kweek-

scholen (Groningen 1917) 7.
24 Zoals geciteerd in: Leen, De ontwikkeling van het rekenonderwijs op de lagere school 133-134.
25 Heijnen, Methodiek van het rekenen in de lagere school 1.
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de van het rekenonderwijs volgens de schrijver in het aankweken van goede denk-
gewoonten: 

Elke werkzaamheid van den geest geschiedt des te vlugger en nauwkeuriger naarma-
te zij vaker wordt herhaald. Het rekenen geeft veel aanleiding tot oordeelen en beslui-
ten en leert daardoor logisch denken over onderwerpen, die tot zijn gebied behooren.
Het kweekt verder, door het nauwkeurig redeneeren en de telkens noodige omzich-
tigheid in het maken van gevolgtrekkingen, goede denkgewoonten, die ook op ander
gebied nuttig zijn.26

Bovendien zou de beloning van de voortdurende inspanning die de leerling moest
leveren om goed werk te verrichten een zekere morele waarde aan het rekenonder-
wijs verlenen.

Dergelijke uitgangspunten leken gemeengoed binnen het rekenonderwijs. Des-
ondanks lag in de praktijk de nadruk toch voornamelijk op het aanleren en automa-
tiseren van trucjes en het leren herkennen van de juiste oplossingsstrategie bij een
bepaald som-type. Vooral de denk- of redactiesommen – hoewel gekozen om hun
vermeende vormende waarde – gaven daartoe aanleiding.

In het Duitse rekenonderwijs waren na de Eerste Wereldoorlog op initiatief van
Johannes Kühnel wel grote veranderingen gaande. Indirect kwamen deze voort uit
de Klein’sche Reform.27 Kühnel bestreed in zijn ‘Neubau des Rechenunterrichts’
(1916) de onpsychologische opbouw van het rekenonderwijs, de onvoldoende aan-
schouwelijkheid, de vroegtijdige abstractie en mechanisering en de verwaarlozing
van het rekenen in verband met de werkelijkheid. Als uitgangspunt bij het leren re-
kenen zou volgens hem het ontstaan van het getalbegrip bij het kind genomen moe-
ten worden.

In Nederland had de onderwijzer Jan Versluys (1845-1920) in de negentiende
eeuw al opgeroepen tot een meer heuristisch (‘zelf-vindend’) en aanschouwelijk in-
gericht reken- en wiskundeonderwijs.28 Het verschijnen van zijn Methoden bij het
onderwijs in de wiskunde en bij de wetenschappelijke behandeling van dat vak in
1874 wordt wel beschouwd als het ontstaan van vakdidactiek in Nederland.29 Zijn
ideeën hadden op de praktijk van het rekenonderwijs echter weinig effect. De star-
re en ‘kale’ rekenmethoden van Bouman en Van Zelm waren in het interbellum van
grotere invloed. 

Pas in de jaren dertig was er sprake van een zekere vernieuwingstendens van het
rekenonderwijs in Nederland. J. Waterink was sinds 1926 hoogleraar pedagogiek
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en publiceerde in de jaren dertig geregeld
over rekendidactiek. Kohnstamm stimuleerde in diezelfde tijd de ontwikkeling van
het rekenonderwijs door aandacht te besteden aan de psychologische basis voor de
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(reken)didactiek, die hij zocht in de denkpsychologie van Otto Selz. Ook besteed-
den zowel Waterink als Kohnstamm veel aandacht aan de verbetering van de aan-
sluiting tussen de lagere en middelbare school. Met het verschijnen van de metho-
de Fundamenteel rekenen van P.A. Diels en J. Nauta in 1936 kwam er meer aan-
dacht voor het inperken van de leerstof en het teruggaan naar de basis van het reke-
nonderwijs: het onderwijzen van de fundamentele begrippen.

Freudenthals rekendidactiek-literatuurstudie uit de Tweede Wereldoorlog omvat-
te ruim 370 titels. Het enige criterium dat hij bij de selectie van die literatuur leek te
handhaven, was de beschikbaarheid van de betreffende werken. Hij las letterlijk al-
les wat hij te pakken kon krijgen. Nagenoeg alle van de hierboven beschreven leer-
boeken, methodes en publicaties op het gebied van de pedagogiek (en meer) kwa-
men op zijn literatuurlijst voor. Freudenthal begon dus theoretisch degelijk onder-
bouwd aan het schrijven van zijn ‘Rekendidaktiek’. Van correspondentie of contac-
ten tussen hem en didactici of pedagogen in deze tijd is echter geen spoor terug te
vinden. 

De ruim 300 bladzijden van zijn aantekeningenboekje had Freudenthal met een
zo klein mogelijk handschrift volgeschreven met aantekeningen over de door hem
bestudeerde boeken. De meeste aantekeningen waren citaten of korte samenvattin-
gen van het betreffende werk, slechts een heel enkele keer liet hij zich verleiden tot
een (ver)oordelende uitspraak. Tussen dit relatief neutrale aantekeningenboekje en
de inhoud van ‘Rekendidactiek’ zat dan ook een grote mentale stap, die niet in ge-
schriften terug te vinden is.

