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8.1 Inleiding: tijd voor modernisering

Na de totstandkoming van het leerplan-1958 midden jaren vijftig leek een periode van
rust aangebroken binnen het wiskundeonderwijs.2 Immers, dit leerplan was uniek door-
dat het gesteund werd door zowel de gevestigde orde binnen het wiskundeonderwijs
– vertegenwoordigd door de leden van lerarenverenigingen wimecos en liwenagel –
als door de hoek van de als radicale vernieuwers bekend staande leden van de Wiskun-
de Werkgroep. Bovendien werden geluiden van pleiters voor een ‘strenger’ (logisch-
deductief ingericht) wiskundeonderwijs nauwelijks meer gehoord. Een leerplan dat
zo’n breed draagvlak had, moest wel tot grote tevredenheid en saamhorigheid leiden.

Het tegendeel was waar: jaren van grote onrust braken aan in de wereld van het
wiskundeonderwijs, gevoed door de wens voor radicale koersverandering. Diverse
oorzaken, zowel binnen als buiten Nederland, lagen hieraan ten grondslag. Het was
alsof de hele wiskundeonderwijs-wereld bevangen was door de uit Amerika over-
gewaaide koorts: de ‘New Math’-koorts, het bondigst gekarakteriseerd door de
term ‘modernisering’. Modernisering, niet zozeer van de didactiek, maar van de in-
houd van het wiskundeonderwijs, dat de aansluiting met de in de twintigste eeuw
ontstane moderne wiskunde had verloren.

Wat hield deze zogenaamde New Math-stroming nu precies in? Waar en hoe
was de invloed op het Nederlandse wiskundeonderwijs merkbaar? En: hoe stond
Freudenthal hiertegenover? Nu een alom gerespecteerde autoriteit op het gebied

1 Freudenthal terugkijkend op zijn beschrijving van zijn activiteiten op het gebied van het wiskundeon-
derwijs in de jaren tachtig. Het citaat is afkomstig van het gedicht ‘Huttens letzte Tage’ (1871) van de
Zwitserse schrijver Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898); Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 359.

2 Bij het samenstellen van deze en volgende paragrafen zijn gegevens ontleend aan de volgende werken:
Boekholt en De Booy, De geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de
huidige tijd; Saskia Grotenhuis, Op zoek naar middelbaar onderwijs. hbs, gymnasium, mms en lyceum
in discussie tussen 1900 en 1970 (Amsterdam 1998); Dodde, Het Nederlandse onderwijs verandert;
Wansink, Didactische oriëntatie voor wiskundeleraren. Deel i, ii, iii; Brandenburg, Modernisering van
het wiskundeonderwijs; De Moor, Van vormleer naar realistische meetkunde; Euclides jrg. 32-43
(1956-1968); Goffree e.a., eds., Honderd jaar wiskundeonderwijs; Goffree, Ik was wiskundeleraar.

Hoofdstuk 8

Methode versus inhoud

New Math en de modernisering van het
wiskundeonderwijs

Ich bin kein ausgeklügelt Buch, ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch.
Hans Freudenthal in Schrijf dat op, Hans, 19871
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van wiskundeonderwijs en -didactiek – met zijn betrokkenheid bij de icmi zowel
in binnen- als buitenland – moest ook hij een standpunt op dit gebied innemen:
voor- of tegenstander? 

Dit is een vraag, die enkel achteraf zo gesteld kan worden. Vooral in de eerste ja-
ren na de opkomst van New Math – midden jaren vijftig in de Verenigde Staten –
lagen de zaken niet zo zwart-wit. Het duurde een tijd voordat New Math in de on-
derwijswereld van Europa binnendrong, en een nog langere tijd voordat zich con-
sequenties voor het wiskundeonderwijs in Nederland aftekenden.

De verleiding is groot Freudenthals activiteiten op het gebied van het wiskun-
deonderwijs in een van de kampen ‘voor’ of ‘tegen’ te plaatsen. Maar in de eerste
plaats waren deze kampen, vooral in de beginjaren van New Math, helemaal niet zo
duidelijk te onderscheiden. Daarnaast, maar ook mede daardoor, waren Freuden-
thals activiteiten in diezelfde tijd niet gemakkelijk onder één noemer te vangen. In
Schrijf dat op, Hans beschreef hij zichzelf als fervent tegenstander van New Math
en karakteriseerde hij zijn acties als 

... een dam opwerpen tegen de internationale bandjir van New Math. [...] De geïsoleer-
de, van de realiteit hermetisch afgesloten wiskunde van toen – denk aan mijn citaten –,
daar ging ik tegenin, en des te harder naarmate de isolering, de afsluiting van de reali-
teit in New Math tot de top werd gedreven.3

Achteraf gezien was dit het meest aannemelijke beeld: Freudenthal als fervent te-
genstander van alles waarvoor New Math stond. Dit beeld klopte ook met de stand
van zaken begin jaren zeventig. Maar zeker in de jaren vijftig was Freudenthals
overtuiging nog niet zo duidelijk als ‘tegenstander’ uitgekristalliseerd. Zijn activi-
teiten en bemoeienissen met diverse initiatieven en symposia op het gebied van (de
modernisering van) het wiskundeonderwijs vertoonden op het eerste gezicht alles-
behalve het beeld van de eenzame tegenstander – hij omschreef zichzelf in het wis-
kundeonderwijsveld als een “tamboer voor dovemansoren” – van New Math.4

In eerste instantie reageerde hij enthousiast en optimistisch op de plotseling alom
aanwezige drang tot vernieuwing door modernisering. Al opgaand in en meewer-
kend met deze opkomende stroming leek hij – zoals velen – de eventuele ‘gevaren’
van New Math pas geleidelijk in te zien, te verwerken in zijn ideeën en uit te dra-
gen in publicaties en voordrachten. Achteraf vond Freudenthal zelf ook dat hij eer-
der het ‘gevaar’ van New Math had moeten inzien en tegenhouden: 

Gezaghebbende wiskundigen demonstreerden het voor onderwijskundigen die er zich
aan vergaapten[,] al had geen van hen een flauw idee waar deze begrippen in de wis-
kunde toe dienden. Het was een absurde bevlieging wiskunde vanuit dit perspectief op
school te onderwijzen – ik heb deze dwaze geestesgesteldheid toen niet au sérieux ge-
nomen en dat was misschien de grootste taxatiefout die ik in mijn leven heb gemaakt.5

208 “elke positieve actie begint met critiek”

3 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 348, 360.
4 Ibid., 362.
5 Ibid., 349.
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Niet serieus genomen? Of niet tijdig als zijnde een “dwaze geestesgesteldheid” on-
derkend? Toch zou hij uit het strijdgewoel van de jaren zestig komen als díegene die
in Nederland een dam wist op te werpen tegen New Math. Hoe zat het nu precies? 

8.2 New Math

De rode draad in de geschiedenis van het wiskundeonderwijs is in de jaren vijftig en
zestig het beste te omschrijven met de term ‘modernisering’. Modernisering van het
wiskundeonderwijs, of preciezer nog: modernisering van de wiskunde in het wis-
kundeonderwijs. Onder invloed van buitenlandse initiatieven, uitgaande van de
Verenigde Staten, maar later ook van sommige andere (West)Europese landen, ging
ook in Nederland steeds sterker het idee leven dat (meer) moderne wiskunde on-
derwezen moest gaan worden op de middelbare scholen – in eerste instantie op hbs
en gymnasium. Waar kwam dat idee vandaan? 

8.2.1 De kloof tussen moderne wiskunde en wiskundeonderwijs

Het idee was op zich niet nieuw. Al vanaf het eind van de negentiende eeuw had-
den dergelijke geluiden geklonken. Zo had in Duitsland de door Felix Kleins ideeën
geïnspireerde ‘Reform Bewegung’ als belangrijkste doelstelling het wiskundeon-
derwijs inhoudelijk te vernieuwen en aan te passen aan de moderne wiskunde zoals
die zich de decennia daarvoor had ontwikkeld. Het centraal stellen van het functie-
begrip en de invoering van differentiaal- en integraalrekening waren daarvan de be-
langrijkste consequenties.6 Freudenthal schreef hierover in 1964: 

Half a century ago German educators spoke about the “doppelter Bruch”, the two-
fold rupture in the education of the mathematics student who first has to forget about
school mathematics when he passes from the secondary school to the university, and
a few years later about university mathematics when, returning to school as a teacher,
he had to tie on the thread where it was cut off a few years ago. This double rupture,
though early recognized as an evil, was not bridged when it was relatively mild. It has
grown sharper and sharper, and finally we have been left with no other choice than
drastic overhauling mathematical education at the secondary level.7

Ook de New Math-beweging kwam voort uit de onvrede over de kloof tussen de
wiskunde op de middelbare school en de academische wiskunde. Deze kloof werd
onder meer duidelijk door het werk van Bourbaki.8 ‘Nicolas Bourbaki’ was geen

8 methode versus inhoud 209

6 Zie ook paragraaf 2.2.2.
7 Lezing op het internationale colloquium ‘Modern curricula in secondary mathematical education’, gehou-

den te Utrecht, 19-23 december 1964 (ongepubliceerd); ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 540.
8 Voor een terugblik op het werk van Bourbaki zie ook: A. Borel, ‘Twenty-five years with Nicolas Bourba-

ki, 1949-1973’, Notices of the American Mathematical Society 45 (1998) 373-380; M. Senegal, ‘The contin-
uing silence of Bourbaki – an interview with Pierre Cartier’, Mathematical Intelligencer 20 (1998) 22-28.
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persoon, maar de naam van een in 1935 door jonge wiskundigen van de Parijse Éco-
le Normale Supérieure opgerichte groep.9 Ontevreden over de in hun ogen ouder-
wetse inhoud van het daar genoten onderwijs namen zij zich voor de wiskunde van
de basis af opnieuw te doordenken en als logische eenheid te herformulen. Dit re-
sulteerde in het organiseren van ettelijke seminars en de publicatie van een in col-
lectief geschreven reeks boeken.

De Bourbaki-groep had in principe geen directe raakpunten of bemoeienissen
met het middelbare onderwijs. Wel speelde een van de leden in de groep, Jean Dieu-
donné (1906-1992), als voorstander van New Math een belangrijke rol bij de ver-
spreiding ervan in Europa en met name in Frankrijk. Het indrukwekkende werk
van de groep Bourbaki wekte het nodige ontzag op, ook in de wereld van de wis-
kundeleraren, en benadrukte daarmee nog eens de kloof tussen academische wis-
kunde en de wiskunde op school.10

Freudenthal zag het eind jaren tachtig als volgt: 

In onze eeuw heeft de wiskunde – net als vele andere wetenschappen – een geweldige
groei in breedte, diepte en hoogte te zien gegeven. Maar er was meer: een aloude nei-
ging om de wiskunde telkens weer te reorganiseren, en dat ook weer met wiskundige
middelen, verstevigde zich tot een bewust beleefde stormachtige trend. Een Franse
groep – Bourbaki – gaf er gestalte aan: een systeem van de wiskunde, vanaf de meest
algemene begrippen, afdalende naar de meer en meer gespecialiseerde – een lange weg
die in feite nooit werd afgelegd, maar toch als systeem indrukwekkend van architec-
tuur. Indrukwekkend, maar onvoltooid, want onder het reorganiseren groeit de wis-
kunde tussen je vingers door. Niettemin, qua structuur een schoonheid, die vooral die
mensen fascineerde die alleen maar die structuur zagen en nauwelijks wisten waartoe
die structuur diende. In de jaren vijftig was het nog maar een kleine schare die erdoor
gegrepen werd: volgens dit fraaie systeem moest wiskunde op school worden onder-
wezen.11

Ook in Nederland hadden door de jaren heen klachten over de kloof tussen de wis-
kunde op de universiteit en de wiskunde op de middelbare scholen geklonken. Zij
leidden ook wel tot aanpassingen van het leerplan, zij het vertraagd en minder dui-
delijk herkenbaar als zodanig. Een voorbeeld was de decennia durende strijd om
differentiaal- en integraalrekening in het leerplan op te nemen, hetgeen pas met de
invoering van het leerplan van 1958 echt lukte. Het overbruggen van de kloof tus-
sen de ‘hogere wiskunde’ van de universiteit en de schoolwiskunde speelde in deze
discussie overigens niet eens de belangrijkste rol.12 Pogingen tot invoering van nieu-
we onderwerpen als statistiek strandden uiteindelijk op het laatste moment.13

210 “elke positieve actie begint met critiek”

9 Tot de oprichters behoorden de wiskundigen Henri Cartan, Claude Chevalley, Jean Coulomb, Jean
Delsarte, Jean A.E. Dieudonné, Charles Ehresmann, René de Possel, Szolem Mandelbrojt en André
Weil.

