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De bevrijding van mei 1945 betekende voor Freudenthal het einde van jaren ge-
dwongen werkloosheid en “lediggang”.2 Veertig jaar later wist hij over de bevrij-
ding en de Amsterdamse wiskundige J.F. Koksma het volgende te vertellen: 

Hij zag me bij de intocht van de Canadezen op een tank zittend voorbijkomen en zei
later daarover: ‘Toen ik Freudenthal op die tank zag zitten wist ik pas zeker dat de
oorlog afgelopen was.’3

Vol optimisme en goede moed verwachtte Freudenthal weer aan het werk te kun-
nen op de Universiteit van Amsterdam. Zijn herbenoeming als conservator op 7
mei luidde echter het begin in van een moeizame strijd voor zijn rechtsherstel. Na
een korte schorsing en een berisping door het College van Herstel bleef Bruins na-
melijk de functie van lector behouden. Freudenthal was van mening dat deze posi-
tie hem voor het uitbreken van de oorlog al in het vooruitzicht was gesteld.4 Bruins
weigerde echter ontslag te nemen, zoals hem door het college van herstel geadvi-
seerd was. Brouwer steunde Bruins daarin en deed niets aan Freudenthals eerher-
stel. De zo ontstane situatie was voor Freudenthal een onaanvaardbare belediging
aan zijn adres. Hij schreef aan de Burgemeester en Wethouders van Amsterdam: 

1 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 323.
2 Bij het samenstellen van deze en volgende paragrafen zijn gegevens ontleend aan de volgende werken:

Freudenthal, Schrijf dat op, Hans; Alberts, Jaren van berekening; G. Alberts, F. van der Blij, J. Nuis,
red., Zij mogen uiteraard daarbij de zuivere wiskunde niet verwaarlozen (Amsterdam 1987); G. Al-
berts, H.J.M. Bos, J. Nuis, red., Om de wiskunde. Stimulansen voor toepassingsgerichte wiskunde rond
1946 (Amsterdam 1989); Bertin, Bos, Grootendorst, ed., Two decades of mathematics in the Nether-
lands; Van Dalen, L.E.J. Brouwer; H.W. von der Dunk, W.P. Heere, A.W. Reinink, red., Tussen ivo-
ren toren & grootbedrijf; De Utrechtse Universiteit 1936-1986 (Utrecht 1986); Knegtmans, Een kwets-
baar centrum van de geest; L. Molenaar, De rok van het universum. Marcel Minnaert. Astrofysicus
1893-1970 (Amsterdam 2003); Molenaar, ‘Wij kunnen het niet langer aan de politici overlaten.’. Het is
helaas niet gelukt, een archief van de Wiskunde Werkgroep op te sporen.

3 Alberts e.a., red., Zij mogen uiteraard daarbij de zuivere wiskunde niet verwaarlozen 116. Ook Van
Heemert hoorde van zijn ouders over Freudenthals tocht op een tank door Amsterdam: Van Heemert
aan Freudenthal, 5 juni 1945; ranh, Papers of Hans Freudenthal, inv.nr. 36.

4 Zie ook: A.W. de Groot, De universiteit van Amsterdam (Amsterdam 1946) 86.

Hoofdstuk 5

Een nieuw begin

Ik ben geen doorzetter, al zullen anderen zeggen van wel. In elk geval geen doordram-
mer. Maar het niet doorzetten werd me ook makkelijk gemaakt door al het werk dat er
na de bevrijding vóór me lag en dat ik op me nam. Werk in het onderwijs volgens ideeën
die ik in de tijd van ‘lediggang’ had ontwikkeld, werk aan de universiteit, in de faculteit,
in commissies en commités, in verenigingen en besturen, maatschappelijk werk – om van
het wetenschappelijke maar geheel te zwijgen. Ik had bergen te verzetten – althans dat
kon ik me verbeelden. 

Hans Freudenthal in Schrijf dat op, Hans, 19871
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Ik verzoek Burgemeester en Wethouders met de meeste eerbied, het mij niet euvel te
willen duiden, wanneer ik mij beroep op 15 jaar diensttijd aan deze universiteit, op de
positie, die ik in de wetenschappelijke wereld meen in te nemen, en op de verwachtin-
gen van mijn leerlingen, die aan de Amsterdamse Universiteit verder zullen studeeren,
examens doen of een proefschrift indienen, en wanneer ik aan mijn verzoek om her-
plaatsing de hoop verbind, dat de universitaire en gemeentelijke instanties gezamen-
lijk een weg zullen mogen vinden om mijn herplaatsing te doen geschieden op een wij-
ze, waarbij ik royaal word gerehabiliteerd na de disqualificatie, die voor elk buiten-
staander moest blijken uit de carrière van mijn opvolger, die als natuurkundige op
wiskundig-wetenschappelijk gebied een vreemdeling was en bleef en desondanks na
één jaar diensttijd benoemd werd tot lector – een benoeming, die mij na haast tien jaar
diensttijd ondanks talrijke beloften nog niet ten deel was gevallen.5

Deze brief was de eerste van een uitvoerige, maar vruchteloze briefwisseling tussen
Freudenthal, b&w, Bruins en anderen, die eindigde op 8 november 1946 wanneer
Freudenthal zijn functie als conservator aan de Universiteit van Amsterdam opzegt
om een professoraat in Utrecht te aanvaarden. Een bittere teleurstelling: 

Amsterdam-Utrecht was geen reis, maar een langdurig proces waarvan de pijnlijke
wonden veel tijd nodig hadden om te helen.6

... maar ook een positieve nieuwe start. Aan het eind van zijn inaugurele rede in
Utrecht op 9 december 1946 nam Freudenthal afscheid van ‘zijn’ Amsterdam: 

Er resten mij nog enkele woorden te zeggen. Zes moeilijke jaren zijn aan dit plechti-
ge uur vooraf gegaan. Ik ben ze met mijn gezin te boven gekomen, en ik heb mij zelfs
nog enigszins aan mijn studiën kunnen wijden, dank zij vele goede vrienden, en zij
vooral hebben het mij lastig gemaakt, om van Amsterdam afscheid te nemen. Ik kan
geen woorden van dank op dit ogenblik met groter hartelijkheid uitspreken dan die
voor de materiële en morele steun, die ik van hen heb ondervonden. Velen hunner, die
ik bedanken wil, zijn aanwezig; zij mogen zich door deze woorden getroffen voelen.
Anderen ontbreken, maar deze zaal zou te klein zijn, om plaats te bieden aan allen, die
ik bedoel: gans het Nederlandse volk.7

In de zomer van 1947 verhuisde het gezin Freudenthal definitief naar Utrecht. 
Deze teleurstellend moeizame start na de oorlog belette Freudenthal niet om met

enthousiasme en overtuiging de resultaten van zijn werk en studies uit de oorlog uit
te dragen. Duidelijker dan in de vooroorlogse periode trad hij op als een op ver-
nieuwing ingestelde, maatschappelijk betrokken en onconventionele persoonlijk-

90 “elke positieve actie begint met critiek”

5 Freudenthal aan B&W van Amsterdam, 11 juni 1945; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 323.
Bruins had overigens wél wiskunde gestudeerd, maar promoveerde daarna op een zowel theoretisch
als experimenteel werk bij de fysicus Clay; J.A. van Maanen, ‘In memoriam prof.dr. E.M. Bruins
(1909-1990)’, Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en
Techniek 14 (1991) 116-118, aldaar 116.

6 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 117.
7 Hans Freudenthal, 5000 jaren internationale wetenschap (Groningen 1946) 22.
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heid. Gesteund door het respect en aanzien dat hij op zijn vakgebied al genoot (in
1946 nog meer versterkt door zijn positie als hoogleraar in Utrecht), deinsde hij er
niet voor terug tegen de gevestigde ‘vooroorlogse orde’ in te gaan.

Zijn houding paste binnen de geest van vernieuwingsgezindheid en wederop-
bouw in naoorlogs Nederland, een periode van een zekere somberheid en pessimis-
me, maar tegelijkertijd een van “gedisciplineerde energie” zoals Kossmann het om-
schreef.8 Ook paste het bij de veranderende plaats die de wetenschap, met name de
natuurwetenschappen en de wiskunde, in de maatschappij zou gaan innemen. Meer
nadruk op en vraag naar praktische toepassingen dwongen de wetenschappers uit
hun ‘ivoren toren’ te komen en minder geïsoleerd wetenschap te bedrijven: minder
geïsoleerd van elkaar, maar ook minder geïsoleerd van de maatschappij. ‘Team-
work’ en de ontwikkeling van toegepaste wetenschappen waren in opkomst.

Daarnaast heerste de overtuiging dat Nederland na vijf jaren bezetting op weten-
schappelijk gebied een achterstand had in te halen, zowel op het gebied van de zui-
vere als de toegepaste wetenschap. Dit resulteerde in de oprichting van instituten
zoals het Centraal Planbureau (1945), de stichting Fundamenteel Onderzoek van
de Materie (1946) en de Vereniging voor Statistiek (1945). Ook de oprichting van
het Mathematisch Centrum (mc) op 11 februari 1946 was hier een treffend voor-
beeld van. De intentie was “een centrum voor wetenschappelijke wiskundige werk-
zaamheid te doen ontstaan, en tevens, middelen te beramen om nauwer contact te
leggen tussen de zuivere wiskunde en hare toepassingen op andere gebieden”.9 Al-
berts noemt het Mathematisch Centrum “de uitkomst van een bezinning van de
maatschappelijke rol van de wiskunde”.10

De Tweede Wereldoorlog had voor het grote publiek laten zien wat voor conse-
quenties de ‘planning’ van wetenschap kon hebben: de ontwikkeling van atoomwa-
pens, de ontdekking van penicilline en de ontwikkeling van grote rekenmachines in
Amerika, de voorlopers van de computer, waren daar voorbeelden van. Dit veroor-
zaakte naast hooggespannen verwachtingen voor de rol van de wetenschap in de
toekomst tegelijkertijd een zekere angst voor de gevolgen van die mogelijkheden.
De ingrijpende consequenties die wetenschappelijk werk voor de maatschappij
bleek te kunnen hebben dwong de wetenschappers zich te bezinnen op de plaats die
ze in de maatschappij innamen en de verantwoordelijkheden die ze daarbij droegen.
De oprichting van de Vereniging van Wetenschappelijke Onderzoekers (vwo) in
1946 was een direct gevolg van dit besef. Ook was het een uiting van de wens om
de kloof tussen wetenschap, politiek en publiek te overbruggen en door een verdie-
ping van het maatschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel bij de onderzoekers
‘het hoogste rendement voor mens en samenleving te bereiken’.11

5 een nieuw begin 91

8 E.H. Kossmann, ‘Nederland in de eerste na-oorlogse jaren’, in: Alberts e.a., red., Om de wiskunde 7-
16, aldaar 15.

9 P.C. Baayen, ‘Beleid om de wiskunde’, in: Alberts e.a., red., Om de wiskunde 61-74, aldaar 63-64.
10 Alberts, Jaren van berekening 198.
11 Molenaar, ‘Wij kunnen het niet langer aan de politici overlaten’ 9.
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Freudenthal hield zich alles behalve afzijdig van deze ontwikkelingen. Zijn poli-
tieke voorkeur bleek uit zijn geregelde bezoeken aan de ledenvergaderingen van de
PvdA. Ook in zijn keuze van tijdschriften waarin hij publiceerde werd deze weer-
spiegeld, zoals die voor het humanistische blad De Nieuwe Stem. Maandblad voor
Cultuur en Politiek en het van oorsprong communistische en in deze tijd meer al-
gemeen links georiënteerde blad De Vrije Katheder.

Freudenthal werd in 1947 lid van de vwo, was vanaf 1950 lid van het algemeen
bestuur en zelfs enkele jaren vice-voorzitter. Ook aan de voorlichting van het pu-
bliek over de nieuwste ontwikkelingen binnen de natuurwetenschappen droeg hij
bij door zijn verslagen van de vergaderingen van de Koninklijke Nederlandse Aka-
demie van Wetenschappen in De Groene Amsterdammer.12

Bij de oprichting van het mc was Freudenthal niet direct betrokken, maar ver-
vulde hij vooral de rol van kritisch toeschouwer. Freudenthals kritiek op het func-
tioneren van het mc betrof vooral het feit dat de activiteiten zich te veel op Amster-
dam en omstreken richtten, waardoor het nationale aspect van het Centrum niet
voldoende tot uitdrukking kwam. Alberts zegt over het ontbreken van Freudenthal
en anderen bij de oprichting van het mc: 

Niet aan de beraadslagingen neemt deel een aantal aankomende wiskundigen van
naam als Freudenthal, Haantjes, Heyting en Kloosterman. Dat zij de volgende gene-
ratie zouden gaan vormen was ook toen al zonneklaar. [...] Om te begrijpen dat ze in
het geheel niet betrokken waren in de voorbereidende beraadslagingen voor het mc,
moeten we bedenken dat, in die tijd ‘een hoogleraar nog een hoogleraar was’.13

Ook het feit dat er in die tijd nog verscheidene leerstoelen te verdelen waren speel-
de hierbij mee. In oktober 1945 had de Groningse hoogleraar G. van der Leeuw,
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, een ‘Commissie tot Coördi-
natie van het Hoger Onderwijs in de Wiskunde in Nederland’ ingesteld. Voorzit-
ter van deze commissie was de eveneens Groningse hoogleraar J.G. van der Corput,
maar ook Van Dantzig, Koksma en de Utrechtse sterrenkundige Minnaert – bij ge-
brek aan een Utrechtse wiskundige hoogleraar – maakten er deel van uit. Hoofd-
taak van de commissie was het voorbereiden van de oprichting van het mc. Daar-
naast kreeg deze commissie een coördinerende en adviserende taak bij het verdelen
van de vacante leerstoelen.14

In Utrecht waren na de oorlog twee leerstoelen vacant: een door het emeritaat
van hoogleraar J.A. Barrau in 1943 en een door het overlijden van hoogleraar J.
Wolff in een concentratiekamp in 1945. Door toedoen van de commissieleden Van
Dantzig en Van der Corput volgde een ingewikkelde en dubieuze ‘stoelendans’,
waarbij Van Dantzig zich vlak voor zijn benoeming in Amsterdam nog van maart

92 “elke positieve actie begint met critiek”

12 Hans Freudenthal, ‘Het Trippenhuis’, in: De Groene Amsterdammer, vanaf oktober 1951: ranh, Hans
Freudenthal Papers, inv.nr. 1450 e.v. Freudenthal werd knaw-lid op 28 april 1951.

13 Alberts e.a., red., Zij mogen uiteraard daarbij de zuivere wiskunde niet verwaarlozen 8.
14 Alberts, Jaren van berekening 153-154.
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tot mei 1946 tot hoogleraar in Utrecht liet benoemen. Brouwer, die Freudenthal uit
Amsterdam weg wilde hebben, benaderde hierop Minnaert over een benoeming
van Freudenthal in Utrecht.15

Er volgde nog een actie van enkele studenten, onder wie Van Est, om bij de wet-
houder in Amsterdam te pleiten voor Freudenthals zaak, maar ook dat haalde niets
uit. Toen het duidelijk was dat eerherstel in Amsterdam niet te verwachten was en
hij weinig steun van Van Dantzig en Van der Corput kon verwachtten, accepteer-
de Freudenthal uiteindelijk de leerstoel meetkunde in Utrecht. J. Popken werd be-
noemd in de vacature analyse, de voormalige leerstoel van Wolff. H.B.A. Bockwin-
kel was in die jaren lector ‘propedeutische wiskunde’ in Utrecht.

Niettegenstaande deze verwikkelingen was Freudenthal een actief supporter van
de doelstellingen van het mc. Zo gaf hij voordrachten tijdens de mc-zomercursus-

5 een nieuw begin 93

15 Ook al apprecieerde hij Freudenthals wiskundige kwaliteiten, de excentrieke Brouwer zou de “ruste-
loze activiteit” van een wiskundige als Freudenthal niet langer in zijn directe omgeving kunnen ver-
dragen. Freudenthal bleef Brouwer echter ook na deze teleurstellende verwikkelen hoogachten. Zo
verzorgde hij in de jaren zeventig diens verzamelde werken; Van Dalen, L.E.J. Brouwer 446-447; Freu-
denthal, ed., L.E.J. Brouwer Collected Works 2. Geometry, analysis, topology and mechanics (Amster-
dam 1976).

Groepsfoto ter gelegenheid van Freudenthals benoeming in Utrecht (1946). Met (onder
andere) op de eerste rij van links naar rechts: mevr. Van Dantzig, Koksma en zijn vrouw,
mevr. Van der Corput, Barrau en zijn vrouw, Freudenthal en zijn vrouw (met zittend op de
grond hun zoons Didi en Thijs), daarnaast Van der Corput. Als tweede van links op de
achterste rij staat De Iongh, links achter Barrau staat Van Dantzig, achter mevr. Barrau op
de achterste rij staat Minnaert en achter mevr. Freudenthal op de achterste rij staat Popken.
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sen voor leraren in de jaren 1947-1950 en verzorgde hij op eigen initiatief in 1947/48
een cursus ‘Numerieke en graphische methoden’ in Utrecht, waarvoor hij de me-
dewerking van het mc vroeg. Hij leende voor de bijbehorende oefeningen rekenma-
chines bij de Levensverzekering-Maatschappij ‘Utrecht’.16 Veertig jaar later zei hij
hierover: 

Altijd heb ik me zo opgesteld dat ik, ook als ik het ergens niet mee eens was, toch za-
kelijk meewerkte. Maar hoewel ik ook van binnen uit heb getracht bij het mc invloed
uit te oefenen, heeft men nooit ergens naar geluisterd. Nu had ik natuurlijk ook mijn

94 “elke positieve actie begint met critiek”

16 F. van der Blij e.a., Een kwart eeuw wiskunde 1946-1975 (Amsterdam 1973) 81-83; syllabus behoren-
de bij de cursus ‘Numerieke en graphische methoden’: ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 474;
Freudenthal aan de Raad van Beheer van het mc op 19 april 1947, Alberts e.a., red., Zij mogen uiter-
aard daarbij de zuivere wiskunde niet verwaarlozen 139-148.

Freudenthal in Euclides
(1947).
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ambities, wilde bepaalde dingen bereiken en misschien dachten ze wel: ‘Wat moeten
we met zo’n lastpak als Freudenthal?’17

Een heel praktisch voorbeeld van Freudenthals bijdrage aan de invulling van het
streven ‘wiskunde in dienst van de maatschappij’ was zijn samenwerking met J. Sit-
tig, werkzaam bij het Adviesbureau voor Toegepaste Statistiek en medeoprichter
van de Vereniging voor Statistiek. Zij werkten samen aan het ontwikkelen van een
maatsysteem voor confectiekleding in opdracht van De Bijenkorf in 1948.18 Ook
was dit een voorbeeld van de veelzijdigheid van Freudenthals interesse en schijn-
baar onvermoeibare inzet die hij naast zijn ‘dagelijks werk’ als hoogleraar op die ge-
bieden liet zien.

