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Spreken in het openbaar ging Freudenthal gemakkelijk af.2 Hij moest wel een heel
gegronde reden hebben, wilde hij niet op een uitnodiging ingaan om voor een ver-
eniging of organisatie zijn mening en ideeën te verkondigen. Midden jaren vijftig
zorgden deze talloze voordrachten, lezingen en bijbehorende publicaties er niet al-
leen voor dat Freudenthal bekend kwam te staan als een wiskundige met een meer
dan gemiddelde interesse voor onderwijs- en opvoedkundige zaken, maar tevens
dat hij geleidelijk aan als een zekere autoriteit op dat gebied gezien werd.

Dit ging niet van de ene op de andere dag. Het was ook niet alleen Freudenthals
eigen activiteiten die dat bewerkstelligde: hij had daarbij het tij mee. Direct na de
oorlog was in Nederland de geest tot vernieuwing het grootst. Begin jaren vijftig
was alles weer min of meer in vertrouwde banen gekomen. Ook binnen de wiskun-
de was dat het geval: de oprichting van het Mathematisch Centrum was er een voor-
beeld van. In het wiskundeonderwijs ging het wat behoedzamer. Vijf jaar na de be-
vrijding drong langzaam maar zeker ook daar het besef door, dat veranderingen on-
vermijdelijk waren en wonnen vernieuwende ideeën terrein. Freudenthal was
hoopvol gestemd over deze vernieuwingen: 

Ik heb de indruk, dat er in geen vak zoveel aan paedagogiek en didactiek wordt ge-
daan als in het onze. Wanneer ik b.v. zie, hoe in de werkgroep-wiskunde van de Werk-
gemeenschap voor Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs maand aan maand
soms hele zondagen over de problemen van het wiskundeonderwijs wordt gediscus-
sieerd, door een groot aantal leden, die daar lange reizen voor over hebben, dan voel
ik me elke keer gesterkt in de overtuiging, dat we de goede kant op gaan. Want het be-
sef, dat er veel te verbeteren valt, is er, en de voorstellen dienomtrent zijn zeer con-
creet. De tirades over de heerlijke wiskunde, waarmee je zo prachtig het verstand kunt

1 Jansen, Vess, ‘Hans Freudenthal, tussen de bergen en de zee’, Ballonnen en brood. Utrechtse portret-
ten 101-107, aldaar 106.

2 Bij het samenstellen van deze en volgende paragrafen zijn gegevens ontleend aan de volgende werken:
Van Berkel, Dijksterhuis; Freudenthal, Schrijf dat op, Hans; De Moor, Van vormleer naar realistische
meetkunde; Wansink, Didactische oriëntatie voor wiskundeleraren. Delen i, ii, iii en de jaargangen Eu-
clides 26-32 (1950-1957).

Hoofdstuk 6

Van roepende aan de zijlijn naar autoriteit

Ik heb het altijd leuk gevonden om tot een gehoor te spreken; een college, een voor-
dracht, een tafelspeech, leuke dingen. Ik kom als een acteur over, hè? 

Hans Freudenthal in ‘Hans Freudenthal, tussen de bergen en de zee’, 19861
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scholen, zijn verstomd, sinds de wiskunde eenvoudig een bittere noodzaak is geble-
ken, en juist die onderdelen van het programma, die lange tijd beschouwd werden als
tuchtmiddel, om jeugdige hersenen in te plooien, worden nu het scherpst gecriti-
seerd.3

De activiteiten van de ww werden nu ook door steeds meer leraren serieus genomen,
iets dat alleen al bleek uit de grote opkomst van leraren en vertegenwoordigers uit het
onderwijs op de jaarlijkse weekendconferenties. In de loop van de jaren vijftig publi-
ceerden met grote regelmaat leden van de werkgroep in Euclides en steeds meer leden
van de voorheen toch wat meer behoudende lerarenverenigingen wimecos en liwe-
nagel werden lid van de werkgroep. Was de ww in 1946 begonnen met slechts 20 le-
den, in 1953 waren dit er al 128.4 Zo veranderde de Wiskunde Werkgroep in de jaren
vijftig van een revolutionair, en daardoor enigszins elitair, clubje tot een gerespecteer-
de en gewaardeerde partij in de discussie omtrent de vernieuwingen in het wiskun-
deonderwijs, met zelfs vanaf 1952 een eigen maandelijks mededelingenblad.

Ook de leden van de werkgroep beschouwden zichzelf niet langer als eenzame
vechters voor vernieuwing. Freudenthal schreef in een verslag ‘Onderwijsvernieu-
wers bijeen’, over een onderwijsvernieuwersweekend dat was georganiseerd door
een aantal werkgroepen van de wvo: 

Met de “onderwijsvernieuwers” in het opschrift heb ik nu niet alleen de w.v.o.-leden
bedoeld – het zou aanmatigend zijn, deze titel voor hen te reserveren. Overal in den
lande gist het in het onderwijs. Nieuwe wegen worden gezocht, verkend en begaan.
Een grote lijn begint zich af te tekenen. Vaak ontbreekt nog het contact tussen voor-
trekkers, die het in dezelfde richting zoeken. De Amersfoortse conferentie leek dan
ook soms op een jaarbeurs voor onderwijsvernieuwing, druk bezocht door inspec-
teurs, vertegenwoordigers van lerarenorganisaties, rectoren, directeuren en leraren.5

De kroon op de vernieuwende initiatieven in de jaren vijftig vormde de totstandko-
ming van het nieuwe wiskundeleerplan.6 Ook al verliep de samenwerking tussen
ww en lerarenverenigingen niet altijd even soepel, toch zou er een leerplan ontstaan
waarin uiteindelijk alle partijen zich konden vinden.

In de jaren vijftig publiceerde Freudenthal met steeds grotere regelmaat over wis-
kundeonderwijs. Verscheen er in de jaren veertig nog maar een enkel artikel op dat
gebied van zijn hand, in 1956 alleen al waren het er vijf, waarbij ook nog zijn didac-
tisch getinte artikelen in dag- en weekbladen opgeteld zouden moeten worden. Dit
aantal ging overigens niet ten koste van zijn wiskundige publicaties.

140 “elke positieve actie begint met critiek”

3 Hans Freudenthal, ‘En nu ... de wiskunde’, De Groene Amsterdammer (2 december 1950); ranh, Pa-
pers of Hans Freudenthal, inv.nr. 1439. Met die “tuchtmiddelen” had Freudenthal waarschijnlijk de
logisch-deductieve opzet van de Euclidische meetkunde op het oog.

4 Wansink, ‘De Wiskunde-Werkgroep van de w.v.o.’, Euclides 28 (1953) 197-205, aldaar 198.
5 Hans Freudenthal, ‘Onderwijsvernieuwers bijeen’, De Groene Amsterdammer (24 november 1951);

ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1453.
6 Voor een beschrijving van de totstandkoming van dit leerplan zie paragraaf 6.3.
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Dat Freudenthal door het onderwijsveld steeds meer als deskundige op het ge-
bied van het wiskundeonderwijs beschouwd werd, bleek onder meer uit het feit dat
hij in juni 1956 door de redactie van Euclides uitgenodigd werd om vaste medewer-
ker te worden. Hij ging hier “met zeer veel genoegen” op in.7 Freudenthal hechtte
veel waarde aan het goede contact dat hij juist met de lerarenverenigingen had op-
gebouwd. Zo sloeg hij een uitnodiging om te spreken voor de Nederlandse Onder-
wijzers Vereniging in dezelfde tijd af. Hij schreef liever samen te werken met de le-
rarenverenigingen, aangezien zij de meerderheid der leraren vertegenwoordigden.8

Dat ‘meerderheidsaspect’ strookte met zijn overtuiging dat het soms meer effect
had als je meewerkte (ook wanneer je het niet altijd met werkwijze en ideeën eens
was), dan door slechts ‘tegen’ te zijn en je afzijdig te houden. Ook zijn lidmaatschap
(en in 1954 voorzitterschap) van de op te richten ‘Nederlandse Onderwijscommis-

6 van roepende aan de zijlijn naar autoriteit 141

7 Correspondentie tussen de redactie van Euclides en Freudenthal, juni 1956; ranh, Hans Freudenthal
Papers, inv.nr. 29.

8 Correspondentie tussen de Nederlandse Onderwijzers Vereniging en Freudenthal; ranh, Hans Freu-
denthal Papers, inv.nr. 56. Volgens Freudenthal zou de nov zich tegen de lerarenverenigingen afzet-
ten.

Freudenthal spreekt tijdens
de opening van de ‘Booth-
straat 1c’ (1958).
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sie voor Wiskunde’ (nocw) kan in dit licht gezien worden en vormt direct een goed
voorbeeld van de erkenning van zijn deskundigheid.

Natuurlijk zou Freudenthal Freudenthal niet zijn, als hij niet ook nog geregeld
tegen wat heilige huisjes zou schoppen, zich daarmee de nodige kritiek van de zij-
de van de leraren op de hals halend. Zo veroorzaakte hij in 1952 heel wat opschud-
ding met zijn lezing over het mechanicaonderwijs en wist hij bij de leraren een teer
punt te raken bij het uiten van zijn mening over de lerarenopleiding. Niettemin liet
de eerste helft van de jaren vijftig zien hoe Freudenthal zich ontwikkelde van roe-
pende aan de zijlijn tot een autoriteit op het gebied van het wiskundeonderwijs. Een
mooie kans om zijn standpunten over dat wiskundeonderwijs eens duidelijk te for-
muleren, kreeg hij begin jaren vijftig in de brochure Kan het wiskundeonderwijs tot
de opvoeding van het denkvermogen bijdragen? 

6.1 Wiskundeonderwijs en de opvoeding van het denkvermogen

Eén van de meest bekende publicaties van de Wiskunde Werkgroep was misschien
wel de eerste, een brochure getiteld Kan het wiskundeonderwijs tot de opvoeding
van het denkvermogen bijdragen? Deze bevatte een discussie tussen mevrouw Eh-
renfest en Freudenthal over de invloed van het meetkundeonderwijs op het denk-
vermogen. Mevrouw Ehrenfest en Freudenthal kenden elkaar voornamelijk van de
bijeenkomsten van de Wiskunde Werkgroep, die ook geregeld bij haar thuis in Lei-
den gehouden werden.

Uit een veel latere brief van mevrouw Ehrenfest aan Freudenthal bleek hoe de
brochure tot stand was gekomen. Mevrouw Ehrenfest had oorspronkelijk het eer-
ste artikel geschreven, waarop Freudenthal, die het met haar beweringen niet eens
was, voorstelde haar artikel, zijn reactie en hun beider verdere antwoorden in een
gemeenschappelijke bundel uit te geven.9

Mevrouw Ehrenfest begon de discussie met een uiteenzetting, hoe het wiskun-
deonderwijs, en dan speciaal het meetkundeonderwijs, tot de opvoeding van het
denkvermogen kon bijdragen en hoe dit onderwijs eruit zou moeten zien om dat
effect te bereiken. Logisch denken was volgens haar meer dan het “foutenvrij con-
clusies trekken uit gegeven praemissen”, maar omvatte ook denk-kwaliteiten als
kunnen abstraheren en formuleren: 

De hierbij behorende denkgewoonten zijn: naar het essentiële in een gegeven situatie
zoeken (abstractievermogen)[;] zich daarvan rekenschap te geven (wat niet hetzelfde
is); te trachten dit scherp te formuleren; een zich aanbiedend antwoord op een vraag
met het gehele complex van gegevens te confronteren en nooit de totale situatie uit het
oog te verliezen (kritisch vermogen).10

142 “elke positieve actie begint met critiek”

9 Mevrouw Ehrenfest aan Freudenthal, 3 maart 1964; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 26.
10 T. Ehrenfest-Afanassjewa en H. Freudenthal, Kan het wiskundeonderwijs tot de opvoeding van het

denkvermogen bijdragen? (Purmerend 1951) 6.
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In het meeste wiskundeonderwijs werd de stof echter aangeboden als een theorie
die de leerling eenvoudig moest aanvaarden, en bestonden de oefeningen voor de
leerlingen uit de moeilijkere stellingen en toepassingen die daaruit afgeleid moesten
worden. Op deze manier oefenden de leerlingen volgens mevrouw Ehrenfest juist
geen goede leer- en denkmanieren, maar het ‘niet-denken’ door domweg de voor-
schriften van anderen te aanvaarden.

Goede denkmanieren en werkelijk begrip werden in het wiskundeonderwijs pas
aangeleerd als de leerling de gehele opbouw van de stof mocht meebeleven. Con-
tact met de praktijk bood hierbij volgens haar gelegenheid tot het oefenen in het
zelfstandige ontdekken van de essentiële elementen, wat een belangrijk onderdeel
was van het logisch (leren) denken. Onder die omstandigheden bestond er zeker
een kans, dat men door het wiskundeonderwijs het denkvermogen van de leerlin-
gen kon vergroten. Voorwaarde voor een werkelijk hoog peil van het wiskundeon-
derwijs was volgens mevrouw Ehrenfest dan wel dat de omvang van het wiskunde-
programma op de meest radicale manier verminderd werd en dat de leerlingen in
dat tempo konden werken dat ze persoonlijk nodig hadden om bij elke stap het
eigen verstand te kunnen gebruiken.

Freudenthal presenteerde zichzelf in zijn antwoord aan mevrouw Ehrenfest als
haar ‘opponent’, ook al waren er situaties denkbaar, waarin hij haar standpunt
“even beslist zou verdedigen als ik het hier aanval”.11 Er waren volgens Freudenthal
weinig redenen om de formele mathematische methode als voorbeeld van de feite-
lijk beoefende denkkunst aan te prijzen. Andere ‘goede denkgewoonten’ als het
denken in analogieën kwamen in de wiskunde volgens hem niet tot hun recht. 

Men begrijpe mij goed: ik acht het niet onmogelijk, dat men, een speciaal vak beoefe-
nende, ook opvoedt tot denken in de meer algemene zin – goed begrepen moedertaal-
onderwijs is hiervoor vooral aangewezen, omdat denken voor een groot gedeelte taal-
beheersing is; ik sluit ook de mogelijkheid van bijdragen in denkoefening van de kant
van de wiskunde geenszins uit. Maar ik vrees, dat men op drijfzand bouwt, wanneer
men de uren, die het één of ander schoolvak opeist, wil rechtvaardigen met een beroep
op de denkoefeningen, waaraan die tijd zou worden besteed.12

Ook al sloot hij het feit dat ‘leren denken door wiskundeonderwijs’ in zekere mate
mogelijk was niet uit, toch moest volgens Freudenthal de allereerste – en ook aller-
laatste – taak van het wiskundeonderwijs het onderwijzen van wiskunde zijn, waar-
bij de technische en culturele betekenis van de wiskunde de criteria vormden. ‘Le-
ren denken’ mocht niet als legitimering voor het wiskundeonderwijs dienen. Ove-
rigens was Freudenthal vol bewondering voor het soort (ideale) onderwijs dat me-
vrouw Ehrenfest voor het middelbaar onderwijs voor ogen had: een enigszins
strakke, logisch doorzichtige opbouw van de meetkunde waarbij veel van de toen-
malige ballast overboord gegooid kon worden.

6 van roepende aan de zijlijn naar autoriteit 143

11 Ibid., 12.
12 Ibid., 16.
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In haar weerwoord op Freudenthals reactie benadrukte mevrouw Ehrenfest
nogmaals waarom volgens haar alleen het wiskundeonderwijs de mogelijkheid
bood goede denkmanieren te oefenen: juist door de eenvoud van de stof was het
mogelijk dat de inspanning om die stof te begrijpen steeds met succes bekroond
kon worden. Ze verweet Freudenthal (overigens terecht) buiten het eigenlijke the-
ma van de discussie te treden wanneer hij het over de waarde van de wiskunde als
vak op zich had, iets wat mevrouw Ehrenfest heus niet ontgaan was, maar wat zij
hier verder niet aan de orde gesteld had.