10 Zie ook de besprekingen van het werk van Bourbaki in Euclides in deze jaren.
11 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 348-349.
12 Voor een beschrijving van deze discussie, zie de paragraaf 2.2.2.
13 Wel werd onder leiding van Bunt statistiek bij wijze van experiment als keuzevak voor gymnasium-α

gegeven. Zie ook paragraaf 6.4; L.N.H. Bunt, Statistiek als onderwerp voor het gymnasium A. An in-
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Ook Freudenthal had zich al eens over het achterlopen van de schoolwiskunde
ten opzichte van de moderne wiskunde beklaagd. In 1950 schreef hij in De Groene
Amsterdammer over de verouderde schoolwiskunde die “op een dood spoor” zat
en minstens vijftig jaar op de ‘levende’ wiskunde achter zou lopen.14 Maar met de
leerplanwijziging van 1958 leek toch ook hij tevreden. In ieder geval bejubelde hij
destijds het feit dat het leerplan-1958 nu niet langer “achter de feiten aanholt”.15

8.2.2 Modernisering van het wiskundeonderwijs in de Verenigde Staten

De New Math-beweging kwam voort uit de algemene ontevredenheid die er na de
Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten heerste over het wiskundeonder-
wijs.16 De wiskundige Morris Kline (1908-1992) zette de tekortkomingen van dat
onderwijs in 1972 op een rijtje: in het algebraonderwijs zou het te veel leunen op
het mechanisch aanleren van eindeloos veel rekenmethoden en -trucjes (het zoge-
naamde ‘drillen’).17 Het deductieve aspect van de Euclidische meetkunde kwam in
het traditionele Amerikaanse high school-curriculum slecht uit de verf. Voor veel
leerlingen kwam het neer op het uit het hoofd leren van bewijzen. Bovendien wer-
den veel allang niet meer essentiële onderdelen van de wiskunde enkel uit traditio-
nele overwegingen in het curriculum gehandhaafd, waarbij sommige ronduit foute
wiskundige beweringen bevatten.

Met een dergelijk verouderd programma bereidde het wiskundeonderwijs op de
middelbare school natuurlijk slecht voor op de praktische, technologische en eco-
nomische rol die de wiskunde in de maatschappij speelde. Enerzijds was daar een
zich steeds duidelijker aftekenende en groter wordende rol voor de toepassing van
wiskunde. Anderzijds speelden andere, modernere onderdelen van de wiskunde

8 methode versus inhoud 211

vestigation into the possibilities of teaching descriptive and elementary mathematical statistics in secon-
dary schools (Groningen 1956); L.N.H. Bunt, Statistiek als onderwerp voor het gymnasium A. Verslag
van een proefneming. A Inrichting en resultaten van het onderzoek (Groningen 1957).

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

15 Zie voor een bespreking van dit leerplan en Freudenthals uitlatingen hierover ook paragraaf 6.3; Hans
Freudenthal, ‘Naar een nieuw wiskunde-onderwijs’, De Groene Amsterdammer (2 april 1955); ranh,
Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1513.

16 Bij het samenstellen van deze paragraaf zijn gegevens ontleend aan: Morris Kline, Why Johnny can’t
add: the failure of the New Math (New York 1973); J. Kilpatrick, ‘Five lessons from the New Math
era’ en R.W. Bybee, ‘The Sputnik era: why is this educational reform different from all other reforms?’,
voordrachten op het symposium Reflecting on Sputnik. Linking the past, present en future of educa-
tional reform door het Center for Science, Mathematics, and Engineering Education, 4 oktober 1997,
electronisch beschikbaar en geraadpleegd; Organisation for European Economic Cooperation, New
thinking in school mathematics (1961); Brandenburg, Modernisering van het wiskundeonderwijs;
Wansink, Didactische oriëntatie voor wiskundeleraren. Deel i, ii, iii ; Goffree e.a., eds., Honderd jaar
wiskunde-onderwijs.

17 Morris Kline was professor aan New York University van 1938 tot 1975. Hij publiceerde onder ande-
re over geschiedenis van de wiskunde en filosofie. In zijn artikelen en boeken over wiskundeonderwijs
legde hij de nadruk op het leren toepassen van de wiskunde. Hij was een groot tegenstander van New
Math; Kline, Why Johnny can’t add: the failure of the New Math 4-8.
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(zoals statistiek en logica), die nog niet tot de schoolwiskunde behoorden, een
steeds belangrijkere rol. Bovenal sloot het wiskundeonderwijs slecht aan op de uni-
versitaire exacte studies, doordat het inhoudelijk decennia achterliep op de stand
van zaken in de wetenschap.

De oplossing, die ook didactisch een verbetering moest brengen, werd gezocht
in een moderne en doorzichtige opbouw van de inhoud van het wiskundeonderwijs
door de wiskunde als één logisch geheel te presenteren. Binnen die wiskunde stond
het begrip structuur centraal. Verzamelingen, relaties en de nadruk op bijbehorend
exact wiskundig taalgebruik waren hierbij de voornaamste speerpunten. Transfor-
matiemeetkunde en het gebruik van vectoren moest de Euclidische schoolmeetkun-
de vervangen.

In die zin was het een stroming waarbij, misschien nog wel sterker dan in het tra-
ditionele onderwijs, de te onderwijzen wiskunde centraal stond. De logisch-deduc-
tieve structuur van de wiskunde was bepalend voor de opbouw van de lesstof en
daarmee voor de te volgen didactiek. Hieraan lag de onuitgesproken gedachte ten
grondslag dat in het wiskundeonderwijs de wiskundige structuur aan de psycholo-
gische gelijk te stellen was, of dat de psychologische in ieder geval geen belemme-
ring vormde voor de wiskundige. Juist een van meet af aan logische opbouw zou de
wiskunde voor de leerling doorzichtig houden waardoor wiskunde aan aantrekke-
lijkheid zou winnen, zo was de redenering. Inhoudelijk debat over de didactische
aspecten van het door New Math voorgestane onderwijs speelde (met name in de
beginjaren van de stroming) een ondergeschikte rol.

De oorsprong van deze aanpak was te vinden in een project uit 1951. Onder lei-
ding van wiskundeleraar en onderwijskundige Max Beberman (1925-1971), werk-
zaam aan de universiteit van Illinois, was een project opgezet om tot aanbevelingen te
komen voor het verhogen van het wiskundig niveau van de aankomende studenten
‘Engineering’ (later uitgebreid tot andere exacte studies). Die aanbevelingen beston-
den hoofdzakelijk uit een lijst van moderne(re) onderwerpen die in meer of mindere
mate voor deze toekomstige studenten aan de orde zouden moeten komen in het
middelbaar wiskundeonderwijs. Uit dit project ontstond de ‘University of Illinois
Committee on School Mathematics’ (uicsm), dat begin jaren vijftig experimenteerde
met curricula moderne wiskunde voor de bovenbouw van de high school.

In 1955 werd door het ‘College Entrance Examination Board’ de ‘Commission
on Mathematics’ opgericht, met als doel het onderzoeken van de “mathematical
needs of today’s American youth”, onder voorzitterschap van professor A.W. Tuc-
ker.18 Veel van de terminologie en moderne onderwerpen uit het werk van de uicsm
kwamen ook in het door deze commissie ontworpen curriculum terecht. Eveneens
oorspronkelijk bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw die verder wilden stude-
ren, had het grote invloed op latere curriculumontwerpen voor de onderbouw en
het lager onderwijs.

212 “elke positieve actie begint met critiek”

18 Zoals geciteerd in: D. Klein, ‘A brief history of American K-12 mathematics education in the 20th cen-
tury’, in: J. Royer, ed., Mathematical cognition (Greenwich 2003).
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De katalysator voor de grote verspreiding van de New Math-beweging was ech-
ter de lancering van de Russische Spoetnik in 1957. De hierdoor ontstane angst voor
een vermeende technologische achterstand van de Verenigde Staten op de Sovjet-
Unie zetten modernisering en verbetering van het Amerikaanse onderwijs in wis-
kunde en andere exacte vakken hoog op de federale agenda. Om die modernisering
te stimuleren kwamen aanzienlijke subsidies vrij en werden diverse fondsen en
commissies opgericht. Angst en een gevoel van inferioriteit op wetenschappelijk
gebied maakten dat het grote publiek deze ontwikkelingen ondersteunden.

Zo kregen de New Math-aanhangers in de Verenigde Staten aanvankelijk vrij
spel. Het grootste en bekendste project voor proefnemingen met moderne leerstof
was dat van Yale-professor Edward G. Begle, de ‘School Mathematics Study Group’
(smsg), opgezet in 1958.19 Hier werd een New Math-curriculum voor het hele lage-
re en middelbare schooltraject ontworpen en verspreid.

Opvallend was dat bij het ontwerpen van de leerplannen relatief veel wiskundi-
gen en weinig leraren waren betrokken. Herscholingscursussen voor leraren op
daarvoor ingestelde instituten werden daarentegen massaal bezocht. Uitgeverijen
sprongen in op de ontwikkelingen door het uitbrengen van op New Math gebaseer-
de leerlijnen, nog voor deze in de praktijk afdoende waren uitgetest.

Toch was er wel degelijk kritiek op deze initiatieven in de Verenigde Staten. Zo
werd in 1962 op initiatief van Morris Kline een protestbrief in The Mathematics
Teacher gepubliceerd, waarin grote zorg werd uitgesproken over de uitwerking van
de nieuwe programma’s waarin te snel, te veel en te geïsoleerde wiskunde aan de
leerlingen zou worden gepresenteerd, daarmee voorbijgaand aan juist de essentie
van de wiskunde: de verbondenheid ervan met de realiteit van het dagelijks leven en
de samenhang met andere vakgebieden.20 Tientallen vooraanstaande Amerikaanse
wiskundigen ondertekenden deze brief.

Morris Kline zou in 1972 in zijn boek Why Johnny can’t add zijn bezwaren te-
gen New Math uitgebreid uiteenzetten. Hij gaf in zijn boek een vermakelijke kari-
katuur van op New Math gestoeld rekenonderwijs: 

One parent asked his eight-year-old child, “How much is 5+3?” The answer he re-
ceived was that 5+3=3+5 by the commutative law. Flabbergasted, he rephrased the
question: “But how many apples are 5 apples and 3 apples? ” The child didn’t quite
understand that “and” means “plus” and so he asked, “Do you mean 5 apples plus 3
apples? ” The parent hastened to say yes and waited expectantly. “Oh,” said the child,
“it doesn’t matter whether you are talking about apples, pears or books; 5+3=3+5 in
every case.”21

In de loop van de jaren zestig zou ‘New Math’ met de soms tot in het absurde door-
gevoerde abstractheid de sympathie van het grote publiek (en met name de ouders

8 methode versus inhoud 213

19 Later zou Begle, en daarmee het hele smsg-project, naar Stanford overgaan.
20 ‘On the mathematics curriculum of the high school’, The Mathematics Teacher (1962) 191-195; zie

ook: Kline, Why Johnny can’t add: the failure of the New Math 112-118.
21 Kline, Why Johnny can’t add: the failure of the New Math 3.
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van de leerlingen) langzamerhand verspelen. Onder steeds grotere druk van critici
verdween de New Math-stroming begin jaren zeventig van het toneel.

Samengevat kwamen de voornaamste overwegingen bij invoering van New
Math dus uit de maatschappij en de wetenschap. Meer ideologisch getinte motiva-
tie of ‘het belang van het kind’ speelden geen rol. Ook het psychologische aspect
speelde slechts een marginale en impliciete rol: er waren aanwijzingen vanuit de
psychologie dat leerlingen eerder aan ‘logica’ en ‘structuur’ toe waren dan voorheen
gedacht. In het werk van psychologen als Piaget en Bruner werd hiervoor steun ge-
vonden.22 Dit motiveerde de New Math-aanhangers om eerder en nadrukkelijker
in het onderwijs (wiskundige) ‘structuur’ te onderwijzen en werd de noodzaak om
de nieuwe leerstof psychologisch en eventueel pedagogisch steviger te onderbou-
wen nauwelijks gevoeld. De belangrijkste psychologische onderbouwing was dus
deze: ‘het is mogelijk om leerlingen dit te leren, en de doorzichtige logische struc-
tuur zal het wiskundeonderwijs voor de leerling makkelijker en aantrekkelijker
maken’.

