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7.1 Inleiding: een bijzonder promotieonderzoek

Tientallen promovendi zijn door Freudenthal begeleid bij hun promotieonderzoek.
Bij de meeste van hen betrof het onderwerpen uit de zuivere wiskunde. Op 4 juli
1957 was Pierre van Hiele (1909) de eerste die bij Freudenthal op een onderwerp uit
de wiskundedidactiek promoveerde.2 Zijn vrouw Dina (Dieke) van Hiele-Geldof
(1911-1958) promoveerde op dezelfde dag bij Langeveld eveneens op een onder-
werp uit de wiskundedidactiek. Freudenthal schreef over deze promoties indertijd: 

Promoties op didactische onderwerpen zijn nog steeds uiterst zeldzaam. Wetenschap-
pelijk onderzoek op mathematisch-didactisch terrein van een formaat, zoals thans
door de Van Hiele’s verricht, mag zelfs in het internationale vlak uniek heten. In hun
toespraken gaven de promotoren als hun mening te kennen, dat hoe men ook over
twintig of dertig jaar over de resultaten van de Van Hiele’s zal oordelen, het vaststaat
dat zij door hun aanpak baanbrekend werk hebben verricht; elk toekomstig mathe-
matisch-didactisch onderzoek zal ermee rekening moeten houden als uitgangspunt en
voorbeeld.3

Dit feit alleen al maakt het de moeite waard om op deze plaats aandacht aan het
werk van de Van Hieles te besteden. Bovendien zijn de resultaten van beide promo-
tieonderzoeken niet alleen van grote invloed geweest op (het onderzoek op het ge-
bied van) de wiskundedidactiek in het algemeen, maar zeker ook op Freudenthals
werk in het bijzonder. Zelf uitte Freudenthal meermalen zijn grote bewondering
voor het werk van de Van Hieles: 

1 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 359.
2 Feestboek. Prof. Dr. Hans Freudenthal – 70 jaar (1975) (uitgave van het Mathematisch Instituut en het

iowo ter ere van Freudenthals 70e verjaardag) 40.
3 Stuk in Nieuw Utrechts Nieuwsblad (4 juli 1957), geschreven door Freudenthal naar aanleiding van de

promoties van de Van Hieles, 29 mei 1957, 3 pagina’s, aldaar 1; ranh, Hans Freudenthal Papers,
inv.nrs. 37, 142.

Hoofdstuk 7

Freudenthal en de niveautheorie 
van de Van Hieles

Een leerproces

Ik heb geboft. Alwaar ik tegen een muur aankeek ging ten langen leste een deur open. Een
van eigen inzicht, maar meestal andermans (zoals Van Hieles niveaus). 

Hans Freudenthal in Schrijf dat op, Hans, 19871
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I should like to draw the reader’s special attention to the work of Mr. and Mrs. Van
Hiele, not only because it is the most revolutionary attempt, but also because of the
underlying pedagogical and didactical theory. In my opinion the Van Hieles’ theory
of thinking levels as well as their experimental work are achievements of educational
research which should be recommended to all people interested in mathematical edu-
cation for closer inspection.4

Overal waar hij zijn kans schoon zag promootte hij de theorie en hij integreerde haar
al snel in zijn eigen ideeën. Op diverse plaatsen beschreef hij het werk van de Van
Hieles als cruciaal in de ontwikkeling van zijn eigen wiskundig-didactische inzichten.
Het openingscitaat, maar ook het hier volgende zijn daar mooie voorbeelden van: 

Het mathematiseringsproces waar de Van Hieles zich vooral mee bezighielden, was dat
van de meetkunde, preciezer gezegd: ze waren de eersten die het meetkundig leerpro-
ces als proces van mathematiseren interpreteerden (al gebruikten ze de term niet, even-
min als de term heruitvinding). Zodoende ontdekte Pierre in het onderwijs, zoals Die-
ke het beschreef, de niveaus waarvan ik eerder sprak. Ik pakte die ontdekking op – wel-
licht het belangrijkste element in mijn eigen wiskunde-onderwijskundig leerproces.5

Het promotieonderzoek van de Van Hieles vormden indirect een concrete uitwer-
king van het door Freudenthal voorgestane ideaal dat wiskundedocenten na hun af-
studeren academisch onderzoek zouden moeten blijven doen, zoals hij dat in 1953
in zijn artikel ‘Vakgeleerde of paedagoog?’ verwoordde.6 Het lijkt dus zeer de
moeite waard om antwoorden te vinden op de volgende vragen: wie waren de Van
Hieles? Wat was hun theorie en waarom was deze zo bijzonder? Waarom was hun
werk zo belangrijk voor Freudenthal en waaruit bestond de invloed op Freuden-
thals gedachtegoed? 7

7.2 Freudenthal als promotor

Voor het echtpaar Van Hiele vormde de wiskundedidactiek een rode draad in hun
leven. Zij kenden Freudenthal uit de tijd dat zij wiskunde studeerden in Amster-
dam. Van Hiele zei daarover: 

Tijdens mijn studie moesten we af en toe voordrachten houden. Daarin probeerde ik
soms al wat didactiek naar voren te brengen, door leerlingen en hun problemen met

182 “elke positieve actie begint met critiek”

4 Hans Freudenthal, ‘Preface of the editor’, in: Hans Freudenthal, ed., Report on methods of initiation
into geometry (Groningen 1958) 5-7, aldaar 6-7.

5 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 354.
6 Freudenthal, ‘Vakgeleerde of paedagoog?’, Christelijk Schoolblad. Onze vacatures (1953); ranh, Hans

Freudenthal Papers, inv.nrs. 779, 780. Zie ook paragraaf 6.5.
7 Bij het samenstellen van deze en volgende paragrafen zijn gegevens ontleend aan de volgende werken:

P.M. van Hiele, De problematiek van het inzicht (Amsterdam 1957); D. van Hiele-Geldof, De didak-
tiek van de meetkunde in de eerste klas van het v.h.m.o. (Amsterdam 1957); De Moor, Van vormleer
naar realistische meetkunde.
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de leerstof in de beschouwingen op te nemen. Vooral Freudenthal placht dit aan te
moedigen.8

Na hun studie gingen de Van Hieles werken als wiskundedocent. In 1940 trouw-
den ze. Samen schreven ze na de oorlog diverse werkboeken voor het meetkun-
deonderwijs, die vooral binnen de meer op vernieuwing ingestelde onderwijshoek
goed ontvangen werden.9

Grote nadruk legden ze in hun werk op zelfwerkzaamheid en het zelf ontdekken
van de meetkunde door de leerling aan de hand van concreet materiaal. Freudenthal
zag in hen (naast de op dezelfde grondslag werkende Van Albada) de voortrekkers en
pioniers op het gebied van het intuïtieve aanvankelijk meetkundeonderwijs.10 Ook
waren de Van Hieles van het begin af aan betrokken bij de werkzaamheden van de
Wiskunde Werkgroep, waar het meetkundeonderwijs geregeld besproken werd.11

In grote lijnen konden Freudenthal en de Van Hieles tot dezelfde groep van on-
derwijsvernieuwers gerekend worden. Freudenthal schreef in 1957: 

De wiskunde-boekjes, de publicaties en de dissertaties van de Van Hiele’s dragen dan
ook duidelijk de stempel van wat men vernieuwing van het onderwijs pleegt te noe-
men: critisch te staan tegenover al hetgeen in het onderwijs door de traditie is gege-
ven, en zich telkens opnieuw te bezinnen niet alleen op de didactische methoden, maar
evenzeer op het doel van het onderwijs als zodanig.12

Het schrijven van een wiskundig proefschrift over didactiek was alles behalve gang-
baar in de jaren veertig. Het proefschrift van de wiskundeleraar Hendrik Mooij uit
1948 was lange tijd het enige op dit gebied. Helemaal didactisch was dit proefschrift
niet eens, aangezien het nog een zuiver wiskundig aanhangsel had.13 Het initiatief
om op een onderwerp uit de wiskundedidactiek te promoveren kwam van Van Hie-
le. Freudenthal stelde – zo herinnerde Van Hiele het zich – hem in eerste instantie
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8 Interview met Van Hiele in: Goffree, Ik was wiskundeleraar 104.
9 In een boekbespreking van dit werkboek in Vernieuwing wordt gesproken van “een voortreffelijke

methode”; ‘Boekbespreking van: Drs. P.M. van Hiele en Dra. D. van Hiele-Geldof: Werkboek der
meetkunde 1e deel’, Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs 7 (1948/49) 175.

10 Freudenthal schrijft: “The procedures of this group (I may fairly speak of a school of teachers) depend
heavily on the use of self-made material of a different kind, cards bearing instructions, models and con-
struction pieces, like Meccano parts but of a still more flexible structure. This movement has originated
from two different sources. One is the work of P.M. van Hiele and his wife, Mrs. D. van Hiele-Geldof.”
in: Hans Freudenthal, ‘Initiation into Geometry’, The Mathematics Student 24 (1956), 83-97, aldaar 87.

11 Zo hield mevrouw Van Hiele een inleiding op de ww-bijeenkomst van zaterdag 2 mei 1953 met als on-
derwerp: ‘Waar zullen we ’t zwaartepunt van het meetkunde-onderwijs in de eerste klas leggen?’, Ver-
nieuwing van Opvoeding en Onderwijs 103 (1953) 222.

12 Stuk in Nieuw Utrechts Nieuwsblad 4 juli 1957; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nrs. 37, 142.
13 H. Mooij, Over de didactiek van de meetkunde benevens benaderingsconstructies van een hoek in ge-

lijke delen (Amsterdam 1948). In dit zeer bescheiden opgezette onderzoek onderzocht Mooij het effect
van het gebruik van leergesprekken in de klas bij het gebruikelijke logisch-deductief ingerichte meet-
kundeonderwijs. Van der Corput was promotor en ook Kohnstamm was bij het onderzoek betrokken.
Inhoudelijk was dit onderzoek voor dat van de Van Hieles van weinig belang. Meer over het onderzoek
van Mooij in: F. Goffree, ‘Een halve eeuw onderzoek. Wiskundedidactiek in Nederland’, Nieuw Ar-
chief voor Wiskunde 5/3 (2002) 233-243; De Moor, Van vormleer naar realistische meetkunde 286.
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een wiskundig promotieonderwerp voor, waarop Van Hiele vroeg of hij niet in de
didactiek zou kunnen promoveren.14

Freudenthal ging akkoord en kwam daarop met een concreet idee over de opzet
van zo’n dergelijk onderzoek. In 1944 in ‘Rekendidaktiek’ had hij de wens uit ge-
sproken ooit “op kollektieve schaal” lerende kinderen te kunnen observeren. Nu
zag hij meer in het maken van een zeer gedetailleerde studie van één leerling, vanaf
het ogenblik dat deze leerling op school kwam tot en met het eindexamen. Freu-
denthal leek hiermee vooruit te lopen op de rol die hij eind jaren zestig zou gaan
toekennen aan het ‘observeren van het leerproces’ binnen didactisch onderzoek.
Van Hiele zei hier jaren later over: 

Van die leerling zou dan alles genoteerd moeten worden, wat hij deed, wat hij zei, hoe
hij zijn proefwerken deed enz. enz. Dat kan natuurlijk nooit, dacht ik. Als je één leer-
ling neemt is de kans groot dat je die onderweg kwijtraakt. Dus dan moet je er een stuk
of zes nemen.15

Dit idee leek praktisch niet uitvoerbaar. Van Hiele liet Freudenthal als promotor
daarom eerst weer schieten en begon een samenwerking met de pedagoog Langeveld.