4.4 Freudenthals ‘Rekendidaktiek’: de inhoud

Het manuscript bestond uit drie hoofdstukken, te weten ‘Woord vooraf’ (pagina’s
1-11), ‘Hulpwetenschappen’ (pagina’s 11-91), en het onvolledige hoofdstuk ‘Doel
en nut van het rekenonderwijs’ (pagina’s 91-103).

4.4.1 Woord vooraf

In ‘Woord vooraf’ legde Freudenthal de lezer uit, hoe hij door observatie van zijn
eigen kinderen tijdens het leren rekenen tot het schrijven van dit werk was geko-
men. Een andere grondslag van dit werk was zijn eigen vermogen theoretische vra-
gen wetenschappelijk te behandelen, problemen te analyseren en ‘proeven’ te ne-
men. Hij waarschuwde de lezer niet te veel pasklare antwoorden te verwachten.
Zijn belangrijkste drijfveer voor deze bescheidenheid was hiermee “anderen tot
eigen onderzoek te prikkelen, waar het eigen onderzoek te kort schiet”.30

De psychologische gegevens die Freudenthal door het waarnemen van zijn eigen
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kinderen verzamelde, mochten niet worden overschat. Bij dit soort (in de vaklite-
ratuur veel voorkomende) observaties ging het immers om slechts enkele kinderen
uit een intellectueel milieu, hetgeen geen goede steekproef vormde. Hij schreef
hierover: 

Ik zou gaarne, op kollektieve schaal willen inhalen, wat ik, helaas, moest verzuimen,
maar ondertussen gaapt hier een klove, die ik, node, anders heb trachten te overbrug-
gen.31

Dit overbruggen deed hij door de uitgebreide literatuurstudie, die de theoretische
fundering van de door hem getrokken conclusies vormde. Helaas was het door de
oorlogstijd voor Freudenthal niet mogelijk alle Amerikaanse literatuur zelf te be-
studeren. Veel had hij enkel uit de tweede hand leren kennen: 

...ik hoop, dat ik deze boeken, boekjes en artikels, die ik niet kon bemachtigen, onder
gunstiger tijdsomstandigheden nog met vrucht zal kunnen doorbladeren, zodat ik
ook op dit punt een verzuim zou kunnen inhalen.32

Volgens Freudenthal was de geldigheid van een theorie van het rekenonderwijs veel
minder nationaal beperkt dan die van andere vakken. De verschillen die er interna-
tionaal bestonden kwamen voornamelijk voort uit traditie. Tijdens zijn literatuur-
studie was Freudenthal haast niets tegengekomen wat volkomen nutteloos bleek.
Hij las vooral Engelse, Duitse, Nederlandse en wat Franse literatuur, en een enkel
Russisch werkje. De meeste waarde hechtte hij aan de Amerikaanse literatuur: 

Het meest heb ik geprofiteert [sic] van de haast overstelpende Amerikaanse literatuur
– ik zeg dat met des te meer klem, naarmate mij steeds duidelijker blijkt, dat er nog bij
veel belangstellenden het besef ontbreekt van de grote betekenis der Amerikaanse the-
oretische en praktische opvoedkunde.33

4.4.2 Hulpwetenschappen

In dit hoofdstuk nam Freudenthal stuk voor stuk een stel wetenschappen onder de
loep die voor de rekendidactiek als mogelijke hulpwetenschappen zouden kunnen
functioneren. 

De eerste hulpwetenschap was wijsbegeerte. Vaak werden wijsgerige beschou-
wingen volgens Freudenthal slechts aan het begin van een wetenschappelijk werk
gegeven als ‘versierselen’ en verder niet meer door de schrijver gebruikt. Een der-
gelijk voorbeeld in geschriften over rekenonderwijs waren de misplaatste beschou-
wingen over het begrip getal, die volgens hem geen enkele zinnige bijdrage aan een
rekendidactiek leverden. Een beschouwing over ‘getalbegrip’ – het begrijpen van
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getallen – zou daar beter op zijn plaats zijn. Als voorbeeld van dergelijke nutteloze
filosofische toevoegingen haalde hij onder andere enkele citaten uit het werk van
Kühnel aan.34 Wijsbegeerte als hulpwetenschap deed op deze manier weinig toe of
af aan de kwaliteit van een rekenmethodiek en hetzelfde kon gezegd worden over
bijvoorbeeld de godsdienst als hulpwetenschap. 

Sociologie en economie zouden als hulpwetenschappen enkel gegevens kunnen
verschaffen over de praktische eisen, waaraan het onderwijs zou moeten voldoen.
Statistiek kon volgens Freudenthal slechts in zuiver technische zin een dienst bewij-
zen, zoals het elke andere wetenschap een dienst bewees, wanneer er numerieke ge-
gevens overzichtelijk moesten worden gemaakt. 