Freudenthal sloot de discussie af door toe te geven dat mevrouw Ehrenfest gelijk
had: inderdaad las Freudenthal “moet” in plaats van “kan” in de titel van de discus-
sie. Maar hij deed dit volkomen gerechtvaardigd vond hij zelf. Immers: 

Wat Mw. Ehrenfest doet, is een methodiek van het wiskundeonderwijs te schetsen,
die wellicht tot het gestelde doel [het ontwikkelen van het algemene denkvermogen]
zou leiden, indien de vraag of dit doel wel bereikbaar is, van tevoren op grond van al-
gemenere overwegingen positief beantwoord zou zijn. Beantwoordt men die vraag
ontkennend, dan vervallen Mw. Ehrenfest’s argumenten.13

Hoe zeer hij ook mevrouw Ehrenfests praktische adviezen voor de inrichting van
het wiskundeonderwijs waardeerde en hoog achtte, het doel van het wiskundeon-
derwijs bleef in zijn ogen de wiskunde. En de vraag – “moet het wiskundeonder-
wijs tot de opvoeding van het denkvermogen bijdragen? ” – moest volgens Freu-
denthal inderdaad ontkennend beantwoord worden: 

“Het trachten om iets te begrijpen in plaats van een oordeel of een regel op vreemd ge-
zag te slikken” kan nergens zo goed als in de wiskunde worden beoefend – aldus Mw.
Ehrenfest. Absoluut juist – tot op ’t ogenblik, dat de kwestie van overdracht aan de
orde komt. De wiskunde kweekt deze goede gewoonte in hoge mate aan – ten bate
van de wiskunde.14

Het bestaan van de vormende waarde van de wiskunde stond of viel met het bestaan
van overdracht van in de wiskunde verkregen (denk)vaardigheden. En die over-
dracht was volgens Freudenthal juist door de (te) eenvoudige structuur en het abs-
tracte karakter van de wiskunde hooguit ten bate van ander wiskundig terrein aan-
wezig. Hij noemde het hier niet, maar waarschijnlijk baseerde hij deze overtuiging
op resultaten van het Amerikaanse onderzoek naar transfer waarover hij al eerder
sprak.15 Het argument dat de wiskunde te abstract zou zijn voor overdracht naar
denken buiten de wiskunde was overigens in de jaren dertig al door Kohnstamm
naar voren gebracht.16

144 “elke positieve actie begint met critiek”

13 Ibid., 24.
14 Ibid., 25.
15 Zie de bespreking van de voordracht ‘Opvoeding tot denken’ in paragraaf 5.1.3.
16 Ph.A. Kohnstamm, ‘De formele logica en het kinderlijke denken’, in 1934 verschenen als ‘Mededeling

2 van het Nutsseminarium’, in Paedagogische Studiën; Kohnstamm, Keur uit het didactisch werk 67-
92; Ph.A. Kohnstamm, ‘Over de “vormende waarde” der leervakken’, in 1929-1930 verschenen als
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Met het afwijzen van de vormende waarde vervielen alle argumenten van me-
vrouw Ehrenfest voor op ‘leren denken’ ingericht wiskundeonderwijs. Het afwe-
gen van tegenstrijdigheden, van de vóórs en tegens van bepaalde handelingen was
iets wat niet binnen de wiskunde geoefend werd, en, zo benadrukte Freudenthal ten
overvloede: 

Ik ben nog een keer zo uitvoerig op principiële kwesties ingegaan, om te kunnen zeg-
gen, waaròm ik het aankweken van goede denkgewoonten door middel van de wiskun-
de zo secundair acht: omdat de wiskunde hiervoor het minst aangewezen terrein is.17

En hier eindigde de discussie.
Van Hiele noemde ruim 20 jaar later de brochure als een goed voorbeeld, hoe

twee wetenschappers langs elkaar heen praatten doordat zij verzuimden hun be-
grippenveld zo te ordenen, dat de woordsymbolen die zij gebruikten dezelfde be-
tekenis hadden.18 Inderdaad praatten beide wetenschappers langs elkaar heen.
Voornamelijk was dit omdat zij niet over dezelfde stelling discussieerden, wat pas
duidelijk werd in de twee laatste bijdragen van de brochure.

Het misverstand leek uiteindelijk te ontstaan door het woordje “kan” uit de ti-
tel. Mevrouw Ehrenfest betoogde: ‘ja, het wiskundeonderwijs (en dan vooral het
meetkundeonderwijs) kan tot de opvoeding van het denkvermogen bijdragen’, en
gaf vervolgens schetsmatig aan hoe dat onderwijs er volgens haar dan uit moest
zien. Freudenthal ging in zijn beide antwoorden steeds aan de vraagstelling of het
kan voorbij en beweerde in plaats daarvan ‘nee, het wiskundeonderwijs moet niet
tot de opvoeding van het denkvermogen bijdragen’ (of het kan was alleen proefon-
dervindelijk vast te stellen en was niet erg waarschijnlijk). Het doel van wiskun-
deonderwijs was voor hem de wiskunde: 

Goed wiskundeonderwijs lijkt me op zichzelf al een zo geweldig probleem, dat ik
Mw. Ehrenfest’s vraag of dat onderwijs tot de opvoeding van het denkvermogen kan
bijdragen gevaarlijk acht, wanneer zij gesteld wordt met de bedoeling, vanuit het ant-
woord het onderwijs te beïnvloeden.19

Zo was er van een echte discussie uiteindelijk helemaal geen sprake. Wel hadden bei-
den de kans gegrepen, hun denkbeelden op de voor hen zelf meest belangwekkende
onderdelen van het wiskundeonderwijs uiteen te zetten: mevrouw Ehrenfest over de
invulling van het meetkundeonderwijs, Freudenthal over het doel en het nut van het
wiskundeonderwijs in het algemeen. Freudenthal raakte daarbij nog een diepere laag

6 van roepende aan de zijlijn naar autoriteit 145

‘Mededeling 16 van het Nutsseminarium’, in Paedagogische Studiën; Kohnstamm, Keur uit het didac-
tisch werk 1-31. Kohnstamm was er overigens wel van overtuigd dat beoefening van de wiskunde en
oude talen bij uitstek geschikt was om logisch te leren denken.

17 Ehrenfest en Freudenthal, Kan het wiskundeonderwijs tot de opvoeding van het denkvermogen bijdra-
gen? 26.

18 P.M. van Hiele, ‘Freudenthal en de didaktiek der wiskunde’, Euclides 51 (1975) 8-10.
19 Ehrenfest en Freudenthal, Kan het wiskundeonderwijs tot de opvoeding van het denkvermogen bijdra-

gen? 24.
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in de discussie, door de vanzelfsprekendheid van het bestaan van de vormende waar-
de aan de orde te stellen, en – nog belangrijker – zich daarbij af te vragen, wat nou
die vormende waarde van het wiskundeonderwijs daadwerkelijk inhield.

Stonden mevrouw Ehrenfest en Dijksterhuis c.s. in de discussie uit 1924, waarin
het ging om een eventuele aanschouwelijke inleiding van het meetkundeonderwijs,
als opponenten tegenover elkaar, beiden gingen wel altijd met dezelfde vanzelfspre-
kendheid uit van de vormende waarde van het wiskundeonderwijs. Freudenthal,
die zich juist goed in mevrouw Ehrenfests invulling van het wiskundeonderwijs
kon vinden, stelde deze vanzelfsprekendheid aan de kaak en plaatste zich daarmee
tegenover beide andere ‘kampen’. Hij stond daarin nog het dichtst bij Van Dantzig,
die ook het argument van de vormende waarde van de wiskunde afwees. Van Dant-
zig legde daarbij echter de nadruk op het argument van het maatschappelijk nut van
de wiskunde, terwijl Freudenthal in de discussie met mevrouw Ehrenfest daar ner-
gens over uitweidde. Wel stipte hij kort de ‘technische betekenis’ van de wiskunde
als argument voor het onderwijs aan.

In de nadruk die hij in deze discussie legde op het ontbreken van een weten-
schappelijke onderbouwing van de vermeende vormende waarde leek Freudenthals
standpunt nog het meest op dat van Kohnstamm. Kohnstamm was in vergelijking
met Freudenthal echter minder nadrukkelijk in het uiten van zijn twijfel over het
bestaan van de vormende waarde waar het de wiskunde betrof. Hij hield – meer dan
Freudenthal in deze discussie – altijd een zekere slag om de arm in zijn uitspraken
over de vormende waarde en achtte het wiskundeonderwijs in ieder geval voor het
logisch leren denken bij uitstek geschikt.20

H. Streefkerk, wiskundeleraar en redacteur van Euclides, schreef een lovende re-
censie over de brochure in zijn tijdschrift, waarin hij zich aan de kant van Freuden-
thal schaarde, maar ook veel nuttigs in de teksten van mevrouw Ehrenfest vond. Hij
beval de brochure dan ook van harte bij de lezers aan en hoopte, dat “vele wiskun-
deleraren zich de luttele aanschaffingsprijs getroosten; het gaat om het belang van
onze leerlingen”.21 In een brief aan Freudenthal, nog voor het verschijnen van deze
recensie, schreef hij over de brochure: 

De laatste 3 bladzijden van het boekje zijn de beste en de aardigste [dit is de slotreac-
tie van Freudenthal]. Mevrouw Ehrenfest heeft geen idee van de koeien, uilen, scha-
pen, ganzen en ezels die onze klassen bevolken. Het door haar bedoelde – inderdaad
ideale – onderwijs kàn, bij de huidige samenstelling van de schoolbevolking en de
klassen, zeker in de eerste 3 à 4 klassen niet gegeven worden. Dat zou hoogstens in
klas 5 gaan, als klas 5 geen examenklas was.22
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20 De parallellen tussen de denkbeelden van Freudenthal en Kohnstamm kwamen duidelijk naar voren in
Kohnstamms artikel dat hij schreef naar aanleiding van een voordracht uit 1938; ‘De verhouding der
anorganische natuurwetenschappen onderling en tot de wiskunde uit didaktisch oogpunt’, in: Kohn-
stamm, Keur uit het didactisch werk, aldaar 376-390.

21 H. Streefkerk, ‘Kan het wiskundeonderwijs tot de opvoeding van het denkvermogen bijdragen?’, Eu-
clides 27 (1951) 57-59, aldaar 59.

22 Streefkerk aan Freudenthal, 27 april 1951; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 73.
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Erg verrassend was deze bijval van iemand uit de Euclides-lerarenhoek niet echt:
Streefkerk had in 1945 in Euclides al een artikel geschreven over de overladenheid
en onuitvoerbaarheid van het toenmalige hbs-leerplan en voerde sinds enige jaren
een regelmatige correspondentie met Freudenthal over allerhande onderwerpen uit
de wiskundedidactiek in het algemeen en als Euclides-redacteur over de inhoud van
de twee korte artikeltjes over hbs-examenopgaven die Freudenthal voor Euclides
schreef in het bijzonder.23 Ook kenden ze elkaar van de bijeenkomsten van de Wis-
kunde Werkgroep.

Toch was deze recensie in Euclides een voorzichtig begin van weerklank en er-
kenning onder leraren voor Freudenthals ideeën en uitspraken. Natuurlijk klonken
er nog steeds geluiden vóór het argument ‘vormende waarde’ bij de keuze van de
leerstof. Zo schreef Wansink, die met zijn vaak wat gematigde houding wellicht be-
ter de gemiddelde leraar vertegenwoordigde, in een brief aan Freudenthal over de
brochure: 

Ik ben het met U eens dat geen leerstof alleen terwille van de opvoeding van het denk-
vermogen een plaats op de roosters verdient. Daartegenover zou ik leerstof (onver-
schillig voor welk theoretisch vak ook) die op eigen gebied, in een zekere omgeving
van de behandelde leerstof, niet tot beter denken zou voeren, van de roosters willen
verwijderen.24

Drie jaar later kwam Freudenthal nogmaals terug op de met mevrouw Ehrenfest ge-
voerde discussie. In het Duitse Archimedes. Anregungen und Aufgaben für Lehrer,
Schüler und Freunde der Mathematik zette hij, in een reactie op het in hetzelfde tijd-
schrift afgedrukte artikel van mevrouw Ehrenfest, nogmaals zijn standpunt uiteen: 

Mein Kriterium für guten Mathematikunterricht ist, ob er als Mathematikunterricht
etwas tauge, ob sie [de leerlingen] den Kulturwert begreifen, ob die Mathematik ih-
nen spaß macht.25

Tot slot benadrukte hij nogmaals de misvatting dat wiskunde door zijn eenvoud
een goed oefenterrein voor het denken zou vormen, want: 

Denken lernt man nicht im Einklang, sondern im Widerspruch.26

Om het denkvermogen te ontwikkelen was het leren afwegen van argumenten in
een zee van ‘voors’ en ‘tegens’ nodig: “Widerspruch”, dat volgens Freudenthal ken-
merkend was voor een democratische structuur. De wiskunde, waar alles rechttoe
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23 Correspondentie tussen Streefkerk en Freudenthal, 1948-1951. In deze artikeltjes, getiteld ‘De dwars-
kijker’, behandelde Freudenthal kort een examenopgave en de soorten fouten die leerlingen erbij
maakten; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 73; Hans Freudenthal, ‘De dwarskijker i’, Euclides
26 (1951) 245-251; Hans Freudenthal, ‘De dwarskijker ii’, Euclides 28 (1952) 58-62.

24 Wansink aan Freudenthal, 29 april 1951; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 82.
25 Hans Freudenthal, ‘Erziehung des Denkvermögens’, Archimedes 6 (1954) 87-89, aldaar 88; ranh,

Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 787.
26 Ibid.
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rechtaan bewijsbaar en overzichtelijk was, droeg aan de ontwikkeling van dergelij-
ke denkmethoden niets bij.

In Freudenthals opvattingen over de opvoeding van het denkvermogen, en dan
met name de rol die de wiskunde daarin zou kunnen spelen, lijkt in deze jaren wei-
nig te veranderen. Zoals al eerder in ‘Rekendidaktiek’ (1944) en ‘Opvoeding tot
denken’ (1945) bleef hij vasthouden aan de overtuiging, dat juist door zijn eenvou-
dige, doorzichtige structuur de wiskunde geen goed onderwerp vormde voor het
leren denken en dat er hoogstwaarschijnlijk dan ook geen transfer of vormende
waarde van dergelijk onderwijs naar andere gebieden buiten de wiskunde te ver-
wachten viel.27 Ook zag hij om dit eventueel te bereiken nog steeds meer heil in het
(moeder)taalonderwijs, mits dit inderdaad taalonderwijs was, en geen taalanalyse of
vermomde taalwetenschap.28

Deze laatste ‘mits’ was een toevoeging, die Freudenthal hoogstwaarschijnlijk ge-
daan had sinds hij via het onderwijs van zijn kinderen geregeld de praktijk van dat
taalonderwijs aan den lijve ondervond. Zo schreef hij in De Groene Amsterdammer
regelmatig over het onderwijs van zijn kinderen. In het stuk ‘Mevrouw, ze groeien
ook zo hard!’ hekelde hij de neiging op school de leerstof ‘op de groei’ te kiezen.
Grammatica op de lagere school onderwijzen omwille van de vreemde talen van de
middelbare school was volgens Freudenthal het paard achter de wagen spannen:
eerst wetenschap (de grammatica) en dan pas de taal leren, terwijl er bij kinderen op
die leeftijd nog helemaal geen belangstelling of begrip voor de zin van grammatica
was.29 Drie weken later hekelde hij de woordjes-dril-methode die een van zijn
zoons voor zijn moedertaalonderwijs moest toepassen.30 Dat hij zich hiermee op
glad ijs bevond, bleek wel uit de stapel reacties die De Groene Amsterdammer op
dit artikel ontving, veelal van leraren die zich door een ‘leek’ in hun deskundigheid
aangetast voelden.