Voor Freudenthal was dergelijke impliciete projectie van psychologische bevin-
dingen op de praktijk van het onderwijs een doorn in het oog. Dat bepaalde leer-
stof (of -structuren) te onderwijzen zou zijn, was in zijn optiek nauwelijks van in-
vloed op – laat staan een doorslaggevende reden voor – de beslissing om daadwer-
kelijk tot onderwijzen ervan over te gaan. Sterker nog: dat iets onderwijsbaar was,
was op zich al van weinig waarde, omdat met de juiste aandacht en moeite bijna al-
les ‘onderwijsbaar’ verklaard kon worden. Een dergelijke gedachtegang – het kan
onderwezen worden, dus is er niets op tegen om het ook te doen – was volgens
Freudenthal simpelweg de statistische uitkomsten van de psychologie misbrui-
ken.23 In de jaren zeventig zou hij zich steeds vaker uitspreken over de dubieuze rol
die sommige psychologische theorieën bij de totstandkoming van wiskundeonder-
wijs spelen.

Twintig jaar eerder was hij zich van deze dreiging nog niet zo bewust. In zijn pu-
blicaties van eind jaren vijftig en begin jaren zestig liet hij zich nergens uit over de
rol van de psychologie bij de totstandkoming van de op New Math gebaseerde
ideeën, noch noemde hij Piaget of zijn werk in dit verband.24 In Schrijf dat op, Hans
kijkt hij terug op de gang van zaken bij de opkomst van New Math en de rol die de
psycholoog Piaget daarbij zou hebben gespeeld: 
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22 Voor de rol van Piagets bevindingen in New Math, zie ook paragraaf 9.5.3.
23 Dergelijke misbruik van de psychologie kaartte hij ook al aan in zijn ‘Rekendidaktiek’ uit 1944; Freu-

denthal, ‘Was ist Axiomatik, und welchen Bildungswert kann sie haben?’, Der Mathematikunterricht
(1963) 5-29, aldaar 18.

24 Jean Piaget (1896-1980), was een ontwikkelingspsycholoog uit Zwitserland, wiens – vooral in de di-
dactische hoek niet geheel onomstreden – ideeën over de ontwikkeling van het denkvermogen van kin-
deren van grote invloed waren op veel wiskundige didactische theorieën, vooral in de hoek van New
Math. Freudenthal heeft in de jaren zeventig geregeld de interpretatie van het werk van Piaget becriti-
seerd. Zie ook paragrafen 9.5.3 en 9.6.3.
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Het begon dus niet pas met de Spoetnik-shock. Het begon al vroeg in de jaren vijftig.
Zelfs Piaget, die er niets van begreep behalve dat het woord ‘structuur’ hem aansprak,
hadden ze ertoe weten over te halen. Met Piagets naam op het reclamebord meenden
ze zich verzekerd van de steun van de psychologie. Wat psychologie! Wiskunde kent
een logische orde en voor wie wiskunde onderwijst is de verleiding groot de psycho-
logische, de onderwijskundige orde aan de logische op te offeren. Ik heb mijn best ge-
daan dit te vermijden en in mijn ‘fragment Rekendidactiek’ van 1942, zo niet al vroe-
ger, heb ik er anderen voor willen waarschuwen. Maar wat zag ik nu gebeuren? Een
ten top gedreven logische orde, een systematiek van de wiskunde als geheel – zo zou
de wiskunde moeten worden onderwezen.25

Desalniettemin wekten de Amerikaanse ontwikkelingen eind jaren vijftig over het
algemeen groot ontzag in de West-Europese landen en leidden daar tot diverse ini-
tiatieven. De cursusdagen over moderne wiskunde voor wiskundeleraren in België
en het in Groot-Brittannië door de ‘Scottish Mathematics Group’ ontwikkelde les-
materiaal (later in Nederland bekend als de zogenaamde ‘Schotse methode’) waren
maar enkele voorbeelden van de ontwikkelde activiteiten en hadden wellicht nog de
meest directe invloed op het Nederlandse wiskundeonderwijs.

Ook binnen de icmi werd de modernisering van het wiskundeonderwijs op de
agenda gezet. Zo sprak de Duitse wiskundige (en voorzitter van de icmi) Heinrich
Behnke (1898-1979) op het imc-congres van 1958 in Edinburgh over de discrepan-
tie tussen de moderne wiskunde zoals die op de universiteit werd beoefend en de
wiskunde zoals die op de middelbare scholen werd onderwezen. Tot één van de
onderwerpen voor het onderwijsdeel van het imc-congres van 1962 werd ‘Moder-
nization of mathematical teaching’ gekozen, waarvoor de nocw het rapport Mo-
dernization of mathematical teaching in the Netherlands samenstelde.26 Dit is maar
een kleine greep uit de diverse initiatieven die er ten behoeve van een moderner
wiskundeonderwijs op touw werden gezet in West-Europa.27 Het startsein voor
deze ontwikkelingen leek achteraf gezien gegeven op een seminar in het Franse
Royaumont in 1959, waarna de New Math-stoming zich definitief over West-Eu-
ropa uitbreidde.

8.3 Royaumont: een bridgeclub met onvoorziene gevolgen

Eind 1959 organiseerde de ‘Organisation for European Economic Co-operation’
(oeec) een seminar over de modernisering van het wiskundeonderwijs.28 De oeec
was in 1948 opgericht om de Amerikaanse financiële hulp voor de wederopbouw
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25 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 349.
26 F. Loonstra en P.G.J. Vredenduin, eds., Modernization of mathematical teaching in the Netherlands

(Groningen 1962); W.J. Thijssen en J.H. Wansink, ‘Het internationale mathematische congres in 1958’,
Euclides 34 (1958/1959) 225-245.

27 Over het effect van de New Math-stroming in onder andere België, zie ook paragraaf 8.5.1.
28 In Nederland oees: Organisatie voor Europese Economische Samenwerking.
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van (West-)Europa te coördineren.29 Eind jaren vijftig was dit doel min of meer be-
reikt en in 1961 werd de organisatie omgezet in de ‘Organisation for Economic Co-
operation and Development’ (oecd), met in haar doelstellingen de nadruk op het
bevorderen van economische groei, werkgelegenheid en welvaart van de lidstaten.30

Eind jaren tachtig zag Freudenthal het hoe en waarom van dit seminar glashelder: 

Dankzij de Spoetnik-shock zagen ze hun kans schoon. De schoolwiskunde was zo ver
achtergebleven bij de wiskundige wetenschap dat er schoon schip moest worden ge-
maakt. De oeso (toen nog oeeo), de organisatie voor economische samenwerking,
pakte de zaak op. Wat had de oeso met onderwijs te maken? Het was het Bureau voor
wetenschappelijk en technisch personeel waaronder de vraag naar nieuw wiskun-
deonderwijs ressorteerde.31

Freudenthal had naar eigen zeggen “schoon genoeg van dit soort conferenties” en
liet zich er niet naar toe delegeren.32 In Schrijf dat op, Hans noemde hij dit wegblij-
ven “een kardinale fout”:33

Royaumont was niet zo maar een conferentie, regeringen hadden er vertegenwoordi-
gers naartoe gestuurd – een conferentie met gezag bekleed. Had ik, als ik er geweest
was, de besluiten van Royaumont tegen kunnen houden? Ik had in elk geval nog har-
der kunnen schreeuwen dan mijn vermaarde vriend Dieudonné. Achteraf bekeken
was het niet alleen een fout dat ik niet naar Royaumont ging, maar het ging dwars te-
gen mijn gewoonte in mij niet afzijdig te houden maar mee te werken om bij te stu-
ren, een gewoonte die ik bijvoorbeeld later in de cmlw getrouw naleefde.34

Zo’n stellige afwijzing op de uitnodiging voor het congres zoals Freudenthal in
Schrijf dat op, Hans beschreef, was het echter niet. In eerste instantie stond hij name-
lijk helemaal niet zo negatief tegenover de door de oeec geopperde plannen en deed
hij flink zijn best om zijn invloed op de organisatie van het congres te doen gelden.

8.3.1 Freudenthal in ‘the group of experts’

Het begon allemaal met een brief die Freudenthal in oktober 1958 ontving van J.R.
Gass, ‘Head of Division’ van het ‘Office for Scientific and Technical Personnel’
(ostp) van de oeec.35 De ostp was ingesteld in 1958 en had onder andere als doel
het verhogen van de kwaliteit van wetenschappers en ingenieurs. In de omschrij-
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29 Tot de oeec behoorden eind jaren vijftig: België, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Grie-
kenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, IJsland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk,
Portugal, Turkije, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. 

30 In Nederland oeso: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
31 Freudenthal doelt hier met de oeeo waarschijnlijk op de oees; Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 349-

350.
32 Ibid., 351.
33 Ibid., 350.
34 Ibid., 350.
35 J.R. Gass aan Freudenthal, 20 oktober 1958; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1829.
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Brieven van Freudenthal aan Metzger, Kwantes, De Vos van Steenwijk en Piekaar waarin
hij zijn beklag doet aangaande de organisatie van het oeec-seminar te Royaumont (1959).
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ving van de beoogde doelen stond ook “increasing the effectiveniss of sciences and
mathematics teaching” vermeld.36 In zijn brief aan Freudenthal gaf Gass te kennen
dat de oeec besloten had de pogingen in de diverse lidstaten tot verbeteringen van
het wiskundeonderwijs op de middelbare scholen te steunen. Door de Belgische
wiskundige W. Servais was Freudenthal aangewezen als zijnde “a leading pioneer
in the field of mathematics teaching” en als zodanig werd van hem voor dit initia-
tief ondersteuning gevraagd.

Freudenthal ging hierop in door een lijst te verschaffen met alle Nederlandse ini-
tiatieven op het gebied van de verbetering van het wiskundeonderwijs. Hij noemde
onder andere het werk van de icmi, Euclides en de proefschriften van de Van Hie-
les. Vervolgens trad hij toe tot de ‘oeec group of experts’, bestaande uit de profes-
soren Choquet, Servais, G. Walusinski (Frankrijk), M.H. Stone (Chicago), Tucker
en Howard F. Fehr (New York). Met deze laatste drie professoren was de overzee-
se New Math-stroming overigens goed vertegenwoordigd in de commissie.

Als ‘expert’ werd Freudenthal uitgenodigd voor de vergaderingen van de oeec.
Het voornaamste doel van de oeec was het (financieel) ondersteunen van al be-
staande activiteiten. Daarnaast werden er ook nieuwe initiatieven besproken. Zo
stuurde de oeec voor de vergadering in Parijs van 13 en 14 maart 1959 een discus-
siestuk aan de ‘experts’, waarin twee projecten beschreven werden. Het eerste pro-
ject was het opzetten van “a survey of the ‘Current practices and trends in school
mathematics’ ”, gevolgd door het tweede project dat zou bestaan uit een seminar
over “New thinking in school mathematics and possibilities of implementation”.
Het doel van het seminar werd als volgt omschreven: 

The seminar is to bring together a number of key people from the oeec countries for
a fruitful exchange of views on the basis of the results of this survey. From the expe-
rience of similar activities the Secretariat hopes that this project will also influence
national action and will result in the more effective channelling of new ideas from
other countries to those responsible for mathematical education in the oeec coun-
tries. 37

Freudenthal ging naar deze bijeenkomst en ontving een week later een brief van
R.C. Kwantes van het Ministerie van ok&w. Kwantes, Nederlands lid van de
‘Governing Committee’ van de oeec, vroeg hem namens de minister van ok&w om
advies inzake de Nederlandse deelname aan een door de oeec financieel onder-
steunde cursus in Darmstadt, getiteld ‘Mathematics, programming and introduc-
tion into mechanics of electronic computing’. Per ommegaande greep Freudenthal
deze kans aan om eens goed duidelijk te maken wat hij van de gang van zaken bij
de oeec vond en in het bijzonder hoe de vergadering in Parijs was verlopen: 
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36 Organisation for European Economic Cooperation. Office for Scientific and Technical Personnel,
New thinking in school mathematics (1961) 4.