Wiskunde en rekenkunde kwamen aan bod bij de vraag hoeveel de aankomend
onderwijzer ervan moest weten. Het zou nuttig kunnen zijn dat de onderwijzer
grotere vaardigheid in het rekenen opdeed en een dieper inzicht in de stof verkreeg.
Dit laatste was echter niet haalbaar binnen de opleiding tot onderwijzer. De toen-
malige rekenkundes voor de onderwijzersopleiding waren volgens Freudenthal
“waardeloos”: 

Haast alle bewijzen, die erin staan, zijn schijnbewijzen, en het is sneu, dat de kweke-
ling, die ze zichzelf heeft ingepompt, zich misschien wonderen verbeeldt over het
geestelijk bezit, dat hij meent te hebben verworven. 35

De invloed van de wiskunde kon beter tot het indirecte beperkt blijven: 

Wie een rekenmethodiek schrijft, kan die invloed doorgeven, maar kan niet van den
lezer eisen, dat hijzelf die wiskundige begrippen verwerft, waar zulk een invloed op
berust.36

De ‘hoofdschotel’ van de hulpwetenschappen werd gevormd door de psychologie,
de pedagogiek, de algemene didactiek en methodiek. Freudenthal besprak enkel de
negatieve aspecten, de positieve zouden later aan bod komen.37

De praktische pedagogiek had zich volgens Freudenthal nooit veel van de be-
staande theoretische psychologie aangetrokken. Tot voor kort bestond deze theo-
retische psychologie dan ook slechts uit de beschrijving van een aantal wetmatighe-
den, die nooit daadwerkelijk aangewezen of ‘ontdekt’ werden. Maar ook nu nog liet
de psychologie als wetenschap veel te wensen over: 

Met een periode van lege programma’s, van strenge wetten, die er moesten zijn, maar
niet waren, van uitgebreide theorieën zonder grondslag in de ervaring is ook de
psychologie begonnen, en zij is haar kindsheid nog niet geheel ontgroeid; er verschij-
nen nog steeds boeken – en die zijn volstrekt niet door de eerste de beste psychologen
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geschreven – boeken, waarin een berg programma een muisje “uitvoering van dat pro-
gramma” verstikt, de uitkomst van een kleine proefneming op een onderdeel van het
zielsleven wordt graag met reusachtige speculaties aangelengd tot een verklaring van
alles, wat er in de ziel omgaat. 38

De (denk)psychologie die ondertussen was ontstaan, was nog steeds niet praktisch
toepasbaar. Toch werd psychologische literatuur te pas en te onpas aangehaald om
meer ‘gewicht’ te geven aan rekenmethodes, tot grote ergernis van Freudenthal: 

Het staat iedereen vrij, de gehele psychologie aan zijn laars te lappen; maar het staat
hem dan niet meer vrij, zich tegelijkertijd te beroepen op wat hij aan zijn laars heeft
gelapt. Ik noemde zo iets ergerlijk, en ik vindt het dubbel ergerlijk, als het niet één
keer, maar systematisch gebeurt.39

Diverse voorbeelden van dit ‘herhaaldelijk aan zijn laars lappen’ haalde hij uit de
handleiding bij Fundamenteel rekenen van P.A. Diels en J. Nauta, waarin diverse
pedagogen lukraak of foutief aangehaald werden. Over het algemeen, zo conclu-
deerde Freudenthal, werden de rekenboeken op zich er echter niet beter of slechter
door. 

De psychologie die een aankomend onderwijzer tijdens zijn opleiding moest le-
ren, was vooral een theoretische, die hij als onervaren onderwijzer niet praktisch
kon verwerken. Die theoretische psychologie zou pas nuttig zijn als hij de prakti-
sche al zou kennen. Dé psychologie die als hulpmiddel van toepassing kon zijn en
die van tevoren het trekken van elke conclusie rechtvaardigde, bestond nog niet. 

Pasklaar levert geen psychologie mij wat ik haar vraag – ik herhaal deze oude formu-
leringen –; om een theorie toe te passen, is weer een hele nieuwe theorie nodig; de
oude ervaringen kunnen het opdoen van nieuwe vergemakkelijken, maar niet vervan-
gen.40

Ook de kinderpsychologie leverde weinig resultaten als hulpwetenschap. Men be-
riep zich in een leerplan vaak en graag op de psychologische of logische volgorde
van de leerstof, maar rekening houden met de algehele ontwikkeling van een kind
op een bepaald ogenblik was volgens Freudenthal veel belangrijker. 