Dat hij zich niet veel aantrok van dergelijke kritiek bleek uit zijn brief aan de na-
tuurkundige R.A.J. Bosschart, waarin Freudenthal schreef over het onderwijs op de
lagere school: 

Ik weet niet, of men het kind op de lagere school beslist in contact moet brengen met
enige wetenschap. Mocht het zo zijn, dan zou ik onder de natuurwetenschappen de
biologie beslist prefereren. Maar de gekkenhuis-wetenschap van het lijdend voorwerp
hoort in het lager onderwijs zeker niet thuis. Ieder [sic] psycholoog weet, dat een kind
op die leeftijd niet vatbaar is voor taalanalyse [...] Het is een oude hobby van mij, en
ik heb er herhaaldelijk over geschreven: dat taalwetenschap niet hetzelfde is als taal,
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27 Zie ook: Hans Freudenthal, ‘Rekendidaktiek’ 101-102; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 465.
28 Hans Freudenthal, ‘Opvoeding van het denkvermogen? Antwoord aan Mw. Ehrenfest’, in: Ehrenfest

en Freudenthal, Kan het wiskundeonderwijs tot de opvoeding van het denkvermogen bijdragen? 12-
18, aldaar 15-16.

29 Hans Freudenthal, ‘Mevrouw, ze groeien ook zo hard!’, De Groene Amsterdammer (4 aug 1951);
ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1447.

30 Hans Freudenthal, ‘Weet u wat een escalator is?’, De Groene Amsterdammer (25 augustus 1951);
ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1448.
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jaartallen niet hetzelfde als geschiedwetenschap, encyclopedie-materiaal niet hetzelf-
de als aardrijkskunde. Maar helaas elke keer, dat ik het lijdend voorwerp of het jaar-
tal 1296 of de rivierklei aanraak, gaan de mensen in hun heilige huisjes voor veront-
waardiging door het dak. De werels [sic] zou ten gronde kunnen gaan, als hun kinde-
ren iets verstandigers leerden dan zijzelf.31

Hij noemde het taalonderwijs in zijn artikelen als een onderdeel van het onderwijs
dat met zo mogelijk nog grotere problemen kampte dan het wiskundeonderwijs.32

Maar hij zou zich toch vooral blijven concentreren op de problemen van het wis-
kundeonderwijs.

6.2 Een lijk onder de vloer: het mechanicaonderwijs

“Het laatste woord over de mechanica als leervak op de middelbare school is blijk-
baar nog niet gesproken”, zo eindigde Dijksterhuis in 1930 zijn artikel in Euclides.33

Hij sloot hiermee enkele jaren van discussies over het vak mechanica af, die zich tus-
sen het wiskundige kamp en het natuurkundige kamp in de jaren twintig hadden af-
gespeeld. In die discussies ging het tussen de voorstanders van een logisch-deductief
opgebouwde mechanica (waar het merendeel van de wiskundeleraren voor pleitte),
en die van een meer op experimentele basis behandelde mechanica, die aan zou slui-
ten bij de methode van het natuurkundeonderwijs.34 Ook toen de mechanica in 1929
weer een zelfstandig vak werd, was overeenstemming over de gewenste aanpak (em-
pirisch of deductief? ) van het mechanicaonderwijs nog lang niet bereikt.

In de erop volgende jaren was het mechanicaonderwijs nauwelijks meer onder-
werp van discussie, totdat in november 1952 Freudenthal het onderwerp op zijn
eigen directe manier weer oprakelde. Hij deed dit in zijn voordracht op de week-
endconferentie van de Werkgroepen Wiskunde en Natuurkunde van de wvo in De
Tempel te Rotterdam. Zijn aanleiding was simpel en concreet: zijn oudste zoon was
op school aan de mechanica toegekomen. Freudenthal, die niet eerder met het me-
chanicaonderwijs in aanraking was gekomen, schrok van wat hij zag, en citeerde
Dante om zijn gevoel te omschrijven: 

Toen ik de levensweg had half voltooid, hervond ik me in een donker woud ver-
dwaald.35
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31 Freudenthal aan R.A.J. Bosschart, 25 augustus 1955; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 12.
32 Zie bijvoorbeeld ook: Hans Freudenthal, ‘Traditie en opvoeding’, Rekenschap 3 (1957) 95-103, aldaar

101.
33 E.J. Dijksterhuis, ‘Opmerkingen over het onderwijs in mechanica als onderdeel der physica’, Euclides

7 (1930/31) 76-94, aldaar 94.
34 Zie voor de discussie over het vak mechanica in het interbellum paragraaf 2.2.3.
35 Hans Freudenthal, ‘Het mechanica-vraagstuk’, in: Nieuwe wegen bij het onderwijs in de wiskunde en

de natuurwetenschappen (Purmerend 1952) 22-43, aldaar 22. Het citaat is afkomstig uit het dichtwerk
‘Divina Commedia’ van Dante Alighieri, 1300. Het “donkere woud” staat in dit werk symbool voor
een kwellende levensfase.
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Hij verweet zichzelf dat hij, als iemand die belang stelde in opvoeding en onderwijs,
niet eerder bij dit vak en zijn problematiek betrokken was geweest en hij voelde
zich “als iemand, die jarenlang éénzelfde kamer bewoont en ineens tot de ontdek-
king komt, dat onder de vloer een lijk is weggestopt”.36

Zoals van Freudenthal te verwachten viel, had hij zich vervolgens op een gron-
dige ontleding van dit ‘lijk’ gestort en vergastte hij zijn gehoor op zijn bevindingen.
In een voetnoot van de gedrukte versie van deze voordracht verantwoordde hij
eerst nog de gevolgde methode.

Volgens Freudenthal waren bij een dergelijk onderzoek naar een schoolvak exa-
menvraagstukken en leerboeken de enige wetenschappelijk verantwoorde bronnen.
De op die manier verkregen informatie was statistische informatie, en de conclusies
die hij uit deze informatie trok waren dan ook statistische conclusies. Zo dekte
Freudenthal zich bij voorbaat al in tegen eventuele critici die hem ‘generalisatie’
zouden kunnen verwijten, want hij generaliseerde net zo erg als “iemand, die uit
statistisch materiaal bijvoorbeeld afleidt, dat de gemiddelde volwassene Nederlan-
der 1.64 m lang is, en die men zou verwijten, dat hij allen, die langer of korter zijn,
verwaarloost”.37 Hiermee liet hij natuurlijk indirect wel blijken, de nodige kritiek
op zijn conclusies te verwachten. En begrijpelijk was dat wel, want Freudenthals
conclusies waren niet mals.

Zijn eerste bezwaar tegen het mechanicaonderwijs was dat het niets meer met het
oorspronkelijke doel (het onderwijzen van toegepaste wiskunde) te maken had. 

Met ontsteltenis leest men tegenwoordig ontboezemingen van wiskundigen, waarin
de wiskunde gezuiverd wordt van de smaad, haar aangedaan door natuurkundigen en
technici, die de euvele moed bezaten haar toe te passen. Het lijkt, of men in het gevlij
wil komen bij de beoefenaren der geesteswetenschappen, zo spant men zich in om aan
te tonen, dat ook de wiskunde een wetenschap van de geest is en niet van de verach-
telijke stof.38

Het ideaal in het interbellum, zoals ook verwoord in het leerplan-Beth-Dijkster-
huis, was de mechanica als axiomatische wetenschap te onderwijzen met als doel
“taalanalyse en inleiding in een rationalistische natuurfilosofie en wetenschapsge-
schiedenis”.39 De praktijk in de vorm van leerboeken liet echter iets anders zien.

Freudenthal besprak vervolgens twee leerboeken, Beginselen der theoretische
mechanica van Schogt (waarvan Freudenthal niet wist of het ooit in het m.o. ge-
bruikt was) en Mechanica voor het m.o. van H.J.E. Beth en P.J. van Loo. Over geen
van beide was hij erg te spreken. Beide boeken spiegelden de leraar en de leerling
een exactheid voor die ver te zoeken was. Van de empirische achtergrond van het
vak was niets overgebleven. Daarnaast vond Freudenthal vooral het boek van Beth
(ondanks “de anders zo voortreffelijke productie van Beth”) moeilijk te volgen.40
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36 Ibid., 22.
37 Ibid., 23.
38 Ibid., 26.
39 Ibid., 26.
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Zijn kritiek ging niet zozeer in op de gevolgde didactiek, maar meer op de onvolle-
digheid, slordigheid, en het moeilijke taalgebruik van de auteurs. Zijn conclusie
luidde dan ook: 

Ik zou beide boeken niet ‘slecht’, maar ‘zeer slecht’, noemen, indien ik de auteurs kon
verwijten, dat ze verzuimd hadden, betere voorbeelden na te volgen.41

Want veel betere voorbeelden waren er niet. Andere leerboeken waren zo mogelijk
nog slechter. Een van de ergste kwalen vond Freudenthal de definieerzucht die het
mechanicaonderwijs aankweekte. Met tal van voorbeelden uit diverse leerboeken
illustreerde hij deze ‘mechanica-stijl’: 

Men kan de eenvoudigste begrippen nu eenmaal niet tot nog eenvoudigere herleiden,
maar wel als het moet, tot ingewikkeldere. Van deze mogelijkheid wordt gretig ge-
bruik gemaakt:
Wanneer twee lichamen zich zo ten opzichte van elkaar bewegen, dat zij op een gege-
ven ogenblik met elkaar in aanraking komen, dan zegt men, dat zij op dat ogenblik
tegen elkaar botsen.42

Freudenthal zag maar één oplossing als we de klachten over het gebrekkige uit-
drukkingsvermogen van de leerlingen wilden doen verstommen en die oplossing
was het afschaffen van het mechanicaonderwijs, “de perfecte leerschool van slor-
digheid”.43 Het hele mechanicaonderwijs was nog steeds niet meer dan een verwar-
de theorie, waarvan het einddoel was “dwaze examenvraagstukken op te lossen, ge-
steld door mensen, die er geen notie van hebben, wat in 90 jaren in de verhouding
tussen de wiskunde en haar toepassingen is gewijzigd”.44

Er bestond één goed boek. Het boek van Wansink, Mechanica voor het m.o., was
volgens Freudenthal misschien wel het beste, dat ooit in die geest geschreven zou
kunnen worden: overzichtelijk, helder, sober, beknopt, goed van stijl en didactiek,
zakelijk, logisch zuiver, met overleg gekozen vraagstukken, geen examensommen,
en soms ook wat contact met de fysische realiteit. Het bestaan van dit boek zou een
reden kunnen zijn, de moed niet op te geven en het vak in stand te houden.

Echter: het vak zelf deugde ook van geen kant, zelfs als het op zijn best werd on-
derwezen. Twee stellingen poneerde en onderbouwde Freudenthal: 

1. Het is onjuist, de mechanica op de h.b.s. volgens de deductieve methode te onder-
wijzen; 

2. Het is onjuist, de omvang van het mechanica-programma te laten bepalen door de
draagwijdte van de h.b.s.-wiskunde (d.w.z. van dat gedeelte der wiskunde, dat op
de h.b.s. wordt en kan worden onderwezen).45
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40 Ibid., 27.
41 Ibid., 27.
42 Ibid., 31.
43 Ibid., 33.
44 Ibid., 34.
45 Ibid., 34-35.
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Het eerste argument gold natuurlijk ook voor het meetkundeonderwijs. Natuur-
wetenschap à priori deductief opbouwen in het onderwijs was een didactisch ver-
werpelijke methode volgens Freudenthal. Meetkundige grootheden zoals kracht,
massa, snelheid en versnelling moest de leerling al metende leren kennen en niet
slechts als letters K, m en a om in een mathematische formuletaal dienst te doen. 

Je mag in de mechanica (evenals in de wiskunde) alles, waar je zin in hebt, met elkaar
vermenigvuldigen en er een nieuwe naam voor bedenken – zo ongeveer moet het er in
de mechanica-hersens van onze h.b.s.-leerlingen uit zien.46

Wat het tweede argument betrof: het criterium je te beperken tot die stof, die met
de hbs-wiskunde nog net te doen was en waaruit sommetjes te halen was, was een
verkeerd criterium. Freudenthal noemde een lange lijst met onderwerpen en vragen
die de leerling miste in het toenmalige onderwijs, variërend van het hoe en waarom
van de stabiliteit van een fiets tot de dynamische werking van de hefboom.47

Laat de lijst, die ik hier heb opgemaakt, goed op u inwerken! Al deze dingen missen
de h.b.s.-leerlingen. Is het niet een schrikwekkende lijst? Wat leer je op de h.b.s. in
plaats van deze mooie en nuttige dingen? Uitrekenen, hoe een balletje in een vertica-
le cirkelbuis met aansluitend hellend vlak beweegt en hoe een kegel zonder wrijving
op een vlak kan staan, terwijl een staaf, opgehangen aan een katrol, met wrijving te-
gen die kegel leunt.
Dat is h.b.s.-mechanica! Schaf die prulwetenschap af! 48

De zo vrijgekomen uren en stof konden gemakkelijk verdeeld worden waar ze thuis
hoorden: bij de natuurkunde én de wiskunde, opdat een meer natuurkundige geest
van de mechanica beter tot zijn recht kan komen. Als het hbs-programma niet snel
veranderde, zou de hbs als schoolsoort verdrongen worden door een minder star
onderwijs, net zoals het – althans in Freudenthals optiek – het gymnasium negen-
tig jaar geleden was vergaan: “Voorwaar een averechtse progressiviteit!”49

Freudenthals pleidooi bleef niet lang onopgemerkt. Niet alleen verscheen het in
een syllabus met de rest van de lezingen, ook werd een verslag van de bijeenkomst
in De Groene afgedrukt.50 Anderhalve maand na de lezing maakte G.A. Janssen, de
voorzitter van wimecos, op de jaarvergadering de balans op van de vernieuwende
geluiden en initiatieven binnen het wiskundeonderwijs in 1952.51 Naast veel waar-
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46 Ibid., 39.
47 Ook Kohnstamm noemde in zijn artikel in 1938 het voorbeeld van de dynamica van het fietsen als te-

genhanger van het door wiskundigen voorgestane ideaal van logisch-deductief opgebouwd mechani-
caonderwijs; Ph.A. Kohnstamm, ‘De verhouding der anorganische natuurwetenschappen onderling en
tot de wiskunde uit didaktisch oogpunt’, in: Kohnstamm, Keur uit het didactisch werk 376-390, aldaar
378.

48 Freudenthal, ‘Het mechanica-vraagstuk’, Nieuwe wegen 42.
49 Ibid., 42.
50 Van Berkel, Dijksterhuis 588.
51 Deze voorzitter van wimecos is niet te verwarren met J.R. Janssen, de secretaris van de Centrale Werk-

groep van de wvo en voorzitter van de ww in de jaren veertig.
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devols (waartoe hij toch ook het “onstuimige, jeugdige enthousiasme” van de Wis-
kunde Werkgroep wilde rekenen) wilde hij vooral de leraren waarschuwen en op-
roepen tot waakzaamheid, opdat het gevaar dat “niet-mathematici zich met enige
schijn van recht zouden kunnen beroepen op uitspraken van erkende mathematici
om daarmee het onderwijs in de exacte vakken afbreuk te doen” geen kans kon krij-
gen.52 Naast mevrouw Ehrenfest (aan wier goede bedoelingen Janssen geenszins
twijfelde) was het volgens hem vooral Freudenthal wiens mechanicalezing tot der-
gelijk gevaar aanleiding gaf: 

Als een spreker, die zelf verklaart, dat zijn belangstelling voor en verdieping in de des-
betreffende didactische materie nog maar enige maanden oud is, het resultaat van zijn
onderzoek laat culmineren in een: “Dat is h.b.s.-mechanica. Schaf die prulwetenschap
af!”, zonder een constructief idee aan de hand te doen voor wat er na die afschaffing
moet gebeuren, en in zijn betoog en passant veler pennevruchten o.a. van iemand van
zo grote verdienste als dr. Beth Sr meent te mogen “kraken”, dan zal de spreker zich
wel niet kunnen verwonderen over het feit, dat wij ten aanzien van de hechtheid van
het hierbij behorend betoog argwanend worden, en ten aanzien van geest en strekking
van dat betoog verontrust en verontwaardigd. We waarderen uiteraard, dat van uni-
versitaire zijde voor de didactische problemen van het v.h.m.o. belangstelling aan de
dag wordt gelegd, maar er zal aan enige voorwaarden moeten hebben voldaan, wil het
gebodene voor ons onderwijs positieve waarde hebben. Mede op grond van wat pers
en syllabus ons leerden, achten we het betoog van prof. Freudenthal [...] beneden de
door ons bedoelde maat. Toch willen we hier ook gaarne verklaren, dat we zijn ken-
nis en belangstelling node zouden missen; zijn beweringen zijn echter, naar het ons
toeschijnt vaak te impulsief, de gebezigde woorden te “dik”.53

Het grootste gevaar lag volgens Janssen in de ongunstige werking die de zijns in-
ziens onvoldoende gemotiveerde beweringen van Freudenthal bij het grote publiek
teweeg konden brengen.