Martinus Jan Langeveld (1905-1989) studeerde na de hbs Nederlands en geschiede-
nis met bijvakken filosofie en pedagogiek aan de Gemeentelijke Universiteit in Am-
sterdam. In 1934 promoveerde hij bij Kohnstamm in de taalkunde op het proef-
schrift Taal en denken: een theoretiese en didaktiese bijdrage tot het voortgezet on-
derwijs in de moedertaal, inzonderheid tot dat der grammatika.16 Vijf jaar later
werd hij op voorspraak van Kohnstamm benoemd tot hoogleraar in de pedagogiek,
didactiek en ontwikkelingspsychologie in Utrecht.

Langeveld was de grondlegger van wat bekend zou worden als de Utrechtse
richting in de pedagogiek en was naar eigen zeggen verantwoordelijk voor de intro-
ductie van de fenomenologie van de menswetenschappen in Utrecht. In zijn perso-
nalistische pedagogiek nam hij de antropologie van het kind en de (opvoedkundi-
ge) situatie waarin het kind zich bevond als uitgangspunt. Hij vestigde in zijn peda-
gogiek de aandacht op de strikt persoonlijke, unieke geaardheid van elk kind met
zijn of haar belevingswereld.17 Mondigheid, autonomie, gewetensvorming en ver-
antwoordelijkheid stonden voor hem centraal, waarmee hij aansloot bij de perso-
nalistische pedagogiek van zijn leermeester Kohnstamm.18

184 “elke positieve actie begint met critiek”

14 Interview met Van Hiele in: Goffree, Ik was wiskundeleraar 110.
15 Ibid., 110.
16 J.W. van Hulst, ‘Martinus Jan Langeveld. 30 oktober 1905-15 december 1989’, Koninklijke Nederland-

se Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1991 (Amsterdam 1991), 154-162; Frederieke Schenk, De
Utrechtse school. De geschiedenis van de Utrechtse psychologie tussen 1945 en 1965 (Utrecht 1982) 2.

17 I. Weijers, ‘Mondige burgers. Een cultuurhistorische plaatsbepaling van de pedagogiek van M.J. Lan-
geveld’, Pedagogisch Tijdschrift 19 (1994) 189-206, aldaar 190.

18 I. van Hilvoorde, Grenswachters van de pedagogiek. Demarcatie en disciplinevorming in de ontwik-
keling van de Nederlandse academische pedagogiek (1900-1970) (Amsterdam 2002) 87; Weijers, ‘Mon-
dige burgers’, Pedagogisch Tijdschrift 19 (1994) 189-206.
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Na de oorlog was Langeveld jarenlang dé dominerende figuur binnen de peda-
gogiek in Nederland. Zijn rol in het veroveren van een volwaardige plaats voor de
pedagogiek als zelfstandige wetenschap (met name aan de niet-bijzondere universi-
teiten) was erg groot. Hij zorgde er na de oorlog voor, dat de pedagogiek in Neder-
land als wetenschapsgebied náást de psychologie academische erkenning kreeg.19 In
zijn afscheidsrede in 1972 zei hij hierover: 

Samenwerking met de meest diversen en zeker met psychologen is geen probleem, waar
wij onze opvoedingswetenschappelijke identiteit niet hoeven te vervagen of te verliezen.
De daartoe noodzakelijke wetenschappelijke bewustwording, de onontkoombaar no-
dige vorming van die identiteit van de pedagoog en andragoog moeten thans volop hun
kans krijgen, wil uit samenwerking niet een identiteitsverlies resulteren. Een verlies, dat
noch wetenschappelijk vruchtbaar zou zijn noch voor de betrokken kinderen, volwas-
senen, opvoeders, enzovoort een eerlijke dienst mogelijk zou maken.20

Langeveld behoorde tot de Utrechtse School, een in de jaren 1945-1960 invloedrij-
ke groep christelijke en humanistisch georiënteerde geleerden die een fenomenolo-
gisch georiënteerde psychologie voorstonden.21 Deze psychologie werd vooral ge-
kenmerkt door een (per persoon in meer of mindere mate aanwezige) aversie tegen
natuurwetenschappelijke psychologie en een grote nadruk op persoonlijke verant-
woordelijkheid en persoonlijke ontplooiing. De te onderzoeken situatie werd in
deze psychologie zonder vooropgezet theoretisch denkschema beschouwd. Overi-
gens paste Langeveld de fenomenologische psychologie vooral toe in de voorberei-
dende fase van zijn onderzoek en liet deze alsnog volgen door empirisch onder-
zoek. Freudenthal was niet bij de Utrechtse School als zodanig betrokken. Zijn
contact met Langeveld was hoofdzakelijk als collega.

Nadat Van Hiele contact met Langeveld had gezocht, haalde hij in december 1948
ook het contact met Freudenthal weer aan met een brief. Van Hiele schreef: 

Ik heb de mogelijkheid om te gaan werken voor een promotie in de didactiek der wis-
kunde nader overwogen en ik zou het zeer op prijs stellen, als ik daarbij op Uw steun
mocht rekenen. Het schijnt mij nl., dat de problemen, die mij het meest liggen meer
in Uw lijn liggen dan van die van Prof. Langeveld.22
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19 B. Levering, ‘De betekenis van M.J. Langeveld voor de naoorlogse pedagogiek (met het accent op de
periode 1945-1960)’, Pedagogisch Tijdschrift 16 (1991) 147-160.

20 M.J. Langeveld, Opvoedingshulp als groeiende wetenschap (Amsterdam 1972) 15-16.
21 Andere sociale wetenschappers van de Utrechtse School waren strafjurist W. Pompe, psychiaters H.C.

Rümke, P.H.A. Baan en fysioloog-psycholoog F.J.J. Buytendijk; Frederieke Schenk, De Utrechtse
school. De geschiedenis van de Utrechtse psychologie tussen 1945 en 1965 (Utrecht 1982); Schuyt en Ta-
verne, eds., 1950. Welvaart in zwart-wit 384, 387, 416; Weijers, ‘Mondige burgers’, Pedagogisch Tijd-
schrift 19 (1994) 189-206.

22 Van Hiele aan Freudenthal, 2 december 1948; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 37.
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Volgens Van Hiele was het Freudenthal die mevrouw Van Hiele aanspoorde óók te
gaan promoveren.23 Het uiteindelijke onderwerp van het onderzoek, “de proble-
matiek van het inzicht bestudeerd in de didactische context van het meetkundeon-
derwijs”, was duidelijk door de dagelijkse onderwijspraktijk van het echtpaar Van
Hiele ingegeven. Uiteindelijk zou Van Hiele bij Freudenthal en mevrouw Van Hie-
le bij Langeveld verder gaan.

Langeveld bleef wel bij de begeleiding van Van Hieles proefschrift betrokken.
Zijn invloed op de totstandkoming van het werk was niet gering. Zo stelde hij on-
der andere de titel van het proefschrift voor. Ook leerde hij Van Hiele veel over
psychologie en pedagogiek, leende hem de nodige boeken en had al direct het ge-
hele stramien van het proefschrift voor ogen.24

Dat de samenwerking tussen Freudenthal en Van Hiele niet altijd even soepel
verliep bleek wel uit de herinneringen van Van Hiele uit die tijd:

Nu moet je niet denken dat Freudenthal en ik het altijd eens waren. Soms stonden we
met woedende koppen tegenover elkaar. Op een keer is het gebeurd dat hij Langeveld
opbelde. Die Van Hiele is zo eigenwijs, had hij toen gezegd. Later hoorde ik dat van
Langeveld, die hem had geantwoord: dat kan wel waar zijn, Freudenthal, maar wat
zeg je van jezelf? En van mij? 25

Eén van de meningsverschillen betrof Van Hieles interpretatie van Freudenthals
discussie met mevrouw Ehrenfest in Kan het wiskundeonderwijs tot de opvoeding
van het denkvermogen bijdragen?26 Hij stelde dat het meningsverschil tussen Freu-
denthal en mevrouw Ehrenfest gebaseerd was op verschillende reikwijdten van het
begrip wiskunde. Freudenthal zou het kunnen substitueren centraal stellen in de
wiskunde, waarna hij een beperkte draagwijdte van wiskundige denkgewoonten
constateerde. Volgens Van Hiele verstond mevrouw Ehrenfest onder wiskunde
daarnaast ook het denken dat aan de wiskunde vooraf gaat, hetgeen de draagwijdte
van wiskundige denkgewoonten aanzienlijk groter maakte. Dit zou volgens Van
Hiele hun verschil in opvatting over de vermeende vormende waarde van het wis-
kundeonderwijs grotendeels verklaren.

Ook maakte Freudenthal bezwaar tegen het door Van Hiele gemaakte onder-
scheid in typen leerlingen: het zogenaamde “algoritmentype” (meer ingesteld op
het beheersen van algoritmen) en het “strukturerende type” (meer ingesteld op het
structureren van het waarnemingsveld). Welk bezwaar Freudenthal hier precies te-
gen had, is niet meer exact te achterhalen. Uit Van Hieles verdediging van deze on-
derscheiding valt wel op te maken dat Freudenthal er gevaar in zag, leerlingen bij
voorbaat in deze twee categorieën in te delen, omdat dit stigmatiserend zou werken
en een leraar zich daardoor te passief op zou stellen.

186 “elke positieve actie begint met critiek”

23 Interview met Van Hiele in: Goffree, Ik was wiskundeleraar 110.
24 Ibid., 113.
25 Ibid., 110.
26 Van Hiele aan Freudenthal, 3 februari 1957 (antwoord van Freudenthal ontbreekt); ranh, Hans Freu-

denthal Papers, inv.nr. 37.
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Van Hiele benadrukte, dat het hem bij de onderscheiding van de typen leerlin-
gen enkel om het resultaat van het op een algoritmische dan wel structurerende ma-
nier ingericht wiskundeonderwijs ging en niet om een classificering van leerlingen
an sich. Hij achtte het voor de door hem aangehangen fenomenologische methode
noodzakelijk, een dergelijke omschrijving van typen leerlingen te geven – een uit-
spraak, waaruit de invloed van Langeveld op Van Hieles onderzoek bleek. Van
Hiele schreef aan Freudenthal: 

Op minstens vier plaatsen in de dissertatie staat aangegeven dat het hier gaat om een
kweekprodukt van het onderwijs. Hiermee wordt op duidelijke wijze de leraar ervoor
behoed te vervallen tot een afwachtend fatalisme. En het beschrijven van typen be-
hoeft U ook niet te verontrusten: het is immers kenmerkend voor de fenomenologi-
sche metode [sic] (die ik voor een studie als deze noodzakelijk acht), dat men zich
klaarheid over een situatie verschaft door deze voor enkele speciale gevallen zeer
nauwkeurig te beschrijven. Ik zou geen ander doeltreffend middel weten.27

Fundamenteel waren deze meningsverschillen tussen Van Hiele en Freudenthal uit-
eindelijk niet. Er was dan ook niets dat Freudenthal belemmerde het werk van Van
Hiele volkomen te accepteren en onbevangen te bewonderen.