En zolang we op dit punt niets weten, ontbreekt ons een belangrijk werktuig, dat de
kinderpsychologie voor de praktische pedagoog zou kunnen vervaardigen, en zolang
zal veel van het kenmerkend kinderlijke aan het elementaire onderwijs moeten ont-
breken. [...] Zolang dat onderzoek ontbreekt, is de kinderpsychologie tenslotte, al
haar bekoorlijkheid ten spijt, een dorre statistiek over wat kinderen op een bepaalde
leeftijd doen.41
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Meer kennis over de psychologie van de onderwijzers, ofwel: ‘hoe wordt werkelijk
les gegeven?’ zou voor het onderwijs heel bevorderlijk zijn. Bij voorkeur zou dit
door het observeren van onderwijzers door derden ontwikkeld moeten worden, en
niet door de onderwijzers zelf. 

Ook de psychologie van de ‘anormalen’ kon veel informatie over de bruikbaar-
heid van verschillende methoden opleveren. Immers, juist deze kinderen zijn veel
gevoeliger voor de kwaliteit van een methode: 

Een goede maag slikt alles; of het voedsel deugdelijk is, daarover kan ons iemand met
een gevoelige maag beter inlichten, en zolang er voor onderwijsmethoden geen keu-
ringsinstantie met zo iets als reageerbuisjes en reagentia bestaat, om onderwijsmetho-
den goed- en af te keuren, zal de reactie van het achterlijke kind zeker een uitstekend
criterium blijven.42

Een van de meest pasklare psychologische methoden was te vinden op het gebied
van het Amerikaanse testonderzoek. Hier in Nederland was dergelijk testonder-
zoek als hulpmiddel in het onderwijs afgewezen, omdat het niet afdoende op de
Nederlandse situatie van toepassing zou zijn. Jammergenoeg was die eventuele toe-
pasbaarheid hier nooit systematisch onderzocht, noch waren er ervaringen mee op-
gedaan: 

Het vruchtbaarste psychologische gebied – dat van het testonderzoek – waar alles wat
de klok slaat praktijk heet, waar het praktische als het ware voor het grijpen ligt, is
voor de Nederlandse onderwijzer tenslotte weer niets anders dan een dorre woestijn,
althans zolang niemand de moeite heeft genomen, om wat daar ligt te glinsteren, op te
rapen en voor onze doeleinden te verwerken.43

De laatste mogelijke hulpwetenschappen waren de algemene didactiek en metho-
diek. Als zelfstandige wetenschappen hadden deze twee eigenlijk nooit bestaan vol-
gens Freudenthal. Een voorbeeld van systematisering van onderwijs uit de geschie-
denis van de didactiek was het Socratische vraaggesprek tussen leraar en leerling.
Freudenthal beschreef zijn eigen (mislukte) poging te komen tot een Socratisch
vraaggesprek met een van zijn kinderen en concludeerde:44

Leermeesters zijn meestal even hardnekkig in het ondervragen als leerlingen in het
niet weten (of niet willen weten), maar zoveel er ook aan de socratische methode prij-
zenswaardig is – toch zal de leermeester soms beter doen, om minder hardnekkig so-
cratisch te zijn [...].45

Een ander voorbeeld uit de pedagogiek van de negentiende eeuw waren de forme-
le leertrappen van Herbart-Ziller, die feitelijk niet meer waren dan een systematise-
ring van het onderwijs in natuurlijke historie. Een positieve bijkomstigheid voor
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het onderwijs volgens deze methode was dat de leraren die deze theorie ook voor
niet geschikte leerstof probeerden toe te passen, in ieder geval gedwongen werden
deze goed te doordenken. 

Eisen als ‘herhaling van de leerstof is noodzakelijk’ en ‘de leerstof moet boeiend
gebracht worden’ behoorden volgens Freudenthal tot de algemene didactiek en
moesten als algemene eisen binnen het onderwijs verwezenlijkt worden. In die zin
bestond wel een algemene methodiek en didactiek: als de leer van de onderwijsstel-
sels. Het traditioneel gegroeide onderwijsstelsel was moeilijk bewust te maken en
daardoor moeilijk over te dragen. Nieuwe stelsels zoals dat van Montessori en Dal-
ton hadden dat probleem niet. Uiteindelijk wees de praktijk uit of een pedagogische
methode bruikbaar was of niet, zoals bijvoorbeeld was gebeurd met het geslaagde
(kleuter)onderwijs van Fröbel versus het ‘wansucces’ van Pestalozzi. Zo zou er een
poging gedaan moeten worden om het eventuele succes van bijvoorbeeld de Mon-
tessori-school in ons land te onderzoeken: 

Men heeft niet bepaald een unieke kans voorbij laten gaan, maar men heeft toch veel
verzuimd, en tot nu toe is het oordeel over het stelsel-Montessori beperkt tot de par-
ticuliere meningsuitingen van Mevrouw Janssen, die in geestdrift geraakt is over de ri-
ante keukentjes, die ze bij het Montessori-vlo hebben, of van mevrouw Pietersen, die
zich over Pietje Janssen ergert, en die zich gekwetst voelt, als de Montessori-leerling
onuitstaanbaar neuswijs – naar het haar schijnt – en met de zelfbewustheid van een pe-
dagogisch vakman praat over het “oranje materiaal”, waarmee hij op de Montessori-
school aan het werken was, en over doos F van het werkwoord, die hij morgen “be-
reikt” zal hebben. 46