37 Discussiestuk voor de bijeenkomst van 13-14 april in Parijs van de ‘group of experts’, 3 pagina’s, al-
daar 2-3; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1829.
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Het lijkt me nuttig, U mijn algemene indruk uiteen te zetten. Deze was in hoge mate
ontgoochelend. Met enige collega’s heb ik me afgevraagd, waarvoor men ons eigenlijk
nog naar Parijs laat komen. Immers, het Governing Committee heeft al alles besloten
en wij als deskundigen behoeven alleen nog maar Ja en Amen te zeggen. [...] We wa-
ren niet in staat essentiële wijzigingen in het voor ons liggende plan aan te brengen,
omdat het immers door het Governing Committee was goedgekeurd.38

Inhoudelijk zag Freudenthal ook helemaal niets in de plannen van de oeec. Im-
mers, zo schreef hij, sinds jaar en dag werden er door de icmi dergelijke rapporten
als die de oeec voor ogen stond geproduceerd en nog nooit was er ook maar enige
positieve invloed vanuit gegaan. Ook dit rapport zou volgens Freudenthal niets bij-
dragen aan de verbetering van het wiskundeonderwijs. 

Ik heb ter vergadering bij herhaling de vraag gesteld, naar de doelstelling van het rap-
port en geen antwoord gekregen [...] Men had volstrekt de indruk, dat het alleen maar
er om te doen was, een rapport te fabriceren, waarmee o.e.e.s. voor de openbaarheid
kan treden, om zijn bestaansrecht te bewijzen.39

Ook het plan voor het seminarium getuigde er volgens Freudenthal van dat de oeec
niet verder heeft gedacht dan in geijkte termen: 

Bijeenkomsten zoals hier bedoeld zijn er te kust en te keur. De in het wiskunde-on-
derwijs belangstellenden ontmoeten elkaar geregeld – een der commissie-leden sprak
van de bridgeclub – we kennen elkaar en elkaars ideeën en we kunnen op die manier
nog enkele tientallen jaren door blijven sukkelen. Als de o.e.e.s. er niets nieuws aan
kan toevoegen, hoeft ze er niet aan te beginnen. Ik vind het jammer voor de ton, die
o.e.e.s. voor het wiskunde-onderwijs uitgeeft en die bijzonder nuttig had kunnen
worden besteed, en ik vind het zonde voor de tijd, die voor ons in deze dilettantische
projecten gaat zitten. Ik heb ter vergadering positieve voorstellen gedaan, die algeme-
ne instemming vonden, maar ze konden niet eens echt aan de orde worden gesteld,
omdat het Governing Commitee nu eenmaal alles had beslist. Mr. Gass lijkt me een
uitstekende figuur, maar hij is ook aan handen en voeten gebonden.40

Vervolgens stipte Freudenthal nog even aan dat hij in deze kritiek niet alleen stond
en dat dezelfde soort bezwaren ook golden voor een organisatie als unesco. Als
voorbeeld van een dergelijk wanbeleid noemde Freudenthal het unesco-congres in
Bombay van 1956 waar hij was geweest en waar tonnen verspeeld waren doordat er
geen enkele wiskundeleraar aanwezig was geweest.41

Maar toch kwam hij ook met een positief voorstel voor een mogelijke taak van
de oeec: het opzetten van een internationaal researchinstituut voor wiskundeon-
derwijs. Hierbinnen zouden die enkelingen die echt wetenschappelijk werk ver-
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38 Freudenthal aan R.C. Kwantes, 25 maart 1959; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1829.
39 Ibid.
40 Ibid.
41 Zie ook paragraaf 6.6.
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richtten op het gebied van ‘wiskundeonderwijs-research’ duurzaam kunnen sa-
menwerken. Had Freudenthal de wens voor gedegen wetenschappelijk-pedago-
gisch onderzoek voor wiskundeonderwijs eerder geuit, het is hier voor het eerst dat
in dit verband rept over een researchinstituut. 

Ik ben er van overtuigd, dat het wiskunde-onderwijs doeltreffend alleen maar kan
worden geholpen door wetenschappelijk onderzoek, zoals wij uit onze instituten en
laboratoria zijn gewend. Zodoende kunt U misschien begrijpen dat ik denk in termen
van instituten en laboratoria, waar men in de administratieve sector aan enquêtes en
congressen denkt.42

Half april werd Freudenthal in een brief en bijbehorende stukken van H. Metzger,
bestuurder van het ‘Office for Scientific and Technical Personnel’ van de oeec in
Parijs, geconfronteerd met een volledig uitgewerkt programma voor het aanstaan-
de seminar. Drie grote secties stonden op de planning: ‘New thinking in mathema-
tics’, ‘New mathematics in education’ en ‘New materials and teacher training’.43

Het onderzoeken van de noodzaak van research op het gebied van wiskundeonder-
wijs werd ook als een van de sub-doelen genoemd, maar de nadruk in de beschrij-
ving van de doelen van het seminar lag toch voornamelijk op de modernisering van
de te onderwijzen stof en het daarbij aansluitende bijscholen van de leraren. Later
zou blijken dat dit plan hoofdzakelijk door seminar-voorzitter Stone – in de Ver-
enigde Staten nadrukkelijk voorstander van een New Math-curriculum – ontwor-
pen was.44

Uiteraard werd dit alles uitsluitend gezien in het licht van de enorme maat-
schappelijke behoefte aan technisch-mathematisch geschoolde arbeidskrachten: de
zogenaamde ‘scientific manpower’.45 Zo lag in het onderdeel ‘New thinking in ma-
thematics education’ de nadruk niet op onderwijsmethoden en didactiek, maar op
de algebra die als basis van al het wiskundeonderwijs zou moeten gaan dienen, en
daarnaast “to bring to the fore, the relative importance of structure-concepts and -
skills”, een van de meest in het oog springende kenmerken van de New Math-stro-
ming.46

Het beoogde publiek voor het seminar zou bestaan uit personen met de volgen-
de kwalificaties: 

220 “elke positieve actie begint met critiek”

42 Ibid. In deze uitspraak is Freudenthals kritiek op onwetenschappelijk gefundeerd (wiskundeonder-
wijs)onderzoek te herkennen, waarop hij later in onder andere zijn boek Weeding and sowing, maar
ook in zijn kritieken op andermans onderzoek(-smethoden) nog geregeld zal terugkomen.

43 Metzger aan Freudenthal, 16 april 1959; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1829.
44 Brief van A.A. de Vos van Steenwijk, 23 mei 1959; ibid. Hierin vermeldde mevrouw De Vos van Steen-

wijk dat bij het samenstellen van de plannen naast professor Stone ook de mening van ‘een andere be-
kende professor’ gevraagd was.

45 Discussiestuk ‘International seminar in mathematical education’ 4 pagina’s, aldaar 2; ranh, Hans
Freudenthal Papers, inv.nr. 1829. Zie ook: M.A.J.M. Matthijsen, De elite en de mythe. Een sociologi-
sche analyse van de strijd om onderwijsverandering (Deventer 1982) 146 e.v.

46 Discussiestuk ‘International seminar in mathematical education’ 4 pagina’s, aldaar 4; ranh, Hans
Freudenthal Papers, inv.nr. 1829.
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The persons invited to the Seminar wil have the following qualifications (1) is recog-
nised nationally (2) has contributed to the literature in the field (3) is a leader in his re-
spective area of work (4) will give time and study wholeheartedly to the work of the
seminar.47

Voorts zouden de te kiezen personen samen ook nog eens de volgende groeperin-
gen moeten vertegenwoordigen: 

(a) mathematicians (university professors) (b) applied mathematicians (in industry,
economics, physical sciences, social sciences) (3) educators and ministers of education,
inspectors (concerned with teacher education and the curriculum) and (d) classroom
teachers of mathematics.48

De sprekers, tot slot, zouden gekozen worden uit hen “who have done thinking,
study, or publication of the topic involved” en wel zodanig dat alle landen gerepre-
senteerd zouden zijn.

Freudenthals bezwaren tegen deze opzet waren natuurlijk aanzienlijk. In zijn
antwoord aan Metzger verweet hij de organisatie van het seminar alle al bestaande
activiteiten en al gevoerde discussies op het gebied van de verbetering van het wis-
kundeonderwijs te negeren. 

It is true that o.e.e.s. can stimulate new research but they cannot create it by stamp-
ing on the ground. Addresses to be delivered at such a seminar should be the result of
long years research, and not a collection of opinions. I would propose you first to ask
serious investigators what they can tell, and afterwards to settle the programme.49

Overdreven nadruk lag er volgens Freudenthal op nieuwe onderwerpen als basis
voor een nieuw curriculum. 

But the actual discussion in mathematical education runs on the question, whether
new topics are really a panacea. There are people who believe that new topics will be
worse than the old ones if they are taught with the old methods.50

Deze opmerking vormde de kern van Freudenthals latere kritiek op de gevolgen
van ‘New Math’. Hij kwam vervolgens met het voorstel, als onderwerp voor het se-
minar te kiezen voor ‘Methods versus topics in new mathematical education’.51

Niet alleen kon er dan volgens hem meer eenheid in het programma bereikt wor-
den, ook zou er zinnig gediscussieerd kunnen worden door experts met verschil-
lende meningen over wat Freudenthal betitelde als “this fundamental point of the
modern educational controversy in mathematical education”.52
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47 Ibid., 3.
48 Ibid.
49 Freudenthal aan Metzger, 21 april 1959; ibid.
50 Ibid.
51 Ibid. Hierin is de titel en strekking van zijn latere stukken al te herkennen, zoals: Freudenthal, ‘Enseig-

nement des mathématiques modernes ou enseignement moderne des mathématiques?’.
52 Freudenthal aan Metzger, 21 april 1959; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1829.
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In het antwoord van de organisatie aan Freudenthal werd vriendelijk doch be-
slist ‘bedankt’ voor zijn suggesties en aanwijzingen. Het enige essentiële en voor de
oeec meest haalbare doel van het seminar was volgens Gass om de activiteiten op
dit gebied onder de aandacht van de regeringen te brengen. Op die manier zou de
gewenste steun verworven worden voor die acties die als het zinvolst werden ge-
zien door de meest competente personen actief op dat gebied: wiskundigen, onder-
wijs-bestuurders en leraren. 

This is essentially the purpose of the seminar we are proposing. This is the reason why
it should be rather wide-ranging. It is not intended that it should contribute particu-
larly to the latest developments in professional discussions, but rather that it should
produce the ‘bilan’.53

Freudenthals voorgestelde onderwerp voor het seminar zou al doende vanzelf in de
discussies aan de orde gesteld worden. Ook zou er een bijdrage komen over de
stand van zaken van onderzoek op het gebied van wiskundeonderwijs. De voorge-
stelde bijeenkomst van de groep van experts op 25 mei 1959 werd vervolgens na de
schriftelijke reacties van Freudenthal en anderen niet meer nodig geacht.

Hier nam Freudenthal geen genoegen mee. Via mevrouw De Vos van Steenwijk
van de Nederlandse delegatie van de oeec in Parijs probeerde hij nog een keer zijn
bezwaren en standpunten duidelijk te maken: 

Indertijd was besloten op 25 mei bijeen te komen voor de voorbereiding van het “Se-
minar” over wiskunde-onderwijs. Kort geleden kregen we van Mr. Gass een uitvoerig
ontwerp van het programma van het “Seminar”. Dit programma was een verschrikke-
lijke hutspot, waar werkelijk geen verstandig woord uit op te maken was. Ik heb dit
ook zeer beleefd in mijn schriftelijke critiek gezegd. Ik ontving thans een brief van
Gass, waarin met zoveel woorden staat, dat de organisatie van het “Seminar” al zo ver
gevorderd is, dat een bespreking van het programma op 25 mei niet nodig meer is.54

Freudenthal voelde zich vooral als adviseur buitenspel gezet: het programma leek
al vast te liggen nog voor enig advies van invloed kon zijn. 

Ik heb Mr. Gass hieromtrent niet geschreven. Ik vind het vervelend, om aldoor maar
in de contramine te zijn. Zodra definitief komt vast te staan dat de bemoeienissen van
oees met het wiskunde-onderwijs niet in het serieuze vlak liggen, kan ik me altijd nog
terugtrekken, maar sneu vind ik het hele zaakje toch wel.55

De Vos van Steenwijk legde in een brief terug uit, dat een en ander aan onder ande-
re de organisatiestructuur en tijdnood te wijten was. Desondanks wees ze er op dat
juist dit congres, “ongeacht het door U gelaakte programma”, een waardevol forum
zou bieden voor hetgeen door deskundigen als Freudenthal als de belangrijkste
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54 Freudenthal aan mevrouw De Vos van Steenwijk, ongedateerd, waarschijnlijk van 4 mei 1959; ibid.
55 Ibid.