Dat dagelijks werk bracht naast Freudenthals wiskundig werk in eerste instantie
veel voornamelijk praktische problemen met zich mee. Zo was er het huisvestings-
probleem van het Mathematisch Instituut. In 1947 werd het pand in de Boothstraat
voor dit doel gehuurd. Toen het uiteindelijk in 1951 betrokken werd, was het door
de toename van de studentenaantallen alweer te klein, waarna in de jaren vijftig di-
verse uitbreidingen en dependances volgden. “Toen was het in de pauzen tussen de
colleges hollen geblazen, van het ene instituut naar het andere”, herinnerde Freu-
denthal zich.19

Een andere zaak waarvoor Freudenthal zich inzette was de strijd om wat van de
tijd die wiskundestudenten aan de natuurkundepractica besteedden terug te ver-
overen voor wiskunde. Hij wilde deze tijd vrij maken voor wiskundepractica, zo-
als hij die ook al in Amsterdam had verzorgd.20 Inhoudelijk waren er met de na-
tuurkundigen ook discussies over het onderwijs, zoals die over de plaats van line-
aire algebra binnen de natuurkunde.

In 1947 kon Freudenthal een eerste assistent aanstellen. Dat werd Willem Titus
van Est (1921-2002). Van Est kende Freudenthal nog uit zijn studietijd in Amster-
dam, toen Van Est daar natuurkunde studeerde. Hij was Freudenthals eerste pro-
movendus en kreeg in 1951 een vaste aanstelling in Utrecht.21

Maar hoe zat het nou met Freudenthals ideeën over rekendidactiek? Hoe kwam
het voor zo’n drukbezet hoogleraar van een ‘Rekendidaktiek’ in oorlogstijd tot ‘dé
Wiskunde Werkgroep van Freudenthal’? 

5 een nieuw begin 95

17 Alberts e.a., red., Zij mogen uiteraard daarbij de zuivere wiskunde niet verwaarlozen 119.
18 Correspondentie tussen Freudenthal en J. Sittig van het Adviesbureau voor Toegepaste Statistiek,

1948: ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 2; J. Sittig en H. Freudenthal, De juiste maat. Lichaams-
afmetingen van Nederlandse vrouwen als basis van een nieuw maatsysteem voor damesconfectie (Lei-
den 1951).

19 R.M. Nepveu e.a., Universitaire flitsen: van Illustre School tot Rijksuniversiteit (Utrecht 1986) 80; Von
der Dunk e.a., red., Tussen ivoren toren & grootbedrijf 399.

20 Gesprek met Van der Blij, 20 mei 1999; Nepveu e.a., Universitaire flitsen 79-80.
21 Van Est promoveerde op 3 april 1950 cum laude op het proefschrift A generalization of a theorem of

J. Nielsen concerning hyperbolic groups; I. Moerdijk en J.P. Murre, ‘In memoriam Willem Titus van
Est’, Nieuw archief voor wiskunde 5/4 (2003) 281-283.
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5.1 Opvoeden

5.1.1 Opvoeden thuis

Een afwachtende houding kon Freudenthal na de bevrijding niet verweten worden.
Hij leek te popelen zijn pedagogisch-didactische bevindingen uit de oorlogstijd
openbaar te maken.22 In eerste instantie koos hij hiervoor het vernieuwingsgezinde
publiek van de Werkgemeenschap voor Opvoeding en Onderwijs (wvo), dat hij al
kende via het blad Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs. Zijn vrouw was na-
melijk al voor de oorlog hierop geabonneerd.23

Zij was ook degene die zich binnen het gezin het nadrukkelijkst met opvoeding
in het algemeen en de opvoeding van hun vier kinderen in het bijzonder bezighield.
Het was haar zoektocht naar de ideale school voor de kinderen die haar interesse
voor onderwijsvernieuwing opwekte. Terwijl ze in de oorlog voor haar man boe-
ken uit de bibliotheek haalde, stuitte ze toevallig op een reeks oude jaargangen van
The New Era in Home and School, waarin ze veel van haar eigen ideeën en opvat-
tingen terugvond.24

Geen enkele schoolsoort leek echter zaligmakend. Uiteindelijk gaat de oudste
zoon naar een openbare school, de jongste drie kinderen naar een Montessori-
kleuterschool, gevolgd door verschillende lagere schoolsoorten en lycea (waaron-
der een Montessori school, een protestants-christelijke school en de Werkplaats te
Bilthoven).25 Nauwlettend en kritisch werden door beide ouders de schoolresul-
taten van de kinderen gevolgd. Zowel Freudenthal als zijn vrouw aarzelden niet
om bij tegenvallende resultaten of naar hun mening slechte onderwijsmethodes bij
het schoolbestuur aan de bel te trekken.26 Zij zou in 1952 de in haar ogen juiste on-
derwijsmethode in de ideeën van Petersen vinden.27 In haar boek Naar de school
van morgen zei ze zich in de opvoeding van haar eigen kinderen vooral te hebben
laten leiden door de opvattingen van de onderwijzer-pedagoog Jan Ligthart (1859-
1916).28

96 “elke positieve actie begint met critiek”

22 Een teleurstelling op wiskundig terrein in de Tweede Wereldoorlog zou een extra, negatieve motiva-
tie voor zijn didactische belangstelling hebben gevormd. Freudenthal zou het niet gelukt zijn een door
hem gevonden belangrijke wiskundige ontdekking via-via te kunnen publiceren, een ander was hem
voor. Voor deze motivatie is echter geen bewijs in zijn persoonlijk archief gevonden. Ook na de oor-
log bleef Freudenthals reputatie als groot wiskundige in stand; gesprek met Mirjam Freudenthal, 24
april 1999.

23 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 345.
24 The New Era in Home and School was het maandblad van de New Education Fellowship.
25 Persoonlijke correspondentie (waaronder correspondentie tussen Freudenthal en Jan Gunning, rector

van ‘Het Nieuwe Lyceum’ in Bilthoven): ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 175; S.J.C. Freuden-
thal-Lutter, ‘Die Entwicklung der Jenaplan-bewegung in den Niederlanden’ (ongepubliceerd 1985):
ranh, Papers of Susanna Freudenthal-Lutter, inv.nrs. 37, 87.

26 Correspondentie tussen Freudenthal en Jan Gunning, rector van ‘Het Nieuwe Lyceum’ in Bilthoven,
1949-1953: ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 175.

27 ranh, Susanna Freudenthal-Lutter Papers, inv.nr. 37.
28 Onderwijsvernieuwer Ligthart werd in 1885 hoofd van de ‘Openbare School voor Onvermogenden’
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Freudenthals betrokkenheid bij de opvoeding van zijn kinderen uitte zich voor-
al in de oorlogstijd. De dagelijkse wandelingen, het ‘schooltje houden’ met zijn drie
zoons en de vele notities en aantekeningen uit die tijd van zijn gesprekken met hen
getuigden hiervan.29 Ook in persoonlijke correspondentie uit die tijd bleek zijn be-
trokkenheid bij de ontwikkeling en prestaties van zijn kinderen. Af en toe noteer-
de hij gewicht, lengte en rapportcijfers van zijn kinderen in zijn zakagenda’s.30 Veel
van deze aantekeningen zou hij jaren later ter illustratie in zijn onderwijs-publica-
ties gebruiken. Over het verschil in opvoeding tussen Nederland en Duitsland
merkte hij op: 

Nederlanders vond ik indertijd, toen ik hier kwam, sympathieker dan de meeste Duit-
sers waar je in die tijd mee in aanraking kwam. De manier waarop hier kinderen wer-
den opgevoed was mij liever – rustiger – dan het slaan en het geweld dat in Duitsland
gebruikelijk was.31

Zijn aanstelling in Utrecht en het vele werk dat hij na de oorlog op zich nam, na-
men echter al zijn tijd in beslag. Er was nog maar weinig tijd en aandacht voor zijn
kinderen, waarvan de jongste nog maar net de kleuterleeftijd bereikt had. Na vijf
jaar gedwongen thuis zitten was dat voor Freudenthal een hele overgang. Aan een
familievriend in Jerusalem schreef hij over deze keerzijde van zijn nieuwe aanstel-
ling: 

Aber man muß arbeiten wie ein Sklave und hat gar keine Zeit, sich um seine Familie
zu kümmern. Im Kriege bin ich noch viel mit meinen Kindern spazieren gegangen,
aber nun muß ich sie eigenen Wege gehen lassen.32

5.1.2 ‘Onze taak als opvoeders nu’

In juli 1945 schreef Freudenthal naar aanleiding van de op handen zijnde wvo-zo-
merconferentie een brief aan J.R. Janssen, de secretaris van de Centrale Werkgroep
van de wvo. Na een beschrijving van zijn studie gedurende de oorlogsjaren op het
gebied van de “paedagogiek van het rekenen en de wiskunde, alsmede met de op-
voeding tot het denken in ruimste zin” vervolgde hij: 
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in Den Haag, waar hij zijn pedagogische denkbeelden in de praktijk ontwikkelde. Ligtharts pedago-
giek kenmerkte zich door het centraal stellen van het kind, het vertrouwen dat hij in kinderen stelde
en de gelegenheid die hij ze wilde geven zich vrij te bewegen om te leren en eigen verantwoordelijk-
heid te nemen. In zijn ‘zaakonderwijs’ werd het echte leven als aanknopingspunt voor didactiek geno-
men; S.J.C. Freudenthal-Lutter, Naar de school van morgen (Alphen aan de Rijn 1971) 161; B.C. de
Jong, Jan Ligthart (1859-1916). Een schoolmeester-pedagoog uit de Schilderswijk (Groningen 1996).

29 Dag- en aantekeningenboekjes van Freudenthal; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nrs. 275, 441,
440.

30 Zakagenda’s 1946-1949: ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nrs. 96-99.
31 Interview met Hans Freudenthal, ‘Hans Freudenthal, tussen de bergen en de zee’, in: G.H. Jansen, S.

Vess, Ballonnen en brood. Utrechtse portretten (Utrecht 1986) 101-107, aldaar 105.
32 Freudenthal aan H. Guttfeld, 30 november 1947: ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 175.
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Nu de omstandigheden het voor mij weer mogelijk maken, zal ik spoedig mijn onder-
zoekingen bekend maken. Daar ik mij vooral aan de moderne stromingen in de En-
gels sprekende landen georiënteerd heb, lijkt mij Uw conferentie een geschikte plaats
om over het onderwerp “Opvoeding tot Denken” iets uitvoeriger te spreken dan in een
discussie mogelijk is. Zou het misschien mogelijk zijn, een soort inleiding over dit on-
derwerp te houden? Zo ja, hoeveel spreektijd zoudt U voor mij uit kunnen trekken?
Met het oog op de nodige voorbereiding zie ik Uw mededeling gaarne tegemoet.33

De organisatie van de conferentie maakte graag gebruik van dit aanbod. Janssen, die
tevens voorzitter was van de Wiskunde Werkgroep (ww), kon het niet nalaten
Freudenthals aandacht op het bestaan van die Werkgroep te vestigen. In zijn ant-
woord op Freudenthals brief schreef hij: 
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33 Freudenthal aan J.R. Janssen, 31 juli 1945; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 42.

Brief aan J.R. Janssen van de wvo, waarin Freudenthal voorstelt op de wvo-
zomerconferentie te spreken over ‘Opvoeding tot denken’ (31 juli 1945).
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Misschien weet U niet, dat er voor de oorlog een Wiskunde Werkgroep van de w.v.o.
bestond [...] We hopen, dat deze werkgroepen binnenkort ook weer aan het werk zul-
len kunnen gaan en zullen dan gaarne profijt trekken van de studie, die U reeds van
dit onderwerp gemaakt heeft.34

Het zou nog tot januari 1947 duren voordat Freudenthal voor het eerst een bijeen-
komst van de Wiskunde Werkgroep zou bijwonen.35

De wvo-zomerconferentie van 1945 was getiteld ‘Onze taak als opvoeders nu’,
en werd gehouden van 11 tot 14 augustus op landgoed Rhederoord in De Steeg.
Ondanks de vele (reis)problemen voor de organisatie was de conferentie een suc-
ces. De deelnemers kwamen “van heinde en ver uit het land op fietsen zonder ban-
den, met bonkaarten en zakjes aardappelen”.36 Nu de oorlog voorbij was, wakker-
de de roep om vernieuwing van het onderwijs weer in alle hevigheid aan. Kees Boe-
ke, de voorzitter van de Centrale Werkgroep, lanceerde op de conferentie het plan
om alle vernieuwingspogingen in Nederland te inventariseren en zo tot een ge-
meenschappelijk plan van actie te komen.37

Freudenthal paste met zijn voordracht ‘Opvoeding tot denken’ goed binnen de
in wvo-kringen populaire opvattingen als ‘opvoeden is begeleiden van het kind in
de natuurlijke groei’ en ‘mensvorming en opvoeding in dienst van de vrede’. Ook
in zijn streven naar verandering en vernieuwing van het onderwijs was hij binnen
de wvo goed op zijn plaats.38 De opvatting van de meeste binnen de wvo vertegen-
woordigde vernieuwers was dat de school meer was dan een plek om kennis te ver-
garen. Het was een plek waar opvoedend geleerd werd, waar kinderen werden ge-
holpen ‘te worden wat ze zijn’, zoals op de Montessori- en Dalton-scholen. Ver-
nieuwing van de maatschappij ter voorkoming van een nieuwe oorlog begon bij een
vernieuwing van het onderwijs. Het hoe en waarom van ‘vormende waarde’ en ‘le-
ren denken’ uit Freudenthals lezing vormden in deze context dus interessante en
belangwekkende aandachtspunten.

5.1.3 ‘Opvoeding tot denken’

In zijn voordracht ‘Opvoeding tot denken’ benadrukte Freudenthal voorname-
lijk het praktisch benaderen van het ‘leren denken’ in het algemeen.39 Het verkrij-
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34 J.R. Janssen aan Freudenthal, 1 augustus 1945; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 42.
35 Zakagenda’s 1946-1949; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nrs. 96-99; Freudenthal, Schrijf dat op,

Hans 343.
36 Freudenthal-Lutter, Naar de school van morgen 149.
37 Dit leidde tot instelling van de ‘Vernieuwingsraad’. Uiteindelijk liep dit initiatief stuk op het gebrek

aan eenheid binnen de diverse vernieuwingsinitiatieven en (bijbehorende) levensbeschouwingen bin-
nen Nederland. Zie ook: Freudenthal-Lutter, Naar de school van morgen 150; C.J.J.A. Morsch, Met
de moed van de hoop. Studies over de vernieuwing van opvoeding, onderwijs en maatschappij in Ne-
derland in de periode tussen ±1930 en 1984 (Eindhoven 1984) 224-228.

38 J.D. Imelman, W.A.J. Meijer, De nieuwe school gisteren en vandaag (Amsterdam 1986); Freudenthal-
Lutter, Naar de school van morgen; Morsch, Met de moed van de hoop.

39 De tekst van deze voordracht is niet gepubliceerd; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 466.
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gen van het inzicht dat men iets kon onderwijzen zonder te weten wat dat iets
was, zei hij vooral te danken te hebben aan het onderzoek zoals dat van de
denkpsychologische school van professor Kohnstamm en aan de Amerikaanse in-
vloeden. Hij ging hier verder niet specifiek op werk van Kohnstamm in, maar, zo-
als later zal blijken, ontleende veel aan diens artikelen en kon zich goed vinden in
diens inzichten.

Aan de logica als wetenschap van de vormen van het leren denken had je vol-
gens Freudenthal niet veel: het was te star, had niks met de realiteit van het denken
te maken en was ongeschikt om conclusies uit het dagelijks leven te kunnen be-
schrijven.40 Hiermee sloot hij zich aan bij Kohnstamm, die ook tot dergelijke con-
clusies kwam in zijn artikel ‘De formele logica en het kinderlijk denken’, dat Freu-
denthal voor zijn literatuurstudie in 1943 gelezen had.41 In dit artikel besprak
Kohnstamm diverse intelligentieonderzoeken waaronder het onderzoek naar lo-
gisch denken bij kinderen van psycholoog Hans Paul Roloff, waarin kinderen ge-
vraagd werd begrippen te definiëren.42 Het uitgangspunt bij dit onderzoek was,
dat er maar één correcte wijze van definiëren was en wel die per genus proximum
en differentia specifica, iets waar Kohnstamm in zijn artikel de nodige kantteke-
ningen bij plaatste. Freudenthal noemde dit onderzoek niet, maar refereerde er wel
impliciet naar:43

Elke pedagoog zal het ook af en toe proberen, en toen ik eens een van mijn jongens –
hij was toen vijf – liet definiëren, wat een ding is, kreeg ik het antwoord ‘een ding is,
als je aan iets denkt en je weet niet hoe het heet’, een prachtdefinitie, maar afgrijselijk
onder de loep van de aan de genus proximum en differentia specifica verknochte logi-
cus.44

Het had geen zin, ‘lege’ logische vormen en schema’s te onderwijzen om te leren
denken. Dergelijke vormen moesten niet leeg, maar ‘gevuld met de inhoud van het
leven’ gepresenteerd worden. Met onze meerdere kennis over het denken moesten
we de leerlingen niet lastig vallen, maar we moesten het gebruiken om de leerstof
volgens de moeilijkheden te splitsen, rangschikken en samen te vatten. Als voor-
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40 Over logische vormen en het denken schreef Freudenthal in deze periode ook het ongepubliceerde ma-
nuscript ‘Denken en logica’, waarin hij tot eenzelfde soort conclusies kwam als in ‘Opvoeding tot den-
ken’; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 458.

41 Kohnstamm, Keur uit het didactisch werk (Groningen 1948) 91. Dit artikel stamt oorspronkelijk uit
1934 en verscheen als ‘Mededeling 2’ van het Nutsseminarium in Paedagogische Studiën.

42 Hans Paul Roloff, ‘Vergleichend-psychologische Untersuchungen über kindliche Definitionsleistun-
gen’, Beiheft zur Zeitschrift für Angewandte Psychologie 27 (1922), geciteerd in: Kohnstamm, Keur uit
het didactisch werk 81-82.

43 ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 440. In zijn aantekeningenboekje noteerde hij bij het artikel
van Kohnstamm over het onderzoek van Roloff: ‘Hier spookt genus proximum en differentia specifi-
ca’.

44 ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nrs. 466. Deze definitie kwam van Thijs. Freudenthal noteerde
dit gesprek op 18 juni 1943 in zijn notitieboekje met ‘rekendidaktiek-aantekeningen’; ranh, Hans
Freudenthal Papers, inv.nr. 440; Hans Freudenthal, ‘Opvoeding tot denken’ (ongepubliceerd 1945) 15
pagina’s, 2.
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beeld noemde Freudenthal het onderzoek van C.W. Washburne, waaruit onder an-
dere bleek dat ‘breuken’ in het rekenonderwijs op de lagere school niet thuishoor-
den.45 Van groter maatschappelijk belang dan breuken en staartdelingen waren in
Freudenthals ogen echter de zogenaamde redactiesommen. 

Dat er aan het onderwijs in redactiesommen iets hapert, weten we, maar waar het hem
precies in zit en hoe wij het kunnen verhelpen, dat zou het onderwerp moeten zijn van
een zeer gedetailleerd en zeer nauwkeurig voorbereid onderzoek.46

Tussen verschillende formuleringen van eenzelfde rekensom hoefde volgens hem
geenszins een overdracht te bestaan. Amerikaans onderzoek naar transfer leerde
ons volgens Freudenthal dat oefening op een bepaald gebied slechts zeer naburige
gebieden ten goede kwam. Welke gebieden dit waren en hoe dit gebeurde zou on-
derzocht moeten worden. Freudenthal stelde voor, uit de duizenden typen redac-
tiesommen die er bestonden, er duizend onmisbare te selecteren, deze te rangschik-
ken naar leeftijd en te onderzoeken hoeveel er per soort nodig waren voor oefening.
Deze sommen moesten dan als basis gebruikt worden om dé methode voor redac-
tiesommen op te zetten. 