Er was veel terechte kritiek op deze onderwijssoort, echter, het was het enige door-
dachte onderwijsstelsel als zodanig in ons land (hoe goed of slecht het ook mocht
blijken). De betekenis van het Montessori-onderwijs lag in de vernuftige manier
waarop één onderwijzer in staat was individueel onderwijs te geven in collectief
verband. Volgens Freudenthal was het klassikale stelsel niet langer nuttig in de ge-
bruikelijke vorm. Hij pleitte voor kleinere groepen binnen de klas: 

Het klassikale stelsel zal misschien blijven, maar het starre klassikale schema zal allengs
worden verlaten. Het is volstrekt niet nodig, dat het onderwijs er individualistischer
door wordt. Wanneer de klas als lerend lichaam niet door individuen wordt vervangen,
maar door de groep – de groep van 3-6 kinderen –, zoals in sommige stelsels is geschied,
dan zal er meer collectivisme in het onderwijs zijn of kunnen zijn, dan in het klassika-
le onderwijs – geen klascollectivisme, maar groepscollectivisme, dat naar gelang van de
omstandigheden intensiever zou kunnen zijn, dan het klascollectivisme.47

Het stelsel-Montessori leverde de (aankomende) onderwijzer als enig onderwijs-
stelsel een methode en reikte de onervaren onderwijzer zo ‘werktuigen’ aan. Ook
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al was hetgeen de kwekelingen nu moeten leren beter gefundeerd dan de Montes-
sori-theorie, het miste deze noodzakelijke werktuigen voor de praktijk. 

Uiteindelijk had Freudenthal dus alle hulpwetenschappen afgewezen: de een was
onbruikbaar, de ander nog niet pasklaar toe te passen, een derde ontbrak ten enen-
male. Overbodig als dit negatieve hoofdstuk leek, toch was het volgens hem nuttig
dit te constateren om als aanzet te kunnen gebruiken voor de vraag hoe het dan wél
moest. Want dat er iets moest veranderen, daarvan was hij overtuigd: 

Voor den schrijver rest tenslotte de taak, de lezer te overtuigen, dat ook wat een grap-
je leek, ernstig bedoeld was, en dat overal, waar ontsporingen gecritiseerd werden, een
stelsel gecritiseerd werd, dat niet enkel meer een ontsporing, maar een weg is met die-
pe karresporen, die dringend uitnodigen, er opnieuw in te rijden. Het stelsel om jonge
mensen, die een taak gevonden hebben en zich voor een taak willen laten opleiden – het
stelsel, om deze mensen van alles en nog wat in te stampen, onbeschrijflijke, ongeschif-
te hoeveelheden stof uit tal van wetenschappen, hoeveelheden stof, die gekend moeten
worden, eer de poort tot het beroep opengaat, en vergeten moeten zijn, eer die poort
achter de candidaat zich sluit – dit stelsel is geen ontsporing, maar een geheiligde instel-
ling, geheiligd niet alleen door de traditie, maar – wat veel erger is – door de namen van
talloze hervormers, die er tenslotte voor moesten dienen, om als etiket op weer een
onderdeel van dat geheel van onwetenswaardigheden te worden vastgeplakt.48

Freudenthal sloot dit hoofdstuk af met een oproep aan zijn lezers: 

Wie over dit hoofdstuk ontevreden is, late het niet de schrijver voelen, die er evenmin
op gesteld is, maar richte zijn critiek tegen allen, die de schrijver critiseren wilde. Dat
is misschien voldoende. En als het niet voldoende is, dan is het toch noodzakelijk,
want elke positieve actie begint met critiek.49

4.4.3 Doel en nut van het rekenonderwijs

Naast het ‘leren rekenen’ waren er in de loop van de tijd ook hogere doelen aan het
rekenonderwijs toegekend. Zo hechtte men in de negentiende eeuw een godsdien-
stige of zedelijke waarde aan het rekenonderwijs, waarbij de getallenwereld als
voorbeeld van ‘eerlijke wereld’ gebruikt werd. Wat we volgens Freudenthal hier
zochten, was een functie die specifiek was voor het rekenonderwijs.

Om zijn plaats in de maatschappij te kunnen innemen, moest het kind leren re-
kenen, zowel in het belang van de maatschappij als in het belang van het individu.
De ‘wereldhervormer’ Pestalozzi wilde kinderen eerst ‘denkend leren rekenen’ en
later ‘rekenend leren denken’ om ze zo tegen uitbuiterij en bedrog te beschermen.
Net als Pestalozzi staarde ook Montessori zich blind op het ideaal ‘de wereld her-
vormen door onderwijs’. Dit had volgens Freudenthal de ontwikkeling van een
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soort rekenonderwijs tot gevolg dat juist níet aan de maatschappelijke eisen vol-
deed.