De door Van Hiele beschreven niveautheorie zou internationale bekendheid
krijgen, ook buiten de wiskundedidactiek. Zo haalde bijvoorbeeld de Utrechtse
leerpsycholoog C.F. van Parreren (1920-1991) de theorie aan in zijn Psychologie
van het leren, wanneer hij het inzichtelijk leren oplossen van problemen besprak.28

Tot ver na de promotiedatum zijn in Freudenthals correspondentie brieven te vin-
den waarin hem gevraagd werd informatie over de proefschriften en de methodes
van de Van Hieles te verstrekken.29

7.3 ‘De problematiek van het inzicht’: de niveautheorie van Van Hiele

Waar zijn vrouw in haar proefschrift een analyse van de praktijk van het aanvankelijk
meetkundeonderwijs beschreef, hield Van Hiele zich bezig met de meer theoretische
kant.30 Freudenthal zag de proefschriften als onlosmakelijk met elkaar verbonden: 

7 freudenthal en de niveautheorie van de van hieles 187

27 Van Hiele aan Freudenthal, 3 februari 1957; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 37.
28 C.F. van Parreren, Psychologie van het leren. Verloop en resultaten van leerprocessen (Deventer her-

ziene druk 1971) 239 e.v.
29 K.S. Gangadharan uit Ceylon aan Freudenthal (waarin hij informatie vraagt over de leerboeken en me-

thodes van de Van Hieles naar aanleiding van Freudenthals voordracht in Bombay), 22 maart 1956; Se-
condary School of Hashomer Hatsair Mishmar Haemek-Hazorea aan Freudenthal (waarin naar meer
informatie gevraagd wordt over de proefschriften van de Van Hieles), 23 mei 1957, met antwoord van
Freudenthal, 29 mei 1957; John C. Moyer aan Freudenthal (waarin hij naar aanleiding van hetgeen
Freudenthal in Mathematics as an educational task schrijft over het werk van de Van Hieles meer in-
formatie hierover vraagt), 16 maart 1977; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nrs. 32, 37, 54.

30 Voor een overzicht van alle wiskundig-didactische proefschriften in de tweede helft van de vorige
eeuw en de plaats die die van de Van Hieles daarin innamen, zie ook: F. Goffree, ‘Een halve eeuw on-
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Door Freudenthal bewaard knipsel uit Nieuw Utrechts
Nieuwsblad over de dubbel-promotie van de Van Hieles
(1957).
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Het is moeilijk te zeggen, welk van de twee proefschriften belangrijker is: het meer be-
spiegelende van Dr. van Hiele of het meer proefondervindelijke van zijn echtgenote.
In elk geval vullen zij elkander op bijzonder fraaie wijze aan. Men mag zich erover
verheugen, dat de twee doctores naast hun dagelijk werk als leraar (en Mw. van Hie-
le bovendien naast haar werk als huisvrouw en moeder van twee kinderen) de tijd heb-
ben gevonden, om deze waardevolle proefschriften te schrijven.31

Desondanks had Van Hiele zelf het idee dat Freudenthal mevrouw Van Hieles
werk het meest waardeerde: 

Eigenlijk beweerde hij ook altijd dat Dieke veel beter was dan ik. En als je nu beide
dissertaties ziet, na 27 jaar, dan vind ik dat haar proefschrift absoluut nu nog waarde-
vol is. De theorie van de denkniveaus heb ik gebracht met Dieke’s naam erbij, maar
hij is helemaal door mij gevonden.32

Freudenthals voorkeur voor mevrouw Van Hieles werk bleek ook uit de woorden
die hij sprak op haar begrafenis. Oorspronkelijk zou er volgens Freudenthal maar
één dissertatie komen, namelijk die van Van Hiele, waarbij de waarnemingen van
mevrouw Van Hiele zouden worden ingesloten, 

maar wat in jullie werk precies van de één was en wat van de ander, zullen we niet uit
elkaar kunnen rafelen, ook waar jullie je publicaties apart hebben getekend. Laten wij
zeggen, dat de helft van haar was, en dan natuurlijk de betere helft. Want zoals de
mens als man én vrouw is geschapen, zo is jullie werk menselijk, juist omdat het man-
nelijk en vrouwelijk tegelijk is.33

Dat Freudenthal erg enthousiast was over het werk van mevrouw Van Hiele is niet
verwonderlijk.34 Eindelijk was er een didactisch onderzoek dat hoofdzakelijk geba-
seerd was op de praktijk van het onderwijzen. Een onderzoek, tot stand gekomen
door observatie, notatie in protocollen en analyse van de praktijk in de klas van een
leraar en bovenal: gepubliceerd en dus voor een ieder toegankelijk gemaakt. In
Freudenthals ogen maakte deze werkwijze mevrouw Van Hieles proefschrift tot
een uniek en waardevol didactisch document. Ook de door haar voorgestelde intuï-
tieve aanpak voor het aanvankelijk meetkundeonderwijs waar met concreet mate-
riaal door leerlingen gewerkt werd spraken hem aan.
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derzoek. Wiskundedidactiek in Nederland’, Nieuw Archief voor Wiskunde 5/3 (2002) 233-243 en F.
Goffree, ‘De opbrengst. Wiskundedidactiek in Nederland’, Nieuw Archief voor Wiskunde 5/3 (2002)
333-345.

31 Stuk in Nieuw Utrechts Nieuwsblad (4 juli 1957); ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nrs. 37, 142.
32 Interview met Van Hiele in: Goffree, Ik was wiskundeleraar 113.
33 Uit Freudenthals rede bij de begrafenis van mevrouw Van Hiele, juli 1958; ranh, Hans Freudenthal

Papers, inv.nr. 521.
34 Zo had hij het over haar “marvellous reports on classroom observations” en schreef hij: “She took

notes while teaching; and I was astonished how many more – and more important – things she obser-
ved than I was able to do.” In 1958 overleed mevrouw Van Hiele. Freudenthal sprak op haar begrafe-
nis in zijn rede van “een lerares bij de gratie Gods”; in: Hans Freudenthal, Revisiting mathematics edu-
cation. China lectures (Dordrecht 1991) 93; rede die Freudenthal hield bij de begrafenis van mevrouw
Van Hiele, juli 1958; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 521.
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Haar aanpak in de allereerste meetkundelessen van haar klas van 12-jarigen ver-
toonde opvallende overeenkomsten met de werkwijze die Freudenthal voor een
dergelijke groep beschreef in zijn artikel ‘Traditie en opvoeding’.35 Waar mevrouw
Van Hiele in een van haar eerste lessen bijvoorbeeld liet zien hoe ze haar leerlin-
gen zelf een ‘rechte hoek’ laat construeren door het twee keer dubbel laten vou-
wen van een vel papier, pleitte Freudenthal in ‘Traditie en opvoeding’ voor iets
vergelijkbaars:36

Het was heilzamer geweest, het kind zelf te laten zoeken en ontdekken, hoe men rech-
te lijnen en rechte hoeken maakt, door papier te vouwen, en hoe men cirkels trekt met
een punaise en een touwtje. Uitvindingen zijn waardevoller dan schema’s en patronen.37

Eén verschil was er wel tussen beide methodes: Freudenthal vond het gevaarlijk de
kinderen passer, liniaal en tekendriehoek te overhandigen voordat ze zelf uitgevon-
den hadden, hoe een cirkel, rechte lijn of rechte hoek zonder deze hulpmiddelen te
maken.38 Het zou voor kinderen de “weg naar het avontuur” afsnijden door op die
manier kant en klare schema’s voor het oplossen van problemen te overhandigen.
Mevrouw Van Hiele daarentegen liet haar leerlingen direct in de eerste les al papie-
ren kubussen maken, waarbij ze gebruik mochten maken van de juist door Freu-
denthal zo gevaarlijk geachte werktuigen. Voordeel van een dergelijk begin van het
meetkundeonderwijs was dat kinderen in de voor hen veel tastbaardere driedimen-
sionale ruimte konden beginnen, een idee waar Freudenthal weer erg enthousiast
over was.39 Waarschijnlijk zag Freudenthal mede hierdoor geen bezwaar in een der-
gelijke inleiding en zag hij in de door haar beschreven lespraktijk geen nadelige ge-
volgen, want ook later is hij nooit meer op dit verschil in opvatting teruggekomen.

Ondanks zijn enthousiasme voor het werk van mevrouw Van Hiele zijn het de
resultaten van het onderzoek van Van Hiele, en dan met name zijn zogenaamde ni-
veautheorie, die een direct aanwijsbare, meer concrete en bovenal blijvende invloed
op Freudenthals gedachtegoed hebben gehad.40 In zijn proefschrift analyseerde Van
Hiele de rol die het inzicht in het wiskundeonderwijs speelde. Hij beperkte zich
daarbij tot het meetkundeonderwijs, aangezien hij geen principiële verschillen zag
tussen inzicht in meetkunde en inzicht in wiskunde in het algemeen. ‘Inzicht’ ver-
vulde volgens Van Hiele een sleutelrol bij de ontwikkeling van de didactiek: 
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35 Hans Freudenthal, ‘Traditie en Opvoeding’, Rekenschap 4 (1957) 95-103.
36 D. van Hiele-Geldof, De didaktiek van de meetkunde in de eerste klas van het V.H.M.O. 16.
37 Freudenthal, ‘Traditie en Opvoeding’, Rekenschap 4 (1957) 95-103, aldaar 100.
38 Ibid., 100.
39 Een uitzondering hierop maakte hij voor de (eveneens onder andere door de Van Hieles gebezigde)

twee-dimensionale aanpak van het projekt ‘stoeptegels’, waar het concept ‘passen’ (‘fitting’) centraal
stond. Zie bijvoorbeeld zijn beschrijvingen van cursussen voor het aanvankelijk meetkundeonderwijs
in: Hans Freudenthal, ‘Het aanvankelijk meetkunde-onderwijs’, Faraday 26 (1956) 14-18, aldaar 17-18;
Hans Freudenthal, ‘Initiation into Geometry’, The Mathematics Student 24 (1956), 83-97, aldaar 91-93.