Enkelen zullen verbaasd opkijken, wanneer ze horen, dat het oplossen van dergelijke
sommen iets met denken te maken heeft. Toch is het zo. Met veel ervaring brengt men
het ook op dit gebied tot werktuiglijkheid, tenminste zolang de vraagstukken van een
vrij eenvoudig type zijn. Maar met het moeilijker en onaanschouwelijker worden van
het type komt er ook bij de meest geoefenden een grens aan de werktuiglijkheid, en
dan blijft er niets anders over dan te denken.47

Freudenthal maakte hier impliciet onderscheid tussen ‘werktuiglijkheid’ en hetgeen
hij ‘denken’ noemde. ‘Denken’ hield voor hem op zijn minst een zekere mate van
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45 De Amerikaan Carleton W. Washburne (1889-1968) was leraar en onderwijsvernieuwer, bekend van
de experimentele programma’s die hij als hoofdinspecteur van de ‘Winnetka Public Schools’ (Illinois)
vanaf 1919 ontwikkelde. Het onderwijs op deze scholen was individueel en gedifferentieerd van opzet
met grote aandacht voor de verschillen in leercapaciteiten van de leerlingen en nadruk op zelfstandig
werken. Onder Washburnes leiding werd ook een ‘Department of Educational Research’ opgezet,
waar onder andere onderzoek werd gedaan naar de tijd die leerlingen nodig hadden om op een bepaal-
de leeftijd bepaalde leerstof onder de knie te krijgen; J.D. Pulliam, History of education in America
(Columbus 1976) 160, 179; E.L. Bakker, ‘The technology of instructional development’, in: R.M.W.
Travers e.a., ed., Second handbook of research on teaching (Chicago 1973) 245-285, aldaar 248; R.H.
Bremner e.a., ed., Children & youth in America. A documentary history. Volume ii 1866-1932 (Cam-
bridge 1971).

46 Freudenthal, ‘Opvoeding tot denken’ 4; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 466.
47 Ibid., 6.

Fragment uit Freudenthals ‘Rekendidaktiek’-aantekeningenboekje (1943).
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originele actie en creativiteit van de denker in. Zodra een probleem ‘werktuiglijk’
opgelost kon worden, was er in zijn definitie geen sprake meer van ‘denken’.

Volgens Freudenthal konden de vier hoofdbewerkingen het beste routinematig
geleerd worden: 

Er bestaat geen reden, om de leerlingen deze bewerkingen anders dan werktuiglijk te
leren, evenmin als er aanleiding bestaat om iemand eer hij een schakelaar om mag
draaien, de hele theorie van de electriciteit uit te leggen. De kinderen maken zeer be-
paalde fouten bij de bewerkingen (originaliteit is in deze geheel zoek), maar er is geen
aanwijzing, dat deze fouten door een beredenering van de werktuiglijke behandeling
voorkomen zou kunen worden. Het is zelfs heel waarschijnlijk, dat de beredenering
schade sticht, door de werktuiglijkheid tegen te werken.48

In tegenstelling tot bij de vier hoofdbewerkingen was denken bij redactiesommen
onmisbaar. Maar zolang we nog zo weinig wisten over het denken was het enige dat
we konden doen: oefenen van zinnige sommen. En dan bedoelde Freudenthal zin-
nig in die zin dat ze van het type waren die het kind nodig had als toekomstig lid
van de maatschappij.

Tot zover dus het rekendenken, dat volgens Freudenthal ondanks de maatschap-
pelijke onmisbaarheid voor de leerling slechts een zeer bescheiden plaats binnen het
denken innam en zeker niet overschat mocht worden binnen het grotere geheel van
(leren) denken.

Het belangrijkste hulpmiddel bij het (onopzettelijk) aanleren van denkpresta-
ties bij kinderen was volgens Freudenthal het lezen: een kind dat dubbel zoveel
leest, leert dubbel zoveel denken. De laatste jaren, zei Freudenthal, hadden de
oefeningen in grammatica een puzzelkarakter gekregen. Dit was de invloed van de
door de Amerikanen ontwikkelde intelligentietests. Dit was misschien nuttig voor
onderzoek, maar niet voor oefening: elk puzzeltype oefende slechts één (boven-
dien kunstmatige) denkvorm. Het speet Freudenthal, dat het Nederlandse onder-
wijs dergelijke tests als hulpmiddel had verworpen, in plaats het nut ervan te on-
derzoeken (bijvoorbeeld als criterium voor toelating tot middelbaar of hoger on-
derwijs). 

Freudenthal was voorstander van het gebruik van denkvraagstukken met een
tweeledig karakter: niet alleen als test maar ook als oefening in denkvormen, die de
vorm hadden van ‘uit het leven geknipte verhaaltjes’ die eindigden met een vraag.
Deze vraagstukken moesten appelleren aan de zelfwerkzaamheid en als zodanig een
taak aanwijzen. Een voorbeeld van een dergelijk vraagstuk gaf Freudenthal hier
niet. Volgens hem was een dergelijke opzet te vinden bij de Amerikaanse onder-
wijsfilosoof J. Dewey en bij degenen die in navolging van hem de Project Method
van onderwijs en opvoeding hadden opgezet. Hierover was Freudenthal echter niet
erg enthousiast: 
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48 Ibid., 7; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 466.
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De boeken van voorstanders zijn gekenmerkt door een – soms belachelijke – naïviteit
en door een vervreemding van het leven, die weinig bij hun algemene denkbeelden
past. De realiteit van hun plannen is namelijk topzwaar door een overtollig totaliteits-
aspect; om één enkel project heen wordt het gehele onderwijs gegroepeerd – iets dat
tot hypertrophieën aan de ene en schromelijke tekorten aan de andere kant moet lei-
den, en dus een behoorlijke organisatie van het onderwijs tegenwerkt.49

Een pasklaar antwoord voor het denkonderwijs kon Freudenthal zelf ook nog niet
geven: 

Met de uitwerking van dit programma [uit het leven gegrepen verhaaltjes die aan zelf-
werkzaamheid appelleerden] zou men de eerste stappen doen in de richting naar een
denkonderwijs in het raam van onze volksopvoeding. De eerste stappen – zeg ik, want
wat het denkonderwijs zou moeten behelzen, zullen wij pas doende en proefonder-
vindelijk uit alle fouten lerend, beseffen.50

Freudenthal had wel een idee hoe de denksommen eruit zouden moeten zien: hij
gaf de voorkeur aan het synthetische type, dat één krachtige inspanning van het
kind vereiste, boven het analytische type, waarbij je bij wijze van spreken maar aan
het juiste draadje hoefde te trekken om de oplossing te ontrafelen.51

Onderzoek naar transfertraining leerde ons, aldus Freudenthal, dat middelbaar
wiskundeonderwijs slechts wiskundig vernuft scherpte. Het was dan ook niet ge-
rechtvaardigd om vast te houden aan een programma dat van ongeschikte leerlin-
gen wiskunde eiste. Freudenthal pleitte voor de instelling van een middelbare
schoolsoort zonder wiskunde, ook niet als keuzevak. Wat iemand leerde moest
zijns inziens namelijk afhangen van bekwaamheden, niet van een keuze. Nu was het
zo dat er op de middelbare scholen voor werktuiglijkheid in plaats van denken ge-
kozen werd als concessie aan de grote massa ongeschikten voor de wiskunde. 

Maar het is toch niet aan [sic] de haak, dat vrijwel alle eerstejaarsstudenten wiskunde
hun studie beginnen met een algehele onervarenheid in het wiskundig denken.52

Doordat de denkvormen in het wiskundig denken volgens Freudenthal veel ab-
stracter, veel meer ‘vorm’ waren dan die van het dagelijks leven, was wiskundig
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49 Freudenthal, ‘Opvoeding tot denken’ 10-11; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 466.
50 Ibid., 11.
51 Als voorbeeld van het niet-analytische karakter gaf Freudenthal de volgende puzzel: 

Twee arabieren zijn onderweg. Wanneer zij de oase gewaar worden, houden zij halt, om nog even te
rusten. Terwijl zij lui in het zand liggen, stelt de één een weddenschap voor: 100 piasters voor wiens ka-
meel het laatst in de oase aankomt. De ander aanvaardt de weddenschap, met als gevolg, dat geen van
die twee aanstalten maakt, om op te staan en zijn kameel te beklimmen, want niemand wil 100 pias-
ters op het spel zetten. Ze blijven liggen, ofschoon zij het vervelend vinden, en zij zouden daar misschien
nog steeds liggen, als er niet een derwisj langs was gekomen, die zij om raad hebben kunnen vragen. Ze
legden den derwisj het geval uit. De derwisj dacht even na, riep hun een kort zinnetje toe, en ... ineens
sprongen zij op, op de kamelen en hals over kop naar de oase, – de vraag luidt: wat had de derwisj ge-
zegd? 

Deze puzzel achtte Freudenthal te kunstmatig als denksom, maar typerend voor het synthetische
type: met één doorbraak, één ingeving is de puzzel op te lossen.

52 Ibid., 13.
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denken makkelijker te leren dan het meer aan het dagelijks leven gerelateerde re-
kendenken. Op de universiteit pleitte Freudenthal voor het geven van oefeningen
in werkcollegevorm, zoals hij zelf al voor de oorlog deed. Het contact tussen do-
cent en student vormde op die manier de ideale vorm voor universitair onderwijs.

Naast het algemene denken, het rekendenken en het wiskundig denken noem-
de Freudenthal in zijn voordracht nog het manuele denken, waar volgens hem
nauwelijks iets over bekend was. Er was een groot tekort aan wat hij ‘allround-ma-
nueel-denkenden’ noemde: (toekomstige) ambachtslieden zonder op één specifie-
ke ambacht gerichte opleiding. Dit tekort zou opgevuld moeten worden door bij-
voorbeeld een middelbaar onderwijs met als kern handvaardigheid en manueel
denken.

Freudenthal concludeerde uiteindelijk dat het probleem van de volksopvoeding
dus nog steeds niet was opgelost. Ook het klassikale stelsel zou onder de loep ge-
nomen moeten worden. De praktijk die bij Freudenthals theorie hoorde, was hier-
van afhankelijk, daar volgens hem een heel volk denken geleerd moest worden.
Freudenthals kampervaringen in Havelte deden hem concluderen dat het droevig
gesteld was met het denken van “de massa van het volk”. Ze konden de kranten niet
begrijpen, onderlinge gesprekken bleven “in de sfeer van het primitieve” en er wa-
ren hele arbeidersgezinnen zonder boeken. Intelligente leerlingen bleven daar ar-
beiders op het land of in de industrie en dat konden we ons volgens Freudenthal
niet permitteren: 

Ons volk heeft in deze oorlog grote verliezen geleden. En percentagegewijs zal juist
hier te lande het verlies aan intelligentie bijzonder groot zijn. Er is een tekort aan ge-
schoolde krachten in elk vak op komst. Een noodlottige bedreiging van onze bescha-
ving! Een noodlottige bedreiging van onze beschaving is een ongeschoolde massa, die
niet de bekwaamheden bezit, om haar levensonderhoud te verdienen, en die toch haar
eisen doet gelden.53

Freudenthal eindigde zijn voordracht door nogmaals de aandacht te vestigen op hét
middel om deze massa te scholen: het drukken en verspreiden van boeken. 

Opvallend aan Freudenthals voordracht was de grote sociale betrokkenheid die
eruit bleek. Het ging niet enkel over (reken)didactiek, het ging om het opvoeden
van en leren denken voor heel het Nederlandse volk. Zolang er nog niet veel bekend
was over het leren denken, moest de weinige kennis die er was zo goed mogelijk
toegepast worden in het onderwijs, zoals door het ontwikkelen van een doordacht
systeem van redactiesommen en het ontwikkelen van de juiste soort denkvraag-
stukken. En passant wees Freudenthal de vormende waarde van het onderwijs in de
wiskunde en het rekenen af. Veel meer dan het oefenen van het wiskundig denken
en rekendenken mocht je volgens hem van deze vakken niet verwachten.

In de loop van zijn voordracht schetste hij enkele eisen die het opvoeden van het
Nederlandse volk aan het (middelbaar) onderwijs zou stellen. Zo pleitte hij voor
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53 Ibid., 15.
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een middelbare onderwijsvorm zonder de verplichte wiskunde. Voor mensen die
niet geschikt voor wiskunde waren, was er geen reden om dit te leren. Op die ma-
nier konden de mensen die er wél geschikt voor waren (en er in een vervolgoplei-
ding gebruik van maakten), tenminste echt wiskundig leren denken, in plaats van de
op werktuiglijkheid gestoelde methode waar nu vaak op het middelbaar onderwijs
op teruggegrepen werd. Er was dus in zijn gedachtegoed nog geen sprake van ‘wis-
kunde voor allen’ in letterlijke zin, en zeker niet koste wat kost. Wél was het leren
rekenen voor iedereen noodzakelijk en was het volgens hem geen schande om bij
het aanleren van de hoofdbewerkingen op werktuiglijkheid terug te grijpen.

Tot slot stelde Freudenthal zich een middelbare schoolsoort voor, waar de ont-
wikkeling van het manuele denken centraal stond. Dit alles was nodig, om de capa-
citeiten van het Nederlandse volk ten volle te benutten en bovendien de grote mas-
sa op te voeden en te leren denken. Pessimistisch was Freudenthal ten aanzien van
dit doel: als dit niet zou lukken, voorzag hij een teloorgang van de Nederlandse be-
schaving. Simpel was zijn oplossing: lezen als hét middel om onopzettelijk te leren
denken voor iedereen.

Freudenthals lezing werd naar eigen zeggen “met veel succes” ontvangen op de
conferentie.54 In Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs wijdde hij nog een
stukje aan deze “heerlijke conferentie”.55 Hierin roemde hij de geest van “roerend
met elkaar eens zijn” die er onder de conferentiedeelnemers heerste, ook al waren
er duidelijk twee partijen te onderscheiden (de reformisten die de klassikale school
van vandaag wilden vernieuwen en de radicalen die die klassikale school juist ver-
oordeelden). Belangrijk vond Freudenthal vooral dat er tussen beide partijen geen
kloof ontstond en “dat er geen klove komt tussen een opvoedingsstelsel voor kin-
deren, wier ouders om geestelijke of stoffelijke redenen in staat zijn, het paedag-
ogisch beste voor hun kinderen uit te zoeken, en het opvoedingsstelsel voor de mas-
sa van het volk”.56 Hij zou het een nadelige ontwikkeling vinden, wanneer de wvo

zou ontaarden in een platform voor vooruitstrevenden. Hij riep de deelnemers op
“de geest, die ons vier dagen lang op Rhederoord heeft bezield” niet achter te laten
“bij de natte as van het kampvuur”, en niet te verloochenen in de maatschappij.57 Te
veel nadruk op de meer radicale kant van de vernieuwingsstromingen zou er inder-
daad voor zorgen, dat de wvo en met name haar tijdschrift Vernieuwing van Op-
voeding en Onderwijs in de jaren na de oorlog weinig gehoor vond bij het bredere
Nederlandse onderwijzerspubliek.58
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54 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 224.
55 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 119; Hans Freudenthal, ‘Struggle for life’ (ongepubliceerd 1945);

ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 468.
56 Freudenthal, ‘Struggle for life’ (ongepubliceerd 1945) 3; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 468.
57 Ibid., 4.
58 Morsch, Met de moed van de hoop 224 e.v.
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5.1.4 ‘Opvoeden’ in De Groene Amsterdammer

Lezen was volgens Freudenthal dus de beste manier om mensen te leren denken –
“een kind dat dubbel zoveel leest, leert dubbel zoveel denken” – waarbij boeken het
ultieme middel waren om de ongeschoolde massa op te voeden. Zelf droeg Freu-
denthal hier impliciet aan bij door bijvoorbeeld de publicatie van zijn in de oorlog
geschreven romans De Schuldenaar en Viersprong der grote wegen. Nog duidelij-
ker was het ‘opvoedkundig element’ te herkennen in zijn bijdragen in De Groene
Amsterdammer. 

Freudenthals studie gedurende de jaren van ‘lediggang’ had hem namelijk een
schat aan aantekeningen, manuscripten en artikelen opgeleverd. Veel van dit werk
zou de basis worden voor latere publicaties. Zo stuurde hij in februari 1946 op eigen
initiatief een artikel getiteld ‘Rekenmachines winnen den oorlog’ naar de redactie
van De Groene Amsterdammer.59 De redactie schreef zeker belangstelling te heb-
ben “voor Uw artikel over de fantastische rekenmachine”.60 Op 16 maart werd het
geplaatst. In dit artikel, dat volgens Alberts het eerste artikel in de Nederlandse pers
was dat het publiek over dit onderwerp inlichtte, vertelde Freudenthal over de
enorme rekenmachine, die in de oorlog voor de Harvard-universiteit was ge-
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59 Correspondentie tussen Freudenthal en de redactie van De Groene Amsterdammer (1946); ranh,
Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 34.

60 Ibid.

Het begeleidende briefje aan De Groene Amsterdammer bij Freudenthals artikel
‘Rekenmachines winnen den oorlog’ (1946).
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Door Freudenthal bewaarde knipsels van zijn artikelen uit De Groene Amsterdammer, te
weten: ‘Rekenmachines winnen den oorlog’ (1946), ‘En nu ... de wiskunde’ (1950),
‘Eikenhout is eikenhout’ (1948).
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bouwd.61 Hij wilde niet alleen het publiek informeren over de mogelijkheden en
toepassingen van deze uitvinding, maar ook waarschuwen voor de grote achter-
stand die Europa door de oorlog had op de Amerikaanse wetenschap: 

Maar zij [de rekenmachine] lijkt een fantastisch symbool voor het Amerikaanse orga-
nisatie-talent, dat den tweeden wereldoorlog gewonnen heeft, en dat nog meer zal
winnen, als Europa geen kans krijgt, om dien voorsprong in te halen.62

De stijl zou kenmerkend worden voor de vele artikelen, die Freudenthal in de erop
volgende jaren voor De Groene Amsterdammer zou schrijven. Op makkelijk lees-
bare toon vertelde hij zijn publiek over allerhande meer of minder aan de actualitei-
ten ontleende zaken, variërend van Brouwer’s intuïtionisme tot het gebruik van kal-
merende middelen tijdens het eindexamen.63 De grote gemene deler bleef toch vaak
de wiskunde, en dan met name de geschiedenis ervan. Van zijn interesse in de ge-
schiedenis van de wiskunde gaf hij ook blijk door de keuze van het onderwerp van
zijn oratie 5000 jaren internationale wetenschap, waarin hij in vogelvlucht 5000 ja-
ren wiskunde behandelde.64

Niet alleen was het publiceren in De Groene Amsterdammer voor Freudenthal een
manier om zijn literaire werk voort te zetten, hij bereikte er ook nog eens een breed pu-
bliek mee en gaf daarmee gehoor aan zijn eigen oproep: het opvoeden van de massa,
door de wetenschap en actualiteiten op een toegankelijke manier openbaar te maken. 