08 methode  18-04-2006  13:32  Pagina 222



problemen gezien werden, zoals dat van de onderwijsmethoden. Impliciet gaf ze
hiermee aan dat Freudenthal er toch beter aan zou doen, aan het congres mee te
werken om zodoende als onderwijsdeskundige gehoord te worden.56

Ook bij Kwantes van ok&w beklaagde Freudenthal zich in vergelijkbare termen
over deze gang van zaken en over de “vrij vage brief” die hij van Gass had ontvan-
gen.57 Hij verdacht de oeec ervan, zich niet serieus aan de zaak te willen wijden,
maar slechts “iets min of meer spectaculairs te doen, waarbij het er niet op aankomt
wat het is”.58 Hij sloot af met de mededeling volkomen in het midden te willen la-
ten of hier iets aan gedaan moest worden.

In juli van hetzelfde jaar werd Freudenthal door dr. A.J. Piekaar, hoofd van de
afdeling wetenschappelijk onderwijs van het Ministerie van ok&w, gevraagd enke-
le personen voor te dragen, die voor deelname aan dit congres in aanmerking zou-
den kunnen komen, te weten: een vertegenwoordiger van het hoger onderwijs
(Freudenthal noemde Bunt of zichzelf), een inspecteur van het vhmo en een verte-
genwoordiger van de lerarenorganisaties (Freudenthal noemde Wansink of Vre-
denduin). Maar, zo liet Freudenthal niet na eraan toe te voegen, 

als u deze praktijk niet wilt volgen, zou u bepaalde mensen sturen wegens hun weten-
schappelijke prestaties of belangstelling op mathematisch-didactisch terrein. Maar ik weet
echt niet of u hun er een plezier mee doet. Het gehele programma is op het ogenblik zo
vaag en verward, dat men van niemand kan verwachten, dat hij op zo iets toehapt.59

Mocht Piekaar voor deze laatste optie voelen, dan zouden volgens Freudenthal Van
Hiele, Chr. Boermeester en W.P. Thijssen in aanmerking komen, waarvan de eer-
ste de “enige in ons land [is], die op mathematisch-didactisch terrein origineel werk
van groot formaat heeft verricht, en die ook een wereldnaam heeft”.60 De andere
twee behoorden tot die mensen “met intensieve belangstelling en een behoorlijk
passief wetenschappelijk peil”. Opvallend genoeg schaarde Freudenthal zichzelf in
geen van beide categorieën. Of hij deed dit wel, maar wilde hoe dan ook voorko-
men dat hij alsnog naar het seminar zou worden gestuurd.61

8.3.2 Royaumont zonder Freudenthal: de lancering van New Math

Freudenthal trok zijn handen af van de organisatie en liet het seminar links liggen.
Bunt, Vredenduin en Leeman gingen wel naar het seminar in Royaumont en deden
verslag in Euclides.62 De meeste aandacht in dit verslag ging uit naar de redevoering
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van de Bourbakist Dieudonné over de eisen die aan een nieuw wiskundeprogram-
ma moesten worden gesteld. Dit was de voordracht, waarin Dieudonné de fameu-
ze woorden “Euclid must go!” (“À bas Euclide!”) uitsprak en waarin hij pleitte
voor een modern axiomasysteem als basis voor het meetkundeonderwijs.63 De be-
schrijving van Dieudonnés voordracht in Euclides begon niet zonder waarschu-
wing vooraf aan de lezers: 

We waarschuwen de lezer er echter voor, dat hij met voorzichtige kritiek het betoog
moet volgen. Leest men te snel, dan lijkt het geheel vaak fantastisch en verliest men de
belangrijkste aanwijzingen voor verbetering, die de spreker gegeven heeft, uit het oog.
De algemene mening was, als we ons niet vergissen, dat opvattingen van Dieudonné
enerzijds zeer waardevol zijn, echter anderzijds met een korreltje zout genomen moe-
ten worden.64

Ondanks deze waarschuwing werd de ongenuanceerde, oppervlakkig geïnterpre-
teerde versie van Dieudonnés ‘Weg met Euclides!’ toch dé slogan voor de op han-
den zijnde modernisering in de jaren zestig. Freudenthal kwam hier in 1967 nog op
terug in een recensie die hij schreef over Dieudonnés werk Algèbre linéaire et
géométrie élémentaire, waarin hij de geest van Euclides ontwaarde: 

The inventor of the slogan “A bas Euclide” a follower of Euclid? It looks odd, but it
does so simply because few slogans have been misunderstood as badly as this one.
Partly, it was Dieudonné’s own fault. When he cried “A bas Euclide”, he actually
meant “A bas ‘Euclide’ ”, (viz. the Euclid of French lycée textbooks), but in oral dis-
cussion it is a hard thing to pronounce quotation marks.65

Aan het eind van het Royaumont Seminar van 1959 werden nog diverse resoluties
aangenomen. Er was onder andere een resolutie over de noodzaak van het onder-
wijzen van kansrekening en statistiek op de middelbare scholen en een over de
noodzaak van het ontwerpen van nieuwe leerboeken in de diverse landen. Ook was
er een resolutie waarin de oeec werd verzocht, “de regeringen op de hoogte te
brengen van de belangrijkheid van dit werk en erop aan te dringen de vereiste soe-
pelheid te betrachten met betrekking tot leerprogramma’s en examens om de uit-
voering van experimenten mogelijk te maken”.66

Ondanks deze voorzichtige formulering in de berichtgeving in Euclides over dit
seminar hadden het Royaumont-seminar en de New Math-stroming op de Neder-
landse deelnemers wel degelijk een enorme indruk gemaakt. Voor Piet Vredenduin
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(1909-1996), schoolboekauteur en wiskundeleraar op een gymnasium en een van de
Nederlandse afgevaardigden in Royaumont, was het een openbaring kennis te nemen
van de moderne wiskunde. In 1985 vertelde hij over het bijwonen van ‘Royaumont’: 

Laat ik beginnen met te vertellen dat ik een van de minst belangrijke deelnemers was.
Maar, misschien daarom wel, heb ik er ontzettend veel geleerd. Ik had sinds mijn doc-
toraal veel aan logica gedaan en aan de grondslagen van de wiskunde, maar de wiskun-
de zelf had ik verwaarloosd. Ik merkte nu dat er sinds 1930 wel een heleboel veran-
derd was. Van structuren wist ik maar weinig en, je zult wel schrikken, hier kwam ik
voor het eerst in aanraking met de set-builder voor het noteren van verzamelingen. Ik
liep dus wel achter! 67

De doorzichtigheid, helderheid van de structuur van de moderne wiskunde en de
strengheid van de daarop toe te passen logica had voor veel leraren grote aantrek-
kingskracht, vooral in vergelijking met de door decennialange tradities bepaalde
lappendeken van de inhoud van het wiskundeonderwijs in Nederland. Door publi-
caties over moderne wiskunde als die in Euclides werden leraren bewust van de
kloof tussen wiskunde op school en academische wiskunde. Er ontstond een voe-
dingsbodem voor de wens, deze te dichten om academisch als leraar niet achter te
blijven bij de wetenschap.

Ook al zou de invloed van New Math in Nederland, vooral in vergelijking met
omringende landen, relatief beperkt blijken, Freudenthal nam het zichzelf achteraf
wel kwalijk, de hele New Math-beweging indertijd zo onderschat te hebben. Eind
jaren tachtig dacht hij wel degelijk iets te hebben kunnen doen op het Royaumont
seminar om de gevolgen en invloed van New Math (Freudenthal sprak van het
“verwoestende spoor wereldwijd door het wiskunde-onderwijs”) enigszins ten
goede te beïnvloeden en beperken.68 Maar wat gebeurde er nu precies in Neder-
land? En wat was de rol van Freudenthal daarin? 

8.4 Freudenthal over moderne wiskunde en de betekenis ervan 
voor het wiskundeonderwijs

8.4.1 Het karakter van moderne wiskunde

‘Structuren’ en ‘relaties’ waren de kernbegrippen van de zogenaamde moderne wis-
kunde dat binnen het wiskundeonderwijs zoveel aandacht en populariteit genoot.
De op dat moment gangbare schoolwiskunde was opgebouwd uit onderling nau-
welijks met elkaar verbonden onderdelen als goniometrie, algebra en meetkunde.
In de moderne wiskunde lag de nadruk, naast het verwerven en uitbreiden van ken-
nis en technieken binnen de diverse deelgebieden van de wiskunde, steeds meer op
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het onderzoeken van de logische opbouw en samenhang van de onderdelen (de stel-
lingen en axioma’s) van zo’n deelgebied. Deze stonden in een zekere hiërarchie tot
elkaar en vormden een logisch bouwwerk van relaties. Door dit bouwwerk verder
te abstraheren en los te maken van de concreet wiskundige context waren op een
hoger logisch niveau de zo verkregen structuren op hun beurt ook weer te analyse-
ren – het zogenaamde axiomatiseren.

Freudenthal zag in het axiomatiseren de essentie van de moderne wiskunde. Aan
de hand van een concreet voorbeeld (‘het gezin Pieterse’) maakte Freudenthal het
principe van de axiomatische methode al eerder duidelijk in zijn voordracht voor
de vakantiecursus voor leraren van het Mathematisch Centrum in 1948. Allereerst
nam hij de lezer bij de hand een maakte een begin van een axiomatische opbouw van
de meetkunde: 

Een exacte opbouw van synthetische meetkunde draagt heden de volgende kenmer-
ken. Men begint met de dingen en relaties op te sommen, waarvan sprake zal zijn, dus
b.v. “punten”, “rechten”, “ligt op”, “gaat door”, “snijden”, “verbinden”, enz. Wil
men het zuiniger doen, dan beperkt men zich tot één enkele relatie tussen punten en
rechten, “incidentie” genaamd, en zegt b.v. in plaats van “twee rechten a en b snijden
elkaar in punt C”: C incideert met a en b. [...] Het is trouwens niet nodig, dat op de
opsomming der fundamentele begrippen meteen definities volgen, maar in elk geval
komen nu de “axioma’s”. Dat zijn zekere uitspraken, waarin de ongedefiniëerde be-
grippen of reeds gedefiniëerde begrippen optreden. B.v. op elke rechte liggen min-
stens drie punten; door elk punt gaan minstens drie rechten; door elk tweetal punten
gaat één rechte; elk tweetal rechten heeft één punt gemeen (aan het laatste axioma ziet
u, dat het de projectieve meetkunde is, waar wij over spreken). Dergelijke axioma’s
worden als het ware verordend, en alleen hierin schuilt hun waarheidsgehalte.69

Vervolgens liet hij door middel van een parallel met ‘het gezin Pieterse’ de essentie
en de kracht van het axiomatiseren zien: 

Er zijn [sic] een heel stel meetkundige axioma’s nodig, om aan de ongedefiniëerde be-
grippen “punt”, “rechte”, “incidentie” een zin te geven. Dat zijn de spelregels, waar-
van ik mij uitsluitend mag bedienen. Punt, rechte, incidentie zijn niets anders dan din-
gen, die aan deze spelregels voldoen (en wel bij wijze van een verordening), en het
heeft absoluut geen zin, nu te vragen, wat die punten, rechten en incidentie “werke-
lijk” zijn. Wel mag men deze begrippen achteraf interpreteren. B.v. kunnen wij af-
spreken, met “punt” nu te bedoelen een “lid van het gezin Pieterse” en met “rechte”
een “vacantiedag” en voor de uitspraak “het punt A ligt op de rechte a” nu te lezen:
“A neemt op de dag a deel aan een ritje met de auto van het gezin Pieterse”. Onze axio-
ma’s van daarstraks zeggen dan, dat op elke dag minstens drie personen uitrijden, dat
elk lid van het gezin op minstens drie dagen mee mag, dat ieder met ieder precies één
keer op stap gaat, en dat bij telkens twee uitstapjes precies één gezinslid is te vinden,
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dat aan beide uitstapjes deelneemt. Hoe groot het gezin Pieterse is, hoeveel mensen in
die auto gaan en hoe lang die vacantie duurt, is door deze axioma’s nog niet bepaald.
Maar als u nog als nieuw axioma toevoegt ‘het gezin Pieterse is niet leeg, maar overi-
gens zo klein mogelijk”, dan kùnt u uitrekenen, dat het uit zeven personen bestaat, dat
aan elke rit drie deelnemen, en dat de vacantie zeven dagen duurt. U hebt een projec-
tieve meetkunde gekregen, die uit zeven punten en zeven rechten bestaat, waarvan
elke rechte drie punten bevat en elk punt op drie rechten ligt.70

De mogelijkheid van dit interpreteren (feitelijk ‘isomorf afbeelden’) tussen twee (al
dan niet wiskundige) stelsels was volgens Freudenthal de kracht van het axiomati-
seren: 

Door niet expliciet te zeggen, wat punten en rechten zijn, maar slechts zekere, brood-
nodige, eigenschappen van hen te eisen, houdt men een ruimer armslag. Men wordt in
staat gesteld, dezelfde conclusies overal meteen te trekken, waar men met dingen te
maken heeft, die dezelfde eigenschappen vertonen als hetgeen men van de punten en
rechten heeft verondersteld. Zo gaat de ontwikkeling in de moderne wiskunde telkens
weer in de richting van het axiomatiseren.71

Taal en notatie speelden in de moderne wiskunde een belangrijke rol. Juist door een
welgekozen, vaak efficiënte, beknopte notatie leken de abstraherende stappen ‘van-
zelf’ te gaan. Zo ontstonden prachtige wiskundige structuren, die makkelijk han-
teerbaar waren en in principe voor vele (wiskundig) concretere interpretaties te ge-
bruiken door ze desgewenst terug te vertalen naar een specifiek geval.