40 Aangezien de thematiek van beide proefschriften nauw met elkaar verbonden was, had Freudenthal het
zelf vaak over ‘het werk van de Van Hieles’ in het algemeen, zonder specifiek onderscheid te maken.
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In de didactiek der wiskunde blijkt de betekenis van het “inzicht” zo fundamenteel te
zijn, dat door bestudering van dit begrip de struktuur van die didaktiek voor een groot
deel ontwikkeld kan worden.41

Het was in het werk van ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget dat Van Hiele voor
het eerst de kloof tussen wel en niet begrijpen tegenkwam, een fenomeen dat hij
herkende uit zijn eigen onderwijspraktijk. Piaget had veel onderzoek gedaan naar
het tot stand komen van kennis bij kinderen.42 Volgens Piaget volgde de ontwikke-
ling van kinderen een logische orde, waarbij onder andere de leeftijd van het kind
bepaalde of een kind al dan niet aan een bepaald nieuw inzicht toe was.

Maar waar Piaget de kloof tussen wel en niet begrijpen als leeftijdsgebonden be-
schouwde, meende Van Hiele dat deze wel degelijk overbrugbaar was door een leer-
proces.43 Hierin werd hij niet alleen geïnspireerd door het werk van Piaget, maar ook
door de dissertatie van Koning. Jan Koning (1907-1989) promoveerde in 1948 op het
proefschrift Enige problemen uit de didactiek der natuurwetenschappen, in het bij-
zonder van de scheikunde. Hierin sprak hij over ‘niveaus’ in de leerstof en beschreef
hoe en waar deze in het scheikundeonderwijs naar voren kwamen.44 Konings onder-
zoek was het eerste didactische promotieonderzoek dat Langeveld begeleidde. Lan-
geveld sprak lovend over deze aanpak van Koning in zijn Inleiding tot de studie der
paedagogische psychologie van de middelbare schoolleeftijd.45

Toen Van Hiele deze niveaus vervolgens ook nog eens terugzag in de resultaten
van het onderzoek van zijn vrouw gaf hem dat voldoende vertrouwen om dit idee
daadwerkelijk in zijn proefschrift te verwerken. Freudenthal vatte ten tijde van de
promoties de kern van de niveautheorie zo samen: 

De ontwikkeling van de geestelijk groeiende leerling is of dient te zijn een opeenvol-
ging van elkaar afwisselende perioden: de leerling tracht op te klimmen tot een be-
paald niveau, om na het bereiken van dit niveau zich zekere vaardigheden te verwer-
ven, die steeds meer worden geautomatiseerd; is hier de nodige routine bereikt, dan
kan de sprong naar het volgende niveau worden gewaagd. Gaat men tot automatise-
ring over voor het hiervoor vereiste niveau is bereikt, dan worden bekwaamheden
ontwikkeld, die voor geen overdracht op andere gebieden vatbaar zijn. Maar evenzeer
wordt de toepassing bemoeilijkt, als te weinig routine wordt verworven.46
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41 Van Hiele, De problematiek van het inzicht 8.
42 Een uitgebreidere beschrijving van Piagets werk en opvattingen en (Freudenthals) kritiek hierop ko-

men aan de orde in paragraaf 9.6.3.
43 Ook Langeveld publiceerde geregeld kritiek op Piaget. Langevelds kritiek was voornamelijk gebaseerd

op Piagets – in Langevelds opinie – gebrekkige inzicht in de leefwereld van het kind; B. Levering, ‘De
betekenis van M.J. Langeveld voor de naoorlogse pedagogiek (met het accent op de periode 1945-
1960)’, Pedagogisch Tijdschrift 16 (1991) 147-160.

44 Ook in dit proefschrift speelde Freudenthal een (kleine) rol: in zijn voorwoord bedankte Koning Freu-
denthal voor zijn hulp bij het statistische deel van zijn proefschrift; J. Koning, Enige problemen uit de
didactiek der natuurwetenschappen in het bijzonder van de scheikunde (Dordrecht 1948) 7, 218.

45 M.J. Langeveld, Inleiding tot de studie der paedagogische psychologie van de middelbare schoolleeftijd
(Groningen, vijfde herziene druk 1954, eerste druk 1937) 459.

46 Stuk geschreven door Freudenthal in Nieuw Utrechts Nieuwsblad (4 juli 1957); ranh, Hans Freuden-
thal Papers, inv.nr. 37.
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Specifiek voor het meetkundeonderwijs beschreven de Van Hieles deze niveaus als
volgt. Op het zogenaamde nulde niveau werkt de leerling met meetkundige figuren
die op ervaringen met concrete objecten en beelden gebaseerd zijn. Door de zo
door de leerling ontdekte eigenschappen van bekende figuren gaan de figuren ver-
volgens voor de leerling als ‘symbolen’ fungeren, waarbij het symbool staat voor
het totaal aan eigenschappen van zo’n figuur. Daarna vormen de eigenschappen die
voor een bepaald figuur kenmerkend zijn ‘signalen’. Op het moment dat deze sym-
bolen en signalen (van eigenschappen van figuren) zélf onderwerp van studie voor
de leerling worden, is de leerling van het nulde niveau (globale structurering) naar
het eerste niveau overgegaan. Meetkundige relaties als congruentie, evenwijdigheid
en dergelijke worden dan een middel om de signalen en symbolen van het nulde ni-
veau te ordenen.

Op het tweede niveau worden vervolgens deze relaties onderwerp van onder-
zoek. Daarvoor ontdekt en gebruikt de leerling ‘de relaties tussen de relaties’: hij
leert dat er een ordening in de relaties aangebracht kan worden. Op het moment dat
de leerling in staat is de op het tweede niveau gevonden relaties te ordenen heeft hij
het derde niveau bereikt.

Concepten als ‘implicatie’ kunnen nu gebruikt worden. Op dit niveau is het in
principe mogelijk een axiomatisch opgebouwde meetkunde te ontwikkelen. Op het
vierde niveau tenslotte is het het logisch denken (zoals de axiomatiek op zich) dat
onderwerp van studie wordt.47

In zijn artikel van 1955 in Paedagogische Studiën getiteld ‘De niveau’s in het den-
ken, welke van belang zijn bij het onderwijs in de meetkunde in de eerste klasse van
het v.h.m.o.’ beschreef Van Hiele in een concreet voorbeeld hoe de niveaus in de
leerstof voorkwamen: 

Wanneer bijv. een leerling weet, dat in een ruit de diagonalen elkaar loodrecht door
midden delen, dan kan hij na het bereiken van het eerste niveau daaruit de konklusie
[sic] trekken, dat indien twee gelijke cirkels elkaar snijden, het lijnstuk dat de snijpun-
ten verbindt en het lijnstuk dat de middelpunten verbindt elkaar loodrecht door mid-
den delen. Het kan dan misschien nog zijn, dat hij de ruit niet direkt ziet, maar hij is
in ieder geval klaar, als hij daarop opmerkzaam is geworden. De leerling daarentegen,
die het niveau nog niet bereikt heeft, ziet het belang niet in van de wetenschap, dat de
figuur een ruit bevat.48

Net als Freudenthal had Van Hiele grote bewondering voor het werk van mevrouw
Ehrenfest, en dan met name voor haar Uebungensammlung uit 1924. Vooral in het
werk van mevrouw Van Hiele is de invloed hiervan direct terug te vinden. Beiden
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47 Van Hiele, De problematiek van het inzicht; Van Hiele-Geldof, De didaktiek van de meetkunde in de
eerste klas van het V.H.M.O.; het artikel van de Van Hieles in: Freudenthal, ed., Report on Methods of
Initiation into Geometry 67-80.

48 Uit: P.M. van Hiele, ‘De niveau’s in het denken, welke van belang zijn bij het onderwijs in de meet-
kunde in de eerste klasse van het v.h.m.o.’, Paedagogische Studiën 32 (1955) 289-297, zoals geciteerd
in: P.M. van Hiele, De problematiek van het inzicht 127.

07 niveautheorie  18-04-2006  13:28  Pagina 192



beschrijven een aanschouwelijk ingericht aanvankelijk meetkundeonderwijs met
op de praktijk aansluitende opgaven.

In zijn proefschrift noemde Van Hiele ook meermalen het werk van Freuden-
thal. Zo analyseerde hij de discussie tussen Freudenthal en mevrouw Ehrenfest over
de vormende waarde van de wiskunde in Kan het wiskundeonderwijs tot de opvoe-
ding van het denkvermogen bijdragen? en citeerde hij Freudenthal uit zijn artikel
over het mechanicaonderwijs.49 Van Hiele concludeerde dat noch mevrouw Eh-
renfest, noch Freudenthal veel vertrouwen had in de vormende waarde van wiskun-
dige algoritmen. Van Hiele had hier meer vertrouwen in, mits het onderwijs aan
specifieke voorwaarden zou voldoen: 

Zodra men in het wiskunde-onderwijs de moed zal hebben gevonden te breken met
de gewoonte de wiskunde uit zichzelf te ontwikkelen in de vorm van een deduktief
logisch systeem, zodra men in de plaats daarvan de wiskunde gaat ontdekken door er
van buiten af in door te dringen, zal men mogen verwachten, dat er een behoorlijke
transfer zal zijn naar vrijwel alle transferkringen.50

7.4 Freudenthal en de theorie van de Van Hieles: 
van ‘niveautheorie’ naar ‘guided reinvention’

Uit de diverse citaten en uit Freudenthals terugblik op zijn eigen werk in Schrijf dat
op, Hans van 1987 komt duidelijk naar voren hoe essentieel Freudenthal het werk
van de Van Hieles voor de ontwikkeling van zijn eigen gedachtegoed achtte.51 Het
onderzoek van de Van Hieles voldeed dan ook exact aan de telkens weer door Freu-
denthal opgeworpen vraag naar deugdelijk wetenschappelijk-pedagogisch onder-
zoek gebaseerd op de praktijk van het wiskundeonderwijs.52 Natuurlijk had hij, al
was het vaak slechts tussen de regels door, wel eens eerder iets van bewondering
voor andermans ideeën op het gebied van de wiskundedidactiek en -onderwijs la-
ten blijken, zoals voor het werk van mevrouw Ehrenfest en dat van Van Albada op
het gebied van het aanvankelijk meetkundeonderwijs. Nooit eerder echter was er
een theorie die Freudenthal zo totaal en openlijk omarmde, prees en vervolgens in-
tegreerde in zijn eigen gedachtegoed.
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49 Van Hiele, De problematiek van het inzicht 91-98.
50 Ibid., 100.
51 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 352, 359.
52 Dit is een op diverse plaatsen in lezingen en artikelen geuite wens, bijvoorbeeld in: ‘Rekendidaktiek’