Laten we terugkeren tot de tekst van Sjadoeppoem met de rechthoekige driehoeken.
U zult misschien vreemd opkijken, maar ik ga u nu een les geven in het lezen van spij-
kerschrift. U protesteert, maar ten onrechte. Wanneer ik klaar ben, zult u toegeven:
een kind kan de was doen.65

Zonder belerend te worden, vond hij een humoristische manier van schrijven waar-
mee hij de wiskunde voor de lezers wat begrijpelijker, wat minder mysterieus en
minder ‘wereldvreemd’ maakte. Zo schreef hij over de in het dagelijks leven bijna
absurd aandoende regels van de logica: 

Uit één valse stelling kun je alles afleiden. De ware en de onware beweringen, zonder
onderscheid. En bovendien nog zonder enige moeite. De wiskunde wordt dan wel
heel erg gemakkelijk, en de aardigheid is er af. Daarom haten wij de tegenstrijdighe-
den en wij blijven zweren bij “Eikenhout is Eikenhout”.66
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61 Alberts, Jaren van berekening 37.
62 Hans Freudenthal, ‘Rekenmachines winnen den oorlog’, De Groene Amsterdammer (16 maart 1946);

ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1405.
63 Hans Freudenthal, ‘Redeneren en doen’, De Groene Amsterdammer (8 maart 1947), Hans Freuden-

thal, ‘Examen in vergiftigde toestand’, De Groene Amsterdammer (8 oktober 1949); ranh, Hans Freu-
denthal Papers, inv.nrs. 1407 en 1423.

64 Freudenthal, 5000 jaren internationale wetenschap (Groningen 1946).
65 Hans Freudenthal, ‘Driehoeken en spijkerschriftcijfers’, in: Hans Freudenthal, Van sterren tot inleg-

zolen (Arnhem 1954) 119-122, aldaar 119-120; verschenen in De Groene Amsterdammer (8 april 1950);
ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1431.

66 Hans Freudenthal, ‘Eikenhout is Eikenhout’, De Groene Amsterdammer (13 maart 1948); ranh, Hans
Freudenthal Papers, inv.nr. 1414.
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De stukjes in De Groene vormden ook een manier om zijn eigen kritiek en com-
mentaar op lopende discussies te leveren en openbaar te maken. Een terugkerend
onderwerp was Freudenthals visie op het Hoger Onderwijs, de lerarenopleiding en
het wiskundeonderwijs. Freudenthal zou tot in de jaren zeventig in De Groene blij-
ven schrijven, ruim 170 stukken en stukjes in totaal.67

5.1.5 ‘De medewerkende taak van de opvoeder bij de mensvorming’

Vier jaar na ‘Rhederoord’ sprak Freudenthal nogmaals over opvoeding op een zo-
merconferentie van de wvo. Het ging hier om de zogenaamde ‘Varende Conferen-
tie’ in 1949, een conferentie op een schip dat de deelnemers in vier dagen langs ste-
den in Nederland en België bracht. Het centrale thema van deze conferentie was
‘Mensvorming’.

‘Mensvorming’ was een veelgehoorde kreet binnen het gedachtegoed van onder-
wijsvernieuwers in deze tijd. Het ging niet alleen om het realiseren van veranderin-
gen binnen het schoolsysteem, het eigenlijke probleem was de vorming van de mens.
In een aankondiging van de ‘Varende conferentie’ in Vernieuwing schreef Boeke: 

Slechts als wij de waarde van de persoonlijkheid in zijn betrekkelijkheid erkennen
zullen wij het evenwicht vinden, dat zal kunnen helpen om een afgrijselijke wereldca-
tastrophe te vermijden. Naar “mensvorming” moeten wij heen. Tot sommigen zou ik
hierbij willen voegen: “maar die mensvorming moeten wij zien in zijn sociaal evenals
in zijn individueel aspect”.68

In een voordracht tijdens de conferentie sprak Boeke nogmaals over het belang van
de vorming van de persoonlijkheid in de strijd tegen wat op dat moment als crisis
werd ervaren: de tendens naar het massale. Het doel van mensvorming was het be-
reiken van “een natuurlijk zelfbewustzijn, een vertrouwen in eigen mogelijkhe-
den”.69 Was dit eenmaal bereikt, dan zou er geen “haat en wil tot machtsvorming”
meer zijn volgens Boeke.

In de voordracht van de tweede spreekster van de conferentie, een zekere mejuf-
frouw Dol, werd een belangrijk reform-pedagogisch uitgangspunt nog eens bena-
drukt: de bescheiden rol die de opvoeder in het ontwikkelingsproces van het kind
moest spelen. Het kind moest als uitgangspunt genomen worden, zij het onder be-
zielende maar zeker niet belemmerende leiding van de volwassene. De taak van de
opvoeder was volgens haar “het kind te steunen door ons geloof in de spontane
krachten, die in elk kind aanwezig zijn”.70
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67 Zie ook de paragrafen 5.2 en 5.3. Vanaf 1974 zou hij eenzelfde soort uitlaatklep vinden – en een nog
grotere publieke bekendheid – in zijn artikelen voor NRC/Handelsblad; ranh, Hans Freudenthal Pa-
pers, inv.nr. 1627-1700.

68 Kees Boeke, ‘Van onderwijsvernieuwing naar mensvorming’, Vernieuwing van Opvoeding en Onder-
wijs 7 (1949) 298-299, aldaar 299.

69 ‘Verslag van de Varende Conferentie’, Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs 8 (1949)16-21, al-
daar 20.

70 Ibid., 20.
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Freudenthal sneed in zijn voordracht, getiteld ‘De medewerkende taak van de
opvoeder bij de mensvorming’, de vraag aan, of de opvoeder tot ‘mensvorming’ kon
bijdragen en zo ja, hoe. De mate van ‘menszijn’ was volgens hem af te meten aan de
mate waarin de mens hetgeen hij was tegengekomen tot een eenheid verwerkt had.
‘Mensvorming’ bestond dan uit het openstellen van de mens voor het assimileren
van een zo rijk mogelijke verscheidenheid van hetgeen wij hem als opvoeder kon-
den bieden en van hetgeen hij in zichzelf kon vinden. Als er al iets mensvormend
was in de relatie van opvoeder tot opgevoede, dan had het dus de vorm en strekking
van het onopzettelijk (en dus onopvallende): 

Wat wij het krachtigste hebben geassimileerd, maakt op onze medemensen de sterk-
ste indruk. Waarin wij het meest mens zijn, daarin werken we het ingrijpendst mens-
vormend. Het onbewuste is het geweldigste reservoir van ons menszijn.71

Het opzettelijke element in de opvoeding bleef natuurlijk onmisbaar, vooral in het
onderwijs. Maar voor mensvorming had het niet alleen geen nut, het was ook ge-
vaarlijk als het begin van ‘mensverkrachting’, zoals Freudenthal het omschreef. In
deze context pleitte hij voor meer globaliteit in het onderwijs, universaliteit in het
Hoger Onderwijs en tegen specialisme in welke vorm dan ook. Leren lezen deed je
niet via het aan elkaar plakken van letters, een taal leren niet via de omweg van re-
gels en woordjes.

Over het reken- of wiskundeonderwijs zei hij in deze voordracht niets. Gezien
de nadruk die hij vier jaar eerder al legde op het ‘leren denken door lezen’ en het be-
lang van het onopzettelijke juist daarbij, was dit logisch. In het grote geheel van ‘op-
voeden’ kende Freudenthal ook nu slechts een bescheiden plaats toe aan het reken-
onderwijs. In het uitgangspunt ‘globaliteit in het onderwijs’ kon wel een vooruit-
wijzing naar een in de jaren zestig en zeventig door Freudenthal meer expliciet ge-
formuleerde visie op reken- en wiskundeonderwijs gezien worden: ‘wiskundeon-
derwijs vanuit en door de realiteit’.

Freudenthal besloot zijn voordracht met een oproep tot bescheidenheid als op-
voeder. Als mens moest de opvoeder beseffen dat hij nog net zo onvoltooid en in
ontwikkeling was als degene die hij moest opvoeden: de volheid van menszijn die
hij aan zijn leerlingen wilde geven, moest zijn eigen volheid zijn. Opzettelijk kon
hij zijn eigen menszijn en mensbeeld niet op de ander overdragen, omdat deze niet
het verleden van de opvoeder had. Hoe beter de eenwording van de opvoeder was
voltrokken, hoe meer vanzelf en onopzettelijk hij dit kon overdragen. Freudenthal
eindigde zijn voordracht als volgt: 

Mensvorming? Ja. En hoe? Door af te blijven van de mens! De mens is niet, zoals pri-
mitieven de schepping zich voorstelden, geformeerd uit klei, die je met je hand kneedt.
De goddelijkheid van de taak van de opvoeder is dezelfde, die Flaubert toeschrijft aan
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71 Hans Freudenthal, ‘De medewerkende taak van de opvoeder bij de mensvorming’ (ongepubliceerd
1949) 13 pagina’s, 10; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 485.
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de dichter, wanneer hij zich manifesteert in de schepping van zijn verbeelding: on-
zichtbaar en alom tegenwoordig.72

5.1.6 Opvoeding: een samenvatting

Freudenthals houding en visie op onderwijs, opvoeding en het doel ervan waren ze-
ker niet nieuw of opzienbarend binnen wvo-kringen. Wel opvallend was dat hij
geen directe connecties met het lager en middelbaar onderwijs had, maar dat zijn
mening als wiskundige over algemene onderwijs- en opvoedingszaken blijkbaar
wél serieus genomen en gerespecteerd werd door het toch hoofdzakelijk uit peda-
gogen, onderwijsfilosofen en onderwijzers bestaande wvo-publiek. Het aanzien
dat zijn professoraat met zich meebracht zou hier ook wel aan bijgedragen hebben.

Op het eerste gezicht leken Freudenthals activiteiten binnen de wvo los te staan
van zijn andere interesses en werkgebieden. Toch vormden ze een logisch geheel
met en een aanvulling op zijn meer algemene ideeën over onderwijs, en zijn over-
tuiging, dat in het onderwijs dé oplossing van de maatschappelijke problemen lag.
In een artikel in De Vrije Katheder in januari 1949 schreef hij:73

Ik heb opzettelijk alleen gesproken over het lager onderwijs, dat voor 90% van ons
volk het enige onderwijs is, dat ze ooit volgen. Met het meest fundamentele moet men
beginnen. Schoolplicht tot 18 jaar zoals in Engeland, middelbaar onderwijs voor het
overgrote deel der jeugdige bevolking, zoals in Amerika – dat zijn utopieën. Heden
utopieën, morgen eisen, overmorgen werkelijkheid. Onder voorwaarde, dat men het
niet langer als een schande beschouwt, culturele kwesties in hun maatschappelijke
verband te zien.74

In de volgende paragraaf zal blijken, dat met name de opvoedingscomponent van
Freudenthals visie op het hoger onderwijs veel met de hier geschetste denkbeelden
gemeen heeft. Vooral zijn geloof in de kracht van het onopzettelijke, de nadruk op
lezen als opvoedingsmethode, het belang van universeler onderwijs, het gevaar van
specialismen en de aansporingen tot het doen van meer (en vooral deugdelijk) on-
derzoek op het gebied van onderwijs zou Freudenthal ook gebruiken als argumen-
ten in de discussies over de vernieuwing van het universitaire onderwijs.
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72 Ibid., 12-13.
73 De Vrije Katheder was in 1940 ontstaan als verzetsblad van communistische studenten aan de Amster-

damse Universiteit en fungeerde tussen 1945 en 1950 als platform voor linkse intellectuelen en arties-
ten. Meer over De Vrije Katheder in: F. van den Burg, De Vrije Katheder 1945-1950 : een platform van
communisten en niet-communisten (Amsterdam 1983).

74 Hans Freudenthal, ‘Onderwijsvernieuwing, maatschappelijk gezien’, De Vrije Katheder 8 (1949) 6-8,
aldaar 8.
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5.2 Het Hoger Onderwijs

Het einde van de oorlog luidde voor het hoger onderwijs het begin van een inhaal-
race in.75 Niet alleen was er (vooral op het gebied van de natuurwetenschappen) het
inhalen van de achterstand op andere landen als de Verenigde Staten, ook moest er
onderwijs verzorgd worden voor de studenten die door de oorlog vertraging in hun
studie hadden opgelopen. In Amsterdam waren er in 1945 volgens Freudenthal drie
keer zoveel wiskundestudenten als normaal.76

Direct na de oorlog werden door diverse groepen hoogleraren ideeën over de
vernieuwing van de universiteit bekend gemaakt. Zo verscheen de Groningse bro-
chure De vernieuwing der universiteit, waaraan naast minister Van der Leeuw on-
der andere Van der Corput had meegewerkt. Van andere universiteiten als Leiden
en Utrecht kwamen vergelijkbare geluiden. Veel kritiek kwam voort uit het falen
van de universiteit in het verzet tegen de bezetter. De oorzaken hiervoor werden
vooral gezocht in de steeds sterker opkomende vakspecialismen en het gebrek aan
een hechte academische gemeenschap van hoogleraren en studenten. De oplossing
hiervoor lag volgens de brochure op cultureel terrein: invoering van filosofiecolle-
ges, Studium Generale of ‘Wetenschap en samenleving’ als verplichte studieonder-
delen zouden voor de noodzakelijke overdracht van cultuur moeten leiden. Zo kon
de universiteit zowel als cultuurinstantie als ook op wetenschappelijk gebied voor
zijn studenten, maar uiteindelijk ook voor de maatschappij de nodige leidersfunc-
tie vervullen. Een ander punt van kritiek dat ook binnen de vwo veel aandacht
kreeg, was de eenzijdige studentenpopulatie in klasse en sekse. Een democratischer
toelatingssysteem zou er voor moeten zorgen, dat een ieder die geschikt was om te
studeren, daarvoor de gelegenheid kreeg.

Een voor de wiskundeopleiding specifiek probleem was het ontstaan van nieu-
we beroepsmogelijkheden voor afgestudeerden. Naast het voorheen vanzelfspre-
kende vooruitzicht op een betrekking als leraar kwam nu meer vraag vanuit de
maatschappij naar beroepsmogelijkheden als researchwiskundige, organisatiewis-
kundige of wiskundig onderzoeker. Dit vroeg om herbezinning op de inhoud van
de opleidingen.

Het nieuwe kabinet, met als minister van ok&w de Groningse hoogleraar Van
der Leeuw, had de hervorming van de universiteit hoog op het programma staan.
In het kader van ‘herstel en vernieuwing’ werd het universitaire stelsel uitgebreid
onder de loep genomen. Op 11 april 1946 werd de Staatscommissie tot Reorganisa-
tie van het Hoger Onderwijs (commissie-Reinink ii) ingesteld. De hieruit voort-
vloeiende Wet op het Hoger Onderwijs zou overigens pas in 1960 afgekondigd
worden.
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75 Voor deze paragraaf zijn veel gegevens ontleend aan de volgende werken: Alberts, Jaren van bereke-
ning; Alberts e.a., red., Zij mogen uiteraard daarbij de zuivere wiskunde niet verwaarlozen; Alberts
e.a., red., Om de wiskunde; Molenaar, ‘Wij kunnen het niet langer aan de politici overlaten’; J.C.C.
Rupp, Van oude en nieuwe universiteiten (Den Haag 1997).

76 Freudenthal aan H. Hopf, 7 nov 1945; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 88.
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Ook Freudenthal wilde zich in deze actuele discussie mengen: “discussie is immers
een spoeling, die door veel varkens niet dun, maar vet wordt gemaakt en iedere
stem, die in de discussie wordt gehoord, kan weerklank wekken, al is het dan weer-
klank, die tot overdenken en tegenspreken prikkelt”.77 Hij schreef hiertoe een 73
pagina’s tellende brochure, getiteld ‘Oude en nieuwe universiteiten’, die (zoals hij
zelf aangaf) vooral een directe reactie vormde op de door de Groningse groep ge-
schreven voorstellen. Het stuk vormde wat hij later zou noemen ‘de hoofdschotel’
van zijn bijdrage aan de discussie.78 Alvorens hij een poging deed het stuk te laten
publiceren, legde Freudenthal het – begeleid door een uiterst voorzichtig geformu-
leerde brief – voor aan Van der Corput, één van de zes auteurs van De vernieuwing
der universiteit.79

Ik heb namelijk op de plannen van de Groningsche docenten ook critiek geoefend, en
al weet ik, dat wij wiskundigen wlkaar [sic] geen critiek kwalijk nemen en al heb ik het
gevoel, dat ik met mijn critiek altijd binnen de perken van het meest fatsoenlijke ben ge-
bleven, toch zou ik niets willen doen, wat in mijn nadeel zou kunnen worden geïnter-
preteerd – ik zou dan ook mijn eigen plannen en de uitvoering in de weg gaan staan.80

Van der Corput reageerde positief op Freudenthals brochure. Hij was het niet al-
leen eens met de kritiek die Freudenthal in zijn stuk op de Groningse brochure had,
maar waardeerde vooral Freudenthals bijdrage als stimulans tot de discussie, want
“ons woord is – en mag niet zijn – het laatste woord over deze materie”.81 Pogin-
gen om tot een publicatie van zijn brochure te komen leidden tot niets, wel zou
Freudenthal later veel van zijn ideeën verwerken in zijn stukjes in De Groene Am-
sterdammer.82

Wat waren de hoofdpunten van Freudenthals voorstellen omtrent de universitai-
re hervormingen? Hoe hingen ze samen met zijn ideeën over opvoeding en (wis-
kunde)onderwijs? En hoe werkten ze in diezelfde ideeën door? 

5.2.1 Studium Generale

Een van de hoofdpunten in Freudenthals ideeën over universitaire hervorming was
het Studium Generale. In de strijd tegen de zo kwalijk bevonden specialisatie bin-
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77 Hans Freudenthal, ‘Oude en nieuwe universiteiten’ (ongepubliceerd 1945) 75 pagina’s, 1; ranh, Hans
Freudenthal Papers, inv.nr. 467.

78 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 337.
79 Dat Freudenthal in zijn begeleidende brief zo op zijn tellen paste, kwam hoogstwaarschijnlijk ook

door de belangrijke rol die Van der Corput juist in deze periode speelde bij het verdelen van de leer-
stoelen wiskunde en de afhankelijke positie die Freudenthal daarbij had.

80 Freudenthal aan Van der Corput, 20 okt 1945; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 18.
81 Van der Corput aan Freudenthal, 24 oktober 1945; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 18.
82 Erven P. Noordhoff Uitgevers wilden Freudenthals stuk “behoudens enkele kleine opmerkingen”

graag uitgeven, maar kampten met papierschaarste. Freudenthal zou zelf met het papier voor de onge-
veer 500 exemplaren moeten komen, opdat het stuk nu het nog actueel was zo snel mogelijk uitgege-
ven kon worden; correspondentie tussen Erven P. Noordhoff Uitgevers Groningen en Freudenthal,
december 1945; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 29.
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nen de vakgebieden werd Studium Generale opgevoerd als een belangrijk hulpmid-
del. In de brochure van de Groningse hoogleraren werd de oplossing gezien in een
meer centrale rol van de moderne geesteswetenschappen als wijsbegeerte en psy-
chologie binnen de universiteit, om zo tot een geestelijke grondslag van de univer-
siteit te komen.