Het bewust organiseren, manipuleren en aanpassen van de (wiskundige) taal, het
zogenaamde formaliseren, was de nieuwste tendens in de moderne wiskunde van de
voorafgaande jaren. Freudenthal zag door de opkomst van deze tendens voor (de
toepassingen van) de wiskunde in de toekomst enorme mogelijkheden: 

Formalization means the conscious organization of mathematical language, or more
generally of language as such; and because language is more universal than mathemat-
ics, the impact of formalization is tremendous, and I am pretty sure that in a few de-
cades formalizing will be the major activity of people who have to apply mathematics
in other fields. [...] Adapting the vernacular to match the increasing complexity of
mathematical structures is in my opinion the most conspicuous trend in present math-
ematics, not only because of its proper value for mathematics, but still more as a para-
digm which shows how mathematics can be applied in chaotic working fields like hu-
man language, namely by remodelling the field rather than simply by describing it.72

Op deze manier bezien leek de moderne wiskunde alleen maar doorzichtiger en
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overzichtelijker geworden in vergelijking met de ‘vroegere’ wiskunde. Freudenthal
schreef hierover in De Groene Amsterdammer begin jaren zestig: 

Het is niet gemakkelijk, om aan de buitenstaander het karakter van de moderne wis-
kunde duidelijk te maken. Als ik hem vertel, dat in de loop der eeuwen de wiskunde
steeds gemakkelijker is geworden, zal hij mij niet geloven. Toch is het een onbetwist-
baar feit. De wiskunde heeft zich fantastisch uitgebreid, en is desniettemin een men-
selijke bezigheid gebleven, beoefend door mensen, die niet meer hersencellen hebben
dan hun voorouders, door veel meer mensen, dan men ooit voor mogelijk had geacht,
door mensen, die zonder Archimedes’ evenknie te zijn, ontdekkingen kunnen doen,
die niet voor die van Archimedes onderdoen. De wiskundigen zelf zorgen ervoor, dat
de wiskunde hun niet boven het hoofd groeit. Met de uitbreiding van de wiskunde
loopt parallel een proces van vereenvoudiging. Van grotere hoogte en uit een ruimer
perspectief kan men de oude stof beter organiseren.73

Al met al betekenden deze ontwikkelingen binnen de wiskunde een grote omwen-
teling in de beoefening ervan. De kloof tussen de wijze waarop wiskunde werd ge-
presenteerd in het wiskundeonderwijs op de middelbare school en de wijze waar-
op de wiskunde door wiskundigen werd benaderd was hierdoor nog groter gewor-
den. Het leek dan ook een logische stap vernieuwing van het wiskundeonderwijs
om te buigen in de richting van deze modernste ontwikkeling binnen de wiskunde
zelf en daarbij de zo geweldig nuttig en krachtig gebleken overkoepelende gereed-
schappen als ‘structuren’ en ‘relaties’ te gebruiken.

8.4.2 Moderne wiskunde voor het grote publiek

Freudenthal stond aanvankelijk zeker positief tegenover het streven meer moderne
wiskunde in het wiskundeonderwijs in te passen. Dit paste namelijk bij zijn streven
de moderne wetenschap voor een breder publiek toegankelijk te maken, iets waar-
aan hij in zijn artikelen en voordrachten altijd al veel aandacht besteedde. Zijn boek
Van sterren tot inlegzolen uit 1954, een bundeling korte essays waarvan het meren-
deel eerder verscheen in De Groene Amsterdammer, was hiervan een goed voor-
beeld.74 Maar ook voor een meer vakkundig publiek sprak en schreef hij graag over
de modernste ontwikkelingen in de wetenschap, zoals bleek uit zijn mc-voordracht
van 1948.

Een meer populariserend werk, dat ook voor de geïnteresseerde leek goed lees-
baar was, was zijn boek Wiskunde in wetenschap en dagelijks leven, uitgegeven
door de Wereldakademie in 1967 en verschenen in diverse talen.75 Freudenthal was
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tot het schrijven van dit boek uitgenodigd door de initiatiefnemers van deze reeks.76

Ook dit boek was opgebouwd uit verschillende essays over de rol en functie van de
wiskunde, variërend van onderwerpen uit de topologie tot het nut en de werking
van computers. In de inleiding schreef Freudenthal aan zijn lezers: 

De wiskunde is niet alleen in de loop van haar ontwikkeling buiten haar oorspronke-
lijke grenzen gegroeid, maar ook zijn de grenzen tussen de verschillende gebieden der
wiskunde vervaagd [...] Het is één van de bedoelingen van dit boek, dat te laten zien,
en de lezer moet niet schrikken als er in één en het zelfde hoofdstuk sprake is van ver
uiteenliggende dingen als een koffiemolen en werelden ver weg in het heelal. De lezer
moge het mij vergeven als ik het hem af en toe te moeilijk gemaakt mocht hebben; daar
staat immers tegenover, dat ik het hem nooit te makkelijk gemaakt heb.77

Uit dergelijke publicaties bleek een zeker vertrouwen van Freudenthal in de moge-
lijkheid om ook de modernste wiskunde voor het grote publiek toegankelijk te ma-
ken – in ieder geval voor een publiek op hbs-niveau. Aan dit vertrouwen lag ook
zijn oude overtuiging ten grondslag dat mensen niet alleen opvoedbaar zijn, maar
ook opgevoed wíllen worden. In zijn voordracht ‘Opvoeding tot denken’ kwam dit
al sterk naar voren, evenals de (zelfstandige) rol die hij leraren zou willen toebede-
len waar het hun (na)scholing betrof.78

Niet alleen zag Freudenthal de mogelijkheid moderne wiskunde voor het grote
publiek toegankelijk te maken, uit zijn onvermoeibaar enthousiaste initiatieven in
die richting bleek dat hij het ook als wenselijk en noodzakelijk zag dat dat gebeur-
de, al was het maar om de bestaande misvattingen over de wiskunde weg te nemen.
Dit bleek bijvoorbeeld uit uitspraken zoals de volgende, waarin Freudenthal sprak
over het verkeerde beeld dat het grote publiek van de wiskunde had, veroorzaakt
door nalatigheid van de wiskundigen zelf: 

I admit that if anybody is to blame for these misjudgements it is the mathematicians
themselves, who have failed to introduce students at the secondary level of instruction
to true mathematics.79

Sterker nog, als wiskundigen niet wilden onderkennen dat ze verkeerd bezig waren,
liepen ze volgens Freudenthal het gevaar de greep op het wiskundeonderwijs vol-
ledig kwijt te raken: 
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Wenn uns die heutige Bedeutung der Mathematik in den Kopf steigt, so ist das Hoch-
mut vor dem Fall. Der “Fall” wird sein, daß man den Mathematikern verbietet, Ma-
thematik zu unterrichten, und diese lebenswichtige Aufgabe denen überträgt, die wis-
sen, wie die Mathematik in die Erziehung und ins Leben paßt.80

“True mathematics” moest worden onderwezen, maar wel zó dat het “in die Erzie-
hung und ins Leben” paste. Zo zag Freudenthal de opdracht voor het wiskundeon-
derwijs.

Toch deed Freudenthal in zijn voordrachten en artikelen nauwelijks uitspraken
over een concrete invulling voor het onderwijs, laat staan in de vorm van een uit
moderne wiskunde opgebouwd leerplan. Vooralsnog hield hij het bij enkele wen-
ken voor de richting waarin verbetering gezocht zou moeten worden en de op di-
verse plaatsen herhaalde waarschuwing, dat de introductie van nieuwe, moderne
onderwerpen op zichzelf niet een verbetering van het wiskundeonderwijs zouden
betekenen.81

8.4.3 De wiskundige “in der Unterhose auf der Straße”

Vernieuwing van de leerstof was dus voor Freudenthal niet per definitie verbete-
ring. Volgens hem waren daadwerkelijke veranderingen in de didactische metho-
den nodig om tot verbetering van het wiskundeonderwijs te komen. Maar daarbij
kon de moderne wiskunde uitstekend van pas komen. Want volgens Freudenthal
was een juiste presentatie en opbouw van de schoolwiskunde die volgens het prin-
cipe van de niveautheorie van de Van Hieles, waarbij de materie van een bepaald ni-
veau van de leerling in het leerproces onderwerp van reflectie werd op een hoger ni-
veau. En dat was precies een van de kenmerken van het axiomatiseren. Daarnaast
moest volgens Freudenthal de leerling de gelegenheid krijgen, zelf de wiskunde te
(her)ontdekken, onder begeleiding van de leraar – de zogenaamde ‘Wiederentdec-
kung unter Führung’ of ‘guided reinvention’.

In zijn artikel ‘Logical analysis and critical survey’ uit 1962 gaf Freudenthal toe
dat hard pedagogisch-psychologisch bewijs, dat deze aanpak zou moeten onder-
steunen, nog niet geleverd was. In dit artikel stelde hij dat pedagogisch-psycholo-
gisch onderzoek zou moeten uitmaken of kennis die de leerling ‘herontdekkend’
had verkregen inderdaad beter begrepen werd en beter zou beklijven. Logische ana-
lyse kon hierop geen antwoord bieden.82

De geleide herontdekking, die in feite dezelfde werkwijze was als die van de wis-
kundige die wiskunde bedreef, was nauwelijks in leerboeken te vinden. Freudenthal
weet dit aan de stijl van de in de wiskunde gangbare publicaties, waar slechts uitslui-
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80 Freudenthal, ‘Was ist Axiomatik, und welchen Bildungswert kann sie haben?’, Der Mathematikunter-
richt (1963) 5-29, aldaar 13.

81 Freudenthal, ‘Enseignement des mathématiques modernes ou enseignement moderne des mathémati-
ques?’ 29.

82 Freudenthal, ‘Logical analysis and critical survey’, in: Hans Freudenthal, ed., Report of the Relations
between Arithmetic and Algebra 20-41, aldaar 23.
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tend het achteraf gepolijste en van alle gedachtekronkels ontdane eindresultaat ge-
presenteerd werd en de weg naar dit resultaat toe weggelaten werd. Daarbij speelde
volgens hem een soort valse schaamte en misplaatste angst van de schrijvers van leer-
boeken mee om niet wetenschappelijk, niet wiskundig genoeg over te komen – voor-
al in de ogen van hoogleraren. Over de wiskundige leerboekschrijvers zei hij: 

Wenn er von den Überlegungen, die ihn zum Ziele führten, etwas veröffentlichte,
käme er sich vor, als stände er in der Unterhose auf der Straße. Dieser objektivieren-
den Gewohnheit bleibt er in didaktischen Publikationen treu. Er publiziert das Resul-
tat und schweigt über den Weg zum Resultat.83

En juist om die afgelegde ‘weg naar het resultaat’ ging het. Daar lag volgens Freu-
denthal de sleutel tot het ontwikkelen van het soort wiskundeonderwijs waarbij het
de leerling toegestaan werd op een bij zijn begripsniveau passend leerstof-niveau
wiskunde te (leren) bedrijven – het uiteindelijke doel dat Freudenthal voor ogen
stond.