(ongepubliceerd 1944); ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 465; ‘En nu ... de wiskunde’, De Groe-
ne Amsterdammer (2 december 1950); ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1439; ook in ‘De le-
raarsopleiding’, De Groene Amsterdammer (25 oktober 1952); ranh, Hans Freudenthal Papers,
inv.nr. 1469; over het “verheffen van opvoeding en onderwijs tot het peil van andere technieken in
onze maatschappij”, in: Hans Freudenthal, ‘Traditie en opvoeding’, Rekenschap 4 (1957) 95-103, al-
daar 98-99; ten slotte over de urgentie van een wetenschappelijk-pedagogisch onderzoek naar wiskun-
deonderwijs in de inleiding bij: ‘Het wiskunde-programma voor het v.h.m.o. Een ontwerp van de Wis-
kunde-Werkgroep van de w.v.o.’, Euclides 28 (1953) 206-226, aldaar 208.
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In de jaren veertig en vijftig stond Freudenthal al duidelijk voor ogen hoe het niet
moest in het wiskundeonderwijs: de logische orde van de wiskunde mocht niet be-
palend worden voor de psychologische en onderwijskundige. Zijn aversie tegen
zuiver deductief opgebouwd (meetkunde)onderwijs, zijn enthousiasme voor een
meer intuïtieve, concrete aanpak en zijn scepticisme waar het ging om het baseren
van de legitimering het wiskundeonderwijs op de vermeende vormende waarde
kwamen daar direct uit voort. In zijn ’Rekendidaktiek’ was hij al tegen ‘rekenon-
derwijs om te leren denken’.53 In zijn lezing ‘Opvoeding tot denken’, en nog dui-
delijker in Kan het wiskundeonderwijs tot de opvoeding van het denkvermogen bij-
dragen? , pleitte hij voor concrete, uit het leven gegrepen denkvraagstukken en
wees hij de vormende waarde van reken- en wiskundeonderwijs (voor ander dan
‘reken-denken’) expliciet af.54 Het prikkelen tot het zoeken van de juiste oplossing
met juist gekozen vraagstukken beschreef hij onder andere in zijn lezing ‘Opvoe-
ding tot denken’ en in ‘Oude en nieuwe universiteiten’.55

De vraag was, waar en hoe die psychologische en onderwijskundige orde van het
wiskundeonderwijs te moeten zoeken: 

Uit het onderwijs dat er slecht aan voldeed? Uit proefnemingen die ver boven mijn
mogelijkheden uitstegen? Hoe kon ik mij en anderen overtuigen van wat die orde be-
helsde? Niet dat die vraag mij kwelde, maar zolang ik die vraag niet kon beantwoor-
den, bleef het bij algemeenheden. Het antwoord – een theoretisch antwoord – kwam
toen de Van Hieles aan hun proefschrift werkten, dus ongeveer in 1955/56: de niveaus
van de Van Hieles. [...] Wat ik van de Van Hieles leerde heb ik op mijn eigen wijze ver-
werkt – zo gaat dat nu eenmaal.56

Ook in zijn publicaties was de omslag die de niveautheorie voor Freudenthal bete-
kende goed te zien. Tot dan toe bevatten zijn artikelen weinig tot geen beschrijvin-
gen van concrete onderwijszaken als microdidactiek of een leerproces in wiskun-
deonderwijs. Freudenthal beperkte zich voornamelijk tot het signaleren van wan-
toestanden en het bekritiseren van wat algemeen bekend stond als de ‘traditionele’
(Nederlandse) onderwijsmethoden. Veel verder dan het aangeven van de richting
waarin gezocht zou moeten worden naar verbeteringen en oplossingen kwam hij
niet. Daarbij was hij overigens zelf de eerste om volmondig toe te geven dat hij ook
niet veel meer kon doen zolang er geen resultaten van deugdelijk onderzoek voor-
handen waren.
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53 Freudenthal, ‘Rekendidaktiek’ (ongepubliceerd 1944) 101-102; ranh, Hans Freudenthal Papers,
inv.nr. 465.

54 Freudenthal, ‘Opvoeding tot denken’ (ongepubliceerd 1945) 15 pagina’s; ranh, Hans Freudenthal Pa-
pers, inv.nr. 466; Ehrenfest-Afanassjewa en Freudenthal, Kan het wiskundeonderwijs tot de opvoeding
van het denkvermogen bijdragen? 

55 Freudenthal, ‘Opvoeding tot denken’ (ongepubliceerd 1945); ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr.
466; Freudenthal, ‘Oude en nieuwe universiteiten’ (ongepubliceerd 1945); ranh, Hans Freudenthal
Papers, inv.nr. 467.

56 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 352.
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Zijn artikel ‘De algebraïsche en de analytische visie op het getalbegrip in de ele-
mentaire wiskunde’ uit 1948 vormde hierop een uitzondering. Hierin besprak hij
niet alleen een concrete aanpak van bepaalde onderwijsstof, maar ook formuleerde
hij enkele algemenere eisen voor dat onderwijs. Zo pleitte hij er voor, bij de leerling
een kritische houding ten aanzien van een te leren theorie te kweken, zodat de leer-
ling de noodzaak van (het oplossen van) het probleem zou voelen. Ook vond hij dat
de eisen die aan de exactheid van de te leren theorie gesteld mochten worden, aan
het niveau en inzicht van de leerling aangepast zouden moeten worden.57 Dit arti-
kel, zijn eerste gepubliceerde artikel over wiskundedidactiek, stond wat betreft the-
matiek vrijwel geïsoleerd vergeleken met zijn artikelen uit de direct erop volgende
jaren. Met het werk van de Van Hieles – en nog specifieker: met Van Hieles niveau-
theorie – kwam daar verandering in.

Voor het eerst beschreef Freudenthal het werk van de Van Hieles in zijn twee ar-
tikelen over aanvankelijk meetkundeonderwijs die voortkwamen uit de lezing die
hij over dit onderwerp hield als vertegenwoordiger van de icmi in 1956.58 Hier be-
sprak hij verschillende, maar steeds op intuïtieve basis gestoelde methodes voor het
aanvankelijk meetkundeonderwijs. Hij baseerde zich daarbij op het werk dat op dit
gebied was gedaan door diverse leraren binnen de Wiskunde Werkgroep. Hij refe-
reerde dus nog niet aan de proefschriften, maar aan de tot dan toe verschenen on-
derwijsmethodes van de Van Hieles voor het meetkundeonderwijs. Veel van wat hij
in deze artikelen zelf over meetkundeonderwijs schreef, gebruikte hij ook in het ar-
tikel ‘Traditie en Opvoeding’ uit 1957.59

Op de vraag ‘waarom meetkunde onderwijzen op de middelbare school?’ had de
Wiskunde Werkgroep, en daarmee Freudenthal, begin jaren vijftig nog geen ant-
woord.60 In ‘Traditie en opvoeding’ stelde Freudenthal deze vraag opnieuw en ant-
woordde daarop zelf: 

Sommigen zeggen: omdat meetkunde het verstand oefent. Anderen: omdat meetkun-
de de kennis is van de ruimte waarin wij leven. Of: omdat meetkunde de eerste weten-
schap der mensheid is geweest. Ik zei: omdat meetkunde als logisch systeem een mid-
del is – en wellicht het meest doeltreffende middel – om kinderen te doen voelen de
macht van de menselijke geest – dat is van hun eigen geest.61
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57 Hans Freudenthal, ‘De algebraïsche en de analytische visie op het getalbegrip in de elementaire wis-
kunde’, Euclides 24 (1948) 106-121, aldaar 110, 114.

58 Hans Freudenthal, ‘Initiation into Geometry’, The Mathematics Student 24 (1956), 83-97; en de Ne-
derlandstalige, ingekorte versie: Hans Freudenthal, ‘Het aanvankelijk meetkunde-onderwijs’, Faraday
26 (1956) 14-18.

59 Hans Freudenthal, ‘Traditie en Opvoeding’, Rekenschap 4 (1957) 95-103.
60 ‘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.
61 Hans Freudenthal, ‘Traditie en Opvoeding’, Rekenschap 4 (1957) 95-103, aldaar 97-98. Deze zinsnede

komt ook voor in ‘Het aanvankelijk meetkundeonderwijs’ (1956) en in ‘Initiation into geometry’
(1956).
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Dit was geenszins een pleidooi voor het traditioneel logisch-deductief opgebouwde
meetkundeonderwijs à la Dijksterhuis. Want, zo betoogde Freudenthal, om dit doel
te bereiken moest het aanvankelijk meetkundeonderwijs aan een aantal specifieke
voorwaarden voldoen. Allereerst moest de onderwijzer het geduld – “de grootste
paedagogische deugd” – kunnen opbrengen te wachten totdat het kind zelf naar het
‘waarom’ van verschijnselen vraagt.62 ‘Rijpheid voor logica’ mocht geen uitgangs-
punt zijn, maar moest het doel worden van het aanvankelijk meetkundeonderwijs.
Essentieel daarbij was dat de leerling mocht experimenteren en fouten mocht maken: 

Het is een oud gezegde dat men uit zijn fouten leert – in ’t Engels zegt men: by trial
and error. Inderdaad, de fout is een onmisbare schakel in de didactische methode. [...]
Voor de methode van “trial and error”, van gissen en missen, zijn echte problemen
vereist. Een ingewikkelde breuk en een zinsontleding zijn geen echte problemen, want
een echt probleem bevat meteen ook een criterium, dat vertelt of de poging om het op
te lossen is gelukt. Een echt probleem is een taak om iets te maken en het is opgelost
als het gevraagde ding geschapen is. In het traditionele systeem is het teken voor een
fout een rode streep, dus een oordeel dat door de leraar of onderwijzer wordt opge-
legd. Als echte problemen moeten worden opgelost, is “fout” synoniem met “falen”.
Falen is iets ernstigers dan fouten maken in de traditionele zin, maar een falen kan lei-
den tot een heroriëntering en tot nieuwe pogingen, terwijl een fout geen andere bete-
kenis heeft dan bijvoorbeeld een onregelmatigheid in een patroon, die gecorrigeerd
moet worden.63

Wanneer hij over de kracht van het fenomeen ‘passen’ (‘fitting’) uitweidde als on-
derdeel in aanvankelijk meetkundeonderwijs (iets wat ook in mevrouw Van Hieles
proefschrift een belangrijke plaats had) maakte Freudenthal in beide artikelen uit
1956 enkele, achteraf gezien, opvallende opmerkingen: 

De wonderen van het passen moeten het kind doen rijpen voor het meetkundig-logi-
sche systeem. Maar tevens zal het kind in dit stadium de grondstoffen moeten verga-
ren èn de problemen die het op een telkens hoger peil zal moeten aanpakken. Het kind
moet zijn eigen ontwikkeling kunnen zien en beoordelen, als iemand die in een foto-
album bladert of die een berg beklimt en terugblikt over de weg, die hij is gegaan.64

In de Engelstalige versie had hij het in een vergelijkbare passage over “re-call and re-
consider the treasure of old problems and re-examine the old solutions at each new
stage”.65 Hij weidde niet verder uit over dit terugblikken en de ontwikkeling van de
leerling, noch maakte hij een eventuele relatie tussen beide expliciet. Toch lijkt hier
al de basis gelegd voor wat hij later als ‘reflectie als niveau verhogend middel’ zou
gaan herkennen en beschrijven.
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62 Over ‘geduld’ als voornaamste deugd van de opvoeder schreef hij ook in: Hans Freudenthal, ‘De le-
raarsopleiding’, Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs 109 (1956) 173-180, aldaar 176; Hans
Freudenthal, ‘Het aanvankelijk meetkunde-onderwijs’, Faraday 26 (1956) 14-18, 16.