Freudenthal geloofde niet in de algemeen vormende of opvoedende kracht van
verplichte Studium Generale-colleges. Hij vond dat de kritiek op de “geestelijke
kluistering van de jeugd in zijn vakstudie” allereerst de docenten moest treffen. Zij
hadden de taak de student te helpen bij het vinden van verbindingen tussen vakge-
bieden. De cultuurcritici die – vooral op het gebied van de natuurwetenschappen –
waarschuwden tegen specialisatie en eenzijdig intellectualisme, vergaten dat anti-
intellectualisme één van de schaarse theoretische leerstellingen van het nationaal-
socialisme was en dat het het intellect was, dat de oorlog had gewonnen. Intellectu-
alisme had slechts daar tekort geschoten, waar het te weinig ontwikkeld was en het
de oorlog niet had kunnen voorkomen.83

Volgens Freudenthal was het tijd te onderkennen, dat de universiteit niet langer
het culturele centrum, niet eens het centrum van de wetenschappelijke beschaving
vormde. De kracht van het hoorcollege zou het altijd verliezen van die van het
boek. In plaats van daarover te klagen, konden we volgens hem beter een meer
vruchtbare manier van onderwijs zoeken. 

Maar als wij in onze colleges den strijd met de boeken zullen aanbinden, zullen we
verslagen zijn, nog eer die strijd begonnen is. We moeten onze mogelijkheden kennen,
om onze taak te kunnen vervullen. Zijn de perken, waarbinnen wij onze ambities als
leeraar [sic] en opvoeder kunnen bevredigen, te nauw? We hebben niet het recht, daar-
over te klagen, zoolang we niet binnen die perken ons best hebben gedaan.84

Het uitbuiten van het persoonlijke element – het contact tussen student en docent –
moest volgens Freudenthal het mondelinge onderwijs doen uitsteken boven boe-
ken. Zeker waar het ging om Studium Generale-colleges waarschuwde hij ervoor
de mogelijkheden niet te overschatten: massa-colleges, massa-tentamens en ‘blok-
ken’ voor algemene beschaving vormden volgens Freudenthal een pedagogische
enormiteit. Studium Generale moest geen gereglementeerde instelling worden,
maar “iets alledaags en toch plezierigs”.85

Algemene beschaving niet naast, maar door de vakstudie was volgens Freuden-
thal de oplossing. En hoe? Door als docenten te laten blijken exponenten van de sa-
menleving te zijn, en van onze algemene beschaving “den student te geven, wat we
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83 ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1426. Over het tekort schieten van Studium Generale als mid-
del in de strijd tegen specialisatie schrijft Freudenthal ook in De Groene Amsterdammer: ‘Reorganisa-
tie van het Hoger Onderwijs ii’ van 26 november 1949, dat verscheen naar aanleiding van het Rapport
van de commissie-Reinink ii en waarin hij dezelfde argumenten aandroeg als hier in ‘Oude en nieuwe
universiteiten’.

84 Freudenthal, ‘Oude en nieuwe universiteiten’ 24; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 467.
85 Ibid., 37.

05 nieuw begin  23-03-2006  15:08  Pagina 114



zelf bezitten”.86 Daarnaast moest de universiteit tijd en ruimte scheppen voor stu-
denten om elkaar te ontmoeten, algemene voordrachten te volgen, naar elkaars col-
leges te gaan en te lezen in een grote leeszaal waar je daadwerkelijk langs de rekken
met boeken kon lopen, zodat “je er ook vindt – vaak terloops –, wat je niet hebt ge-
zocht”.87

Het was duidelijk dat Freudenthal met deze idealistische schets dacht aan zijn
eigen jeugd, aan de vele boeken die hij over de meest uiteenlopende onderwerpen
las, aan zijn studietijd, toen hij in Berlijn ook andere colleges naast zijn wiskunde-
colleges volgde. Maar vooral dacht hij aan de geweldige ‘vakstudie-maatschappij’
die hij in Berlijn indertijd aantrof, waarbij de bindende sociale functie van de stu-
dentenvereniging de ‘Mapha’ (de Mathematisch-Physikalischen Arbeitsgemein-
schaft) een belangrijke rol speelde:88
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86 Ibid., 37-38.
87 Ibid., 38. Hier kwam het thema ‘opvoeden door lezen’ terug, zoals Freudenthal dat ook in zijn lezing

‘Opvoeding tot denken’ uiteenzette.
88 Freudenthal, Studienerinnerungen 4.

Groepsfoto  van de studentenvereniging ‘Mapha’ (de Mathematisch-Physikalischen
Arbeitsgemeinschaft) tijdens een wandeltocht. Freudenthal is de tweede van rechts,
knielende (ca. 1926).
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Ikzelf heb in mijn studietijd in zulk een vakstudie-maatschappij geleefd, werkelijk ge-
lééfd, mijn heele studie-leven doorgebracht in die universiteit en in dat instituut, waar
die maatschappij huisvestte – men vergeve mij, dat ik mij zoo vaak bezin op een uni-
versiteit, die al in puin lag, jaren voordat de dynamietbommen er het laatste schepje
oplegden. Het was een zeer hechte maatschappij, een wonderbaarlijke cel van geeste-
lijke hygiene [sic] temidden van een politiek reeds door en door verpest studenten-le-
ven. In mijn wetenschappelijke, algemeen-geestelijke en menschelijke vorming heeft
die maatschappij een groot aandeel gehad.89

Zonder de student te willen opsluiten in een kunstmatige universitaire maatschap-
pij (die in het beste geval ongeschikt was als voorbereiding op de grote maatschap-
pij) zag Freudenthal ook een mogelijkheid tot algemene vorming van de student in
de bindende maatschappelijke kracht van de vakwetenschap. Ook de docenten
moesten hierin actief bijdragen. Het moest zeker niet een formele vereniging wor-
den, maar van wat Freudenthal de heersende vakgeest noemde uitgaan: 

Maar als die sfeer gezellige bijeenkomsten, excursies en fietstochten baart, dan hooren
die er even goed bij. Dat is de radicaalste oplossing, en men moet af en toe de vrees,
zich belachelijk te maken, overwinnen, om radicaal te zijn.90

Dat hij hierbij dacht aan de uitstapjes, excursies en wandelingen zoals de Mapha die
in de jaren twintig organiseerde lag voor de hand. Aan Freudenhal zou het niet lig-
gen: in zijn inaugurele rede bij zijn aanstelling als hoogleraar beloofde hij zijn toe-
komstige studenten veel ‘Studium Generale’ in de hier door hem beschreven zin
van het woord: 

Er wordt thans veel gesproken over studium generale. Dit is een pakkend woord en
te mooi, om te vergooien. Het is mijn overtuiging, dat studium generale noch een door
plechtige welsprekendheid gewijde zaak mag zijn noch een nieuw studievak, waarin
tentamens behoren te worden afgelegd. Zo licht mogen wij het niet opvatten. Ik ge-
voel het aldus: studium generale niet naast, maar door de vakstudie; studium genera-
le in onze gehele activiteit; studium generale als verbondenheid met al wat menselijk
is. Daarvan zal ik blijk geven in een afzonderlijk college over de geschiedenis der wis-
kunde, dat ik mij voorstel te geven, maar evenzeer in elk uur, dat ik in en naast mijn
colleges aan Uw opleiding besteed, en ik reken hierbij op Uw aller medewerking.91

In deze uitspraken waren al een beetje Freudenthals ideeën over ‘mensvorming’, en
‘de kracht van het onopzettelijke’ te proeven die hij een paar jaar later uiteenzette
in zijn voordracht op de Varende Conferentie van de wvo.92 Hij wilde voor zijn
studenten in Utrecht dezelfde “wonderbaarlijke cel van geestelijke hygiëne” schep-
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89 Freudenthal, ‘Oude en nieuwe universiteiten’ 66; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 467.
90 Ibid., 68.
91 Freudenthal, 5000 jaren internationale wetenschap 22.
92 Freudenthal, ‘De medewerkende taak van de opvoeder bij de mensvorming’; ranh, Hans Freudenthal

Papers, inv.nr. 485. Ook in die voordracht noemde hij het anti-intellectualisme als één van de leerstel-
lingen van het Nationaal-Socialisme.
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pen als hijzelf gekend had in Berlijn. Kenmerkend voor die situatie was het ontbre-
ken van een politieke of geestelijke grondslag, enkel de verbinding van studenten en
docenten door het vak was volgens Freudenthal voldoende basis voor het vormen
van een arbeidsgemeenschap, een ‘vakmaatschappij’. Impliciet ging hij hierbij van
de idealistische stelling uit dat een dergelijke disciplinaire grondslag voor iedere
student, docent en onderzoeker min of meer dezelfde was, of op zijn minst verenig-
baar. En het was zo’n gemeenschap, waarvan hij een ongekende algemeen vormen-
de waarde voor de student verwachtte. Méér algemene vorming en beschaving, dan
van welk verplicht Studium Generale-college dan ook.

5.2.2 De lerarenopleiding

Een tweede belangrijk punt dat Freudenthal in zijn ‘Oude en nieuwe universiteiten’
aankaartte, was dat van de universitaire lerarenopleiding. Al voor de Tweede We-
reldoorlog waren er pogingen gedaan de lerarenopleiding aan de universiteit te her-
zien.93 Algemeen aanvaard was ondertussen de wens studenten explicieter op het le-
raarschap voor te bereiden. Een belangrijke kanttekening daarbij was voor velen dat
dit niet ten koste mocht gaan van de vakwetenschappelijke opleiding van de toe-
komstige leraar en het bijbehorende aanzien. Een extra didactisch-pedagogisch ele-
ment in de opleiding was welkom, maar mocht zeker niet ten koste van de acade-
mische vorming tot wiskundige gaan.

Nu na de oorlog het hoger onderwijs onder de loep werd genomen, werd ook de
lerarenopleiding weer kritisch bekeken. Nieuw voor wiskundeleraren waren de
cursussen van het mc, facultatief en vooral bedoeld om al werkende leraren van de
nieuwste ontwikkelingen van de wiskunde op de hoogte te brengen en te houden.
Van der Corput, bij wie het uitdragen van de wiskunde als cultuurgoed hoog in het
vaandel stond, was de drijvende kracht achter deze cursussen.94 Naast deze ontwik-
kelingen was er ook opnieuw aandacht voor het didactische element in de oplei-
ding. In Utrecht was Minnaert één van de eersten die pleitte voor het bevorderen
van didactische elementen in de lerarenopleiding van de exacte vakken.

De van oorsprong Vlaamse Marcel Minnaert was als Vlaams activist na het aflopen
van de Eerste Wereldoorlog naar Nederland gekomen en werkte sinds 1918 in
Utrecht bij de fysici W.H. Julius en L.S. Ornstein.95 In 1937 werd Minnaert be-
noemd tot buitengewoon hoogleraar in de astronomie, vlak na de oorlog gewoon
hoogleraar. Molenaar omschrijft hem als dé pionier van de didactiek van de natuur-
kunde in Nederland, betrokken bij onderwijsvernieuwers als Ligthart en mevrouw
Ehrenfest. Eind jaren twintig werd hij al aangesteld als privaat-docent in de didac-
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94 Zie ook: Alberts, Jaren van berekening.
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tiek en methodiek van de natuurkunde. Tevens was hij al vanaf de oprichting actief
betrokken bij de Wiskunde Werkgroep. 

Naast hun gedeelde didactische belangstelling hadden Freudenthal en Minnaert
ook hun politiek links georiërenteerde, humanistische achtergrond gemeen. Beiden
waren lid van de vwo en waren eind jaren veertig hartstochtelijk bepleiters van een
‘studieloon’.96 Bovendien klikte het ook op sociaal vlak. In zijn oratie bedankte
Freudenthal zijn vriend Minnaert als eerste van zijn nieuwe Utrechtse collega’s: 

Wat mij gestreeld en hier naar toe gelokt heeft, is vooral de hartelijkheid van Uw taal
geweest, Waarde Minnaert. Ik heb mij niet bedrogen: deze hartelijkheid is niet alleen
een persoonlijke trek van Uw wezen, maar zij is de genius loci gebleken, aan wie ik
zonder te aarzelen in Uw midden het verschuldigde tribuut zal betalen.97

Met de komst van zijn nieuwe collega aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwe-
tenschappen zag Minnaert een mogelijke bondgenoot in zijn pogingen de vakdi-
dactiek aan de faculteit nieuw leven in te blazen. Op 7 januari 1947 schreef hij in een
brief aan Freudenthal: 

Amice,
Al lang had ik je willen spreken over het onderwijs in de didaktiek van de wiskunde,
dat dringend verzorgd moet worden aan onze universiteit. Ik heb zelf jarenlang een
college gegeven “didaktiek der natuurkunde” en heb nog altijd een warm hart voor
deze aangelegenheid. Tot hiertoe is in Utrecht niets gebeurd voor de didaktiek der
wiskunde, terwijl dit vak juist zo zorgvuldig behandeld moet worden bij het onder-
wijs. Dit kwam door de afkeer van elke didaktische hervorming, welke Barrau en
Wolff aan de dag legden.98

Dat Minnaert voor deze kwestie bij Freudenthal op interesse kon rekenen, bleek al
uit het feit dat Freudenthal nog geen vier dagen later voor het eerst een bijeenkomst
van de Wiskunde Werkgroep zou bijwonen. Maar al vóór Minnaert hem op het
ontbreken van een didactische component in de opleiding tot wiskundeleraar wees,
had Freudenthal hierover een uitgesproken mening ontwikkeld. Net als over het
onderwerp ‘Studium Generale’ was de kern van Freudenthals ideeën over de lera-
renopleiding te vinden in zijn brochure ‘Oude en nieuwe universiteiten’.99

Ook al vonden steeds meer wiskunde-studenten na hun doctoraalexamen een
plaats in het bedrijfsleven, de wis- en natuurkundige faculteit leidde nog steeds
voornamelijk op voor het leraarschap. De universiteit moest zich volgens Freuden-
thal beter van deze taak bewust zijn en het onderwijs hieraan aanpassen. Meer theo-
rie alleen, door het instellen van colleges over methodiek, didactiek, pedagogiek, en
(vooral) psychologie van de puberteitsjaren, was niet voldoende. Belangrijker was
het om de aankomend docent praktijkervaring op te laten doen. Een extra examen
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96 Meer over ‘studieloon’ in paragraaf 5.2.3.
97 Freudenthal, 5000 jaren internationale wetenschap 20-21.
98 Minnaert aan Freudenthal, 7 januari 1947; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 53.
99 Freudenthal, ‘Oude en nieuwe universiteiten’; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 467.

05 nieuw begin  23-03-2006  15:08  Pagina 118



was dan ook niet meer nodig: zelfkritiek zou de echt ongeschikten in die fase van-
zelf wel elimineren.100

Ook moest de aanstaande leraar opgeleid worden voor de opvoedende taak die
hij had. Een “prachtgelegenheid” om als opvoeder werkzaam te zijn was volgens
Freudenthal de jeugdbeweging en de jeugdzorg. Dit soort activiteiten moest zon-
der stok achter de deur als iets vanzelfsprekends voor de studenten beschouwd
worden. Duidelijk was, dat Freudenthal in het opleidingsbeeld dat hij hier schetste
van een prototype ideale student uitging: een die zonder dwang en controle, met de
gave tot zelfreflectie en -kritiek en een zekere passie voor onderwijs en kinderen in
het algemeen vrijgelaten kon worden om zich tot pedagogisch verantwoord leraar
te vormen.

De wiskundige stof die de aankomend leraar moest leren, moest gemotiveerd zijn
door het doel dat ermee bereikt diende te worden. Dit betekende volgens Freuden-
thal heroriëntering op het programma van de middelbare school en het behandeling
van deze stof vanuit een hoger standpunt, waarin de invloed van Klein op Freuden-
thals gedachtegoed doorklonk. Met dit uitgangspunt (‘lagere wiskunde van hoger
standpunt uit’) sloot Freudenthal aan bij die uit het rapport van de vooroorlogse
commissie-Verrijp.101 Echter, Freudenthal stelde niet alleen beperking van de stof
tot schoolstof voor, iets waarin in het rapport van de commissie-Verrijp geen spra-
ke was, maar bewuster en systematischer opleiden tot het wiskundig denken, waar-
bij een overzicht gegeven werd van hetgeen er in de moderne wiskunde omging.102

Denkbekwaamheden konden volgens Freudenthal niet op dezelfde manier ver-
worven worden als parate kennis, dus niet door zuiver passief ná-denken van de ge-
geven stof. Denken was een gericht proces. ‘Leren denken’ moest gebaseerd zijn op
het plaatsen van de student voor problemen, die belangwekkend genoeg waren om
tot het zoeken van een oplossing te prikkelen en gemakkelijk genoeg om niet te ont-
moedigen. De hulp die de docent hierbij moest bieden bestond uit het organiseren
van zulke problemen, het systematisch aanleren van oplossingsmethoden (aan voor
dit doel geprepareerde zinvolle voorbeelden en niet door abstracte schema’s) en het
aanzetten tot goed georganiseerde en bewust opgewekte zelfwerkzaamheid.103 La-
boratoriumbedrijvigheid en groepswerk waren volgens Freudenthal de geschikste
vorm voor de wiskundecolleges aan de universiteit.104

Praktisch stelde Freudenthal het volgende voor: splitsing van de wiskunde-op-
leiding in een pedagogische en wetenschappelijk-onderzoekende variant. Natuur-
lijk kon de aankomende leraar ook nog deelnemen aan de vorming tot wetenschap-
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101 Een voorbeeld hiervan gaf hij in 1948 in zijn ww-voordracht ‘De algebraïsche en analytische visie op

het getalbegrip in de elementaire wiskunde’, Euclides 24 (1948) 106-121.
102 Freudenthal, ‘Oude en nieuwe universiteiten’ 51-52; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 467.
103 Ibid., 57-58.
104 Deze methode had hij direct na de oorlog in Amsterdam en later in Utrecht ook voor zijn eigen colle-

ges gebruikt. Hij noemde dit in veel brieven aan collega-wiskundigen als Hopf, Van der Corput en Ro-
senthal (1945); ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nrs. 18, 66, 88.
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pelijk onderzoeker, maar verplicht wilde Freudenthal dit niet stellen. Met dit voor-
stel ging hij lijnrecht in tegen dat van de commissie-Verrijp, waarin werd voorge-
steld tot een optioneel extra examen onderwijsbevoegdheid naast het wiskundig
doctoraalexamen.

Zoals gezegd werden Freudenthals ideeën uit ‘Oude en nieuwe universiteiten’
nooit gepubliceerd. Wel schreef hij eind 1947 een (waarschijnlijk voor Utrechts in-
tern gebruik bedoeld) discussiestuk getiteld ‘Voorstellen tot reorganisatie van het
Hoger Onderwijs in de Wiskunde’.105 Hierin pleitte hij onomwonden voor de al in
‘Oude en nieuwe universiteiten’ omschreven tweedeling van de universitaire oplei-
ding. Hij noemde hiervoor drie redenen. 