In zijn artikel ‘De algebraïsche en de analytische visie op het getalbegrip in de
elementaire wiskunde’ van 1948 stipte Freudenthal al het nut van kennis van de zo-
genaamde hogere wiskunde voor de leraren aan, en wel om: “een vruchtbare syn-
these te kunnen zoeken – vruchtbaar niet alleen ten bate van het onderwijs maar
ook ten bate van de wetenschap”.84 Vijftien jaar later schreef hij weer over het nut
van de kennis van ‘de hogere wiskunde’ voor de leraar. Nu had hij het echter met
nadruk over het nut van de kennis van de moderne wiskunde: 

Konnte man früher zufrieden sein, wenn der Lehrer den deduktiven Stufenbau der
Mathematik kannte, so müssen wir heute fordern, daß er im didaktischen Gedanken-
experiment den Stufenbau des Wiedererfindens erkennt und solche Gedankenexperi-
mente am realen Experiment überprüft. Moderne Mathematik, die auch andere als de-
duktive Strukture zeigt, kann ihm dabei helfen. Rein stofflich kann man von ihr aber
nicht erwarten, daß sie die Schäden heilt, die die alte Mathematik im Unterricht ange-
richtet hat.85

Deze uitspraak vatte de rol die Freudenthal voor de moderne wiskunde binnen het
wiskundeonderwijs zag kernachtig samen. Kennis van de moderne wiskunde zou
de leraar het benodigde inzicht in (deductieve) structuren verschaffen. Met dat in-
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83 Freudenthal, ‘Was ist Axiomatik, und welchen Bildungswert kann sie haben?’, Der Mathematikunter-
richt (1963) 5-29, aldaar 16.

84 Freudenthal, ‘De algebraïsche en de analytische visie op het getalbegrip in de elementaire wiskunde’
106-121.

85 Freudenthal, ‘Was ist Axiomatik, und welchen Bildungswert kann sie haben?’, Der Mathematikunter-
richt (1963) 5-29, aldaar 22. Dezelfde gedachtegang volgde Freudenthal in zijn artikel ‘Logica als me-
thode en als onderwerp’ uit 1960, ‘Logical analysis and critical survey’ uit 1962, en ook in ‘Enseigne-
ment des mathématiques modernes ou enseigement modernes des mathématiques?’ uit 1963; Freuden-
thal, ‘Logica als methode en als onderwerp’, Euclides 35 (1960) 241-255, aldaar 255; Freudenthal, ‘Log-
ik als Gegenstand und als Methode’, Der Mathematikunterricht 13 (1967) 7-22; Freudenthal, ‘Logical
analysis and critical survey’ 25-26; Freudenthal, ‘Enseignement des mathématiques modernes ou en-
seignement moderne des mathématiques?’ 30-31.
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zicht was de leraar vervolgens in staat, de aan de leerling te presenteren leerstof door
middel van het zogenaamde gedachte-experiment te doordenken en de door de
leerling volgens het principe van ‘geleide herontdekking’ af te leggen weg te analy-
seren.86 Het doel wat hem daarbij met het wiskundeonderwijs voor ogen stond, was
de leerlingen wiskunde zodanig eigen te laten maken, dat ze hetgeen ze geleerd had-
den – ook op problemen buiten de wiskunde – zouden kunnen toepassen.87

Ich habe erfahren, daß die Mathematik mehr zu bedeuten hat, d.h. etwas für mehr
Menschen als nur die, denen ein mathematisch bestimmter Schultyp angemessen ist;
und diese Bedeutung kann dann sowohl praktisch wie theoretisch sein.88

Aan de oplossing van dit probleem – het wiskundeonderwijs zo in te richten, dat
(meer) leerlingen het kunnen toepassen – was nog nauwelijks aandacht besteed,
“want niemand heeft het nog de moeite waard geacht, er echt over na te denken”.89

Voor Freudenthal werd het daarentegen langzaamaan steeds duidelijker, dat hierin
de kern voor een zinnige verbetering van het wiskundeonderwijs zou liggen. Een
verbetering, die hoogstnodig was, want: 

... eerlijkheidshalve moeten we bekennen, dat de meerderheid der leerlingen niet in
staat is van de wiskunde die zij geleerd hebben, ook maar iets toe te passen – hetzij op
andere schoolvakken, hetzij in beroepsopleiding of beroep.90

8.4.4 Sprookjes en doodlopende wegen

In het gebruik van moderne wiskunde zocht Freudenthal ook het middel om de wis-
kunde voor een groter publiek begrijpelijker en aantrekkelijker te maken. Dit bleek
uit zijn lezing op het internationale colloquium ‘Modern curricula in secondary ma-
thematical education’, gehouden te Utrecht van 19 tot 23 december 1964. Hierin had
hij het over de twee soorten wiskunde die ontstaan waren: de nobele wetenschap die
gereserveerd bleef voor de geleerden en de schoolwiskunde, een zwak aftreksel hier-
van vol aanpassingen, dat een compleet eigen leven was gaan leiden: 

Sometimes in education we need adaptations and mother stork tales, and things would
not have been so bad, if the adaptation, the stork tale had not developed its own life. Af-
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86 Het belang van het gedachte-experiment kende Freudenthal met name van het werk van G. Polya;
Freudenthal, ‘Was ist Axiomatik, und welchen Bildungswert kann sie haben?’, Der Mathematikunter-
richt (1963) 5-29, aldaar 14-15; Freudenthal, ‘Enseignement des mathématiques modernes ou enseig-
nement moderne des mathématiques?’ 32; Freudenthal, ‘Logica als methode en als onderwerp’ 255.

87 Freudenthal, ‘Enseignement des mathématiques modernes ou enseignement moderne des mathémati-
ques?’ 34.

88 Freudenthal, ‘Was ist Axiomatik, und welchen Bildungswert kann sie haben?’, Der Mathematikunter-
richt (1963) 5-29, aldaar 13, en ook 21.

89 Hans Freudenthal, ‘De betekenis van de wetenschappelijke basis voor de leraar’, De wetenschappelij-
ke basis van de leraarsopleiding, mede in verband met de ontwikkeling van de exacte wetenschappen
in de twintigste eeuw. Verslag van het zestiende congres van leraren in de wiskunde en de natuurwe-
tenschappen, gehouden te Utrecht op 18 april 1966 (1966) 5-11, aldaar 9.

90 Ibid.
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ter a century of separate grow [sic] our school mathematics looks like a dead end which
leads nowhere, neither to higher mathematics nor to life. To be more definite, I estimate
that in our Dutch secondary school mathematics two thirds of the subject matter and all
of the method is an end in itself instead of a starting point as it should be.91

De oorzaak van deze afscheiding zou liggen in de overtuiging dat de wiskunde als
wetenschap voor de leerlingen te abstract en te exact zou zijn. Deze vooroordelen
zouden volgens Freudenthal weggenomen kunnen worden door de leerlingen de
abstractheid zelf te laten (her)uitvinden en door de exactheidseisen aan te passen
aan het niveau waarop de leerling zich de stof meester heeft gemaakt.

Een door Freudenthal in diverse voordrachten aangehaald voorbeeld van wat er
gebeurde als die niveaus niet gerespecteerd werden, waren de anekdotes van de ben-
zinepompbediende en de loketbeambte:92

De eerste [anekdote] speelt bij een P.T.T.-loket. Ik moest een buitenlands telegram
opgeven. Het tarief was 17 ct. per woord, en het aantal woorden bleek na telling 23 te
zijn. De man achter het loket loste het vermenigvuldigingsprobleem feilloos op. Na
veiligheidshalve het sommetje nog eens na te hebben gerekend, vroeg hij mij ƒ3,91.
Ik gaf hem vier gulden en hij gaf mij 9 ct. terug. De volgende klant was al aan de beurt
toen hij mij terugriep. Hij controleerde nog eens de tekst van het telegram, en het
bleek, dat hij volgens de geldende regels twee woorden als één had moeten rekenen.
Toen klom hij opnieuw in de rekenkunst, vermenigvuldigde 22 × 17 = 374, trok af
391 – 374 = 17 en vergoedde mij 17 ct, die ik teveel had betaald.

Het andere verhaal speelde zich bij een benzinepomp af. Ik had van mijn wagen de
olie laten vernieuwen, d.w.z. ik had 6 quarters olie à 43 dollarcents gekocht. De man
bij de pomp schreef op: 0.43

0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
2.58

Freudenthals sympathie ging onbetwist uit naar de laatste man, die “lak heeft aan
spitsvondige algorithmen zoals die van het vermenigvuldigen” en weliswaar een
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91 Hans Freudenthal, voordracht op het internationale colloquium ‘Modern curricula in secondary ma-
thematical education’, gehouden te Utrecht op 19-23 december 1964 (ongepubliceerd) 7 pagina’s, al-
daar 1; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1831.

92 Dit voorbeeld beschreef Freudenthal in de volgende artikelen: ‘Integratie achteraf of vooraf’ (1961),
‘Enseignement des mathématiques modernes ou enseignement moderne des mathématiques?’ (1963)
en ‘L’intégration après coup ou à la source’ (1969). Het voorbeeld van de loketbeambte gaf Freuden-
thal al eerder in zijn lezing ‘Opvoeding tot denken’ (ongepubliceerd 1945); Hans Freudenthal, ‘Inte-
gratie achteraf of vooraf’ (ongepubliceerd) 14 pagina’s, aldaar 1, voordracht voor de wvo-conferentie
‘Op zoek naar integratie’, 11 november 1961; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 536; ook in:
Freudenthal, ‘L’intégration après coup ou à la source’, Educational Studies in Mathematics 1 (1969),
327-337, aldaar 327; Freudenthal, ‘Opvoeding tot denken’ (ongepubliceerd 1945) 29 pagina’s; ranh,
Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 466; Freudenthal, ‘Enseignement des mathématiques modernes ou
enseignement moderne des mathématiques?’ 36.

08 methode  18-04-2006  13:32  Pagina 233



minder geavanceerde techniek beheerste, maar deze wel op relevante manier kon
toepassen in de praktijk. De loketbeambte daarentegen wist “dankzij aangeleerde
algorithmen te opereren op een niveau, waarop hij zich wezenlijk niet bevindt”.93

Voor deze man was het rekenonderwijs (in ieder geval waar het het vermenigvuldi-
gen betrof) uiteindelijk een ‘dead end’ gebleken.

Het gevaar dat de vernieuwde, moderne wiskundestof ook een ‘dead end’ zou wor-
den in het onderwijs moest volgens Freudenthal ondervangen worden door het bijscho-
len van de leraren. Niet alleen moest de leraar kennis nemen van de moderne wiskunde,
ook moest hij in staat zijn deze van hoger standpunt uit te overzien en analyseren: 

He must be able to look upon the subject matter from a higher point of view. This was
just a drawback of old school mathematics that it was a narrow dead end with no view
from above (or at most so high a view that it could not be illuminating).94

Freudenthal twijfelde er niet aan dat het een zeer reëel gevaar was dat het met mo-
derne wiskunde in het leerplan ook de verkeerde kant zou opgaan. Leraren zouden
kunnen vervallen in het aanleren van technieken en trucjes, zonder de leerlingen
daadwerkelijk voor hen nuttige wiskunde te leren. Sterker nog, hij had hiervan al
enkele tekenen gezien in de toepassing van de verzamelingenleer in het onderwijs.95

Het gebruik van verzamelingenleer was een van de duidelijkst aanwijsbare in-
vloeden van New Math in het reken- en wiskundeonderwijs.96 Volgens Freuden-
thal werd de verzamelingenleer hierbij onterecht als zelfstandig wiskundig onder-
werp gepresenteerd: 

If set theory, with due problems, is taught at an early stage as a selfcontained subject
without being applied anyhow during many years or even at all, something is wrong.
Set theory is not meaningful mathematics, but rather a linguistic feature of mathemat-
ics, and it has to be taught by the fact that meaningful things can be expressed in this
language. A teacher who does not know much more about modern mathematics than
he has to implement himself, will teach those subjects as an end in itself, as a dead end.97

Op deze manier was het vervangen van de oude leerstof door moderne wiskunde
natuurlijk geen verbetering. De sleutel tot het succesvol introduceren van moderne
wiskunde in het wiskundeonderwijs lag daarom volgens Freudenthal in het her-
scholen van de leraren.
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93 Freudenthal, ‘Integratie achteraf of vooraf’ (ongepubliceerd 1961) 14 pagina’s, aldaar 1-2; voordracht
voor de wvo-conferentie ‘Op zoek naar integratie’, 11 november 1961; ranh, Hans Freudenthal Pa-
pers, inv.nr. 536.