In een brief van E.W. Beth (zoon van H.J.E. Beth) aan Freudenthal kwam Jans-
sens commentaar – zoals uitgesproken op de wimecos-vergadering – ter sprake.
Freudenthal schreef hierop aan Beth terug, Janssen de gedrukte tekst van zijn rede
opgestuurd te hebben, opdat hij “na de critiek te hebben geschreven, ook kan lezen,
wat hij [Janssen] heeft gecritiseerd”.54 De in Nieuwe wegen afgedrukte tekst was
namelijk veel langer dan de door Freudenthal uitgesproken rede, waarin hij bij-
voorbeeld slechts summier het boek van Beth sr noemde.

In zijn brief aan Beth jr schreef Freudenthal allang aan dergelijke kritiek gewend
te zijn. Over zijn standpunt aangaande het mechanicaonderwijs legde hij Beth uit: 
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52 G.A. Janssen, ‘Over onze tijd met een heenwijzing naar onze taak’, Euclides 28 (1953) 116-122, aldaar
121.

53 Ibid., 119.
54 Freudenthal aan E.W. Beth, 4 aug 1953; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 8. Overigens verge-

zelde Freudenthal de rede met een uiterst correct en vriendelijk briefje aan Janssen; Freudenthal aan
G.A. Janssen, augustus 1953; ranh, Hans Freudenthal papers, inv.nr. 42.
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Dat ik als wiskundige dit standpunt inneem, is het gevolg ervan, dat ik nogal veel met
toepassingen te maken heb, en dus weet, hoe wiskunde wordt toegepast, en dat de toe-
gepaste wiskunde van ons m.o. een caricatuur is. Ik heb opgemerkt, dat zelfs de na-
tuurkunde en scheikunde door de zinloze vermathematisering zijn besmet.55

Dit bemerkte hij door het grote verschil in onderwijs dat zijn twee zoons (‘A’ en
‘B’) op twee verschillende scholen kregen: de een kreeg deugdelijk, proefondervin-
delijk onderwijs en snapte het, de ander (volgens Freudenthal “verreweg de intelli-
gentere van die twee”) kreeg slecht onderwijs en kwam daardoor niet verder dan
“het typische geklets van iemand, die nooit met natuurwetenschappelijke redene-
ringen in aanraking is gekomen”: 

Bij hem ontbreekt totaal het begrip ervoor, dat natuurwetenschap geen wiskunde is,
dat je in de natuur- en scheikunde niet iets bewijst, maar dat je een systeem zoekt, om
de verschijnselen te verklaren en te ordenen. A zal natuurkunde gaan studeren, B, die
er op zichzelf vermoedelijk even geschikt voor is, beslist niet. De zinloze vermathe-
matisering van de natuurwetenschappelijke vakken gaat mij dus zeer ter harte.56

Een directe reactie van Janssen bleef uit. Freudenthal gaf het niet op en stuurde ruim
een half jaar later een stuk ter publicatie aan de redactie van Euclides, waarin hij de
gang van zaken nog eens uiteenzette. Het lag niet in zijn bedoeling, zo schreef Freu-
denthal, de argumenten waaruit de kritiek bestond (te weten zijn ondeskundigheid
en de grote verdiensten van H.J.E. Beth) te ontzenuwen, aangezien deze puur per-
soonlijk waren. Evenmin daagde Freudenthal de voorzitter van wimecos uit om
ook nog enkele zakelijk gefundeerde argumenten te noemen, want dat ook hier niet
op gereageerd zou worden had hij ondertussen wel begrepen: 

Het enige, dat mij rest, is een beroep op de leden van wimecos, om zichzelf de zake-
lijke voorlichting over mijn rede te verschaffen, die hun van de kant van hun Bestuur
wordt geweigerd. Ik nodig hen uit, kennis te nemen van mijn rede.57

Gepubliceerd werd dit artikel (getiteld ‘Pro domo’) niet, maar Freudenthal ontving
wel een verlate reactie van Janssen, waarin deze bedankte voor de ontvangen rede.
Maar een aanleiding om zijn eerder gegeven reactie te veranderen zag Janssen niet: 

Van onkunde, in welke richting ook, bent u niet beticht. ’t Zou te dwaas zijn. Wat ik
hiervoor in het midden bracht sloeg op door u zelf gesproken woorden. Waar het om
gaat, naar de mening van ons bestuur, is: “zijn beweringen zijn echter, naar het ons
toeschijnt, vaak te impulsief, de gebezigde woorden te “dik”.”
Bij alle waardering die we voor uw werk hebben, was dit ons bezwaar en meenden we
goed te doen U daar op, langs de gebezigde weg, te wijzen.58
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55 Freudenthal aan E.W. Beth, 4 aug 1953; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 8.
56 Ibid.
57 ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 508.
58 Janssen aan Freudenthal, 4 juli 1954; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 42.
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Een inhoudelijke discussie over het mechanicaonderwijs ging de voorzitter dus uit
de weg. Het wimecos-bestuur had dan ook allang zijn standpunt ingenomen: het
mechanicaonderwijs moest als zelfstandig vak gehandhaafd blijven.59 Door zijn
wellicht te impulsieve taalgebruik had Freudenthal zichzelf volgens Janssen buiten
spel gezet en hij diende hiervoor op de vingers getikt te worden. Maar, zo sloot
Janssen zijn briefje af, “overigens hoop ook ik persoonlijk dat U Uw belangstelling
en kennis aan ons onderwijs onverflauwd zult willen blijven geven”.60

Veel leek Freudenthal zich verder niet aan te trekken van de hele gebeurtenis: hij
kreeg steun en begrip uit academische hoek van Beth jr, die blijkbaar geen moeite
had met Freudenthals aanval op het boek van zijn vader. Enigszins verrassend was
deze steun misschien wel, daar Freudenthal en Beth op het gebied van de didactiek
juist tegenovergestelde overtuigingen aanhingen, met name waar het ging om de
vormende waarde van het wiskundeonderwijs. 

Willem Evert Beth (1908-1964) studeerde na de hbs achtereenvolgens wiskunde, fi-
losofie, psychologie en rechten.61 Na jarenlang wis- en natuurkundeonderwijs te heb-
ben gegeven werd hij in 1946 in Amsterdam benoemd tot buitengewoon hoogleraar in
de logica en de wijsbegeerte der exacte wetenschappen en haar geschiedenis. Voor Beth
was – net als voor zijn vader – de vormende waarde van het wiskundeonderwijs een
belangrijk gegeven. In 1937 nog gaf hij in een voordracht voor de ww de vorming van
het verstand als een van de belangrijkste doelen van het meetkundeonderwijs.

Zolang Janssen niet inhoudelijk op de rede wilde ingaan, kon Freudenthal diens kri-
tiek ook niet serieus nemen. Freudenthal schreef al eerder in zijn brief aan Beth de op-
merking: “In elk geval bedankt voor je belangstelling, die praatjes vervelen nooit”.62

Uiteindelijk was het nettoresultaat dat zowel de opvattingen van Freudenthal (en
daarmee indirect die van de Wiskunde Werkgroep) toch de nodige – zij het nega-
tieve – aandacht hadden gekregen en Janssen en de lerarenvereniging zichzelf in
Freudenthals ogen belachelijk hadden gemaakt, daar zij de discussie niet wilden
aangaan. Dat hij door zijn drieste woordkeuze in zijn voordracht en daarmee wei-
nig tactische benadering van het lerarencorps uiteindelijk een openlijke discussie in
Euclides schier onmogelijk maakte en zichzelf daarmee in de vingers sneed, leek
hem niet te deren. Freudenthals ‘gelijk’ zou uiteindelijk blijken bij de afschaffing
van de mechanica als zelfstandig leervak op de hbs in 1962. De uren voor mechani-
ca werden daarbij verdeeld tussen wiskunde en natuurkunde, zoals al in de jaren
twintig overeen was gekomen tussen de commissie-Beth en -Fokker.63
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59 Zie ook: ‘Adres inzake het mechanica-onderwijs op de h.b.s.-b’, Euclides 28 (1952) 123-128; ‘Adres
van Wimecos aan de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen inzake het mechanica onder-
wijs’, Euclides 29 (1953) 213-217.

60 Janssen aan Freudenthal, 4 juli 1954; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 42.
61 A.G.M. van Melsen, ‘Herdenking van Evert Willem Beth (7 juli 1908 – 12 april 1964)’, Jaarboek der

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1964-1965 (Amsterdam 1965).
62 Freudenthal aan Beth, 4 aug 1953; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 8.
63 Wansink, Didactische oriëntatie voor wiskundeleraren. Deel I 99-100. Zie ook paragraaf 2.2.3.
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6.3 Voorbereidingen voor een nieuw leerplan

Zoals beschreven in paragraaf 5.3.1 vatte de Wiskunde Werkgroep al in 1948 het
plan op, een geheel nieuw wiskundeleerplan samen te stellen. Freudenthal vormde
samen met Minnaert, Van Hiele en Bunt de algebra-commissie. Met veel enthou-
siasme werd er door de commissie flink gesnoeid in de gangbare leerstof. Het pre-
cieze aandeel van Freudenthal in dit snoeien is achteraf moeilijk vast te stellen, maar
uit de herinnering van Van Hiele bleek wel dat hij weinig behoudend was.64

Freudenthal wilde het hier eigenlijk niet bij laten. In een brief aan de werkgroep
kwam hij met een werkplan voor toekomstige werkzaamheden: 

Met het programma-werk kan onze werkzaamheid in die richting niet zijn afgelopen.
Ik vrees zelfs, dat wij het door ons gestelde doel niet bereiken, indien wij onze eisen
niet kracht bijzetten. Ik meen, dat wij dit het beste kunnen doen, door gezamenlijk als
Werkgroep een Wiskunde-leergang voor m.o. en v.h.o. te schrijven.65

Vervolgens schetste Freudenthal een werkplan voor een dergelijke onderneming en
stelde hij enkele punten voor die bij het vaststellen van de algemene strekking van
zo’n leergang besproken zouden kunnen worden: 

1. Wiskunde-onderwijs in de twee eerste klassen geheel en al propaedeutisch, dus
constructief en experimenteel, zonder bewijstechniek. 

2. Verschuiving van enige wiskunde-uren naar de hogere klassen; de in de lagere klas-
sen vrijkomende uren gebruiken, door reeds in de eerste klas met natuurkunde-,
mechanica- en sterrekunde-onderwijs te beginnen. (Deze vraag eventueel bespre-
ken in samenwerking met de werkgroep van deze vakken).66

Jacobs, de secretaris van de werkgroep, besprak Freudenthals voorstel met de voor-
zitter Janssen en het echtpaar Van Hiele. De eerste wilde de bespreking van een der-
gelijke plan liever uitstellen tot na de discussie over het nieuwe leerplan. Van Hiele
was van mening, zo schreef Jacobs, dat de werkgroep te heterogeen was om een der-
gelijke leergang samen te stellen: 

Hoewel hij werken in de door U aangegeven richting zou toejuichen zou hij vooraf
willen nagaan in hoeverre spreiding der meningen optreedt en hoeverre het mogelijk
is, deze spreiding aanvaardende, tot verbetering van methoden te komen. Op deze
wijze, aldus de heer en Mevr. van Hiele, kunnen we de constructieve krachten binden
i.p.v. afstoten.67

Zo verdween Freudenthals voorstel in een diepe la en concentreerde de werkgroep
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64 Zie Van Hieles opmerking over het werken in de algebra-commissie zoals beschreven in paragraaf
5.3.1.

65 Correspondentie tussen Freudenthal en de ww, ongedateerd, waarschijnlijk in het voorjaar van 1949
geschreven; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 84.

66 Ibid.
67 Jacobs aan Freudenthal, 3 april 1949; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 42.
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zich op het samenstellen van het nieuwe leerplan. Begin januari 1950 was het eerste
concept van het algebra-programma af en had Freudenthal een algemene inleiding
voor het gehele ontwerp-leerplan geschreven.68

Toch zag Freudenthal het schrijven van een nieuw leerplan niet als de ultieme op-
lossing voor de problemen in het wiskundeonderwijs. In De Groene Amsterdammer
sneed hij dit onderwerp aan. Het Nederlandse wiskundeonderwijs, dat voor zoveel
mensen een struikelblok vormde, zat op een dood spoor, zo schreef hij. De stof was
verouderd en liep minstens vijftig jaar achter op de levende wiskunde. De stof waar
de leerlingen nu op getraind werden was waardeloos en werd elk jaar weer aange-
vuld met nieuwe nutteloze ballast: de examenopgaven van het jaar ervoor. 

Met een verbetering van het wiskundeprogramma zijn we er nog lang niet, al zijn heel
wat leraren overtuigd, dat hun onderwijs vruchtbaarder zou zijn, als de dril op exa-
menacrobatiek verdween.69

Een belangrijker kwestie bleef volgens Freudenthal onaangeroerd: hoe kon het, dat
intelligente mensen moeite hadden met de wiskunde? 

Dat uit te zoeken is een urgente taak voor paedagogen en psychologen. En zolang we
hierop geen antwoord krijgen, kunnen we niets anders doen dan door blijven te bor-
duren op een oude traditie, die eist dat een middelbare scholier wiskunde leert. Het
blijft een sukkelen, zeer ten spijt van allen, die met het wiskunde-onderwijs te maken
hebben.70

Desondanks deed Freudenthal wel mee met dit ‘sukkelen’ en werkte hij vlijtig aan
het ontwerpen van het leerplan. Dit paste ook wel bij zijn houding: ook wanneer
hij het ergens niet helemaal mee eens was, bleef hij toch betrokken om zo het één
en ander nog te kunnen sturen en in ieder geval zijn invloed te laten gelden. 

In 1953 verscheen in Vernieuwing het artikel ‘De programma’s wiskunde voor
Gymnasium b en hbs b’. Dit was een uitgebreide en een op kleine punten aangepas-
te versie van de inleiding die Freudenthal in 1950 als algemene inleiding voor het
ontworpen leerplan had geschreven.71 Dezelfde inleiding, gevolgd door het ont-
werp-leerplan, verscheen niet veel later in Euclides. Wansink schreef er een inlei-
ding over het werk van de werkgroep bij. Dit was nodig had hij gemerkt, want: 

Telkens weer blijkt me in gesprekken, dat er omtrent die werkgroep misverstanden
bestaan, die soms hardnekkig van aard zijn. Te gemakkelijk wordt de groep soms ver-
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68 Jacobs aan Freudenthal, 22 januari 1950; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 42. Zie ook de con-
ceptversies van de inleidingen in Freudenthals aantekeningenboekjes; ranh, Hans Freudenthal Papers,
inv.nr. 755 en 499.

69 Hans Freudenthal, ‘En nu ... de wiskunde’, De Groene Amsterdammer (2 december 1950); ranh, Hans
Freudenthal Papers, inv.nr. 1439.

70 Ibid.
71 ‘De programma’s wiskunde voor Gymnasium b en hbs b’, Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs

11 (1953) 216-218. Zie ook de conceptversies van de inleidingen in Freudenthals aantekeningenboek-
jes; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nrs. 755 en 499.
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eenzelvigd met één of met enkele harer leden. De invloed van enkele buiten het
v.h.m.o. staande medewerkers wordt dikwijls verkeerd aangeslagen; van de ideeën die
in de groep leven, wordt soms, door emotionele remmingen, niet of ternauwernood
kennis genomen.72

Gezien het effect dat Freudenthal met zijn uitspraken (zoals die over het mechani-
caonderwijs) had, leek het voor de hand te liggen, dat Wansink het hier over Freu-
denthals invloed had.