63 Freudenthal, ‘Traditie en Opvoeding’, Rekenschap 4 (1957) 95–103, aldaar 100-101.
64 Hans Freudenthal, ‘Het aanvankelijk meetkunde-onderwijs’, Faraday 26 (1956) 14-18, aldaar 16.
65 Hans Freudenthal, ‘Initiation into Geometry’, The Mathematics Student 24 (1956), 83-97, aldaar 92.
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De eerste keer dat Freudenthal de niveautheorie van Van Hiele als zodanig
noemde was in het voorwoord van het meetkunderapport, getiteld Report on a
comparative study of methods of initiation into geometry. Dit rapport vormde de
Nederlandse bijdrage voor het gelijknamige onderdeel van het Internationaal Ma-
thematisch Congres in Edinburgh in 1958. Freudenthal was editor van dit rapport,
waarin auteurs uit het onderwijsveld hun diverse onderwijsmethoden voor aanvan-
kelijk meetkundeonderwijs uiteenzetten. Aan geen van deze artikelen lag de zoge-
naamde axiomatische methode ten grondslag.

Freudenthal kon het in zijn voorwoord niet laten, speciaal de aandacht van de le-
zer te vragen voor de bijdrage in het rapport van de Van Hieles. Hij noemde er hun
werk niet alleen het meest revolutionair, maar ook beschreef hij zowel de niveau-
theorie als hun experimentele werk als unieke prestaties op het gebied van didac-
tisch onderzoek.66 Vanaf dit moment liet hij nauwelijks een kans voorbij gaan om
in een artikel of voordracht de waarde van de proefschriften te benadrukken.67

In zijn verslag over dit rapport in Euclides ging Freudenthal voor het eerst een
stap verder dan ‘beschrijven’ wanneer hij de niveautheorie van de Van Hieles
noemt. Hier vergeleek hij namelijk de relatie tussen de door de niveautheorie be-
schreven niveaus met de (logische) relatie tussen theorie en meta-theorie: 

The relation between one level and the next higher one is analogous to that between a
system and a meta-system. At every level the subject matter is a certain field that will
be organized on this level. The devices of organizing on a certain level will form the
field, and therefore the subject matter, on the subsequent higher level.68

Zo beschreef Freudenthal de niveautheorie op een manier waarbij de directe link
met de meetkunde, essentieel en nadrukkelijk aanwezig in het werk van de Van
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66 Hans Freudenthal, ‘Preface of the editor’, in: Freudenthal, ed., Report on methods of initiation into ge-
ometry 5-7, aldaar 6-7. In 1987 zegt hij over dit rapport: “Het rapport ontleent zijn grote historische
betekenis aan de bijdrage van de Van Hieles – feitelijk door mij uit hun diverse publikaties samenge-
steld. De bijdrage was de eerste internationaal toegankelijke uiteenzetting van hun niveautheorie ...”
in: Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 347-348.

67 Hij noemde de theorie van de Van Hieles de hierop volgende jaren onder andere in de volgende tek-
sten: Hans Freudenthal, ‘Preface of the editor’, in: Freudenthal, ed., Report on methods of initiation
into geometry 5-7; Hans Freudenthal, ‘Report on a comparative Study of Methods of Initiation into
Geometry’, Euclides 34 (1959) 289-306, Hans Freudenthal, ‘A Comparative Study of Methods of Ini-
tiation into Geometry’, l’Enseignement Mathématique 5 (1959) 119-139; Hans Freudenthal, ‘Logica
als Methode en als Onderwerp’, Euclides 35 (1960) 241-255; Hans Freudenthal, ‘Logical analysis and
critical survey’, in: Freudenthal, ed., Report of the relations between arithmetic and algebra (Gronin-
gen 1962) 20-41; Hans Freudenthal, ‘Enseignement des mathématiques modernes ou enseignement
moderne des mathématiques?’, L’Enseignement Mathématique 9 (1963) 28-44; Hans Freudenthal,
‘Was ist Axiomatik, und welchen Bildungswert kann sie haben?’, Der Mathematikunterricht (1963) 5-
29; Hans Freudenthal, ‘Logik als Gegenstand und als Methode’, Der Mathematikunterricht 13 (1967)
7-22; zie ook: de lezing ‘Integratie achteraf of vooraf’ uit 1961 en de lezing die Freudenthal hield voor
het mc: ‘Axiomatiek in het wiskunde-onderwijs bij het vhmo’ in 1962; ranh, Hans Freudenthal Pa-
pers, inv.nrs. 536, 537.

68 Freudenthal, ‘Report on a comparative Study of Methods of Initiation into Geometry’, Euclides 34
(1957) 289-306, aldaar 306.
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Hieles, verdwenen was. Het leek erop dat Freudenthal door deze abstrahering de
niveautheorie los begon te zien van de context (het meetkundeonderwijs) waarin hij
ze leerde kennen: een nieuw niveau was bereikt....

Nog duidelijker kwam dit naar voren in zijn voordracht ‘Logica als methode en
als onderwerp’ van 1960.69 Hij zette hierin zijn eisen uiteen, die hij aan de leraar met
betrekking tot zijn kennis van de logica wilde stellen. Niet alleen moest de leraar
boven de te onderwijzen stof staan, ook moest hij boven de logische vorm van die
stof staan: 

Men zou nog een stap verder kunnen gaan, door van de leraar ook te eisen, dat hij bo-
ven de door hem gebezigde methode van aanbieding van de stof staat en zichzelf deze
methode bewust kan maken. Ook hierbij kan de logische analyse diensten bewijzen.
Niet in die triviale zin, dat de methode door de logische structuur worde bepaald,
maar om, naar het voorbeeld van de van Hieles, de niveau’s [sic] van inzicht te her-
kennen èn hun onderlinge relatie, die volstrekt logisch van aard is.70

Dus het was niet de kennis van de logische volgorde of opbouw van de te onderwij-
zen stof die de leraar moest gebruiken in zijn onderwijs, maar de kennis van de lo-
gische relaties tussen de niveaus die zijn leerlingen in hun leerproces tegen zouden
komen – een subtiel, maar essentieel verschil. 

Zo gaf Freudenthal de niveautheorie van de Van Hieles stap voor stap een eigen in-
vulling. Los van het meetkundeonderwijs waar de theorie uit voort kwam, abstra-
heerde hij deze tot een werkwijze van logische analyse bij het inzichtelijk maken
van de (niveaus van de) leerstof. Een artikel dat op het eerste gezicht los van dit on-
derwerp leek te staan was ‘Trends in modern mathematics’ (1962).71

Hierin weidde hij uit over de (moderne) wiskundige denk- en werkwijze. Type-
rend voor de moderne wiskundebeoefening was in zijn ogen hoe de wiskunde zelf
onderwerp van axiomatisering was geworden: 

Creative mathematical thinking has always been concerned with the organisation of a
subject matter, but never before this century has mathematics itself become the subject
matter of this organizing activity. The local view on organization has been superseded
by a global one, known under the name of axiomatization. Though Hilbert’s axioma-
tics of Euclidean geometry (1899) meant the organization of one mathematical system
only, it started the development of axiomatics into a tool for unifying mathematics.72
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69 Deze voordracht hield hij op de weekendconferentie van de ww: Freudenthal, ‘Logica als Methode en
als Onderwerp’, Euclides 35 (1960), 241-255. Deze is identiek aan de voordracht, ‘Logik als Gegen-
stand und als Methode’, die hij gaf op het icmi-seminar in Aarhus in 1960, ook verschenen als artikel:
Freudenthal, ‘Logik als Gegenstand und als Methode’, Der Mathematikunterricht 13 (1967) 7-22.

70 Freudenthal, ‘Logica als Methode en als Onderwerp’, Euclides 35 (1960), 241-255, aldaar 255.
71 Hans Freudenthal, ‘Trends in Modern Mathematics’, icsu Review 4 (1962) 54-61. Ook verscheen dit

artikel in het Duits: ‘Tendenzen in der modernen Mathematik’, Der Mathematische und Naturwissen-
schaftliche Unterricht 16 (1963) 301-306.

72 Freudenthal, ‘Trends in Modern Mathematics’, icsu Review 4 (1962) 54-61, aldaar 55.
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In de moderne wiskunde werden de wiskundige systemen die ontstaan zijn door
het organiseren en ordenen van het onderwerp (de betreffende wiskundestof) zélf
onderwerp van organisatie, van axiomatisatie. Tussen deze opmerking en Freuden-
thals interpretatie van de niveautheorie is een frappante parallel te trekken: in de
wiskunde was er op die manier sprake van (door logica definieerbare) sprongen
naar een hoger niveau, vergelijkbaar met de sprongen tussen de niveaus zoals die er
binnen het onderwijsproces bleken te zijn.

Al deze artikelen en gedachten leken, soms bewust, soms onbewust, een voor-
bereiding tot de formulering waartoe Freudenthal uiteindelijk kwam in zijn arti-
kelen ‘Logical analysis and critical survey’ uit 1962, een artikel verschenen in het
door de nocw uitgegeven Report on the relations between arithmetic and algebra,
en het iets later verschenen artikel ‘Enseignement des mathématiques modernes ou
enseignement moderne des mathématiques?’ uit 1963.73 Het theoretische deel van
de inhoud van beide artikelen vertoonde grote overlap (soms zelfs een letterlijke
vertaling).

In deze artikelen is een cruciale stap in de ontwikkeling van Freudenthals ge-
dachtegoed te ontwaren. Twee belangrijke pijlers van zijn gedachtegoed gebruikt
hij hier namelijk voor het eerst in een publicatie. Hij introduceerde in deze artike-
len niet alleen de zogenaamde ‘anti-didactische inversie’ (‘antididactical inversion’
of ‘inversion anti-didactique’), maar ook de term ‘geleide heruitvinding’ (‘geleide
herontdekking’, ‘guided re-invention’ of ‘invention dirigée’). ‘Geleide heruitvin-
ding’ komt het beste naar voren in ‘Logical analysis’. 

It is believed that knowledge and ability acquired by re-invention is better understood
and easier preserved than if acquired in a less active way. Whether this is true and
whether re-invention has to play a part in the guided learning process, is a question
which must be answered by pedagogical psychology, not by logical analysis, but I
think it is a general experience among adult mathematicians that the easiest way to un-
derstand a mathematical paper, is to re-invent its results. [...] In the following I will
take for granted a more universal part to be played by re-invention in the learning
process. I will even suppose that this part is one of first priority. Then the logical ana-
lysis which precedes the design of a teaching method has to concern itself with the
process of inventing the subject matter rather than with the subject matter itself. Un-
fortunately we do not know too much about mathematical invention. [...] Original in-
vention has been unguided. Guided invention or rather re-invention may enjoy diffe-
rent opportunities.74

Freudenthal hield dus een kleine slag om de arm: hij wilde het nog van eventuele
onderzoeksresultaten uit de kinderpsychologie laten afhangen in hoeverre het ‘her-
uitvinden’ in een leerproces positief zou bijdragen aan het begrip en het beklijven
van de leerstof. Hij ging er vooralsnog vanuit, dat deze bijdrage positief zou zijn.
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73 Hans Freudenthal, ‘Logical analysis and critical survey’, in: Freudenthal, ed., Report of the relations
between arithmetic and algebra; Freudenthal, ‘Enseignement des mathématiques modernes ou enseig-
nement moderne des mathématiques?’ 28-44.