In de negentiende eeuw was het ‘leren denken’ hét doel van het rekenonderwijs.
‘Leren denken’ als doel op zich kon geen kwaad, mits duidelijk omschreven en niet
te nauw gezien, maar in combinatie met het onderwerp. Freudenthal waarschuwde
ervoor, het ‘denken’ als één logisch schema of proces te willen beschrijven, zoals
volgens hem door nog veel rekenonderwijzers gedaan werd: 

De electricien, die een schakelaar moet repareren, de coupeur, die uit een lap stof een
pak moet knippen, de zuinige huisvrouw, die met één overstapje zo veel mogelijk
boodschappen wil afdoen – ze denken na, en iedereen, die voor een taak gesteld
wordt, die hij niet zuiver werktuigelijk af kan, denkt na of tracht na te denken. De ma-
nier van denken, die in ons voorbeeld de electricien [er] op na houdt, of die van de
coupeur, of die van de plannen makende huisvrouw gelijken weinig op elkaar, en geen
van alle gelijkt op de manier te denken bij de sluitreden “alle mensen zijn sterfelijk en
[sic]” of bij het vormen van dier- en plantkundige “begrippen” of bij het oplossen en
beredeneren van een rekenvraagstuk. Dat het denken van de zogenaamde formele lo-
gica en het reken-denken een bijzonder eenvoudige, doorzichtige structuur bezit,
maakt dit soort van denken geenszins tot een representatief voorbeeld voor het den-
ken in het geheel, en de bewering, dat men door te leren rekenen kan leren denken,
vindt in de structuur van de onderscheiden denkfuncties in elk geval geen steun.50

Freudenthal geloofde dat het zeker mogelijk was mensen opzettelijk te leren den-
ken, alleen het wat en waarom moest dan eerst precies geformuleerd worden. Re-
kenmethoden konden volgens hem zeker ander denken dan ‘rekendenken’ onder-
wijzen, zoals bijvoorbeeld logisch denken. Echter, dit kon veel efficiënter binnen
het moedertaal-onderwijs (taalontleding) bereikt worden. Buiten het rekendenken
waren er volgens Freudenthal dus geen belangrijke praktische consequenties van
het rekenonderwijs, aldus eindigde het manuscript.

4.5 ‘Rekendidaktiek’: elke positieve actie begint met critiek

Freudenthals aanleiding om zich in de rekendidactiek te verdiepen ontstond in de
praktijk: het observeren van zijn eigen kinderen bij het leren rekenen. Als weten-
schapper verdiepte hij zich in de voor hem beschikbare literatuur, ontwikkelde
denkbeelden en toetste deze vervolgens opnieuw aan literatuur en praktijk. Corres-
pondentie met anderen over dit onderwerp was niet terug te vinden. De zoektocht
naar rekendidactiek was voor Freudenthal een geïsoleerde en solistische aangele-
genheid.

Op het moment dat hij begin 1944 met het schrijven van ‘Rekendidaktiek’ aan-
ving, stond hem al een opzet en inhoud van dit boek voor ogen. Het moest een di-
dactische handleiding worden, gebaseerd op wetenschappelijke proeven en onder-
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zoek, gezuiverd van valse pretentie van ‘wetenschappelijkheid’ zoals hij die in al be-
staande werken aantrof. Door omstandigheden kwam hij echter niet verder dan de
eerste drie hoofdstukken, die wel vol staan met verwijzingen naar volgende hoofd-
stukken.51

Frappant was, dat hetgeen hij uiteindelijk wél had geschreven, voornamelijk be-
stond uit de kritiek van het hoofdstuk ‘Hulpwetenschappen’ (80 pagina’s lang).
Hierin toetste hij diverse wetenschappen op hun bruikbaarheid als hulpwetenschap
voor de rekendidactiek. Om verschillende redenen keurde hij ze stuk voor stuk af.

En passant wees hij bij verschillende auteurs van rekenboeken en pedagogische
werken op misbruik van een of meer van dergelijke hulpwetenschappen, met name
de psychologie. Opvallend was dat Freudenthal zich noch tegen de vertegenwoor-
digers van een enkele stroming richtte, noch bewust partij koos voor deze of gene
stroming. Op zowel werken uit de hoek van de (test)psychologie als die van de Re-
form-pedagogiek richtte hij zijn pijlen. De rekenboeken van Bouman en Van Zelm
ontkwamen niet aan zijn kritiek, evenals die van de meer vernieuwende (maar me-
chanistische) Diels en Nauta. Pedagogen als Montessori, Pestalozzi, Waterink en
Kühnel, alsook de Amerikaanse psycholoog Dewey en de testpsycholoog Luning
Prak: allen werden ze kritisch door Freudenthal geanalyseerd op correct gebruik
van hulpwetenschappen in hun werken en ‘schuldig’ bevonden.