Wansinks inleiding over de geschiedenis en het werk van de werkgroep werd ge-
volgd door de inleiding (‘Algemene Inleiding’) van Freudenthals hand bij het ont-
worpen wiskundeprogramma. Hierin werden de werkwijze en de uitgangspunten
van de werkgroep uiteengezet. Het voornaamste punt van kritiek op het vigerende
leerplan was de overwoekering van bepaalde gebieden met tweederangs leerstof.
Daarnaast was een belangrijk motief voor herziening de overbelasting der leerlin-
gen, zoals die onder andere was gebleken uit onderzoek van het Paedagogisch In-
stituut te Utrecht.73 Freudenthals klacht zoals hij die in De Groene Amsterdammer
formuleerde, klonk door in de volgende formulering: 

We weten wel, dat op het ogenblik nog vrijwel alle gegevens ontbreken voor een we-
tenschappelijk-paedagogisch gefundeerd programma voor het onderwijs in de Wis-
kunde en we hebben dit gebrek dan ook tijdens onze besprekingen sterk gevoeld. Aan
de andere kant is de behoefte aan herziening zo urgent, dat doortastende maatregelen
niet mogen worden uitgesteld.74

Het belangrijkste criterium bij het samenstellen van het leerplan was het praktisch
nut van de wiskunde als hulpvak in tal van schoolvakken, studies en beroepen. 

Het criterium van het practisch nut nu heeft geleid tot gevoelige schrappingen vooral
in de Algebra en tot een drastische schrapping in de thans gedoceerde trigonometrie.
Deze twee gebieden zijn immers overwoekerd door leerstof, die geen enkel verband
meer houdt met welke praktijk dan ook en die geheel is geabsorbeerd door een op
zichzelf wenselijke, maar in feite verkeerd gerichte routine.75

Het was voor het eerst dat in het wiskundeonderwijs zo nadrukkelijk voor het ar-
gument ‘praktisch nut’ en ‘aansluiting bij de praktijk’ boven dat van de vormende
waarde werd gekozen. Aangezien dit criterium in de algemene inleiding zo expli-
ciet werd vermeld, was er blijkbaar voldoende draagvlak – althans binnen de 128 le-
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72 Wansink, ‘De Wiskunde-Werkgroep van de w.v.o.’, Euclides 28 (1953) 197-205.
73 Bedoeld werd het onderzoek door Bunt onder wiskundeleraren van het vhmo, waarbij de conclusie

luidde dat het leerplan zoals het nu was ernstig overladen was; L.N.H. Bunt, De leerstof van ons wis-
kundeonderwijs. Een onderzoek naar opvattingen en gebruiken dienaangaande (Groningen 1949).

74 ‘Het wiskunde-programma voor het v.h.m.o. Een ontwerp van de Wiskunde-Werkgroep van de
w.v.o.’, Euclides 28 (1953) 206-226, aldaar 208. Deze formulering komt dan ook bijna letterlijk over-
een met de concept-versie van deze inleiding in een aantekeningenboekje van Freudenthal; ranh, Hans
Freudenthal Papers, inv.nr. 755.

75 ‘Het wiskunde-programma voor het v.h.m.o.’, Euclides 28 (1953) 208.
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den van de ww – voor dit uitgangspunt, een geheel andere situatie dan die waarin
Van Dantzig een kleine dertig jaar eerder dit standpunt verkondigde.

Differentiaal-, integraal- en waarschijnlijkheidsrekening en statistiek waren op
grond van datzelfde praktische nut aan de leerstof toegevoegd. Een uitzondering
had de werkgroep gemaakt voor de meetkunde: 

Ook zonder diep in te gaan op de vraag, in hoeverre het meetkundig-onderwijs vor-
mende waarde (b.v. voor de ontwikkeling van het denken of van het ruimte-inzicht)
bezit, hebben we, met het oog op de culturele betekenis van dit vak, gemeend, dat een
scherpe breuk met de traditie niet verantwoord was. Het is de leidende bedoeling van
het voorgestelde meetkundeprogramma, om de leerling inzicht te geven in een logisch
opgebouwd systeem, dat zekere afgerondheid bezit; omwegen en afdwalingen wor-
den dus zoveel mogelijk vermeden.76

Een ander omstreden punt was de beschrijvende meetkunde, waarvoor uiteindelijk
toch nog een plaatsje was ingeruimd in het hbs-programma. Groot voorstander van
handhaving van de beschrijvende meetkunde was Wansink. Freudenthal was één
van de tegenstanders. In zijn ogen was de beschrijvende meetkunde “een vak, geï-
soleerd van alle andere onderdelen der wiskunde, van de natuurwetenschappen en
de techniek”.77 De enige reden waarom het vak volgens hem nog op de hbs werd
gehandhaafd, was “omdat de stereometrie zover is uitgedijd, dat veel leerlingen
geen voldoende in meetkunde meer zouden halen, indien het zeer gemakkelijke on-
derdeel “beschrijvende meetkunde” zou vervallen”.78

Als laatste punt van de inleiding werd het vraagstuk van de examenopgaven ge-
noemd. De werkgroep keurde de overbelasting van de leerlingen door het introdu-
ceren van telkens nieuwe typen examenopgaven af en pleitte voor een groter aantal
enkelvoudige, eenvoudige en van elkaar onafhankelijke opgaven op het examen.
Ook in dit punt klonk Freudenthals mening door. In De Groene Amsterdammer,
maar ook in Vernieuwing, klaagde hij geregeld over onzinnige examenopgaven en
het nutteloze ‘drillen’ van de leerlingen in technieken om elk jaar meer en ingewik-
keldere typen opgaven op te leren lossen, met als gevolg dat de examens de leerstof
bepaalden in plaats van andersom.79

De werkgroep zag geen reden, waarom het wiskundeprogramma voor hbs-b en
dat voor gymnasium-β van elkaar zouden moeten verschillen, maar: 
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76 Ibid., 209.
77 Freudenthal, ‘Het mechanica-vraagstuk’, Nieuwe wegen 24.
78 Hans Freudenthal, ‘Examens en leerstof’, Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs 10 (1952) 193-

198; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 765.
79 Hans Freudenthal, ‘Zwaardere eindexamens?’, De Groene Amsterdammer (23 september 1950); Hans

Freudenthal, ‘Examens en leerstof’, Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs 10 (1952) 193-198;
Hans Freudenthal, ‘De kinderexamens’, De Groene Amsterdammer (16 augustus 1952); Hans Freu-
denthal, ‘Hoe oud is Maria?’, De Groene Amsterdammer (23 mei 1953); ranh, Hans Freudenthal Pa-
pers, inv.nrs. 1435, 765, 1464, 1478.
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Onze pogingen, om tot een uniform programma te geraken zijn gestrand, toen ten-
slotte bleek, dat de verwezenlijking ervan te ingrijpende wijzigingen in de program-
ma’s veronderstelde. We hebben derhalve getracht, de programma’s enigszins naar el-
kaar toe te buigen, in de hoop, hierdoor de algehele gelijkschakeling op een later tijd-
stip voor te bereiden.80

Op de hbs stelde de werkgroep daarom invoering van analytische meetkunde en op
het gymnasium invoering van constructieve meetkunde voor.

Als het hier gepresenteerde leerplan tot verlichting van het programma zou lei-
den, dan zou deze vrijgekomen tijd aan methodische verbetering van het wiskun-
deonderwijs moeten worden besteed. Zeer zeker lag het niet in de bedoeling van de
werkgroep, het aantal lesuren te doen verminderen. Na deze algemene inleiding
volgden de rapportages van de commissies algebra, meetkunde, analytische meet-
kunde, goniometrie en beschrijvende meetkunde, met een meer gedetailleerde uit-
werking van de voorgestelde leerstof per onderwerp.

Een directe reactie op het voorstel van de werkgroep in Euclides bleef uit. Indirect
was er misschien wel een reactie: op de wimecos-jaarvergadering op 2 januari 1954
besloot het bestuur van wimecos met medewerking van liwenagel een commissie
in te stellen die “over de gehele materie van leerstof- en eindexamenprogramma
rapport zou hebben uit te brengen”.81 Deze commissie bestond uit de heren Alders,
Holwerda, Bunt, Vredenduin en Wansink (voorzitter), van wie de laatste drie ook
actief waren geweest in vier van de vijf werkgroepcommissies (te weten de commis-
sies algebra, meetkunde, analytische meetkunde en beschrijvende meetkunde). Nog
geen jaar later presenteerde deze commissie haar programma’s.

De commissie benadrukte in haar rapport, dat veel voorbereidend werk al was
verricht door ondermeer de Wiskunde Werkgroep en dat de door haar hier voorge-
stelde programma’s “niet los gezien mogen worden van het vele werk dat elders is
verzet”.82 In grote lijnen leken de twee leerplannen dan ook erg op elkaar. Ook in
het wimecos-programma lag de nadruk op het ‘snoeien’ van de leerstof, het invoe-
ren van nieuwe onderdelen als statistiek, differentiaal- en integraalrekening met het
oog op het ‘praktisch nut’ en was het uitgangspunt ‘vormende waarde’ ook hier naar
de achtergrond geschoven (zo stelde de commissie een empirische en intuïtieve in-
leiding voor het onderwijs in de vlakke meetkunde voor). Verder hekelde de com-
missie in haar rapport de tendens van de jaarlijks technisch steeds gecompliceerder
wordende eindexamenopgaven en steunde zij het ww-standpunt op dit punt door
voor de eindexamens de voorkeur te geven aan “een groter aantal enkelvoudige, een-
voudige, van elkaar onafhankelijke vraagstukken [...] boven een kleiner aantal ge-
compliceerde moeilijker opgaven, waarbij soms zelfs een volgend onderdeel niet kan
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80 ‘Het wiskunde-programma voor het v.h.m.o.’, Euclides 28 (1953) 206-226, aldaar 210.
81 ‘Rapport van de leerplan-commissie-1954 van wimecos inzake het opstellen van een ontwerp-leerplan

en een ontwerp-eindexamenprogramma voor wiskunde voor de h.b.s.-b’, Euclides 30 (1955) 149-176,
aldaar 150.

82 Ibid., 151.
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worden gemaakt als het voorafgaande is mislukt”.83 Opvallend was dat terwijl de ww
in haar voorstellen de beschrijvende meetkunde nog wilde behouden (zij het gedeel-
telijk en onder de naam ‘constructieve meetkunde’), de wimecos-commissie voor-
stelde dit onderdeel, drastisch gereduceerd, onder te brengen bij de stereometrie.

Dat bij de samenstelling van het voorstel de wimecos-commissie de samenwer-
king met de ww met opzet had vermeden, bleek wel uit de woorden van Wansink,
de voorzitter van de wimecos-commissie: 

De wvo, die zo doortastend voor vernieuwingen had gepleit, was buiten ons commis-
siewerk gehouden, omdat samenwerking er maar op grote weerstanden zou zijn ge-
stuit. Toch heeft het me grote voldoening gegeven dat enige belangrijke ideeën van de
wvo in het commissierapport ingang hebben kunnen vinden.84

Bij sommige werkgroepleden viel dat niet goed. Zo vertelde Van Hiele over de gang
van zaken: 

En het [ww-voorstel] was nog maar net uitgekomen, of Wansink en Vredenduin gin-
gen in een commissie zitten van wimecos en liwenagel. Ze kwamen later met een
eigen programma, en er werd over de Wiskunde-Werkgroep niet meer gepraat. Wel
werd gesteld dat we dat ‘wimecos-programma’ maar moesten slikken, omdat het niet
veel van het andere verschilde. Maar die link werd niet eerlijk, niet openlijk gelegd. Ik
heb dat nooit erg fijn gevonden, maar goed.85

Toch stemde de werkgroep met de voorstellen in. Nadat het programma op een
buitengewone algemene vergadering van wimecos door de aanwezigen aangeno-
men was schreven Freudenthal en Jacobs namens de ww in een adres aan de minis-
ter van ok&w en de inspecteurs van het vhmo: 

Zij [de ww] is verheugd over de moed van de voorbereidende Commissie en van de le-
den van wimecos, die niet teruggeschrikt zijn voor fundamentele wijzigingen van het
thans vigerende programma. Van harte betuigt zij haar instemming met het ontwerp-
programma van wimecos. Zij geeft er haar medewerking aan door een didactisch on-
derzoek in te stellen naar de middelen om het te verwezenlijken. Op de najaarsconfe-
rentie van de Wiskunde-werkgroep zullen fundamentele problemen van dit program-
ma worden behandeld en detailvragen zullen op de maandelijkse bijeenkomsten ter
sprake komen.86

Door het – tot grote ergernis van Freudenthal – samenvallen van de vakantiecursus-
sen van het Mathematisch Centrum (waar ook de bespreking van het nieuwe leer-
plan als onderwerp gekozen was) met het geplande weekend van de werkgroep zou
de Wiskunde Werkgroep er uiteindelijk van afzien dit onderwerp te behandelen.87
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83 Ibid., 157.
84 Interview met Wansink in: Goffree, Ik was wiskundeleraar 93.
85 Interview met P.M. van Hiele in: ibid., 123.
86 ‘Adres van de Wiskunde-werkgroep van de w.v.o. inzake het ontwerp-leerplan van wimecos’, Eucli-

des 30 (1955) 202-203, aldaar 202-203.
87 Uiteindelijk zal dan ook slechts een derde van het gebruikelijke aantal deelnemers op de weekendcon-
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Freudenthal leek het min of meer buitenspel zetten van de werkgroep door de le-
rarenverenigingen sportief op te vatten en gunde wimecos het met hun leerplan be-
haalde succes. Dat het ww-leerplan vergeten werd, vond hij niet erg: 

Wat zou het lot zijn van dat programma, waaraan vier jaren moeite was besteed? Wel-
nu, het is begraven, en het mag begraven blijven, al staan er lezenswaardige dingen in
van betrekkelijke eeuwigheidswaarde. En dat is goed zo, want er zijn nu eenmaal za-
ken, die gedaan worden met het doel zichzelf overbodig te maken.88

Het belangrijkste was voor hem dat er, ook al was het impliciet, eindelijk daadwer-
kelijk iets zou gebeuren met het werk en de ideeën van de werkgroep. En dat was
gelukt nu wimecos met de voorstellen voor een nieuw programma was gekomen. 

Een programma, niet minder revolutionair dan dat, waar de wiskunde-werkgroep van
de “vernieuwing” trots op was. Ook vernieuwing is een relatief begrip. De vernieu-
wers van nu zijn gedoemd de behoudenden van straks te zijn. Vernieuwers zijn die
mensen, die zich ex officio overbodig maken.89

Punt voor punt prees Freudenthal in dit artikel de veranderingen in het program-
ma zoals wimecos dat voorstelde en benadrukte nogmaals de moed van de vereni-
ging om, ondanks de vele discussies die het voorstel had veroorzaakt, voor dit pro-
gramma te kiezen. Vooral van het besluit tot (her)invoering van de statistiek, de dif-
ferentiaal- en integraalrekening en de analytische meetkunde was Freudenthal zeer
onder de indruk. 

Men kan gemakkelijk zeggen, dat alles wat in dit programma wordt voorgesteld, drin-
gend noodzakelijk en niet meer te vermijden is. Maar hoeveel sectoren zijn er niet van
onze samenleving, waar de problemen even urgent zijn en de menselijke traagheid
schier onoverwinnelijk is? 90

Een “kloek besluit”, jubelde hij verder, ingegeven door “moed en zelfvertrouwen
en de ernstige wil, een flinke stap te doen naar beter wiskundeonderwijs” en bre-
kend met een negentig jaar oude, vertrouwde traditie. Vol hoop voor de toekomst
besloot hij zijn betoog. Als dit programma aanvaard werd, begon het werk om in-
houd te geven 

... aan een programma, dat niet, zoals veelal, vijftig jaar achter de feiten aanholt. Niet
voor de school, maar voor het leven – mogen we dan zeggen en met “leven” dan niet
dat van onze grootouders bedoelen, maar de wereld van vandaag.91
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ferentie van de werkgroep komen opdagen; Hans Freudenthal, ‘Ons weekend’, Mededelingenblad van
de Wiskunde Werkgroep der w.v.o. (1955); Alberts e.a., red., Zij mogen uiteraard daarbij de zuivere
wiskunde niet verwaarlozen 119.

88 Hans Freudenthal, ‘Naar een nieuw wiskunde-onderwijs’, De Groene Amsterdammer (2 april 1955);
ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1513.