Ten eerste was er de veranderde plaats van de wiskundige in de maatschappij en
de daarmee samenhangende behoefte aan researchwiskundigen met een meer op de
toegepaste wiskunde gerichte opleiding, en bovendien de kloof die er tussen de in
het middelbaar onderwijs onderwezen wiskunde en universitaire (modernere) wis-
kunde bestond: 

Door de op de universiteit gedoceerde stof aan de stand van de wetenschap aan te pas-
sen, hebben wij de a.s. leraar genoodzaakt, overwegend dingen te leren, die hij niet
nuttig kan toepassen, terwijl desondanks de opleiding geheel ontoereikend is om aan
de behoeften van modern research te kunnen voldoen.106

Ten tweede was er het tekort aan (bevoegde) leraren op het Middelbaar Onderwijs
en het daarmee samenhangende gevaar van het inzetten van onbevoegde leraren of
het opzetten van buiten-universitaire spoedcursussen voor leraren:107

Ik kom dus tot de conclusie, dat het nodig is, de eisen aan de a.s. wiskundeleraar be-
langrijk lager te stellen (wat de wetenschappelijke vorming aangaat) en hierdoor de
duur der opleiding te verkorten. Leerkrachten, die een (zij het dan verkorte) verant-
woorde universitaire opleiding hebben genoten, moeten worden verkozen boven ge-
heel onbevoegden.108

Als laatste reden noemde Freudenthal de overlading van het universitaire onder-
wijsprogramma, waardoor de student geen tijd meer overhield om zich buiten zijn
vak cultureel en voor zijn vak pedagogisch te bekwamen. Er moest in het program-
ma gesnoeid worden om zo ruimte te maken voor pedagogische en algemeen cul-
turele opleiding (Freudenthals ‘Studium Generale’).
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105 Hans Freudenthal, ‘Voorstellen tot reorganisatie van het Hoger Onderwijs in de Wiskunde’, 4 decem-
ber 1947, 4 pagina’s; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 475.

106 Ibid., 1-2.
107 Dat dit een reëel probleem was, bleek uit de gegevens zoals Wansink ze in 1950 beschreef: 22% van de

lesgevende leraren wiskunde in 1950 hadden hiertoe geen (volledige) bevoegdheid: Joh.H. Wansink,
‘Mathematical teaching in Dutch secondary schools’, Euclides 26 (1950) 99-114, aldaar 111.

108 Freudenthal, ‘Voorstellen tot reorganisatie van het Hoger Onderwijs in de Wiskunde’ 2; ranh, Hans
Freudenthal Papers, inv.nr. 475.
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Praktisch gezien hield Freudenthals voorstel het volgende onderwijsprogramma
in: de eerste twee jaar bestonden uit maximaal 24 uur onderwijs per week, te beste-
den aan het wetenschappelijke programma, voor de aanstaande leraar gevolgd door
twee jaar lesgeven “onder toeziend oog van een oudere paedagoog”. Gedurende die
twee jaar volgde de student een dag in de week een cursus op de universiteit om zijn
wiskundige “bekwaamheid [te] conserveren”. Tot slot volgde nog anderhalf jaar
onderwijs aan de universiteit, waarbij er zowel aandacht was voor uitbreiding en
verdieping van de stof van de eerste twee jaar, als ook voor de voortzetting van de
culturele en pedagogische opleiding. Na de opleiding bleef de leraar op de hoogte
van de nieuwste ontwikkelingen door het volgen van de vakantiecursussen.109 Voor
de researchvariant van het programma stelde Freudenthal na de eerste twee jaar een
verzwaarde opleiding voor met veel nadruk op de toegepaste vakken. Hij noemde
in dit voorstel geen stage of andere praktische voorbereiding op een eventuele be-
trekking in het bedrijfsleven. 

Wat er precies met deze voorstellen gebeurd is, is niet duidelijk. Waarschijnlijk
waren ze gebruikt als discussiestuk binnen de Utrechtse Faculteit der Wiskunde en
Natuurwetenschappen. In maart 1948 voegde Freudenthal naar aanleiding van een
onderhoud met Minnaert over deze kwestie nog enkele aanvullingen toe, maar ver-
der bleef hij bij de inhoud van hetgeen hij eerder schreef.110

Wellicht vormde dit voorstel Freudenthals reactie op Minnaerts oproep voor
aandacht voor de didactiek van de wiskunde binnen de universiteit. Zoals in zoveel
zaken zag Freudenthal de oplossing in een radicale verandering van het systeem en
niet in de invoering van een enkel college ‘didactiek der wiskunde’. Ook in De
Groene Amsterdammer zette Freudenthal zijn pleidooi voor een specifiek op het
onderwijs gerichte opleiding uiteen, waarbij hij opriep vooral de vernieuwingsdrift
niet te laten verslappen: 

En de bedoeling van dit artikel is, vanuit het kabbelen in de commissies een nieuwe
golfslag in het openbaar te doen ontketenen.111

Eén van die commissies waarop Freudenthal hier doelde was de commissie-Reinink ii.
In 1949 gaf deze commissie een rapport uit. Ook in dit rapport werd een splitsing van
de studie in een deel voor aanstaande leraren en een deel voor aanstaande researchwer-
kers voorgesteld. In de voorstellen in het rapport van sectie M (Wis- en Natuurkun-
de) van de commissie vond na drie jaar de splitsing plaats, na een voor beide richtin-
gen gelijk candidaatsexamen, waarna twee verschillende doctoraalexamens volgden.112
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109 Freudenthal stelde voor eventueel de periodieke salarisverhogingen van het al dan niet volgen van deze
cursussen af te laten hangen; Freudenthal, ‘Voorstellen tot reorganisatie van het Hoger Onderwijs in
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110 Toevoeging aan het discussiestuk; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 475.
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1948); ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1419.
112 ‘Rapport van sectie M’, in: Rapport van de Staatscommissie tot Reorganisatie van het Hoger Onder-

wijs (’s-Gravenhage 1949) 335-353, aldaar 341-344.
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Weliswaar was dit voorstel minder radicaal dan Freudenthals voorstel, het was
toch nog te radicaal naar de mening van de leraren, die het voorstel dan ook ver-
wierpen. Hun belangrijkste tegenargument was de angst voor een daling van de
maatschappelijke waardering en positie van de leraar als de opleiding minder wis-
kunde zou bevatten dan die van de opleiding van de ‘research-wiskundige’. Freu-
denthal weerlegde dit argument: 

Voor de vormende waarde (voor zover die er is) is niet de hoeveelheid stof beslissend,
en van wetenschappelijke didactiek en paedagogiek kan evenzeer vormende invloed
uitgaan. En wie de student niet de tijd laat om tijdens de studie ook wat algemene be-
schaving op te doen, schaadt de standing van de leraar op de meest efficiënte wijze.113

Ook op de door de Wiskunde Werkgroep georganiseerde weekendconferentie in
1948 zette Freudenthal zijn voorstel tot splitsing van het doctoraalexamen uiteen.
Hij ontving daarop scherpe kritiek van de aanwezigen in de losbarstende discussie.

Wiskundeleraar Joh. H. Wansink (1894-1985) was een van die aanwezigen.114 Wan-
sink had na het behalen van de akten K1 en Kv op basis van zijn uitmuntende re-
sultaten bij hoge uitzondering zónder hbs-diploma wiskunde gestudeerd in
Utrecht en promoveerde er in 1931. Naast zijn lesgeven schreef hij schoolboeken,
publiceerde geregeld in Euclides en zou later het didactische werk Didactische
oriëntatie voor wiskundeleraren schrijven.115 Als lid van zowel de ww als wimecos

nam hij in de jaren vijftig vaak de positie van bemiddelaar in.116

Zover was het in de discussie in 1948 echter nog niet. Wansink noemde in reac-
tie op Freudenthal het argument dat researchwiskundigen en leraren elkaar door
het volgen van verschillende opleidingen niet meer zouden verstaan. Volgens Freu-
denthal zouden veel studenten goede wiskundeleraren kunnen worden, mits ze
minder wiskunde zouden hoeven leren op de universiteit.

H. Turkstra zei pas verder te willen spreken, als eerst maar de pedagogisch-di-
dactische opleiding op hetzelfde niveau gebracht werd als dat van de wetenschap-
pelijk-mathematische opleiding. Freudenthal geloofde dat dit snel genoeg zou ge-
beuren, als er nu maar mee begonnen werd. Vervolgens zette hij zijn plan in jaren
studie uiteen, waarbij hij nu anderhalf jaar voor de praktijk eiste in plaats van de
eerder genoemde twee jaar. Dit bleek voor de leraren echter een voorlopig onbe-
spreekbaar voorstel. Tot slot van het verslag van de discussie in Euclides werd het
standpunt van de leraren (uiteengezet door Wansink) als volgt weergegeven: 

Tot slot houdt Dr Wansink een vurig pleidooi voor het standpunt van de leraren. Hij
merkt op, dat alles afhangt van de sociale waardering voor het leraarsambt. Hij vraagt
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113 Freudenthal, ‘Tekort aan leraren. Gebreken aan de opleiding’, De Groene Amsterdammer (3 juli 1948);
ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1419.

114 ‘Joh.H. Wansink’, in: Goffree e.a., eds., Honderd jaar wiskundeonderwijs 42.
115 Wansink, Didactische oriëntatie voor wiskundeleraren. Deel i, ii, iii.
116 Interview met Wansink in: Goffree, Ik was wiskundeleraar 90.

05 nieuw begin  23-03-2006  15:08  Pagina 122



zich af, waarom een arts na zijn doctoraal niet bevoegd is zijn practijk uit te oefenen,
terwijl de leraar met het doctoraal examen de lesbevoegdheid krijgt. Hij stelt voor een
“leraarsexamen” in te stellen bv. 1/2 jaar na het doctoraal. We willen echter niet wor-
den gedéclassificeerd en we willen volkomen met de anderen samen werken. De au-
toriteiten willen ons echter de weg met de minste weerstand laten afleggen naar het le-
raarsambt. Het zou zeer bedroevend zijn, aldus de Hr Wansink, als de leraren in hun
verzet de steun van de Universiteit zouden missen. (Applaus).117

Het zou tot 1952 duren voordat het bij Koninklijk Besluit verplicht werd voor de
aanstaande leraar om tenminste één jaar colleges in de pedagogiek, puberteitspsy-
chologie en algemene didactiek te volgen. Ook het volgen van onderwijs in vakdi-
dactiek en het hospiteren werd toen verplicht gesteld.

5.2.3 Studieloon

Niet alleen in hun belangstelling voor de vakdidactiek, maar ook in hun streven
naar een eerlijker toelatingssysteem voor het hoger onderwijs vonden Minnaert en
Freudenthal in elkaar gelijkgestemde geesten. Al in ‘Oude en nieuwe universiteiten’
beweerde Freudenthal dat er in de toekomst eerder meer dan minder academici no-
dig zullen zijn: 

Onze maatschappij heeft academisch gevormden noodig, en alle sombere voorspellin-
gen ten spijt zou ik willen beweren, dat wij (een behoorlijke herziening van zekere
maatschappelijke gewoonten verondersteld) best ook het dubbele aantal afgestudeer-
den in onze maatschappij kunnen verdragen, zonder dat er van overproductie sprake
hoefde te zijn. Uiteraard zullen niet allen, die zich aanbieden, voor een academische
opleiding geschikte candidaaten zijn, maar in het geheel zal het peil van den gemiddel-
den student de basis moeten zijn voor de eischen, die wij aan hem mogen stellen.118

De ‘overproductie’ waarvan Freudenthal sprak, was een spookbeeld uit de jaren
dertig. Ook na de Tweede Wereldoorlog overheerste de angst, dat Nederland op
een blijvend lager welvaartspeil moest zien te overleven. Freudenthal echter achtte
de maatschappelijke behoefte aan academici zo groot, dat hij ervoor pleitte de te
stellen eisen binnen zekere grenzen op het aanbod af te stemmen. Vooral een groot
gebrek aan ingenieurs voorzag hij. Wilde Europa op wetenschappelijk gebied mee
blijven doen met de Verenigde Staten, dan moest er veel veranderen, te beginnen
met de instelling van een rechtvaardiger toelatingssysteem, een ‘humane selectieme-
thode’.

In 1948 werd vanuit de vwo-afdeling Utrecht op initiatief van Minnaert een
werkgroep opgericht die zich bezig hield met de ‘Recrutering en de opleiding van
de Nederlandse academici’.119 Op 9 en 10 december 1949 sprak Freudenthal na-
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117 Freudenthal, ‘De algebraïsche en analytische visie op het getalbegrip in de elementaire wiskunde’, Eu-
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mens deze werkgroep op het vwo-congres getiteld ‘De toelating tot het Hoger On-
derwijs’. De aanbeveling van de Staatscommissie was toen al bekend: zoveel moge-
lijk zij die geschikt waren voor een academische studie de kans geven om te gaan
studeren. Dit was volgens Freudenthal niet genoeg: niet ‘zoveel mogelijk’ van de
geschikte kandidaten laten studeren, maar “voor Hoger Onderwijs geschikt intel-
lect gans en al tot zijn recht laten komen”.120

Voor het bepalen van geschiktheid moest volgens hem een goede ‘psychotechni-
sche’ selectiemethode ontwikkeld worden. Dit was de eerste stap in de goede rich-
ting, die echter veel tijd en moeite zou kosten. Vervolgens moest er voor alle stu-
denten eenzelfde stelsel van studieloon komen. Alleen zo ontstond er volgens
Freudenthal een zo democratisch mogelijk toelatingssysteem, waarbij alle studen-
ten dezelfde (financiële) ruimte hadden en niet langer afhankelijk van hun ouders
waren. Dit had dan ook direct een positieve uitwerking op de algemene vorming
en ontwikkeling van de student, wat weer paste binnen Freudenthals visie hierop
in het kader van het Studium Generale. De ‘winst’ van Freudenthals voorstel was
volgens hem groot: 

Een rustige en, voor zover dit met menselijke middelen mogelijk is, onbezorgde stu-
die voor iedereen; een zekere onafhankelijkheid van de student van zijn ouders als fi-
nanciële machthebbers; de mogelijkheid voor iedere student, om deel te nemen aan
het studentenleven (men zou dit dan zelfs verplicht kunnen stellen) en zich behalve
wetenschappelijk ook cultureel te ontwikkelen; verder, het contact van studenten uit
een gegoed milieu met leeftijdsgenoten uit lagere volksklassen; en meer algemeen de
opheffing der klasse-tegenstellingen, die in de tegenwoordige studenten-maatschap-
pij duidelijk merkbaar zijn.121

Ook hier benadrukte Freudenthal weer het belang dat hij hechtte aan deelname aan
het studentenleven en culturele ontwikkeling zoals hij dat in ‘Oude en nieuwe uni-
versiteiten’ uiteenzette. Tegenwerpingen en bezwaren die voor een dergelijk plan
bestonden, waren stuk voor stuk overkomelijk volgens Freudenthal: als de toela-
ting van de studenten maar eerst als een echt probleem gezien werd, werden ook
wel de middelen gevonden om ze op te lossen.

Met name Minnaert en Freudenthal zouden in de jaren vijftig blijven optreden
als propagandisten voor het ‘Studieloon’. Ook in zijn latere publicaties in De Groe-
ne Amsterdammer en Wetenschap en Samenleving kwam Freudenthal geregeld te-
rug op dit onderwerp. Naast zijn terugkerend pleidooi voor studieloon en ‘stude-
ren voor allen’, bleef hij ook hameren op de ontwikkeling van betere selectiemetho-
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den en bleef hij kritiek uiten op de daarmee samenhangende gebrekkige statistische
onderzoeken naar intelligentie.122

5.2.4 Hoger onderwijs: een bouwvallig parthenon of schoon schip? 

In de drie hierboven geschetste discussies kwam Freudenthal steeds duidelijk met
een eigen, uitgesproken standpunt. Wat hij na de bevrijding de “hoge golven van
geestdrift voor een hervorming van ons universitair onderwijs” noemde, greep hij
op alle mogelijke manieren aan om zijn eigen ideeën te verspreiden en openbaar te
maken.123 Kenmerkend voor al zijn opvattingen was zijn sociaal-democratisch uit-
gangspunt (‘onderwijs als recht voor allen’). Zijn onconventionele houding in zijn
pleidooi voor het loslaten van de gevestigde tradities werd uiteraard vergemakke-
lijkt door zijn ‘niet-Nederlandse’ kijk op het hoger onderwijs.

Freudenthal leek overtuigd van de maakbaarheid van de maatschappij. Soms
wekte hij daardoor een wat naïeve indruk: alsof de wereldproblematiek op te los-
sen was door het oprichten van leeszalen en het organiseren van wandeltochten.
Maar Freudenthal was niet blind voor de realiteit, sterker nog, hij pleitte ervoor de
wetenschap juist meer in dienst van die realiteit te stellen, ook als dit oppervlakkig
gezien ten koste leek te gaan van ‘maatschappelijke waardering’. Om als natie mee
te blijven tellen was er maar één maatstaf en dat waren de eisen die de maatschappij
aan de alumni stelde en de beroepen die zij kozen. Als (potentieel) wetenschappe-
lijk talent voor Nederland behouden moest blijven en de dreiging van leegloop van
dat talent naar de Verenigde Staten afgewend moest worden, zat er niets anders op
dan drastische hervormingen door te voeren: 

Onze Europeesche geestelijke beschaving is een kostbaar goed, en uit mijn biblio-
theek, die voor mij een essentieel onderdeel van die beschaving representeert, zou ik
geen stuk willen missen. Maar bij alle geestdrift voor boeken en architectuur zou ik
met mijn schatten niet in een bouwvallig parthenon willen zitten, waar het aan alle
kanten tocht. Lang zullen wij, fijn beschaafde Europeanen, ons niet meer kunnen per-
mitteeren, af te geven op een liefst tusschen aanhalingsteekens geplaatste Amerikaan-
sche cultuur. Een groot deel Europeesche beschaving is aan romantische cultuur-
theorieën ten gronde gegaan. Wij staan voor de keuze de werkelijkheid te aanvaarden
– dat zijn de groote beschavingen, die in dien strijd overwonnen hebben – of, trotsch
op een groot verleden, genoegen te nemen met een museumbestaan: heel het vasteland
van Europa één groot Marken en Volendam, waar belangstellende Amerikaansche
touristen zich rond laten leiden (zooals de Romeinen in het verbloeide Athene deden),
om de laatste uitloopers van een eerbiedwaardige “cultuurharmonie” beautiful te vin-
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den, en om ons, eer wij het gewaar worden, onze laatste ingenieurs weg te engageeren,
terwijl wij er angstvallig voor waken, dat zij met hun handen van onze Rembrandts
afblijven.124

Freudenthal was niet blind voor de gebreken in het onderwijs. Hij wist als geen an-
der, hoe milieu- en financiële factoren nog steeds een democratisch ‘onderwijs voor
allen’ in de weg stond. Ook al leken zijn ideeën en de ideeën van de groepen namens
wie hij sprak soms wat utopisch en onbezonnen, hij hield wel degelijk rekening met
de realiteit.