74 Freudenthal, ‘Logical analysis and critical survey’ 23-24; cursivering van mij.
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‘Geleide herontdekking’ was in dat geval volgens hem een belangrijk principe bij
het ontwerpen van een lesmethode.

In ‘Enseignement’ kwam hij in een inhoudelijk identieke passage niet verder dan
het noemen van ‘invention dirigée’.75 Dit lijkt eigenaardig, want ‘Enseignement’
was later geschreven. Aangezien hij het echter in een bespreking van aanvankelijk
meetkundeonderwijs verderop in ‘Enseignement’ wél over ‘réinventer’ en ‘d’expe-
riences réinventives’ van de leerling heeft, leek hij in deze context toch geen funda-
menteel onderscheid tussen ‘uitvinden’ en ‘heruitvinden’ te maken.76 Ook noemde
hij de term ‘heruitvinden’ (‘réinvention’) meermalen bij de beschrijving van de ni-
veautheorie.77 Aannemelijk lijkt dus, dat Freudenthal ‘guided re-invention’ en ‘in-
vention dirigée’ in deze twee artikelen wel degelijk met elkaar identificeerde.

De tweede nieuwe term – ‘anti-didactische inversie’ (‘inversion anti-didactique’) –
dook voor het eerst op in ‘Enseignement’. Als voorbeeld van anti-didactische in-
versie gaf Freudenthal het opleggen van definities aan de leerlingen, nog voordat zij
ervaringen in de betreffende stof hebben mogen opdoen en de noodzaak voor het
formuleren van een dergelijke definitie ‘voelen’. Ook wiskundigen gaan niet zo te
werk bij het creëren van wiskunde! 

Mais la méthode traditionnelle, c’est de lui offrir des définitions dans un domaine où
il n’a pas eu d’expériences, et même avant qu’il ne puisse saisir la raison de définitions
formelles – méthode tout à fait contraire à celle que nous observons en créant des
mathématiques. Nous savons bien qu’il est impossible de faire des définitions utiles
dans un domaine qui n’est pas encore exploré, mais nous demandons à l’élève de com-
mencer l’exploration où elle devrait aboutir. Cette inversion anti-didactique est pous-
sée à l’extrême dans les programmes récents de géométrie axiomatique.78

Ook aan de term ‘anti-didactische inversie’ lag een belangrijk uitgangspunt van
Freudenthal ten grondslag: het mogen heruitvinden, het zelf mogen creëren van
wiskunde door de leerling. Dat dit voor hem niet simpelweg het volgen van de his-
torische ontwikkeling van het vak betekende, lag besloten in de meerwaarde van de
toevoeging ‘geleide’ in ‘geleide heruitvinding’.

‘Geleide heruitvinding’ en ‘anti-didactische inversie’ kwamen niet uit de lucht
vallen. Zoals uit de vorige artikelen bleek, kwamen beide begrippen al eerder in
meer bedekte termen aan de orde. Het is wel voor het eerst dat Freudenthal ze zo
expliciet benoemde en definieerde. Voorheen pleitte hij er – al dan niet expliciet –
voor de onderwijskundig-psychologische orde boven de logische orde van de wis-
kunde te verkiezen, terwijl hij om zich heen in het onderwijs zag dat de logische
werd verkozen. Nu had hij een term voor dit verschijnsel, waarin niet alleen het
verschijnsel zelf krachtig gedefinieerd was, maar waaruit ook Freudenthals afkeer
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75 Freudenthal, ‘Enseignement des mathématiques modernes ou enseignement moderne des mathémati-
ques?’ 32.

76 Ibid., 39.
77 Ibid., 34.
78 Ibid., 41; cursivering van mij.
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duidelijk bleek: iets wat als ‘anti-didactisch’ betiteld werd, kon natuurlijk onmoge-
lijk iets goeds voor het onderwijs betekenen.

Met de beschrijving ‘geleide heruitvinding’ vatte Freudenthal de voor hem uit de
niveautheorie voortgekomen consequenties bondig samen. Concreet beginnen met
het wiskundeonderwijs, leerlingen de kans geven te experimenteren en onderzoe-
ken, de stof aanbieden in een mate van exactheid die bij het niveau van de leerling
op dat moment hoort, het was allemaal verpakt in de term ‘geleide heruitvinding’.

Ook de niveautheorie van de Van Hieles lag voor Freudenthal duidelijk aan deze
term ten grondslag: immers, bij onderwijs gebaseerd op het principe van geleide
heruitvinding vormde de analyse van het leerproces van de leerling het uitgangs-
punt. Dit ‘heruitvinden’ als didactisch principe was volgens Freudenthal ook al in
de eerder door de Van Hieles geschreven methodes voor onderwijs te vinden: 

It is not by chance that the Van Hieles seized upon this idea. To my knowledge they
were the first who wrote a textbook in which the learning process is purposively ini-
tiated and kept up as a process of re-inventing.79

De term ‘heruitvinding’ omvatte voor Freudenthal net als ‘anti-didactische inver-
sie’ ook die andere belangrijke eigenschap van de te onderwijzen wiskunde: wis-
kunde moet niet met het resultaat geïdentificeerd worden, maar als activiteit wor-
den beschouwd, geanalyseerd en onderwezen. Hier is de inspiratie van Freuden-
thals intuïtionistische inslag te herkennen: wiskunde is een mentale creatie en dat
uitgangspunt moet ook aan het onderwijs ten grondslag liggen. 

The traditional approach presupposes that language or mathematics have to be taught
as ready-made products. If this stand is adopted, it is quite consistent to base teaching
on the logical analysis of language or mathematics, considered as funds of knowledge
rather than as activities. If, however, teaching means initiating into an activity, than
the teaching subjects have to be analysed as activities, not as ready-made products, be-
fore a teaching method is designed.80

Dat een dergelijke analyse van de leerstof dan vervolgens leidde tot de toepassing
van de niveautheorie was voor Freudenthal duidelijk.

Het leek erop dat hij in dit citaat de ‘traditionelen’ op een hoop gooide met de
voorstanders van een logisch-deductieve aanpak. Immers, ook voor de voorstan-
ders van een strenge benadering was de activiteit belangrijker dan de resultaten.
Doordat zij zich bij de inrichting van het onderwijs echter lieten leiden door (de lo-
gische opbouw van) het wiskundige eindresultaat, en níet door het (her)uitvinden
van die wiskunde, bereikten zij met logisch-deductief opgebouwd onderwijs in
Freudenthals optiek geen ‘wiskunde als activiteit’, in tegendeel.
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79 Dezelfde passage komt ook voor in: Freudenthal, ‘Enseignement des mathématiques modernes ou en-
seignement moderne des mathématiques?’ 34; Freudenthal, ‘Logical analysis and critical survey’ 27; zie
ook: ibid., 23, 26.

80 Freudenthal, ‘Logical analysis and critical survey’ 23.
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Ook nieuw in ‘Logical analysis’ was Freudenthals beschrijving van de toepassing
van de verschillende niveaus met betrekking tot een ander onderwerp dan het aan-
vankelijk meetkundeonderwijs. Had hij ze eerder al losgemaakt van de meetkundi-
ge context door de onderlinge relatie gelijk te stellen aan die tussen theorie en meta-
theorie, hier ging hij nog een stap verder. Aan de hand van onderwerpen als volle-
dige inductie en de theorie van (ir)rationale getallen beschreef hij de diverse niveaus
die bij het verkrijgen van inzicht in deze materie door de leerling doorlopen zou-
den moeten worden.

Eveneens afwijkend aan de invalshoek van de Van Hieles was dat hij hierbij de
(inhoud van de) niveaus verder generaliseerde. Freudenthal nam niet langer de door
de Van Hieles vastgelegde vier stappen van ‘tastbare context’ naar ‘logica’ als on-
derwerp van onderzoek, maar maakte het aantal stappen onder meer afhankelijk
van de desbetreffende stof. Hij gaf een concrete invulling van hoe dit zou gaan wer-
ken voor het geval van volledige inductie: 

If on a certain level complete induction had been a significant activity, this activity
may become a matter of conscious consideration and finally of explicit formulation
on the next level. The higher level is here clearly indicated by the heavy quantification
over all properties of natural numbers which occurs in the statement of complete in-
duction.[...] Operations with integers such that multiples of a certain m are conside-
red unessential, and operations with pairs of integers according to the equivalence re-
lation for fractions, are unproblematic activities. On a higher level they can be promo-
ted to subject matter and finally described by the device of abstraction through equi-
valence classes. On a still higher level the equivalence relation and the abstraction by
equivalence classes can become subject matter.81

Nu hadden de Van Hieles er zelf ook wel aan gedacht de niveautheorie ook op an-
dere onderwerpen uit het wiskundeonderwijs toe te passen. Al in 1957 gaven de
Van Hieles in een artikel over de fenomenologie van het aanvankelijk meetkun-
deonderwijs in Euclides aan die mogelijkheid niet uit te sluiten: 

De hiervoor aangeduide wijze om het meetkunde-onderwijs te beginnen heeft het
voordeel, dat de leerlingen ervaren, hoe men een kennisgebied, waarvan men globale
strukturen bezit, door analyse voor objectieve beschouwingen toegankelijk kan ma-
ken. De hier voor de meetkunde aangegeven weg kan nl. ook voor andere kennisge-
bieden gebruikt worden. Of het daar ook mogelijk zal zijn het kennisveld tenslotte te
matematiseren [sic], hangt van de aard van het veld af. Noodzakelijk daarvoor is im-
mers o.a., dat de relaties niet gedenatureerd worden, wanneer zij in logische relaties
worden omgezet.82
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81 Freudenthal, ‘Logical analysis and critical survey’ 27.
82 Dr. P.M. van Hiele en Dr. D. van Hiele-Geldof, ‘Een fenomenologische inleiding tot de meetkunde’,

Euclides 33 (1957) 33-47, aldaar 45; N.b.: de Van Hieles gebruiken consequent “matematiseren” in
plaats van “mathematiseren”.
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Het feit dat Freudenthal de niveautheorie zo vrij interpreteerde, gaf aan dat hij zich
de theorie ondertussen letterlijk en figuurlijk eigen had gemaakt. Waar het enkele
jaren eerder nog bleef bij het aanprijzen van de inhoud van de Van Hiele-proef-
schriften, had Freudenthal hier de niveautheorie en alle daaruit volgende praktische
en theoretische consequenties in zijn eigen gedachtegoed geïntegreerd en het daar
een belangrijke, zo niet dominante plaats toebedeeld.