89 Ibid.
90 Ibid.
91 Ibid.
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Toen ook de lerarenvereniging liwenagel het programma goedkeurd had, stond
weinig de invoering ervan nog in de weg. Met enkele wijzigingen (zo vervielen door
vrees voor overlading uiteindelijk toch de statistiek en de beschrijvende meetkun-
de) zou het nieuwe leerplan voor hbs én gymnasium met ingang van 1 september
1958 van kracht worden.92 Zo had Freudenthal zonder dat zijn naam, of zelfs maar
die van de ww, ermee geassocieerd werd voor het eerst indirect voet aan de grond
gekregen met zijn ideeën binnen het wiskundeonderwijs.

6.4 Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek: een studieboek

Nu de praktische toepasbaarheid van de te leren wiskunde op het vhmo een steeds
belangrijker uitgangspunt werd, kwamen ook de voor het onderwijs nieuwe vakge-
bieden waarschijnlijkheidsrekening en statistiek aan de orde. Onder leiding van
Bunt werd begin jaren vijftig een proef met onderwijs in de statistiek voor gymna-
sium-α genomen, waarmee positieve resultaten waren behaald.93 Nu het nut van de
statistiek binnen het wiskundeonderwijs was bewezen, werd het vervolgens opge-
nomen in de door wimecos en liwenagel voorgestelde leerplan-wijzigingen.
Freudenthal was ook bij deze ontwikkeling betrokken. Zo werd hij in het voor-
woord van het verslag van Bunts proefneming bedankt voor het lezen van het ma-
nuscript en het geven van adviezen.94

Begin januari 1955 schreef Freudenthal een brief naar de uitgeverij Erven F.
Bohn nv met het voorstel om voor de reeks ‘Volksuniversiteits-Bibliotheek’ een
deeltje te schrijven over de waarschijnlijkheidsrekening en statistiek. De redactie
ging enthousiast op zijn voorstel in. Vóór het einde van hetzelfde jaar had Freuden-
thal de eerste versie af. In 1957 zou het boekje uiteindelijk als het 57e nummer in de
reeks verschijnen, tussen Latijnse letterkunde van H.H. Janssen (nr 56) en Het ont-
staan van het zonnestelsel van H.P. Berlage.95

Het onderwerp statistiek en waarschijnlijkheidsrekening was dan ook bepaald
niet nieuw voor Freudenthal. Zo had hij eind jaren veertig samen met J. Sittig aan
de ontwikkeling van een maatsysteem voor confectiekleding gewerkt in opdracht
van De Bijenkorf.96 Enkele jaren later werd Freudenthal gevraagd mee te werken
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92 Van het vak statistiek bleef wel iets over: ‘beginselen van de statistiek’ werd een keuzevak voor gym-
nasium-α, afgesloten met een mondeling examen; Wansink, Didactische oriëntatie voor wiskundelera-
ren. Deel iii 270.

93 L.N.H. Bunt, Statistiek als onderwerp voor het gymnasium a. An investigation into the possibilities of
teaching descriptive and elementary mathematical statistics in secondary schools (Groningen 1956);
L.N.H. Bunt, Statistiek als onderwerp voor het gymnasium a. Verslag van een proefneming. A Inrich-
ting en resultaten van het onderzoek (Groningen 1957).

94 Ibid.
95 Correspondentie tussen Erven F. Bohn en Freudenthal, 1955; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr.

29.
96 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. Lichaamsafmetin-
gen van Nederlandse vrouwen als basis van een nieuw maatsysteem voor damesconfectie (Leiden 1951).
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Verzoek om statistisch advies van de firma Dobbelman aan Freudenthal (1952).
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aan de statistische verwerking van de resultaten van een ‘zeep-enquête’ door de fir-
ma Dobbelman n.v.97 In de jaren 1952-1954 vervulde Freudenthal bij diverse en-
quêtes een adviserende taak voor deze firma. In 1952 verleende hij zijn medewer-
king aan de Rechter-Commissaris van het arrondissement Utrecht bij het vaststel-
len van de vraag “of de bij verdachte in beslaggenomen speelautomaat een zodani-
ge is, dat het spelen daarmede een spel is, waarbij in het algemeen de kans op winst
van het toeval afhangt, alsmede of, en in welke mate die kans toeneemt met de meer-
dere geoefendheid of de grotere behendigheid van den speler”.98

Wat wél nieuw was voor Freudenthal was het schrijven van een boek in deze vorm.
Natuurlijk was hij gewend dictaten te schrijven voor de colleges die hij gaf aan de uni-
versiteit, maar nooit eerder schreef hij een studieboek voor een algemener publiek.99

Freudenthal was er van overtuigd, dat de statistiek onontbeerlijk was geworden
in de maatschappij en dat het nut zeker niet beperkt bleef tot de verzekeringenbran-
che en kansspelen: 

Maar heden ten dage zijn statistieken en kansrekeningen niet meer een specialiteit van
verzekeraars. Wil men tot een besluit komen, om de hoogte van onze dijken te bepa-
len, dan kan men niet wachten tot theorie en praktijk ver genoeg zijn gevorderd, om
mathematisch streng de hoogst mogelijke waterstand uit te rekenen, maar men moet
trachten uit de beschikbare gegevens conclusies te trekken, die met een zekere – zeer
kleine – kans ook foutief zouden kunnen zijn. Medici kunnen niet wachten met het
toedienen van nieuwe middelen en het toepassen van nieuwe operatiemethoden, tot er
geen twijfel meer bestaat over hun uitwerking, maar ze moeten kansen kunnen nemen
en bij die becijfering van die kansen zich kunnen laten helpen door de kansrekenaars
of statistici.100

Er waren dus redenen te over voor Freudenthal een meer algemeen publiek op de
hoogte te stellen van de wiskundige kant van de statistiek. Het publiek dat Freu-
denthal bij het schrijven van Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek voor ogen
stond, had minimaal een b-diploma van het vhmo, maar af en toe eiste hij toch iets
meer van zijn lezers: 

Ik vraag de lezer daarom dezelfde clementie, als die hij beoefent, wanneer hij een ro-
man leest: af en toe, als het moet, wat bladzijden over te slaan.101
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97 Correspondentie tussen Freudenthal en de Chem. Afd. van Dobbelman n.v. ,1952-1954; ranh, Hans
Freudenthal Papers, inv.nr. 24.

98 Correspondentie tussen Freudenthal en de Rechter-Commissaris belast met de strafzaken in het ar-
rondissement Utrecht, 1952; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 64.

99 Eerder hield hij al voordrachten over de (geschiedenis van de) statistiek (zoals het meer populaire ‘De
opkomst der statistische denkwijze in de moderne wetenschap’ voor Maatschappij Diligentia in 1951)
en schreef hij over statistiek en kansberekening in De Groene Amsterdammer; Hans Freudenthal, ‘De
opkomst der statistische denkwijze in de moderne wetenschap’, Natuurkundige Voordrachten 29
(1951) 57-65; Hans Freudenthal, ‘Op het telraam van het toeval’, De Groene Amsterdammer (11 juli
1953); Hans Freudenthal, ‘Jagerslatijn’, De Groene Amsterdammer (17 juli 1954); ranh, Hans Freu-
denthal Papers, inv.nrs. 757, 1481, 1502.

100 Freudenthal, ‘Jagerslatijn’, De Groene Amsterdammer (17 juli 1954); ranh, Hans Freudenthal Papers,
inv.nr. 1502.

101 Hans Freudenthal, Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek (Haarlem 1957) v.
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Het boek was dus zeker niet bedoeld als lesmateriaal voor het vhmo, noch voor een
universitaire cursus, maar voor de enigszins wiskundig onderlegde, geïnteresseerde
‘leek’. In de praktijk zou het voornamelijk voor wiskundeleraren geschikt blijken.
Zo werd het in 1966 gebruikt bij de heroriënteringscursussen die de Commissie
Modernisering Leerplan Wiskunde voor leraren in het wiskundeonderwijs organi-
seerde. In het kader van Freudenthals didactische ideeën is het interessant het boek
nader te bekijken.

Freudenthals intentie met het boek was in de eerste plaats het schrijven van een ver-
zameling korte verhalen, bijeengebrachte onderwerpen uit de waarschijnlijkheids-
rekening en statistiek die hem “fundamenteel en interessant” leken. Bewijzen ver-
meed hij niet, want: 

Met het begrip waarschijnlijkheid wordt tegenwoordig op zoveel gebieden gewerkt,
dat menigeen er iets voor voelt, het fijne ervan te weten te komen. Ja, maar voor de
wiskundige, die het hem moet uitleggen, is het fijne juist niet het resultaat en het re-
cept, waar men iets mee kan beginnen, maar de wijze, waarop men aan resultaten en
recepten komt. De wiskundige vraagt voor elke uitspraak een bewijs, niet omdat hij
zijn collega’s niet vertrouwt, maar omdat veelal het bewijs het enige middel is, om te
weten te komen, wat met de uitspraak is bedoeld. De bewijzen en redeneringen wor-
den u daarom ook in dit boekje niet bespaard. Ook de formules niet. Er zijn er trou-
wens niet zo bijster veel, want er wordt veel geredeneerd in dit boekje, en dat ge-
schiedt meestal zonder formules.102

Het boek was opgebouwd uit negen hoofdstukken, variërend in lengte van 4 tot 37
bladzijden. In hoofdstuk 1, getiteld ‘Het vaasmodel’, bouwde Freudenthal, uit-
gaande van een slechts intuïtief ‘kans’-begrip bij zijn lezers, via definities en prak-
tische voorbeelden een wiskundig begrippenapparaat met bijbehorende notatie op.
Achtereenvolgens introduceerde hij termen als kans, de stochastische variabele x en
het vaasmodel, waarna hij de lezers bij de hand nam en de diverse regels voor het
rekenen met waarschijnlijkheden afleidde.

Elke definitie of regel werd gevolgd door een reeks voorbeelden, vaak met een hoog
praktijk-gehalte en de nodige humor. Zo schreef hij na de uitleg van het vaasmodel: 

De kans, om bij een sprong van de Domtoren te Utrecht de nek te breken, is practisch
100%. – Een statistiek hieromtrent is mij niet bekend, maar ik kan er een maken. Ik
gooi een honderdtal mensen van de toren (natuurlijk in gedachten, want na de eerste
zou ik niet veel gelegenheid meer krijgen, de proef voort te zetten) en ga na of ze hun
nek breken (in gedachten). Voor elk, die de nek breekt, werp ik een zwart balletje in
de vaas, voor elk die het overleeft, een wit.103

Na de voorbeelden volgen enkele opgaven, waarvan de antwoorden in een appen-
dix te vinden waren.
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102 Ibid., v.
103 Ibid., 5.
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Freudenthal sprak zijn lezer continu toe. In de tekst en de opgaven zijn om de
haverklap uitspraken te vinden als “Maar pas op!”, “Reken die uit, maar doe het
handig!” of “Zoek dat uit!”.104 Niet alle opgaven vereisten rekenwerk of wiskun-
dige notaties. Vooral in de eerste hoofdstukken waren het vaak ‘doordenkers’, die
de lezer bewust moesten maken van het verschil tussen het intuïtieve kansbegrip
en het kansbegrip in de waarschijnlijkheidsrekening. Een mooi voorbeeld was de
volgende opgave aan het eind van de paragraaf over voorwaardelijke waarschijn-
lijkheid: 

Twee personen in een trein praten met elkaar. Ze komen bij een overweg. De één zegt:
“De mensen, die op deze weg zijn aangewezen, zijn niet te benijden. De spoorbomen
hier zijn praktisch altijd dicht. Ik kom hier sinds jaren dagelijks twee keer met de trein
voorbij en heb ze nog nooit open gezien”. Wat heeft deze anekdote met het onder-
werp te maken? 105

Van dergelijke typen opgaven gaf Freudenthal geen ‘antwoorden’. Wel gaf hij de
antwoorden van de wat moeilijkere opgaven, overigens zonder uitleg of bereke-
ning. Vaak leken de opgaven zo op de voorafgaande door Freudenthal al uitge-
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104 Ibid., 7, 7, 13.
105 Ibid., 21.

Freudenthal geeft zijn voordracht ‘Orde en wanorde’ tijdens de ‘Statistische dag 1960’ van
de Vereniging voor Statistiek (1960).
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werkte voorbeelden dat ze voor de lezer goed te doen moesten zijn, zoals in de vol-
gende opgave uit de paragraaf over het schatten van verwachtingen: 

4.8.5. In een steekproef van 5001 Nederlandse vrouwen was het gemiddelde gewicht
66.75 kg en de steekproefstrooiing hierop 10,91 kg. Welke uitspraak zal ik omtrent de
gemiddelde Nederlandse vrouw doen? 
x is het gewicht in kg, x' is het gewicht (in kg) in de steekproef. 

εx' = 66,75,       Dx' = 10.91,

Dat is dus de maatstaf, waarmee ik moet rekenen. Ik kan bijvoorbeeld de uitspraak 
εx 66 kg

doen met dezelfde zekerheid als de uitspraak 
εz z – 0,75/0,16,

d.w.z.   z  ≤  4,5.
(z = de-Moivre-stochastiek). Met welke waarschijnlijkheid op juistheid kan ik de uit-
spraak εx 66,5 doen? Welke uitspraken kan ik met een zekerheid van 95% doen?
Beantwoord dit zelf!106

De meeste opgaven stonden in de eerste vier hoofdstukken, waarin respectievelijk
het vaasmodel, permutaties en combinaties, verwachting en strooiing en de limiet-
wetten behandeld werden. Deze hoofdstukken waren overigens moeilijk onafhan-
kelijk van elkaar (of als ‘losse verhalen’) te lezen. Alleen al door de ingevoerde no-
tatie bouwden ze op elkaar voort en vormden ze een eenheid.

De volgende hoofdstukken (‘De kunst van het gissen’, ‘Spel, strijd en strategie’,
‘Stochastische processen’, ‘Waarschijnlijkheid in de natuurwetenschap’ en ‘Filoso-
fie der waarschijnlijkheid’) beantwoordden meer aan het doel dat Freudenthal in
zijn voorwoord zei te willen bereiken, namelijk het schrijven van een verhalenbun-
del. Elk hoofdstukje bestond voornamelijk uit uitgewerkte en door de praktijk ge-
geven voorbeelden, waarbij Freudenthal zijn lezer aan de hand nam om samen, al
beredenerende, de bijbehorende oplossing te vinden. In die zin was het meer een
boek met informatie verstrekkende dan didactische lading, ook al deed Freudenthal
zijn best, de lezer actief bij de les te houden. 

Dat Freudenthal met zijn boek de juiste toon en opzet had gekozen, bleek wel
uit de lovende recensie die erover in Euclides verscheen. De recensent H.W. Lens-
tra benadrukte, naast het nut van de statistiek in de maatschappij, vooral de goede
‘reclame’ die Freudenthal met dit werk voor de wiskunde als vak had gemaakt: 

Zo lijkt het mij van groot belang, dat een boekje, dat naar wij hopen in de handen van
vele niet-wiskundigen zal komen, duidelijk demonstreert, dat de wiskunde geen
“droog” vak is, dat de wiskundige zich niet alleen met abstracte redeneringen op-

≤

≤

≤
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106 Ibid., 86-87. Bij het samenstellen van zijn opgaven gebruikte Freudenthal geregeld cijfermateriaal uit
het onderzoek De juiste maat.

06 roepende  18-04-2006  13:25  Pagina 168



houdt, maar dat wel degelijk ook de humor om de hoek komt kijken en dat bij wis-
kundige beschouwingen en redeneringen ook zeker de aesthetica in het geding is.
Naar mijn mening is prof. Freudenthal er bij uitstek in geslaagd deze elementen naar
voren te doen komen.107

Het boek kwam volgens Lenstra precies op tijd voor de wiskundedocent die straks
misschien op het vhmo statistiek zou moeten onderwijzen – hoogstwaarschijnlijk
een extra motivatie voor Freudenthal voor het schrijven ervan. De recensent beval
het boek dan ook van harte aan bij de lezers van Euclides, “te meer daar de didacti-
sche gaven van de schrijver duidelijk uit de gehele opzet blijken en tot lering kun-
nen strekken”.108 De verkoop van Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek verliep
voorspoedig. In de loop der jaren zal het boek in verschillende talen vertaald wor-
den en verschillende drukken kennen.