Met, naar eigen zeggen, bloedend hart had Freudenthal afscheid genomen van
het idee, de problemen van het onderwijs van onderaf (in het lager onderwijs) aan
te pakken. Hiervoor in de plaats kwam wat hij noemde de ‘realistische tactiek’: niet
in het lager, maar juist in het hoger onderwijs met democratische hervormingen be-
ginnen. Hij rekende voor: 

Wie ons als utopisten doodverft, overwege eerst het volgende: in een smalle en goed
te overziene sector van ons onderwijs kunnen we schoon schip maken en het beginsel
“selectie volgens bekwaamheid” verwezenlijken, en wel met betrekkelijk kleine kos-
ten. Binnen zeer korten tijd dragen de daar geïnvesteerde gelden rente: na 4-6 jaar
wanneer de maatschappij kan profiteren van numeriek ongewoon sterke jaargangen
van bijzonder begaafden. Het hoger onderwijs moet de eerste bres zijn; hier is de
doorbraak het gemakkelijkst. Door beurzen te vragen voor alles en nog wat versplin-
teren we de krachten, en door nu reeds het middelbaar en ander voortgezet onderwijs
in de plannen te betrekken, zullen we nìèts bereiken.125

5.3 De Wiskunde Werkgroep

Aan veel van zijn collega’s, vrienden en kennissen stuurde Freudenthal een exem-
plaar van zijn oratie. Zo ook aan Janssen, de secretaris van de Centrale Werkgroep
van de wvo. Janssen was leraar aan de afdeling voortgezet onderwijs van de Bus-
sumse Montessorischool. Hij had een (lagere) akte voor onder andere wiskunde en
was voorzitter van de ww. Freudenthal en Janssen hadden elkaar voor het eerst op
de Rhederoord-conferentie in 1945 ontmoet.

Janssen schreef Freudenthal een brief, waarin hij bedankte voor de toegezonden
oratie. Hij schreef dat hij zich met genoegen Freudenthals bijdrage aan de Rhede-
roord-conferentie herinnerde en hieruit de moed putte nogmaals een beroep op
Freudenthals belangstelling voor de wvo te doen: 

We zouden het nl. zeer op prijs stellen, wanneer U eens voor de Wiskunde Werkgroep
van de w.v.o. een inleiding zoudt willen houden. Daar bespreken leerkrachten van
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moderne scholen de problemen van het vak, zowel didaktische als vaktechnische. [...]
Misschien kunt U eens uiteenzetten welke propedeuse noodzakelijk is met het oog op
het volgen van universitair onderwijs, waarbij de wiskunde hoofd- of hulpvak is. Mis-
schien heeft U een oordeel over de gebruikelijke methoden of ideeën voor didaktische
vernieuwing.126

Ter afsluiting van zijn brief sprak Janssen nog de hoop uit dat er een vruchtbaar
contact tussen Freudenthal en de leraren van de ww zou ontstaan: 

Ik hoop, dat U het ook op prijs zult stellen in persoonlijk contact te komen met lera-
ren die streven naar een moderne vorm van wiskunde-onderwijs, zodat de resultaten
van een dergelijk contact niet al te eenzijdig zouden behoeven te zijn.127

Freudenthal reageerde positief op de uitnodiging om te komen spreken en liet zich
door de secretaris van de ww, H.J. Jacobs, direct inschrijven als lid van de werk-
groep.128 Freudenthal en Jacobs kenden elkaar al doordat Jacobs naast zijn baan als
wiskundedocent op “Het Nieuwe Lyceum” te Bilthoven ook nog zijn wiskunde-
studie aan het afronden was in Utrecht.

Zo begon Freudenthals betrokkenheid bij de Wiskunde Werkgroep, doordat hem
als autoriteit (‘professor’) op het gebied van het hoger onderwijs in de wiskunde
naar zijn mening en ideeën over het wiskundeonderwijs op de middelbare school
werd gevraagd. Freudenthal zou de daarop volgende jaren vrijwel elke maandelijk-
se bijeenkomst van de werkgroep bijwonen, hetgeen wel aangaf dat hij zeer zeker
prijs stelde op “persoonlijk contact met leraren”.129 De bijeenkomsten vonden af-
wisselend plaats in Amsterdam, Bussum, op de sterrenkundige afdeling de ‘Son-
nenborgh’ bij Minnaert in Utrecht of bij mevrouw Ehrenfest thuis in Leiden.

Op het moment dat Freudenthal actief betrokken raakte bij de werkgroep, had
hij feitelijk nog niets over wiskundeonderwijs gepubliceerd of op andere wijze
openbaar gemaakt. Alleen in zijn lezing ‘Opvoeding tot denken’ had hij iets over
het rekenonderwijs gezegd. Zijn interesse voor opvoeding en onderwijs vormden
natuurlijk wel een goede voedingsbodem voor meer betrokkenheid bij het middel-
baar wiskundeonderwijs. Dat hij vervolgens voor de sterk op vernieuwing ingestel-
de en weinig conservatieve kring van de ww van de wvo koos, lag gezien zijn eigen
standpunten voor de hand.

5.3.1 Activiteiten van de Wiskunde Werkgroep

De situatie in het wiskundeonderwijs na de oorlog was er een van herstellen en in-
halen van door de oorlogsjaren opgelopen achterstanden. Het leerplan van 1937
had nog nauwelijks de tijd gehad om in werking te treden. Doordat veel leerlingen
in de oorlogstijd achterstand hadden opgelopen, was het niveau van de leerlingen
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binnen een klas heel verschillend. Hierdoor was het voor de leraren moeilijk te be-
palen welk niveau ze van de leerlingen konden eisen. Daarnaast waren er nog steeds
de klachten over overlading van het programma. Wiskundeleraar H. Streefkerk
schreef bijvoorbeeld in 1945 in Euclides over de naar zijn mening naar omvang en
inhoud onuitvoerbaarheid van het leerplan-Beth.130

Kortom, het klimaat was ernaar om de leerstof opnieuw kritisch te herzien.
L.N.H. Bunt, conservator aan het Paedagogisch Instituut der Rijksuniversiteit te
Utrecht, sprak zelfs voorzichtig van een gunstige uitwerking van de nawerkingen
van de oorlog: 

Niet alleen in materiële zin doet zich de nawerking van de oorlog gevoelen, ook het
denken over vele onderwijsvraagstukken heeft zich er niet aan kunnen ontrekken; en
in dit opzicht zou men dan misschien, bij wijze van uitzondering en heel voorzichtig,
van een gunstige uitwerking kunnen spreken. Zoals men zich namelijk bij veel han-
delwijzen, die men vroeger vanzelfsprekend vond, thans afvraagt waartoe men aldus
handelt en of een voldoend hoge waarde van het doel van de handeling wel vast staat,
zo stelt men zich deze vragen ook op menig gebied van het onderwijs.131

Binnen de Wiskunde Werkgroep (waarvan ook Bunt lid was) werden dit soort kri-
tische vragen aangaande het wiskundeonderwijs misschien wel het sterkst gevoeld
en uitgesproken. Op de ww-bijeenkomsten werden door daartoe uitgenodigde
sprekers (vaak leden van de werkgroep zelf) inleidingen gehouden over actuele pro-
blemen binnen het wiskundeonderwijs, waarna hierover gediscussieerd werd. Soms
kwamen daarbij discussiepunten naar voren die voor een grondiger behandeling in
een volgende bijeenkomst gereserveerd werden.132

In 1948 vatten de leden het plan op, het complete wiskundeleerplan onder de
loep te nemen en van uitwassen te ontdoen. Het doel was een voor hbs-b en gym-
nasium-β identiek wiskundeprogramma op te stellen, waarbij in plaats van de vor-
mende waarde het praktische nut van de leerstof meer nadruk zou krijgen. Hiertoe
werden voor de diverse onderwerpen van het leerplan (algebra, goniometrie, ste-
reometrie en vlakke meetkunde, analytische meetkunde en beschrijvende meetkun-
de) commissies bestaande uit ww-leden opgericht. Freudenthal, Minnaert, Van
Hiele (wiskundeleraar op het Kennemerlyceum te Bloemendaal en Freudenthals
oud-student uit Amsterdam) en later ook Bunt vormden samen de algebra-com-
missie. Van Hiele vertelde hierover: 
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130 H. Streefkerk, ‘Het leerplan voor de wiskunde op de h.b.s.’, Euclides 21 (1945) 30-39. Hij ondervindt
hierin bijval van onder andere M. Eilander: M. Eilander, ‘Caveant consules’, Euclides 22 (1947) 212-
221.

131 L.N.H. Bunt, De leerstof van ons wiskundeonderwijs. Een onderzoek naar opvattingen en gebruiken
dienaangaande (Groningen 1949) 7. Dit boekwerk omvat de resultaten van een in oktober 1948 door
Bunt namens het Paedagogisch Instituut te Utrecht gehouden enquête onder wiskundeleraren naar de
overlading en wenselijkheid van de diverse onderdelen van het leerplan. Zie ook paragraaf 6.3.

132 Meer over de Wiskunde Werkgroep in: E. de Moor, ‘Didactische pioniers’, in: Goffree e.a., eds., Hon-
derd jaar wiskundeonderwijs 193-206.
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Er waren, vanuit de wiskunde-werkgroep van de wvo, verschillende commissies. Er
was er een voor Algebra, waarin Minnaert en Freudenthal zaten. Men zocht een der-
de lid, maar niemand vond het prettig bij die twee professoren te zitten. Laat mij het
maar doen, zei ik toen, ik durf wel tegen die twee op. Waarom niet, dacht ik erbij.133

Zoals uit dit citaat blijkt, bleven zowel Freudenthal als Minnaert zelfs binnen de
egalitaire, hiërarchieloze werksfeer die kenmerkend voor de ww-bijeenkomsten
was, nog steeds twee ontzagwekkende professoren tegen wie door de andere leden
opgekeken werd. Anderen herinnerden zich van deze eerste naoorlogse jaren voor-
al mevrouw Ehrenfest en Minnaert als de meest toonaangevende figuren binnen de
werkgroep.134 Toch vond Van Hiele achteraf het werken in de algebracommissie
het leukste van alle commissies: 

De algebra-commissie vond ik het leukst. Bij alles wat er aan leerstof werd genoemd,
zeiden ze: dat is toch waanzin, moet je dat nu weer horen, ha, ha, ha. Ik genoot hoor,
want ik was het daar grondig mee eens. Slechts bij een enkel ding merkte ik op dat het
weggooien gevolgen had voor andere onderdelen van de leerstof. Als je dit wegdoet,
ben je dat ook kwijt. Maar we konden goed met elkaar opschieten.135

Het ontbrak de twee professoren duidelijk niet aan de wil om zonder scrupules
schoon schip te maken. Ook uit de verslagen van de ww-bijeenkomsten bleek wel,
dat Freudenthal en Minnaert in hun opvattingen over de invulling van het wiskun-
deonderwijs op dezelfde lijn zaten.

De diverse commissies gingen voortvarend te werk: vele vergaderingen en over-
leg tussen de commissies volgden. De werkzaamheden van de ww zouden uiteinde-
lijk leiden tot een volledig herzien leerplan voor hbs-b en gymnasium-β, dat in 1952
voltooid werd.136

Van de inhoud van de bijeenkomsten is weinig terug te vinden in de vorm van
publicaties, correspondentie of aantekeningen. Wel is bekend dat de ww in die tijd
een eigen circulaire moet hebben gehad. De enige mogelijkheden voor de ww voor
publicatie waren het tijdschrift van de wvo (Vernieuwing van Opvoeding en On-
derwijs) en Euclides. Hoewel de ww via Euclides het gewenste publiek beter bereik-
te dan door publicaties in Vernieuwing, was het zeker in deze jaren niet altijd even
makkelijk ww-artikelen geplaatst te krijgen. De lerarenverenigingen bekeken de ac-
tiviteiten van de werkgroep met de nodige argwaan. Zo bleken de leden van Liwe-
nagel nogal verbolgen over het feit dat de werkgroep zich met “dergelijke specifiek
gymnasiale aangelegenheden als de analytische meetkunde” bezig hield.137 Jacobs
schreef in 1949 over de mogelijkheid van publicatie van de ww-plannen in Euclides
aan Freudenthal: 
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133 Interview met Van Hiele in: Goffree, Ik was wiskundeleraar 122.
134 J.K. Timmer, ‘De wiskunde werkgroep na 1945’, Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs 183

(1961) 185-186, aldaar 186.
135 Interview met Van Hiele in: Goffree, Ik was wiskundeleraar 122-123.
136 Over het ontstaan en de inhoud van dit leerplan: zie paragraaf 6.3.
137 Jacobs aan Freudenthal, 3 april 1949; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 42.
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Plaatsing in Euclides zou bovendien moeilijkheden gaan veroorzaken, want zowel Li-
wenagel als wimecos vinden het niet goed dat de wiskunde werkgroep veel in Eucli-
des plaatst. Uit alles blijkt dat zij een beetje bevreesd beginnen te worden over onze
activiteit.138

Voelden de lerarenverenigingen de werkgroep als een bedreiging voor hun vak?
Wansink, die niet alleen betrokken was bij de ww, maar later ook bestuurslid van
wimecos werd, karakteriseerde de door hem ervaren tegenstelling als volgt: 

De opvattingen van die beide groepen stonden aanvankelijk diametraal tegenover el-
kaar. Achteraf noem ik ze “conservatief” voor wat wimecos betrof, “revolutionair” ten
aanzien van de Wiskundewerkgroep. Ik heb in die strijd der meningen vrijwel steeds een
tussenpositie ingenomen, wat tot gevolg had dat ik in de conservatieve hoek als te voor-
uitstevend, [sic] in de vooruitstrevende hoek als te conservatief werd beschouwd.139

Toch kreeg de ww wel ruimte in Euclides om in 1948 het door hen georganiseerde
conferentie-weekend aan te kondigen, het eerste van een lange reeks herfst-confe-
renties.140 Het was door het organiseren van deze jaarlijkse conferentie-weekenden
en de bemiddeling van leraren als Wansink dat de ww uiteindelijk meer aanzien en
bekendheid onder de wiskundeleraren zou verwerven.

5.3.2 ‘De algebraïsche en analytische visie op het getalbegrip in de elementaire
wiskunde’

Voor ƒ6,– konden alle belangstellenden zich inschrijven voor de twee dagen duren-
de conferentie in november 1948. Maar liefst 48 deelnemers, meest niet-leden van
de werkgroep, kwamen op 13 en 14 november naar het Maarten-Maartens-Huis te
Doorn. Onder voorzitterschap van Freudenthal werd er geluisterd naar en gedis-
cussieerd over de door Bunt, Freudenthal en Van Hiele gehouden lezingen. Een
verslag van deze lezingen, de discussies en een lijst van alle deelnemers werden in
Euclides gepubliceerd. Onder de deelnemers waren behalve de sprekers onder meer
aanwezig: mevrouw D. van Hiele-Geldof, Jacobs, Janssen, Streefkerk, Timmer,
Turkstra, Vredenduin en Wansink. Mevrouw Ehrenfest was door ziekte afwezig.
Speciaal als vertegenwoordiger van Liwenagel was J.E. Schrek gekomen.141

Ook in Vernieuwing verscheen een uitgebreid verslag van deze weekendconfe-
rentie. De ww was de eerste werkgroep, die gehoor gaf aan de oproep van de wvo

aan haar werkgroepen, om jaarlijks een weekend te organiseren, “teneinde de pro-
blemen in ruimere kring te belichten”.142 Dit doel had de ww ruimschoots behaald: 

130 “elke positieve actie begint met critiek”

138 Ibid.
139 Interview met Wansink in: Goffree, Ik was wiskundeleraar 90.
140 ‘Wiskunde werkgroep der w.v.o.’, Euclides 24 (1948) 56. Dezelfde aankondiging staat ook in Vernieu-

wing van Opvoeding en Onderwijs (1948) 63.
141 ‘Het conferentie-weekend op het Maarten-Maartens-huis te Doorn georganiseerd door de Wiskunde

Werkgroep der w.v.o.’, Euclides 24 (1948) 81-133.
142 ‘Weekend-conferentie uitgaande van de Wiskunde Werkgroep der wvo’, Vernieuwing van Opvoeding

en Onderwijs 7 (1948) 134-136, aldaar 134.
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Veel deelnemers, in totaal hadden zich 53 personen opgegeven, verzochten ons van
dergelijke conferenties een traditie te maken. Het was ook buitengewoon verheugend
zo’n grote belangstelling te ondervinden uit de meest uiteenlopende kringen. Alle
confessionele richtingen waren vertegenwoordigd.143

Freudenthal beschouwde in zijn lezing, getiteld ‘De algebraïsche en analytische vi-
sie op het getalbegrip in de elementaire wiskunde’, de op de middelbare school be-
handelde algebra van hoger standpunt uit. Vanuit het standpunt van de hogere wis-
kunde gezien vormde het getalbegrip waarmee lagere schoolleerlingen op de mid-
delbare school kwamen een nogal primitieve grondslag. Om dit in te zien moest de
leerling volgens Freudenthal geleerd hebben problemen te zien en te zoeken, waar
voor hem oppervlakkig gezien geen problemen leken te zijn. Ook in de geschiede-
nis van de wiskunde had het lang geduurd voordat men bijvoorbeeld de rekenwet-
ten als bewijsbare stellingen beschouwde.

Het principe van volledige inductie bracht het natuurlijke getal, de rekenopera-
ties en de rekenwetten voort. Eigenlijk was het eenzelfde principe als hetgeen je als
‘ezelsbruggetje’ gebruikte bij het uitleggen van bijvoorbeeld de tafels van vermenig-
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143 Ibid., 134.

Groepsfoto van de deelnemers van de weekendconferentie van de Wiskunde Werkgroep
(1948), met onder andere: Bunt (vooraan, links), Wansink (vooraan, derde van links),
Freudenthal (vooraan, vijfde van links), J.R. Janssen (vooraan, zesde van links), Vredenduin
(een na achterste rij, tweede van rechts) en mevr. Van Hiele-Geldof (tweede rij, derde van
rechts).
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vuldiging: de volgende uitkomst werd berekend door optelling bij de vorige uit-
komst. Het wezenlijke verschil tussen de methode van de wiskundige en die van het
kind zat volgens Freudenthal in de meer beknopte en algemene wiskundige nota-
tie: 

U zult vragen: “Wat hebben we aan deze subtiliteiten in het onderwijs?” En u kunt
deze vraag uitbreiden, door alles wat u op de unversiteit als voorbereiding tot “de
klas” moet leren, en bloc te verwerpen. Ik ben er van overtuigd, dat deze geesteshou-
ding onjuist is. Ik meen, dat alle didactische problemen alleen bevredigend kunnen
worden opgelost, wanneer men het meest elementaire telkens weer doordenkt vanuit
hoger standpunt (waarbij ik dan toegeef, dat dit hoger standpunt niet altijd het wis-
kundige, maar vaak ook het paedagogisch-psychologische is).144

Hier bracht Freudenthal een belangrijke nuance aan in zijn visie op het principe ‘la-
gere wiskunde van hoger standpunt uit’ met betrekking tot de lerarenopleiding. Dit
hogere standpunt hoefde zijns inziens níet per se een wiskundig hogere standpunt
te zijn. De tot voor kort overheerstende opvatting dat wat men goed geleerd had,
men ook zonder bezwaar goed zou kunnen onderwijzen, deelde Freudenthal niet:
ook pedagogisch-psychologische overwegingen waren van belang bij het bepalen
van een methode.