Dit betekende niet automatisch, dat hij zich in de verdere inhoud van het betref-
fende werk niet zou kunnen vinden. Het lijkt makkelijk, enkel kritiek te leveren en
het daarbij te laten. Aan een positievere evaluatie over andermans werk was hij ech-
ter in de eerste aanzet van zijn ‘Rekendidaktiek’ simpelweg niet toegekomen. De
overdreven negatieve invalshoek van ‘Rekendidaktiek’ was dus niet per se een be-
wuste keus van Freudenthal.

Eén zeldzame – want positieve – aantekening maakte Freudenthal in zijn aante-
keningenboekje over de rekenmethode van L. Lockefeer en G. Dieleman, De nieu-
we koers. Rekenmethode voor de l.s. uit 1939. Niet toevallig was dit ook de reken-
methode die Didi en Thijs op school gebruikten.52 Freudenthal kende deze metho-
de dus goed. Hij schreef naar aanleiding van een ander rekenboek, Enkele prakti-
sche sommen, van H. Nijhof en B.J. Douwes in zijn aantekeningen: 

Waarom enkel pract. sommen? Rekenen leren kan men met alle soort sommen reke-
nen. Leren toepassen liefst met toepasselijke. Een kind van 8-9 jaar sommen te laten
rekenen, die het misschien over 6 jaar eens zou kunnen toepassen, is een dwaling. Niet
practisch, maar de belangensfeer van het kind toebehooren (zie Lockefeer en Diele-
man) is de goede keuze. Ook L&D zondigen soms, maar alles fleuriger, concreter, niet
het onophoudelijke monotone thema van Nijhof Douwes.53
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Deze aantekening is belangrijk, omdat het een glimp laat zien van ‘hoe het wél zou
moeten’ volgens Freudenthal in 1943. Uitspraken als ‘leren toepassen’ en ‘de belan-
gensfeer van het kind toebehooren’ leken zo uit Freudenthals gedachtegoed anno
jaren zeventig te komen.54 Deze aantekening stond echter alleen. In zijn ‘Rekendi-
daktiek’ verwerkte hij deze niet, daar hij daar nooit aan een bespreking van de in-
houdelijke aspecten van het rekenonderwijs toekwam.

In ‘Rekendidaktiek’ liet Freudenthal het echter ook niet bij kritiek op de hulp-
wetenschappen alleen. Terwijl hij ze stuk voor stuk afkeurde, beschreef hij niet al-
leen de redenen, maar gaf daarmee ook een richting aan, hoe het nut van deze we-
tenschappen voor de rekendidactiek wél gevonden zou kunnen worden. Daarbij
kwam de grote waarde die hij hechtte aan het bedrijven van ‘echte’ wetenschap
sterk naar voren. Zo keurde hij bijvoorbeeld het quasi-wetenschappelijke gebruik
van loze voetnoten af en benadrukte hij het belang van het baseren van conclusies
op representatieve steekproeven.

In dit opzicht deed ‘Rekendidaktiek’ denken aan zijn latere werk Weeding and
sowing. Preface to a science of mathematical education uit 1978. Hierin beschreef hij
via een analyse van de begrippen “science”, “education” en “science of education”
hoe uiteindelijk tot een “science of mathematical education” te komen. Evenals in
‘Rekendidaktiek’ bekritiseerde hij in Weeding and Sowing de rol die psychologie
en didactiek als hulpwetenschappen in de ontwikkeling van een onderwijskunde
hadden gespeeld. Tien jaar later schreef hij over deze kritiek in Schrijf dat op, Hans: 

Op mijn scepticisme ten aanzien van wat psychologie en algemene didactiek en me-
thodenleer tot de rekendidactiek konden bijdragen, hoef ik heden nog geen funda-
mentele correctie aan te brengen, van het voordeel van de twijfel dat ik toen [in ‘Re-
kendidaktiek’] nog aan de toetsontwikkeling wilde toekennen, is alleen de twijfel
overgebleven.55

Een groot verschil was echter, dat terwijl Freudenthal in 1943 nog overmoedig de
intentie had een complete rekendidactiek te schrijven, hij in 1978 al bij voorbaat
wist, niet verder dan een ‘preface to a science of mathematical education’ te komen
en slechts aanwijzingen gaf, hoe een dergelijke wetenschap op te zetten.56

Een ander aspect dat ook in zijn latere werk terug te vinden was, was de waarde
die hij hechtte aan het doen van observaties. Zo schreef hij bijvoorbeeld over het
nut van het observeren van ervaren onderwijzers tijdens het lesgeven. Het beschrij-
ven van gesprekken met zijn kinderen was ook een fenomeen dat hij zou blijven ge-
bruiken. Zelfs in zijn boek Mathematics as an educational task uit 1973 greep hij
nog terug op de gesprekken met zijn kinderen uit de oorlogstijd, die hij beschreven
had in het eerder genoemde aantekeningenboekje van 1943.57