6.5 Paedagogums, paedagoochelaars en vakwetenschappers: 
de lerarenopleiding

Naast de vernieuwingspogingen voor het wiskundeonderwijs door het ontwerpen
van een nieuw leerplan speelde ook de discussie over de invulling van de lerarenop-
leiding een belangrijke rol. Ook in het interbellum liepen dergelijke discussies pa-
rallel.109 In de tussentijd was er weinig veranderd. In feite waren veel van de toen al
gehoorde klachten nog steeds actueel.

Freudenthal had in zijn ongepubliceerde ‘Oude en nieuwe universiteiten’ al een
eerste standpunt over de universitaire lerarenopleiding geformuleerd.110 Naast zijn
onvermoeibare inspanningen voor invoering van het studieloon in de jaren vijftig
ontwikkelde ook Freudenthal een uitgesproken mening over de invulling van de nu
feitelijk nog ontbrekende universitaire lerarenopleiding. De voorstellen in het rap-
port van de commissie-Reinink voor invoering van een “leraarsdoctoraal” (waar
Freudenthal indertijd ook voorstander van was) stuitten op zo’n heftig verzet van
de kant van de leraren dat ze nooit werden doorgevoerd. Op 28 augustus 1952 werd
wel bij Koninklijk Besluit vastgesteld dat de doctorandus om lesbevoegdheid te
krijgen ten minste een jaar lang college gevolgd moest hebben in de pedagogiek, pu-
berteitspsychologie en algemene didactiek en tevens moest hebben gehospiteerd
voor een periode van ten hoogste zes maanden. Dit was nota bene in het interbel-
lum al door de commissie-Beth voorgesteld.

Zo was de stand van zaken toen Freudenthal een dag voor het vaststellen van dit
Koninklijk Besluit in Driebergen de lezing ‘Noodzakelijkheid en mogelijkheid van
een leraarsopleiding’ hield op de landdag van het ‘Genootschap van leraren aan Ne-
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108 Ibid.
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110 Zie ook paragraaf 5.2.2.

06 roepende  18-04-2006  13:25  Pagina 169



170 “elke positieve actie begint met critiek”

Freudenthals voordracht over de lerarenopleiding verscheen uiteindelijk als ‘Vakgeleerde of
paedagoog?’ in Christelijk Schoolblad (1953).
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derlandse gymnasia en lycea’. Over de indruk die hij daar gemaakt moest hebben
schreef hij later: 

Bominslag? Knuppel in het hoenderhok? Nee – dat werd het pas in de verslagen van
de grote pers. Ik denk veeleer dat ze me aanzagen voor een wildeman, een clown, een
op effectbejag verzotte demagoog [...] De secretaris schreef me later mijn lezing toch
maar liever niet te publiceren, omdat ‘niemand van de leden erom gevraagd had’.111

Bijna een jaar later verscheen de lezing alsnóg in drie afleveringen in het weekblad
Christelijk Schoolblad. Onze vacatures onder de titel ‘Vakgeleerde of paedagoog?’
In dit artikel benadrukte Freudenthal de absurditeit van het bestaande systeem. De
pas afgestudeerde was gerechtigd onderwijs te geven: niet in de leerstof zoals die hij
op de universiteit heeft geleerd, maar in: 

... hetgeen de jongeman, voor hij de Alma Mater omhelsde, heeft opgedaan, en wat vijf
à zes jaar in zijn hersens heeft gesluimerd en nu ontwaakt. Hij heeft ondertussen ge-
leerd “boven de schoolstof te staan”. Op Eiffeltorenhoogte, vanwaar alles beneden
bespottelijk klein lijkt, en nu gaat hij met de lift naar de begane grond, om in het ver-
volg op te kijken tegen de Eiffeltoren van de wetenschap. Wèl, mocht hij tijd en geld
hebben, om eens een entréé-kaart [sic] te kopen, dan mag hij ook weer eens een keer
naar het hoogste platform reizen.112

Dergelijke misstanden waren al door bijvoorbeeld Dijksterhuis in 1926 gesigna-
leerd.113 Maar Freudenthal ging verder. De oorzaak lag volgens Freudenthal in de
overheersende angst voor de “paedagogums en paedagoochelaars”, die de vakwe-
tenschap zouden kunnen besmetten. De universiteiten leidden niet op tot leraar en
daar zat de fout: een leraar moest in de eerste plaats als leraar worden opgeleid.
Toch zag Freudenthal de toekomst nog niet zo somber in: 

We beschouwen het thans als vanzelfsprekend, dat een toekomstige arts voor arts
wordt opgeleid, en over enkele tientallen jaren zal de opleiding voor leraar even van-
zelfsprekend zijn. De hoogmoedige grapjes over paedagogums en paedagoochelaars
zullen we dan even weinig begrijpen als die der 18e eeuwse artsen over de chirurgij-
nen en die der 19e eeuwse artsen over hun collega’s-gynaekologen, die als een raar
soort mannelijke vroedvrouwen met de nek worden aangezien.114

Vervolgens weerlegde Freudenthal de twee meest gehoorde argumenten die de po-
gingen om een lerarenopleiding in het universitaire programma te passen tot nu toe
hadden doen stranden. Allereerst was er het argument dat verlaging van de vakwe-
tenschappelijke eisen de maatschappelijke waardering van het beroep leraar zou
schaden. Dat was onzin volgens Freudenthal, want: 
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Een maatschappelijke waardering voor de leraar, die men meent te moeten redden, be-
staat in ’t geheel niet. In elk geval is de leraar de minstgewaardeerde onder alle acade-
misch gevormden. En dàt in een tijd, dat warme paedagogische belangstelling overal
te bespeuren is. Daar klopt iets niet – zou ik zeggen.115

Volgens Freudenthal wist de meerderheid der leraren minder over wat er in de pe-
dagogische wereld omging dan elk opvoedkundig belangstellend ouderpaar. 

En nog erger: een kleine minderheid weet er net genoeg van af, om de hele weten-
schappelijke paedagogiek als poespas en de paedagogisch geïnteresseerden onder de
ouders als paedagogums te kwalificeren. Mogen we er ons over verbazen, dat de le-
raarstand zo laag gewaardeerd wordt? 116

Ook de slechte leerboeken (“prullen” noemde Freudenthal ze), waarvan sommigen
al aan hun twintigste of dertigste druk toe waren, droegen bij aan het negatieve ima-
go van de leraren. Zo noemde hij als voorbeeld een leerboek “van een moderne taal”
dat zijn vrouw enige tijd geleden analyseerde en waar je zelfs zonder zes jaar studie
moeiteloos ontelbare blunders uit kon halen.117

Het tweede veelgehoorde argument was de didactische waarde van de vakweten-
schappelijke vorming van de aanstaande leraar aan de universiteit. Volgens Freu-
denthal was deze vormende waarde nihil. De steeds verdergaande specialisatie in de
wetenschap maakte dat er keuzes gemaakt moesten worden. Binnen de β-studies
was opleiden voor ‘all-round’-wetenschappers, ook binnen één vakgebied, niet
meer mogelijk. 

U ziet: van het befaamde “boven de stof te kunnen staan, dank zij de universitaire op-
leiding” is hier geen sprake meer; er is niets dan een technische opleiding in een zeer
bepaalde richting. Ik beweer, dat ook waar dit nog niet het geval is, de Eiffeltoren-
hoogte van de universitaire opleiding geen uitkijkpost is, om de schoolstof te over-
zien. Voor wie iets van psychologie afweet, spreekt dit haast vanzelf. Transfer of trai-
ning tussen verwijderde gebieden is er niet zonder meer. Wetenschappelijk critisch
besef op het ene gebied verworven is misschien voor overdracht vatbaar; maar wil dat
zo zijn, dan moet die overdracht zelf worden geoefend.118

Hoe de lerarenopleiding er dan wel precies uit moest zien, wist Freudenthal ook
niet te vertellen. Maar hij zag wel hoe een verandering teweeg gebracht moest wor-
den. De afwachtende houding moest doorbroken worden vanuit en door de leraren
zelf.
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De universiteiten moesten, zolang ze nog geen leraren konden opleiden, belang-
stelling opwekken voor de didactische, pedagogische, psychologische en sociologi-
sche problemen van het leraarschap en hierover kennis doorgeven. Zo ontstond een
nieuwe generatie leraren die kon bijdragen aan de ontwikkeling tot een wetenschap
van het leraar-zijn en leraar-worden, door “in hun werk als leraar een uitgangspunt
te zoeken voor wetenschappelijke activiteit”. Dit ‘werken aan een wetenschap van
wiskundeonderwijs’ in en door de praktijk was een uitgangspunt dat in Freuden-
thals latere werk veel nadrukkelijker naar voren zou komen. Hier is de eerste voor-
zichtige aanzet ervan te vinden.119

Het ontwikkelen van een vakdidactiek – een term, die Freudenthal hier overi-
gens nog niet expliciet gebruikte, maar wel omschreef – als wetenschap was een
dringende noodzaak volgens hem: 

Ik zou het normaal vinden als iedere leraar promoveerde, en wel over die problemen,
die hem van het meest nabij raken: die van het leraarschap. Ze zouden voorlopig niet
uitgeput raken. We weten van geen onderdeel van de schoolstof óf, wanneer en hoe
het zou moeten onderwezen worden. We weten niet wat voor allen en wat voor en-
kelen geschikt is, we kennen van ons onderwijs geen enkele der psychologische en so-
ciale drijfveren en consequenties, en dat nog niet alles op losse schroeven staat, vindt
zijn oorzaak alleen hierin, dat al die schroeven vastgeroest zijn.120

Freudenthal was achteraf blij dat de splitsing van de wetenschappelijke opleiding in
een research- en een lerarenvariant zoals voorgesteld door de commissie-Reinink
niet door was gegaan: het was in zijn ogen toch geen echte lerarenopleiding geweest
en had (betere) toekomstige ontwikkelingen alleen maar voortijdig afgesneden.121

De beste oplossing zag Freudenthal nu in het verbinden van de onderwijsbe-
voegdheid aan slechts die doctoraalexamens waarbij een der bijvakken “paedagogiek
en didactiek” was, zodat de aandacht van de aanstaande leraar naar de problemen
van het leraarschap geleid werd. Daarnaast zou er een hoofdvak “paedagogiek”
moeten worden ingesteld in de wis- en natuurkunde, zodat de kandidaten in staat
waren zich intensiever aan opvoedkundige zaken te wijden zonder de onderwijsbe-
voegdheid in een wis- of natuurkundig bijvak mis te lopen. De hoofdzaak was dat
de student op de hoogte gebracht werd van het bestaan van een wetenschappelijke
opvoedkunde, zodat hij hiervoor belangstelling kreeg – ‘op hoop van zegen’, want
als een echte voorbereiding op het leraarschap beschouwde Freudenthal het niet.
Daarnaast moest de student zo vroeg mogelijk in contact worden gebracht met kin-
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120 Ibid.
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deren in en buiten schoolverband, en wel het liefst in de vorm van pedagogische re-
search. Zolang dit nog niet verwezenlijkt was, was een steeds verdergaande scheiding
tussen vakwetenschappelijke en pedagogische functies aan scholen het gevolg. 

Inmiddels kan men er zeker van zijn, dat de lerarenstand elk jaar weer een jaar achter-
raakt bij een maatschappij, waarin de belangstelling voor alle paedagogische proble-
men groeiende is.122

Zo sloot Freudenthal dit artikel af.

Van de maatregelen zoals die een dag later in het Koninklijk Besluit vastgelegd wer-
den was hij niet onder de indruk, zo hield hij zijn lezerspubliek van De Groene Am-
sterdammer voor. Toch was het een (zij het kleine) stap in de goede richting, maar
nog niet op de manier zoals Freudenthal het had willen zien: 

Is dit K.B. nu iets om over te juichen? Ja, voorzover eindelijk de noodzakelijkheid van
een leraarsopleiding officieel is erkend.123

Ook in dit artikel benadrukte hij nogmaals het gevaar van splitsing tussen vakweten-
schappers en pedagogen, die volgens hem onvermijdelijk ging komen. Hij was bang
dat het effect van het Koninklijk Besluit uiteindelijk slechts negatief zou blijken: 

Ik vrees, dat er niet veel meer aan te doen is. Zolang er in ’t geheel geen leraarsoplei-
ding was, stonden we sterk met onze eisen, er één in te stellen. We hebben nu een
noodoplossing gekregen. Aan noodoplossingen pleegt een lang en taai leven bescho-
ren te zijn.124

In 1955 werd bij Koninklijk Besluit de didactische scholing voor alle vakken waar-
voor onderwijsbevoegdheid werd verlangd verplicht gesteld (ook voor de middel-
bare akten). Ook was de periode waarin gehospiteerd diende te worden vastgesteld
op minimaal drie tot zes maanden. In Utrecht was het hoogleraar M.J. Langeveld
op wiens gezag de eerste algemene didactiek-colleges werden gegeven.

In november van dat jaar wijdde Freudenthal op een weekendconferentie van de
ww weer een voordracht aan het onderwerp. 

Het verhaal wordt eentonig – zult u zeggen, en terecht. Ik heb over de leraarsoplei-
ding herhaaldelijk geschreven en gesproken, en het zou mezelf vervelen, als ik er niet
op kan rekenen dat, alle monotonie ten spijt, in de discussie toch steeds weer nieuw
leven zal sprankelen [...] En zelfs zoals ik het vandaag zal formuleren, zal het ook nog
niet definitief zijn. Was het anders, dan was het voor mij een veeg teken, dat ik al op
het punt stond, er niets meer bij te leren.125
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De functie van het onderwijs was tweeledig: kennis, bekwaamheden en normen
ontwikkelen aan de ene kant, en selectie aan de andere kant. Veranderingen door-
voeren in het onderwijs was een zeer moeilijk en moeizaam proces constateerde
Freudenthal. Wat een jonge leraar vooral geleerd moest hebben was kritiek op het
systeem uitoefenen en nieuwe wegen kunnen wijzen, in plaats van de oude draad
van zijn eigen middelbare school-ervaringen weer op te pakken. 

Er zal altijd moeten worden geselecteerd – dit is buiten kijf, maar we wensen, dat dit
geschiede terwille, maar niet door middel van onderwijs. De aard van de opleiding zou
niet mogen worden bepaald door percentages, die aangeven, hoeveel er moeten mis-
lukken.126

Goede criteria bij het bepalen van de juiste leerstof ontbraken nog steeds. De be-
langrijkste leidraden waren traditie en het perfectionisme van de leraren, die de kin-
deren met zoveel mogelijk geestelijke bagage de wereld in wilden sturen. 

Studieprogramma’s worden bepaald door mensen, die het de jongeren kwalijk nemen,
dat ze niet in drie à vier jaren dezelfde schatten van wetenschap en beschaving verza-
melen, waarvoor zìj [sic] er dertig à veertig nodig hadden; door mensen, die de voor-
naamste deugd van de opvoeder missen: het geduld. Ze zouden moeten worden ont-
worpen door hen, die kunnen geloven in de jeugd en in de ernstige voornemens van
een mens, niet op de lauweren van een verworven bevoegdheid te gaan rusten, maar
met zijn pond te blijven woekeren, ook als hij voor geen tentamen meer behoeft te
blokken.127

Freudenthal vond dat iemand die niet het vertrouwen verdiende dat hij zijn oplei-
ding met de bul in zijn zak zou voortzetten, ook die bul niet verdiende “al heeft hij
er twintig jaar voor gestudeerd”.128 Maatschappelijke waardering moest niet wor-
den afgewogen aan de tijd die iemand over zijn studie had gedaan.