Vervolgens vertelde hij in zijn voordracht over één van zijn zoons, aan wie hij
het aftrekken van negatieve getallen uit probeerde te leggen. ‘Min-min is plus’ vond
hij geen goede verklaring voor een kind: 

Gelukkig bleef mijn zoontje volharden en dwong mij na te denken. En toen liet ik hem
een tafel opmaken, die hem aan zijn eerste jaren lagere school moest doen denken, nl:
5–2 = 3
5–1 = 4
5–0 = 5
5–(–1)= 6
5–(–2)= 7
5–(–3)= 8 
Het middel was afdoende.145

Als pedagoog optredend had hij hier onbewust een mathematisch bewijs voor a–
(–b)=a+b geconstrueerd en had hij dit bewijs vervolgens getransformeerd in de taal
en de sfeer van het eerste algebraonderwijs. Hierbij had hij volgens eigen zeggen
niet meer dan het strikt nodige prijsgegeven van de exactheid van de hogere wis-
kunde, door de volledige inductie te vervangen door een didactische. Dit was vol-
gens Freudenthal een fundamenteel pedagogisch beginsel in de schoolwiskunde: 

Het doel van elk bewijs is helderheid van inzicht in een structuur, en de verscherping
van exactheids-eisen mag enkel het gevolg zijn van het doorzien van problemen, die
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144 Freudenthal, ‘De algebraïsche en analytische visie op het getalbegrip in de elementaire wiskunde’, Eu-
clides 24 (1948) 106-121, aldaar 108.

145 Ibid., 109.
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de helderheid hebben vertroebeld. [...] We moeten nu niet de historische ontwikke-
ling klakkeloos in onze didactiek overnemen, maar de lijn vanuit de hogere wiskunde
weer terugverlengen, om de juiste didactische methoden te vinden.146

Freudenthal hechtte bij het vinden van een juiste aanpak uiteindelijk dus meer
waarde aan de kennis van de bijbehorende hogere wiskunde als hulpmiddel dan aan
de historische ontwikkeling van die wiskunde. Uitgaan van de ontwikkeling van het
vak (het zogenaamde historisch-genetische principe) kon volgens hem wel bijdra-
gen aan het vinden van een juiste aanpak, maar hoefde daarin niet doorslaggevend
te zijn.

Vervolgens liet Freudenthal in zijn voordracht aan de hand van voorbeelden uit
het algebraonderwijs zien wat hij bedoelde. Zo was er het probleem van de intro-
ductie van reële getallen. Door wortelvormen te benaderen in bijvoorbeeld meet-
kundig verband (op de “historisch eerbiedwaardige methode, zoals reeds de Baby-
loniërs kenden”) kregen ze voor de leerling als getallen ‘bestaansrecht’. De primi-
tieve voorstelling van de reële getallen als oneindige decimaalbreuken was voor de
leerling voldoende om naïef mee te rekenen. De snede van Dedekind als grondslag
van de reële getallen daarentegen was een te gekunstelde methode en hoorde niet
thuis op de middelbare school.

Volgens Freudenthal was het rekenen met oneindige decimaalbreuken vanuit
wiskundig standpunt volkomen verantwoord. Een oneindige decimale breuk was
immers ook een reëel getal dat slechts bij benadering bekend was, zij het dan met
elke benadering die je ooit kon eisen. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en de-
len kon zonder bezwaar volgens de regels van de lagere school gedaan worden (mits
je zeker wist dat een decimale breuk niet geheel uit nullen bestond).

Eén punt wilde Freudenthal hier, maar ook in het onderwijs, echter niet verdoe-
zelen: ook al kon een correctie van een decimale benadering nooit meer dan twee
eenheden van de laatst bewerkte plaats te boven gaan, dit betekende niet dat de
voorlaatste plaats “door het vlakgom gespaard” bleef. Immers, bij een getal dat op
een lange rij negens uitging, kon een kleine fout de hele decimaalbreukontwikke-
ling omver werpen. Doordat het getallencontinuüm niet discreet ontbonden kon
worden, moesten verschillende decimaalbreuken van de vorm 

a0, a1 ... an999 ...    en       a0, a1 a2 ... (an + 1)000 ...

met elkaar geïdentificeerd worden. Toch vroeg Freudenthal zich af of het nodig
was, het naïeve geloof van de leerlingen in (het rekenen met) decimaalbreuken aan
het wankelen te brengen: 

Theorieën, zoals die der reële getallen, die uitgevonden zijn, om aan een critiek het
hoofd te bieden, kunnen alleen dan door een leerling goed worden begrepen, wanneer
van te voren [sic] dezelfde critische houding in hem wakker wordt geroepen, waaraan
de theorie haar oorsprong dankt. Ook als de leerling hiervoor toegankelijk is, blijft de
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vraag naar het nut ervan nog open. Dat neemt niet weg, dat men wel in het onderwijs
het feit mag vermelden, dat een reëel getal twee verschillende decimaalbreuk-ontwik-
kelingen kan bezitten.147

Er hoefde volgens Freudenthal dus niet koste wat kost aan de hogere wiskunde ver-
antwoording afgelegd te worden in het wiskundeonderwijs. Dergelijke didactische
‘compromissen’ met betrekking tot de hogere theorie waren aanvaardbaar, als ze
een pedagogische gegronde reden hadden.

Freudenthal vervolgde zijn voordracht door te stellen, dat de methoden van het
middelbaar en hoger onderwijs in elkaars verlengden horen te liggen: “dit ten gerie-
ve van de jongen, die gaat studeren, en van de doctorandus, die gaat onderwij-
zen”.148 Hij liet vervolgens zien dat, door de op de middelbare school gebruikte taal
aan die van de moderne wiskunde aan te passen, uit de hier geschetste naïeve me-
thode op een logische manier tot de hogere wiskunde (de definitie van het reële ge-
tal als klasse van equivalente fundamentaalrijen van rationale getallen) kon worden
gekomen. 

Naast deze analytische visie op het getalbegrip, presenteerde hij ook een alge-
braïsche. De werkwijze van de schoolwiskunde was volgens Freudenthal over het
algemeen formeel algebraïsch. Dat wilde zeggen, de leerling zag termen als √2
slechts als symbool waarmee je zo rekende dat zijn kwadraat twee was. Het feit dat
√2 een grootte had, kon dan verwaarloosd worden. Freudenthal vermoedde zelfs,
dat de vereiste routine in de aan te leren bewerkingen juist door dit kunnen-verge-
ten van minder formele elementen kon worden verkregen.

Of deze instelling op de middelbare school de juiste was, moest wederom vanuit
hoger standpunt bepaald worden. Freudenthal liet zien dat dit naïeve, formele re-
kenen een goede voorbereiding was op de formele methoden zoals die er meer in de
wiskunde waren (vergelijk dit geval met de formele opvatting van oplossingen van
algebraïsche vergelijkingen zoals gebruikt in de theorie der lichamen) en tevens ge-
zien vanuit een hoger standpunt van exactheid geheel verantwoord was.

Op deze formele manier zou je op de middelbare school ook reeds de complexe
getallen in kunnen voeren. Hier was Freudenthal echter op tegen: 

Wil de leerling er de zin van vatten, dan zou men eerst zijn naïeve vertrouwen in de
onfeilbaarheid van de formele methoden grondig moeten doorzeven – met misschien
als gevolg, dat hij het geloof niet alleen verliest in i maar ook nog in √2 verliest. Zon-
der deze critische houding is de waarde van al die finesses op zijn minst problema-
tisch. Waarom zou men ook in het schoolonderwijs hoger eisen van exactheid stellen,
wanneer men de imaginaire getallen invoert, dan bij het invoeren der gehele getallen,
der gebroken getallen, der worteluitdrukkingen en der reële getallen? 149
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Tot slot vatte Freudenthal zijn boodschap aan de wiskundeleraren nog eens krach-
tig samen: 

Ik zeg u dit niet, om uw wetenschappelijk geweten in slaap te sussen. Ik wil het veel-
eer wakker schudden. Echter niet, om aan u te vragen, dat u naast een slordige school-
wiskunde ook nog een boven elke blaam verheven hogere wiskunde zoudt beoefenen.
Het doel van uw bekendheid met hogere wiskunde moet veeleer zijn, een vruchtbare
synthese te kunnen zoeken – vruchtbaar zowel ten bate van het onderwijs als ook ten
bate van de wetenschap.150

Streefkerk opende de op Freudenthals lezing volgende discussie met de vraag, in
hoeverre de leraren op deze manier op steeds modernere ontwikkelingen in de ho-
gere wiskunde moesten teruggrijpen. Waar hield het op? Freudenthal greep deze
vraag onmiddellijk aan om zijn standpunt omtrent de invulling van de lerarenoplei-
ding aan de universiteit te kunnen verkondigen. In het gezelschap van zoveel lera-
ren ontaardde dit in een levendige discussie over de lerarenopleiding.151

Freudenthals lezing vormde de ‘hoger onderwijs’-component van de drie lezin-
gen op de weekendconferentie. Hij richtte zich in zijn benadering van het wiskun-
deonderwijs dan ook op de wiskunde voor die leerlingen die in het hoger onderwijs
weer met wiskunde in aanraking zouden komen. Bunts lezing, getiteld ‘De keuze
van de leerstof bij het onderwijs in de wiskunde’, vormde de ‘onderzoeks’-compo-
nent op de conferentie. Hij benadrukte de grote lacune die er in Nederland bestond
op het gebied van (het delen van) praktijkervaringen door leraren. Er was volgens
hem nog te weinig bekend over ervaringen met leerstof in de klas om tot een defi-
nitieve keuze en invulling van het programma te kunnen komen. Pas als leraren er-
varingen uitwisselden en publiceerden om aan de hand daarvan criteria te ontwik-
kelen, konden ze met de zo verworven kennis tot een doordachte invulling van het
wiskundeonderwijs komen.152

Van Hieles lezing, getiteld ‘Een poging om de richtlijnen op te stellen voor een di-
dactiek der wiskunde’, kon tenslotte worden beschouwd als de ‘praktijk’-component
van het weekend. Hij gaf in zijn betoog richtlijnen, aanwijzingen en vragen aan die bij
het totstandkomen van een praktische en verantwoorde wiskundedidactiek konden
helpen. Hierbij ging hij uit van het doel dat met het onderwijs beoogd werd en de ma-
nier waarop dit het beste en makkelijkste bij de leerling bereikt kon worden.153

Uit de diverse discussies na de lezingen bleek duidelijk hoeveel meningsverschil-
len er onder de leraren leefden. Zo was er de haast klassieke discussie tussen voor- en
tegenstanders van de axiomatische opbouw van het meetkundeonderwijs in de lage-
re klassen en een discussie over de kwestie in hoeverre het kwaad kon, de leerling iets
tegen zijn wil te laten leren.154 Ook Freudenthal, voorstander van de afschaffing van
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de beschrijvende meetkunde op de hbs, en Wansink, fervent voorstander van hand-
having van dit vak, raakten hierover nog verwikkeld in een publiekelijke discussie.155

Hoe divers en gemêleerd het deelnemerspubliek ook mocht zijn, de goede sfeer
onder de deelnemers leed hier niet onder. Ter illustratie van die sfeer stond in het
verslag van het weekend in Vernieuwing: 

’s Avonds speelden de heren Leujes en Reckendorf een duo voor viool en altviool van
Mozart. Later samen met Dr van Tol een trio van Telemann voor piano, viool en altvi-
ool. Het was een bewijs van de hechte band onder de deelnemers, dat deze heren, die el-
kaar nooit eerder hadden ontmoet, aan deze avond een gezellig muzikaal tintje gaven.156

Met dankzeggingen voor de goede organisatie van deze “buitengewoon geslaagde
conferentie” werd het weekend afgesloten.157

5.3.3 ‘De wiskunde voor niet-mathematische richtingen’

In navolging van het grote succes in 1948, organiseerde de werkgroep een jaar later
op 5 en 6 november wederom een weekendconferentie onder leiding van Freuden-
thal. Als centraal onderwerp voor de conferentie was dit keer gekozen voor ‘De
wiskunde voor niet-mathematische richtingen’. Naast aankondigingen in Vernieu-
wing werd de conferentie ook in Euclides aangekondigd: 

Dit onderwerp zal belicht worden van algemene, van paedagogische en van niet-ma-
thematische zijde, door de heren Dr. F. van der Blij, leraar aan het Gem. Gymnasium
te Breda, P.J. van Albada, leraar aan het Lyceum voor Montessori-onderwijs te Rot-
terdam en H.J. Struik, zenuwarts te Deventer, terwijl Prof.Dr. H. Freudenthal, even-
als verleden jaar, bereid is gevonden de algemene leiding op zich te nemen.158

De redactie van Euclides wilde dit keer echter noch de gehouden lezingen, noch een
verslag van de conferentie publiceren. Slechts een korte verwijzing naar het verslag
in Vernieuwing werd opgenomen.159 Naast dit verslag werd in Vernieuwing alleen
de voordracht van Van Albada in zijn geheel afgedrukt.160
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155 Freudenthal, ‘De algebraïsche en analytische visie op het getalbegrip in de elementaire wiskunde’, Eu-
clides 24 (1948) 106-121, aldaar 121.

156 ‘Weekend-conferentie uitgaande van de Wiskunde Werkgroep der wvo’, Vernieuwing van Opvoeding
en Onderwijs 7 (1948) 134-136, aldaar 135.

157 Ibid., 136.
158 Aankondiging in: Euclides 25 (1949) 36. Van der Blij zou in de jaren vijftig als vervanger van Bockwin-

kel naar Utrecht komen.
159 ‘Tweede conferentieweekend uitgaande van de wiskunde werkgroep der wvo’, Euclides 25 (1950) 172.

Streefkerk, redacteur van Euclides, wilde in eerste instantie niet meer dat de ww in Euclides publiceer-
de. Hij kwam hier later op terug en deelde Jacobs mee, met Wijdenes over een eventueel opnemen van
een kort verslag te spreken. Van Albada’s voordracht zou uiteindelijk pas drie jaar later als enige van
de voordrachten in Euclides verschijnen: P.J. van Albada, ‘De wiskunde voor de niet-mathematische
richtingen’, Euclides 28 (1952) 1-11. Zie ook de correspondentie tussen Freudenthal en Jacobs, 11 no-
vember 1949; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 42.

160 ‘Tweede conferentie-weekend, georganiseerd door de wiskunde werkgroep’, Vernieuwing van Op-
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Ook deze conferentie werd een succes: 50 deelnemers kwamen naar het Maar-
ten-Maartenshuis te Doorn. Anders dan tijdens het vorige weekend lag het accent
van de lezingen en discussies minder op het wiskundeonderwijs. Zo had Van der
Blij het in zijn lezing ‘Wiskunde in de cultuur’ over de samenhang en strijd van wis-
kunde en religie in de cosmologie. Struik behandelde in zijn lezing ‘De waarde van
de wiskunde voor de niet-mathematicus’ zijn methode waarbij hij met wiskundige
figuren inzichten op ander terrein duidelijk kon maken. Van Albada (1905-1997),
ww-lid van het eerste uur, ging in zijn voordracht ‘De wiskunde voor niet mathe-
matische richtingen’ als enige in op de situatie in het onderwijs. Hij hekelde de
eindexamendressuur, die aan de inhoud van de leerstof jaarlijks een nieuwe lading
nutteloze puzzel-sommen toevoegde waarop de volgende eindexamenklas weer ge-
traind moest worden. Hij pleitte er in de onderbouw voor, het accent bij de keuze
van de leerstof op de behoeften van de leerling te leggen. Daarbij moest in de gaten
gehouden wat voor welke leeftijd van de leerlingen psychologisch het beste was. In
de bovenbouw kwam het accent dan meer op de behoeften van de maatschappij te
liggen. Voor de α- of a-richting zou dit bijvoorbeeld de invoering van statistiek in
het programma kunnen betekenen. Vervolgens vertelde Van Albada over zijn posi-
tieve ervaringen met wiskundeonderwijs op een Montessori-lyceum.161

In de discussie die op zijn lezing volgde stelde Freudenthal voor, drie categorieën
leerlingen te onderscheiden: zij die eigenlijk een volledige wiskundeopleiding zou-
den moeten hebben, zij voor wie de wiskunde zeker praktische waarde had en voor
wie de algebra het belangrijkste was en degenen die alleen wiskunde studeerden om
de culturele waarde. De moeilijkheid zat in het tijdig vaststellen van de voor de leer-
ling juiste richting.162 Een ‘wiskundeloos’ middelbaar onderwijs zoals hij dat in zijn
lezing ‘Opvoeding tot denken’ nog voorstelde, noemde hij hier niet meer. De drie
jaar ww-bijeenkomsten die hij nu bijgewoond had, hadden hem wellicht overtuigd
van de mogelijkheid van ‘wiskunde voor allen’.

5.3.4 De wiskunde werkgroep van Freudenthal

In 1987 schreef Freudenthal zich niets meer van zijn eerste jaren bij de wiskunde
werkgroep te herinneren: 

Mogelijk was de eerste bijeenkomst die ik bijwoonde die op 11 januari 1947 in het
Montessorilyceum in de Lairessestraat in Amsterdam (ik woonde toen nog in die
stad), maar ik herinner me er niets van, evenmin als van de bijeenkomsten daarna.163
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voeding en Onderwijs 8 (1949) 174-176; P.J. van Albada, ‘De wiskunde voor niet mathematische rich-
tingen’, Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs 8 (1949) 154-159.

161 P.J. van Albada, ‘De wiskunde voor niet mathematische richtingen’, Vernieuwing van Opvoeding en
Onderwijs 8 (1949) 154-159.

162 ‘Tweede conferentie-weekend, georganiseerd door de wiskunde werkgroep’, Vernieuwing van Op-
voeding en Onderwijs 8 (1949) 174-176.

163 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 343.
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Toch moest hij een actieve rol binnen de werkgroep hebben gespeeld. Uit de ver-
slagen van de weekendconferenties bleek hij telkens de algemene leiding op zich te
hebben genomen. Ook aarzelde hij niet om zich te mengen in de discussies: haast
in elk discussie-verslag werd zijn naam genoemd. Als professor werd hij gevraagd
de leerstof van ‘hoger standpunt uit’ te belichten tijdens de eerste conferentie. Dat
hij ook binnen de sfeer van de ww-bijeenkomsten respect en aanzien genoot, bleek
wel uit Van Hieles herinneringen aan het commissiewerk.

De combinatie van zijn enthousiaste inzet voor de goede zaak, zijn op vernieu-
wing ingestelde persoonlijkheid en het aanzien dat hij als wetenschapper genoot,
zullen ervoor gezorgd hebben dat Freudenthal in februari 1950 de taak van Janssen
als voorzitter van de ww overnam.164 Deze geruisloze overdracht markeerde voor
Freudenthal het begin van een periode waarin wiskundeonderwijs op de middelba-
re school een prominente plaats binnen Freudenthals interesses en werkzaamheden
zou gaan innemen.165 Het tijdperk waarin de ww bekend zou worden als ‘de Wis-
kunde-Werkgroep van Freudenthal’ was hiermee aangebroken.166
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164 Jacobs aan Freudenthal, 27 feb 1950; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 42; Wansink, ‘De Wis-
kunde-Werkgroep van de w.v.o.’, Euclides 28 (1953) 197-205, aldaar 199.

165 Vanaf 1950 werd (kritiek op) het wiskundeonderwijs ook een terugkerend onderwerp in Freudenthals
artikelen in De Groene Amsterdammer. Voorbeelden zijn: ‘Zwaardere eindexamens?’ (23 september
1950); ‘Practische rekenkunde’ (24 oktober 1950); ‘En nu ...de wiskunde’ (2 december 1950); ‘De im-
populariteit der wiskunde’ (datum onbekend); ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nrs. 1435, 1436,
1439, 491.

166 Morsch, Met de moed van de hoop 222.
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