Ook het pleidooi voor het gebruik van kleine groepen in het onderwijs zou
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Freudenthal later verder uitwerken. Achteraf gezien verbaasde het hem, dat hij in
‘Rekendidaktiek’ al hiervoor pleitte, zonder de beweegredenen te kennen, die hij
hiervoor in later werk wél formuleerde: 

Ik beschouwde het toen bij voorbeeld al als een averechts idee het klassikaal onder-
wijs te vervangen door individueel onderwijs zoals de Montessorianen deden; ik had
toen al mijn zinnen gezet op onderwijs in kleine groepen; waarom weet ik niet, want
het karakter van de groep, het sociaal en eventueel heterogeen karakter, komt niet uit
de verf.58

Tenslotte waren in ‘Rekendidaktiek’ nog twee onderwerpen terug te vinden, waar-
op hij in de jaren na de oorlog in artikelen en lezingen terug zou komen: het ‘leren
denken’ door reken- en wiskundeonderwijs (en de vermeende vormende waarde
ervan) en de invulling van de leraren- en onderwijzersopleiding.59

‘Wat heb ik er eigenlijk bijgeleerd?’ vroeg Freudenthal zich teleurgesteld af na het
herlezen van ‘Rekendidaktiek’ veertig jaar later, om onmiddellijk te concluderen: 

Het valt mee: ik heb allereerst geleerd gedachten aan te scherpen, maar dat heeft dan
ook weer veel te maken met nieuwe stromingen in het wiskundeonderwijs, die tegen
mijn ideeën ingingen. [...] Het lijkt of ik toen vooruitliep op mijn kritiek op Piaget [...],
maar ook op mijn kritiek op New Math.60

Inderdaad was een van de belangrijkste speerpunten van Freudenthals latere kritiek
op Piaget al in ‘Rekendidaktiek’ terug te vinden: het ten onrechte ontlenen van ‘we-
tenschappelijkheid’ aan een hulpwetenschap.61 Iets anders wat Freudenthal ‘bijge-
leerd’ had – en waaraan hij in Schrijf dat op, Hans voorbij ging – was de waarde van
de observatie van één enkel kind. In ‘Rekendidaktiek’ waarschuwde hij de lezer er
nog voor, aan dergelijke enkele observaties niet te veel waarde te hechtten. In de ja-
ren zeventig echter zou hij in dergelijke observaties juist een vruchtbare bron van
inzichten ontdekken. Van de behoefte om waar het om observaties ging “in te ha-
len op kollektieve schaal” zoals hij die in ‘Rekendidaktiek’ verwoordde, was dertig
jaar later dan ook geen sprake meer.62
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58 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 338.
59 Over ‘leren denken’ en ‘vormende waarde’ zie bijvoorbeeld: Hans Freudenthal, ‘Opvoeding tot den-

ken’ (ongepubliceerd 1945) (lezing gehouden op wvo-conferentie): ranh, Hans Freudenthal Papers,
inv.nr. 466; Hans Freudenthal en T. Ehrenfest-Afanassjewa, Kan het wiskundeonderwijs tot de opvoe-
ding van het denkvermogen bijdragen? Discussie tussen T. Ehrenfest-Afanassjewa en Hans Freuden-
thal (Purmerend 1951); Hans Freudenthal, ‘Erziehung des Denkvermögens (Diskussionsbeitrag)’, Ar-
chimedes 6 (1954) 87-89. Over de lerarenopleiding zie bijvoorbeeld: Hans Freudenthal, ‘Oude en nieu-
we universiteiten’ (ongepubliceerd 1945): ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 467; Hans Freuden-
thal, ‘Tekort aan leraren’, De Groene Amsterdammer (3 juli 1948); Hans Freudenthal, ‘Vakgeleerde of
paedagoog?’, Christelijk Schoolblad 2132, 2132 en 2133 (1953).

60 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 338.
61 Over Freudenthals kritiek op het werk van Piaget zie paragraaf 9.6.3.
62 Meer over Freudenthal en het belang dat hij hechtte aan het observeren van kinderen in hoofdstuk 9.
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Met de moeilijke tijd die vooral de laatste oorlogsjaren brachten en alle nieuwe ont-
wikkelingen die na de bevrijding op Freudenthal afkwamen, lag het voor de hand
dat ‘Rekendidaktiek’ een intermezzo binnen Freudenthals werk zou blijven. Niets
was minder waar. “Elke positieve actie begint met critiek” schreef hij, en in dat licht
gezien lijkt ‘Rekendidaktiek’ een waardig begin van Freudenthals inspanningen op
het gebied van wiskundedidactiek en -onderwijs. 
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