Daardoor kon Freudenthal zijn oude ideeën nu verder aanscherpen. Zo herhaal-
de hij in ‘Logical analysis’ nogmaals de eis dat de exactheid van de gebruikte taal in
het wiskundeonderwijs aangepast mocht worden, zoals hij die ook al in zijn artikel
van 1948 noemde. Nu kon hij echter de mate van exactheid van de door de leerling
te gebruiken taal met behulp van de niveautheorie aan het niveau van de leerling
koppelen: 

Every level in the learning process asks for corresponding levels of rigour and forma-
lization, but traditional teaching tends to move on one level of rigour and formaliza-
tion from the start of teaching to the end. In actual teaching this means too high a le-
vel to start with and too low a one to finish. In geometry Euclidean rigour in the be-
ginning prevents teaching, at the end it blocks modern rigour.83

In het Franse equivalent stelde hij dit nog duidelijker: 

... il n’y a pas d’exactitude absolue. A chaque niveau correspond une forme d’exacti-
tude qui lui est propre. Exiger de l’élève l’exactitude d’un niveau où il ne se trouve pas,
est malhonnête au nom de l’honnêteté.84

Dat te vroeg te streng wiskundetaal gebruiken in het wiskundeonderwijs niet werk-
te, schreef mevrouw Van Hiele ook al in haar proefschrift.85 De ontwikkeling van
het wiskundige begrip moest dus hand in hand gaan met het ontwikkelen van de
(mate van exactheid van de) formulering van dat begrip.

Een ander nieuw punt dat Freudenthal in deze artikelen aanstipte was het leren
van axiomatiek versus het leren axiomatiseren. Freudenthal zag hiertussen een we-
zenlijk verschil voor het wiskundeonderwijs: 

Je nie absolument que quelque axiomatique que ce soit puisse être un des buts de l’en-
seignement scolaire en géométrie, mais j’admettrais bien l’axiomatisation. Il faut dis-
tinguer axiomatique et axiomatisation.86

‘Axiomatiek leren’ was voor Freudenthal een geval van antididactische inversie,
maar voor het ‘leren axiomatiseren’ daarentegen – waarbij de leerling een actieve,
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83 Freudenthal, ‘Logical analysis and critical survey’ 32.
84 Freudenthal, ‘Enseignement des mathématiques modernes ou enseignement moderne des mathémati-

ques?’ 43.
85 Zij schreef: “Wanneer de wiskunde-taal te vroeg wordt gebruikt en de leraar is niet uitgegaan van de

omgangstaal, dan wordt de wiskunde-taal geleerd zonder het bijbehorende wiskundige begrip”, in:
Van Hiele-Geldof, De didaktiek van de meetkunde in de eerste klas van het V.H.M.O. 44.

86 Freudenthal, ‘Enseignement des mathématiques modernes ou enseignement moderne des mathémati-
ques?’ 41.
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herontdekkende rol toebedeeld kreeg – zag hij een waardevolle rol in het wiskun-
deonderwijs. In datzelfde jaar besteedde hij een heel artikel (‘Was ist Axiomatik,
und welchen Bildungswert kann sie haben?’) aan de kwestie van axiomatiek in het
onderwijs.87 Veel ideeën uit ‘Logical analysis’ en ‘Enseignement’ kwamen in dit ar-
tikel terug, alsmede een hele passage uit ‘Tradition and education’ van 1957.88

Toch was er een wezenlijk verschil. Met dit nieuwe artikel had Freudenthal na-
melijk een heel nieuw, en in die tijd bijzonder urgent doel voor ogen: de strijd aan-
gaan met de tendens om lukraak moderne wiskunde in het wiskundeonderwijs in
te voeren.89 Deze accentverschuiving was eigenlijk al min of meer door Freudenthal
ingezet met het schrijven van ‘Enseignement des mathématiques modernes ou en-
seignement moderne des mathématiques?’.

De niveautheorie als zodanig verdween in Freudenthals publicaties naar de ach-
tergrond en hij beriep zich voornamelijk op de voor hem (al dan niet impliciet) met
deze theorie samenhangende ideeën als ‘anti-didactische inversie’ en ‘geleide her-
uitvinding’. Hij noemde de Van Hieles en hun werk nog steeds in zijn artikelen,
maar nu slechts en passant. Het werk van de Van Hieles was voor Freudenthal ge-
promoveerd tot basiskennis. De door hem uit dat werk afgeleide termen en ontwik-
kelde visie zou hij gebruiken in de strijd die hij de erop volgende jaren steeds na-
drukkelijker aanging: de strijd tegen de stroming die ‘als een bandjir’ door de jaren
zestig zou gaan razen, New Math.90

7.5 Analyse van een leerproces: reflectie op reflectie

In Freudenthals boek Revisiting mathematics education. China lectures, dat ver-
scheen in 1991, onderwierp hij zijn eigen ideeën over de niveautheorie, en dan met
name die over de overgang tussen de verschillende niveaus in het leerproces, aan een
interessante analyse.91 Door het vergelijken van verschillende beschrijvingen uit
zijn eigen werk kwam hij tot de conclusie dat er tussen de artikelen ‘Logical analy-
sis and critical survey’ en ‘Enseignement des mathématiques modernes ou enseig-
nement moderne des mathématiques?’ een cruciaal verschil was te vinden.92 Cruci-
aal, omdat het een sprong in zijn eigen leerproces met betrekking tot inzicht in de
wiskundedidactiek betrof.

In essentie was het verschil terug te brengen tot de inhoud van het volgende ci-
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87 Freudenthal, ‘Was ist Axiomatik, und welchen Bildungswert kann sie haben?’, Der Mathematikunter-
richt (1963) 5-29.

88 Meer over dit artikel in paragraaf 8.6.3.
89 De achtergronden van deze tendens en de rol van Freudenthal in deze ontwikkelingen komen uitge-

breid aan de orde in hoofdstuk 8.
90 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 348.
91 Freudenthal, Revisiting mathematics education. China lectures 96-102.
92 ‘Logical analysis’ had hij naar eigen zeggen eind jaren vijftig geschreven, ‘Enseignement’ dateerde vol-

gens hem uit 1961.
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taat uit ‘Enseignement’, dat als zodanig inderdaad niet terug te vinden was in ‘Lo-
gical analysis’: 

Ce qui caractérise la hiérarchie des niveaux en général, c’est que la technique des op-
érations d’un certain niveau devient matière à réflexion à un niveau supérieur ...93

De essentie zat in het gebruik van het woord “réflexion”. Volgens Freudenthal lag
hier de bron van zijn besef van reflectie als niveau verhogende activiteit in het leer-
proces van de leerling. In ‘Logical analysis’ was de omschrijving die hier het dichtst
bij in de buurt kwam “conscious consideration”, het bewust beschouwen van een
activiteit, zoals beschreven in de volgende passage: 

If on a certain level complete induction had been a significant activity, this activity
may become a matter of conscious consideration and finally of explicit formulation
on the next level.94

De link met reflectie als niveauverhogende activiteit legde hij hier niet. Het verschil
tussen beide visies, door hemzelf “a fundamental distinction” genoemd, omschreef
Freudenthal eind jaren tachtig als volgt:95

The second version [die uit ‘Enseignement’] adds to the first [die uit ‘Logical analy-
sis’] the means by which operational matter on the lower level is transformed into
subject matter on the higher level: being made conscious and subjected to reflection is
the means of level-raising, which is applied to the – still intuitive (operational) – acti-
vities of the lower level, rather than to the subject matter.96

Freudenthal ontdekte naar eigen zeggen pas in ‘Enseignement’ de reflectie als ‘mo-
tor’ van de wiskundige ontdekking en zag hierin op dat moment een essentieel di-
dactisch principe voor het op het principe van heruitvinding gebaseerde onderwijs.

Helemaal correct lijkt deze conclusie niet. Het gaat te ver het artikel ‘Enseigne-
ment’ zo’n sleutelfunctie in de ontwikkeling van Freudenthals gedachtegoed te ge-
ven als hij zelf heeft gedaan. Weliswaar gebruikte hij hier voor het eerst de feitelij-
ke term “reflectie” in deze context, echt nieuw was deze omschrijving van ‘terug-
blikken’ niet.

Zo noemde hij immers in ‘Logical analysis’ ook al het ‘bewust beschouwen’ van
activiteiten van een lager niveau, en was er in ‘Het aanvankelijk meetkunde-onder-
wijs’ en de Engelstalige versie hiervan uit 1956 al sprake van het overzien en beoor-
delen van de eigen ontwikkeling.97 Daarnaast legde Freudenthal in ‘Enseignement’
de link tussen het terugblikken naar activiteiten op een lager niveau en het niveau-
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93 Freudenthal, ‘Enseignement des mathétiques modernes ou enseignement moderne des mathémati-
ques?’ 33.

94 Freudenthal, ‘Logical analysis and critical survey’ 27.
95 Freudenthal, Revisiting mathematics education. China lectures 98.
96 Ibid., 99.
97 Freudenthal, ‘Het aanvankelijk meetkunde-onderwijs’, Faraday 26 (1956) 14-18, aldaar 16; Freuden-

thal, ‘Initiation into Geometry’, The Mathematics Student 24 (1956) 83-97, aldaar 92.
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verhogende effect van deze actie voor de leerling nog niet zo expliciet als hij dat eind
jaren tachtig formuleerde. Wellicht heeft hij gelijk als hij zegt dat (een deel van dat)
inzicht in ‘Enseignement’ al in de kiem aanwezig was. Maar een echte doorbraak
was het hier nog niet. Net als zoveel van zijn sleutelbegrippen ontstond ook ‘reflec-
tie’ veel geleidelijker en verspreid over meer verschillende publicaties dan hij in Re-
visiting mathematics wil doen geloven.

7.6 Tot slot

In de hierop volgende jaren zou het werk van de Van Hieles, en met name de ni-
veautheorie, bekendheid krijgen in zowel binnen- als buitenland. Het zou voor veel
onderzoekers en ontwikkelaars van wiskundeonderwijs een inspiratiebron vor-
men, vooral in de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie.98 Ook voor Freudenthal was
de invloed die van het werk uitging nog lang niet uitgewerkt. Van ‘niveautheorie’
via ‘wiskunde als activiteit’, ‘geleide heruitvinding’ en ‘axiomatiseren’ leek het nog
maar een kleine stap naar ‘lokaal mathematiseren’, een in later werk door hem
geïntroduceerd didactisch begrip. Toch zou hij zich in deze verdere ontwikkeling
van zijn gedachtegoed nooit meer zo direct op de theorie van de Van Hieles beroe-
pen als hij dat in de hier beschreven jaren had gedaan. Hij beschikte begin jaren zes-
tig door het introduceren van termen als ‘geleide heruitvinding’ en ‘anti-didactische
inversie’ over een eigen gedachteapparaat. Een gedachteapparaat, om uit te diepen,
om uit te bouwen, maar vooral: om uit te dragen.
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98 Goffree, Ik was wiskundeleraar 101; John C. Moyer aan Freudenthal, 16 maart 1977, en antwoord;
ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 54.
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