Hij stelde daarom voor de last van de opleidingen te verlichten en kwam vervol-
gens met concrete voorstellen omtrent de invulling van een lerarenopleiding aan de
universiteit. Voor de aankomend leraar stelde hij een korte nakandidaatsopleiding
voor (na een kandidaats van 2 à 3 jaar), waarvan de tijd verdeeld zou worden tussen
vakdocenten en pedagogiek- en didactiekdocenten. Daarnaast moest de leraar in
staat worden gesteld zijn studie aan de universiteit na het behalen van zijn bevoegd-
heid voort te zetten – een ideaal, dat ook bij collega Minnaert leefde.129

Over de doelstellingen van een dergelijke opleiding schreef Freudenthal: 

Van de wiskundige opleiding eis ik: 
1. dat zij de aanstaande leraar brengt tot dieper inzicht in de stof, die hij straks moet

onderwijzen, 
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2. dat zij hem een idee geeft van de wijze, waarop de wiskunde in andere wetenschap-
pen en in de techniek wordt toegepast, 

3. dat zij hem in contact brengt met de verworvenheden der wiskunde, die van alge-
mene culturele betekenis zijn, 

4. dat zij hem tot een enigszins zelfstandige wetenschappelijke activiteit kan leiden.130

Het principe dat een pedagogisch-didactische opleiding niet mocht ontbreken was
onderhand algemeen aanvaard. Toch pleitte Freudenthal niet voor een uitgebreide
pedagogisch-didactische opleiding en wel om de simpele reden, dat daarvoor de
wetenschappelijk geschoolde didactiek-docenten nog niet bestonden waardoor er
nog alle reden tot voorzichtigheid was: 

Een jonge wetenschap is een onbeschermd jachtterrein, toegankelijk voor iedereen,
serieuzen en fortuinzoekers, naieven en geschoolden, nuchter denkenden en fantasten
[...] Mijn wetenschappelijk hart zou bloeden, wanneer mijn studenten behoorlijke
wiskunde zouden moeten ruilen voor het quasi-wetenschappelijke jargon van (op hun
terrein misschien verdienstelijke) pedagogen, die zich met een aantal mooi klinkende
maar onbegrepen mathematische termen op dikdoenerij toeleggen – om van de vol-
slagen charlatans maar geheel te zwijgen.131

Onder het motto “het realisme van morgen zal progressiever zijn dan dat van he-
den” stelde hij daarom voor, de pedagogisch-didactische opleiding zo veel mogelijk
uit te breiden, maar slechts in die mate waarin zij qua niveau niet onder hoefde te
doen voor de vakwetenschappelijke opleiding. 

De vakdidactiek moet zich opwerken tot akademisch peil, en voorzover zij het reeds
bereikt heeft, moet zij het handhaven. De leraarsopleiding moet groeien, tegen de ver-
drukking in, niet op de weg van de minste weerstand.132

Het spijtte Freudenthal zijn hier uiteengezette mening en voorstellen niet met meer
feiten te kunnen staven. Maar: 

Dat die er niet of nauwelijks zijn op het gebied van mijn lezing, is niet mijn schuld –
als ik me dan toch op zulk een gebied begeef, moet ik de consequenties aanvaarden.
De consequentie van een lezing is een discussie – op staande voet of met enig uitstel
van executie.133

Het voorstel voor een verkorte opleiding zoals Freudenthal dat in deze voordracht
deed, had hij ook al een paar maanden eerder in een artikel in Universiteit en Hoge-
school uiteengezet.134 Hij verweet de universiteiten een te afwachtende houding,
waarbij wetten en reglementen de verantwoordelijkheid van de universiteit afna-
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men. Zo dreigde de universiteit de invloed op de lerarenopleiding te verliezen en dat
was een funeste en gevaarlijke ontwikkeling in een tijd, waarin het gebrek aan lera-
ren alleen maar groter werd.

In 1955 hield Freudenthal op een internationaal symposium in Genève een voor-
dracht getiteld ‘Relations entre l’enseignement secondaire et l’enseignement uni-
versitaire en Hollande’, dat een jaar later verscheen in L’Enseignement Mathéma-
tique.135 Hij benutte deze gelegenheid om alle misstanden binnen het Nederlandse
middelbare onderwijs een voor een aan de kaak te stellen: de achterlijke leerplan-
nen (die gelukkig gewijzigd werden), de slechte eindexamenopgaven en de enorme
kloof die er bestond tussen de karikatuur van wiskunde die leerlingen op de mid-
delbare school voorgeschoteld kregen en hetgeen de leerlingen tijdens hun acade-
mische studie als wiskunde leerden kennen. Ook hier noemde hij het gebrek aan
een echte lerarenopleiding en de moeizame ontwikkelingen om een dergelijke op-
leiding te bewerkstelligen. Toch wist Freudenthal nog met een positieve noot over
de Nederlandse situatie in het onderwijs te eindigen (zij het met een licht cynische
ondertoon): 

Ce sont là nos problèmes en Hollande. Je ne dis pas que nous n’en ayons pas d’autres,
que nous ne discutions pas la meilleure méthode d’enseigner les lieux géométriques et
les proportions. Au contraire, de toutes ces questions nous faisons des études aussi
profondes que nos collègues d’autres pays et que l’autruche le fait du sable où elle
cache sa tête. L’opposition de ceux qui, malgré l’évolution de la structure sociale, veu-
lent conserver un système d’enseignement suranné, est opiniâtre. Tout de même, ma
confiance est grande. La réforme est en marche et elle viendra, comme tout chose dans
l’enseignement, trente ans trop tard.136

Het feit dat in de didactiek praktisch alle problemen nog onopgelost waren, kon
ook gebruikt worden om het imago van het beroep leraar wat op te krikken, zo be-
toogde Freudenthal in zijn artikel ‘Traditie en opvoeding’ in 1957. De reputatie van
onderwijzers was geschaad door de opvatting dat het onderwijzersschap slechts af-
draaien van traditionele programma’s vereiste. 

In onze maatschappij, waar elke nieuwe techniek met bekwame spoed in de praktijk
wordt gebracht, is opvoeding en onderwijs een ouderwets beroep. Ik ben er van over-
tuigd dat kinderen dat aanvoelen en dat jonge mensen om deze redenen zich tot ande-
re beroepen voelen aangetrokken. Willen we meer leraren en onderwijzers hebben –
en de behoefte is er – dan is de weg, die we moeten inslaan: opvoeding en onderwijs
te verheffen tot het peil van andere technieken in onze maatschappij.137
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Het zou uiteindelijk nog enkele decennia duren voordat Freudenthal zijn hier uit-
eengezette idealen omtrent de lerarenopleiding en – nog belangrijker – een weten-
schappelijke vakdidactiek verwezenlijkt zou zien.

6.6 Freudenthal internationaal

Het ontbreken van een serieuze lerarenopleiding was inherent aan de min of meer
minachtende houding die, zeker tot ver in de jaren vijftig, onder de meeste hoogle-
raren wiskunde nog te bespeuren viel als het ging om vakdidactiek en wiskundeon-
derwijs. Wanneer een wiskundige besloot zich bezig te houden met (vak)didactiek
werd dat vaak betiteld als een ‘tweede keus’-bezigheid. Onder vakgenoten werden
Freudenthals toenemende activiteiten op het gebied van de didactiek dan ook ge-
zien als ‘zonde van die man’.138 In de loop van de jaren vijftig kwam in deze opvat-
ting voorzichtig verandering. Erkenning van de noodzaak en het serieus nemen van
de vakdidactiek als wetenschap wonnen langzaam terrein, ook internationaal. 

Nu in Nederland zijn reputatie als wiskundige (die zich bovendien sterk maak-
te voor alle pedagogische, didactische en onderwijskundige zaken die met het vak
samenhingen) was gevestigd, verscheen Freudenthal steeds vaker in die hoedanig-
heid als Nederlandse vertegenwoordiger op het internationale toneel. Zo ontving
hij op 17 november 1953 een brief van Koksma, voorzitter van het Wiskundig Ge-
nootschap, met daarin de uitnodiging, in de nieuw op te richten ‘Nederlandse On-
derwijscommissie voor Wiskunde’ plaats te nemen. Deze commissie, ingesteld
door het Wiskundig Genootschap, vormde de nationale subcommissie van de icmi
en had als doel het onderwijs in de wiskunde zowel in nationaal als in internatio-
naal verband te bestuderen. De opdracht van de commissie was: 

• in Nederland belangstelling voor de wiskunde te bevorderen onder jongeren, in het
bijzonder leerlingen van het Algemeen Voortgezet en Voorbereidend Wetenschappe-
lijk Onderwijs. Het gaat hierbij niet om de wiskunde als een specialisme, maar om de
betekenis die het beoefenen van de wiskunde heeft voor mens en maatschappij. 

• in het buitenland contacten te leggen en onderhouden met gelijksoortige organisaties
die zich bezig houden met wiskundeonderwijs en die thans verenigd zijn in de Inter-
national Commission on Mathematical Instruction (icmi), die onder meer eens in de
vier jaar een International Congress on Mathematical Education organiseert.139

In 1953 werd aan alle bij de icmi betrokken landen een dergelijk verzoek tot op-
richting van nationale subcommissies voor wiskundeonderwijs gedaan.140
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138 “Didactiek was tweede garnituur onder hoogleraren”, aldus prof.dr. A.W. Grootendorst; gesprek met
Grootendorst, 23 april 1999.

139 Uit artikel 1 van het reglement van de nocw dd 25 november 1954, zoals geciteerd in: W. Kleijne,
‘nocw vijftig jaar’, Nieuw Archief voor Wiskunde 5 (2004) 308-313, aldaar 309.

140 Andere benamingen voor de icmi zijn ook wel: Internationale Mathematik-Unterrichts Kommission
(imuk) of: Commission Internationale pour l’Enseignement Mathématique (ciem); ranh, Wiskundig
Genootschap, inv.nr. 240; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1747.

06 roepende  18-04-2006  13:25  Pagina 178



E.W. Beth werd voorzitter van de nocw en daarmee de Nederlandse vertegen-
woordiger van deze commissie. Samen met Freudenthal vormden Bunt, J.C.H.
Gerretsen, D.N. van der Neut, Wansink en Van Dantzig de rest van de commissie.
Nog geen jaar later bedankte Beth echter als lid en werd Freudenthal op de verga-
dering van 25 november aangewezen als nieuwe voorzitter, een functie die hij twin-
tig jaar vervulde.141 Doelend op hun beider verschil in opvattingen over wiskun-
deonderwijs schreef hij hierover in Schrijf dat op, Hans:142

Het lijkt ironie dat ik [...] bij de Internationale Commissie voor Wiskunde Onderwijs
(icmi) als Nederlandse vertegenwoordiger E.W. Beths opvolger werd. Ironie, maar
ook niet veel meer dan dat. Ik was, ook later als president, een vreemde eend in die bijt
– maar dat is alweer vooruitlopen op de geschiedenis.143

Ook al leek Freudenthal er hier haast prat op te gaan dat hij als “vreemde eend in die
bijt” in de commissie een dergelijke belangrijke rol speelde, zo uitzonderlijk was de
keuze voor hem als voorzitter ook weer niet. Koksma had als doel gesteld, een com-
missie te vormen waarvan de leden “didactici van professie” waren en zo’n ruime keu-
ze aan dergelijke kandidaten waren er in de wiskundige wereld niet.144 Freudenthal, met
zijn reputatie van groot wiskundige die bovendien voor een wiskundige uitzonderlijk
veel belangstelling voor didactische zaken had laten blijken, was dus een logische keus.

Van het nut van een dergelijke commissie was Freudenthal zelf niet erg over-
tuigd. Hij hield zich liever bezig met wat hij “de binnenkant van het onderwijs”
noemde, zoals hij in de Wiskunde Werkgroep deed: 

Wat doet een commissie voor het wiskunde-onderwijs? Zich met de buitenkant van
het onderwijs bezighouden. En een werkgroep? Met de binnenkant. De buitenkant,
dat zijn de soorten onderwijs met hun doelstellingen, programma’s, examens, be-
voegdheden, alles waarvoor je de vereiste kennis met enquêtes vanuit en studies ach-
ter het bureau kunt verwerven. Heel nuttig soms, maar niet mijn cup of tea.145

Als Nederlandse vertegenwoordiger van de nocw woonde Freudenthal in 1955 het
symposium in Genève bij. Zijn voordracht daar was één van de eerste keren dat hij
in het buitenland over onderwijszaken praatte. Het symposium werd direct ge-
volgd door een vergadering van het ‘Comité Exécutif’ van de ciem.

Op die vergadering haalde hij wat hij zelf noemde “zijn eerste succes” bij het
vaststellen van het werkplan voor de voorbereiding van de sectie Onderwijs van het
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141 Freudenthal werd opgevolgd door H.J.A. Duparc in 1975; Kleijne, ‘nocw vijftig jaar’, Nieuw Archief
voor Wiskunde 5 (2004) 308-313, aldaar 313; nocw-correspondentie; ranh, Hans Freudenthal Papers,
inv.nr. 1770.

142 Hierbij doelde Freudenthal specifiek op Beth jr’s uitlating in Piagets L’Enseignement Mathématique
(1955): “Le rôle de la formation mathématique dans l’enseignement secondaire consiste presque exclu-
sivement, me paraît-il, à familiariser les élèves avec la méthode déductive” zoals geciteerd in: Freuden-
thal, Schrijf dat op, Hans 341.

143 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 342.
144 Kleijne, ‘nocw vijftig jaar’, Nieuw Archief voor Wiskunde 5 (2004) 308-313, aldaar 309.
145 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 346.
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eerstvolgende Internationaal Mathematisch Congres in Edinburgh in 1958.146 Freu-
denthal stelde voor een vergelijkend onderzoek naar methoden voor aanvankelijk
meetkundeonderwijs als één van de drie onderwerpen op de agenda te zetten. Hier-
toe werd besloten.

Het was natuurlijk niet toevallig dat Freudenthal met juist dít onderwerp kwam,
waaraan op de bijeenkomsten van de Wiskunde Werkgroep al enige jaren aandacht
werd besteed. De andere onderwerpen waren ‘het wiskundeonderwijs voor leerlin-
gen tot en met 15 jaar’, en ‘de wetenschappelijke basis van het wiskundeonderwijs
op het middelbaar onderwijs’, typische voorbeelden van wat Freudenthal onderwer-
pen uit de ‘buitenkant van het onderwijs’ noemde. Zo wist Freudenthal toch nog één
onderwerp uit de ‘binnenkant van het onderwijs’ op het programma te krijgen.

‘Initiation into geometry’ was ook het onderwerp van de lezing die hij namens
de icmi op het Tata Institute of Fundamental Research te Bombay hield op de ‘Ma-
thematical Education in South Asia Conference’ in februari 1956.147 Deze confe-
rentie, mede georganiseerd door onder andere unesco, had als doel de problemen
van het wiskundeonderwijs in Zuid-Azië te belichten. En die problemen waren
enorm, zo concludeerde Freudenthal in een verslag van deze reis in De Groene Am-
sterdammer. Juist de vele organisatorische problemen in die landen maakten dat er
weinig belangstelling voor de pedagogisch-didactische kant van het onderwijs was.
Op dat gebied bood de conferentie dan ook weinig nuttigs volgens Freudenthal. Na
twee weken Azië ging hij naar huis met 

een flauw besef van de geweldige problemen, waarmee Aziatische landen worstelen.
Of ik van mijn kant hun iets heb kunnen geven, moet ik betwijfelen, en wel niet uit
overdreven bescheidenheid. Twee weken Azië is te weinig.148

Het enige lichtpuntje tijdens zijn verblijf was een bezoek aan een van de weinige
progressieve scholen daar: 

Dit was de enige plaats waar ik echt kon leven in het gevoel, dat de diepere problemen
van onderwijs en opvoeding overal ter wereld dezelfde zijn. Hier werd niet strijdbaar
geworsteld met een verouderd systeem, maar hier was er de bewogen rust van de zoe-
kende, die weet dat hij op de goede weg is.149

Het werk voor de nocw, en later voor de icmi, zou eind jaren vijftig steeds meer
van Freudenthals tijd opeisen. Dat zijn hart niet altijd bij dit werk lag, was duide-
lijk. Toch greep hij deze kans met beide handen aan en onder het motto ‘beter mee-
werken dan niets doen’ wist hij zo in korte tijd ook internationaal een reputatie als
wiskundeonderwijskundige op te bouwen.
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146 Ibid., 347.
147 Correspondentie tussen de New Education Fellowship en Freudenthal, 1955-1956; ranh, Hans Freu-
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