94 Hans Freudenthal, voordracht op het internationale colloquium ‘Moderna curricula in secondary ma-
thematical education’, gehouden in Utrecht op 19-23 december 1964 (ongepubliceerd) 7 pagina’s, al-
daar 4; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1831.

95 Zie ook paragraaf 9.5.3.
96 Meer over het gebruik van verzamelingenleer in het onderwijs in de paragrafen 9.5.3 en 9.6.1.
97 Hans Freudenthal, voordracht op het internationale colloquium ‘Modern curricula in secondary ma-

thematical education’, gehouden in Utrecht op 19-23 december 1964 (ongepubliceerd) 7 pagina’s, al-
daar 4; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1831.
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8.4.5 Moderne wiskunde als dé oplossing? 

Freudenthal leek een rotsvast, haast naïef vertrouwen in het effect van bijscholing
van leraren te hebben. Met de juiste bijscholing op het gebied van de moderne wis-
kunde zou het volgens hem met het onderwijs in die wiskunde vanzelf goed komen.
Na bijscholing waren de leraren capabel genoeg om zelf keuzes te maken uit de
nieuwe onderwerpen en om zelf de juiste manier te bepalen waarop ze deze moes-
ten onderwijzen. Het was niet nodig dit van bovenaf op te leggen. Juist het Neder-
landse systeem waarbij (afgezien van een wettelijk vastgelegd leerplan en examen)
de leraar grote vrijheid werd gelaten bij de invulling van zijn lessen, was volgens
Freudenthal een waardevolle constructie, die ook bij een modern wiskundepro-
gramma gehandhaafd zou kunnen blijven: 

In the past it were fundamentally the teachers who settled the programmes. [...] In our
country textbooks for secondary schools are not being written by university profes-
sors but by teachers, and there are no officially prescribed or even approved text-
books. Nobody wants to change this situation. However, I am pretty sure at the time
when the new programme will become effective, our teachers will be able to write
textbooks, to choose the subject matter to be taught and the didactic method to be ap-
plied in their class rooms. In any case this is a goal worthwile to work for.98

Dat dit ook daadwerkelijk ging lukken, daarvan was Freudenthal niet direct volle-
dig overtuigd. In zijn artikel ‘Het staartje van de mammoet’ in De Groene Amster-
dammer van 28 juli 1962 hield hij nog verschillende slagen om de arm waar het ging
om de positieve invloed die er van moderne wiskunde in het leerplan uit zou gaan: 

Na enkele jaren is de “moderne” wiskunde net zo gedenatureerd als de traditionele en
ze is bovendien in plaats van gemakkelijker een stuk moeilijker geworden. Zal dit weer
het lot van de vernieuwing zijn? Of is er met moderne wiskunde iets anders te berei-
ken? Ja en neen. Neen, als men zich ertoe beperkt, nieuwe leerstof te introduceren, en
driewerf neen, als het nieuwe leerstof is, die de leraren zelf niet uit een hoger perspec-
tief kennen. Aan de andere kant is het een feit: men kan de ervaring, dat wiskunde
denkactiviteit is en niet sommetjes oplossen, nergens beter opdoen dan in de modern-
ste wiskunde zelfs bij een bescheiden hoeveelheid stof. En hoe vroeger de leerling deze
ervaring opdoet, des te beter. Maar wil dit lukken, dan moet één voorwaarde vervuld
zijn: dat de leraar zelf ervan doordrongen is, dat moderne wiskunde gemakkelijker is,
en dat het erop aankomt, door wiskunde de denkactiviteit te stimuleren. De schoolwis-
kunde is in een vicieuze cirkel gevangen. Zal de moderne wiskunde ons helpen, hem te
doorbreken? Ik hoop van wel. Maar dan niet in de vorm van nieuwe leerstof, die bin-
nenkort even diep gedegradeerd zal zijn als de oude. Wel wanneer de kennis van mo-
derne wiskunde leidt tot een nieuwe houding tegenover de wiskunde. Allereerst bij de
leraren, dan bij de leerling, en tenslotte wellicht ook bij examinatoren.99

8 methode versus inhoud 235

98 Ibid.
99 Hans Freudenthal, ‘Het staartje van de mammoet’, De Groene Amsterdammer (28 juli 1962); ranh,

Hans Freudenthal Paper, inv.nr. 1570.

08 methode  18-04-2006  13:32  Pagina 235



Dat dit ook daadwerkelijk zou gaan lukken, daaraan twijfelde Freudenthal geen mo-
ment meer, toen hij eenmaal overtuigd was van het succes van de door de cmlw ge-
organiseerde bijscholingscursussen voor leraren.

8.5 Modernisering van het wiskundeonderwijs in Nederland

Een ‘New Math-beweging’, zoals die in de Verenigde Staten wel vorm kreeg en vlak
daarna in diverse West-Europese landen een grote rol in het wiskundeonderwijs
was gaan spelen, heeft het Nederlandse wiskundeonderwijs niet echt gekend. De
drang naar modernisering van het wiskundeonderwijs zoals die aan New Math ten
grondslag lag, was echter wel in Nederland merkbaar aanwezig. Het wiskundeleer-
plan van 1958, misschien wel het eerste leerplan met een breed draagvlak in zowel
conservatieve als progressieve hoek, was nog maar nauwelijks aangenomen toen de
eerste oproepen voor meer en drastischere veranderingen – ‘werkelijke modernise-
ring’ – al weer klonken. In Euclides schreef Gerretsen in 1958: 

Wij staan thans voor de dwingende opgaaf ons grondig te bezinnen op een volkomen
nieuwe didactiek, waarbij men niet moet terugschrikken voor zeer progressieve ver-
anderingen in het programma. Deze progressiviteit komt in het wimecos-programma
nog weinig naar voren. Te veel wordt aan het bestaande vastgehouden, te weinig
wordt rekening gehouden met de nieuwere ontwikkeling van de wiskunde die ook de
school wat te bieden heeft. Zijn de leraren in staat een nieuw leerplan te ontwerpen,
dat voldoende is afgestemd op de eisen, die de maatschappij stelt, rekening houdt met
opvoedkundige idealen en voorts nauwer dan tot dusverre het geval is verband houdt
met de levende wetenschap? Waarschijnlijk zal een dergelijke opgaaf slechts in inter-
nationaal verband tot een goed einde kunnen worden gebracht, want de problemen
zijn voor alle landen van West-Europa analoog.100

Dit artikel oogstte direct bijval. In zijn ‘Didactische revue’ in hetzelfde nummer
stelde Wansink zich bijvoorbeeld ten doel “te laten zien dat de roep om een nieuw
leerplan in progressieve geest zich in binnen- en buitenland reeds bij herhaling doet
horen”.101

Nu was het leerplan-1958 dan ook meer een aanpassing van de wet aan de prak-
tijk van het onderwijs, een voorzichtige stap in de richting van minder pretentieus
en meer praktisch ingericht wiskundeonderwijs, dan een werkelijke modernisering
van dat onderwijs. Dit maakte het direct ook zo algemeen aanvaardbaar. De voor-
zitter van wimecos formuleerde het in 1961 als volgt: 

Het programma van 1958 streefde geen modernisering na maar consolidering en uni-
formisering. Consolidering: voorkomen werd dat onderwerpen als differentiaal- en
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integraalrekening die reeds sinds 1921 op het gymnasium en sinds 1937 op de hbs op
het programma stonden in de onderwijspraktijk een dode letter zouden kunnen blij-
ven; uniformisering: de programma’s voor de B-leerlingen van hbs en gymnasium
werden gelijk getrokken. [...] Maar door de algemeen aanvaarde herziening, tot stand
gekomen in de vijftiger jaren, wordt de weg geëffend voor een effectieve modernise-
ring in de zestiger jaren. Een modernisering, waardoor Nederland internationaal ge-
zien niet te ver bij andere landen zal behoeven achter te blijven.102

Toch was het frappant dat een leerplan, door Freudenthal in 1955 nog euforisch
omschreven als een “kloek” besluit, ingegeven door “moed en zelfvertrouwen en
de ernstige wil, een flinke stap te doen naar beter wiskundeonderwijs” en brekend
met een “90 jaar oude, vertrouwde traditie” al zo snel verouderd gevonden werd.103

8.5.1 Initiatieven in binnen- en buitenland

De druk vanuit het buitenland en de daarmee aangewakkerde vrees om met het Ne-
derlandse wiskundeonderwijs achter te blijven, werden steeds groter. Dit effect
werd nog eens versterkt doordat internationale samenwerking op het gebied van de
wiskundedidactiek en -onderwijs een grotere rol ging spelen door onder andere het
werk van organisaties als de icmi, unesco en de oeec.104 De sluimerende ontevre-
denheid over de omvang en inhoud van het Nederlandse wiskundeonderwijs en het
gebrek aan doortastendheid bij de leerplan-herzieningen van zowel 1939 als 1958
kwam door deze internationale ontwikkelingen weer naar boven. Euclides stond in
deze jaren dan ook vol met artikelen over buitenlandse moderniseringsinitiatieven
en bijbehorende leerplannen en experimenten. 

In België bijvoorbeeld was de modernisering van het wiskundeonderwijs in vol-
le gang. Het echtpaar professor George Papy en docente Frédérique Papy waren
naast Servais de prominente figuren binnen de Belgische moderniseringsbeweging
van het wiskundeonderwijs. Alle drie waren ze grote voorstanders van modernise-
ring van het wiskundeonderwijs in de richting van ‘New Math’ en als zodanig ac-
tief binnen de oecd.

Ook de ‘Commission Internationale pour L’Etude et l’Amélioration de l’En-
seignement des Mathématiques’ (cieaem), waarin Papy actief was, had in België
veel invloed.105 Deze internationale groep was in 1950 opgericht door onder ande-
re de Bourbakist Dieudonné, Caleb Gattegno, Piaget, Papy en E.W. Beth. Freuden-
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102 ‘Uit de openingstoespraak van de voorzitter van wimecos tot de algemene vergadering van 28 decem-
ber 1961’, Euclides 37 (1962) 264-267, aldaar 266.

103 Hans Freudenthal, ‘Naar een nieuw wiskundeonderwijs’, De Groene Amsterdammer (2 april 1955);
ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1513.

104 Zo was er naast het Royaumont Seminar in 1959 nog een internationaal colloquium in Aarhus in 1960
met aansluitend een bijeenkomst van deskundigen in Joegoslavië, waren er de jaarlijkse Belgische con-
gressen voor leraren in Arlon en waren er diverse cursussen voor leraren in Brussel en Amsterdam; F.
Loonstra en P.G.J. Vredenduin, ed., Modernization of mathematical teaching in the Netherlands
(Groningen 1962) 5.

105 Wansink, Didactische oriëntatie voor wiskundeleraren. Deel ii 405, Deel iii 20.
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thal zou officieel ook tot de oprichters van de cieaem behoren, maar zou zich daar
naar eigen zeggen nooit van bewust zijn geweest en zich tot in de jaren zeventig van
de groep afzijdig hebben gehouden.106 Op de Nederlandse situatie had de cieaem
aanvankelijk dan ook weinig invloed.107

Naar aanleiding van een cieaem-congres in 1958 werd door een groep Belgische
deelnemers een leerplan ‘moderne wiskunde’ opgesteld, waarmee na (vrijwel direc-
te) toezegging van de minister van onderwijs Van Hemelrijck geëxperimenteerd
werd.108 Papy was voortrekker van deze experimenten, die zouden duren tot de lan-
delijke invoering van een leerplan ‘moderne wiskunde’ in 1968.109 De experimenten
besloegen wiskundeleerplannen voor de kleuterschool (Venn-diagrammen en een-
voudige topologische structuren) tot aan de eindexamenklassen. Ze behelsden ge-
heel vernieuwde leerstof, waarin plaats kwam voor verzamelingen, relaties en vec-
torrekening voor de onderbouw (12 tot 15 jaar) en lineaire algebra, analyse, statis-
tiek en waarschijnlijkheidsrekening voor de bovenbouw.

In Nederland werd de modernisering van het Belgische wiskundeonderwijs met
belangstelling gevolgd, maar niet direct als zodanig nagevolgd voor het Nederland-
se wiskundeonderwijs. Krooshof typeerde de Belgische moderniseringsplannen in
1966 als “nieuwbouw”, terwijl hij voor het Nederlandse wiskundeonderwijs
slechts “verbouw” voorstelde.110 Ook Vredenduin was huiverig voor de extreme
herzieningen die met name Papy voorstond.111 Maar tegelijkertijd was hij ook erg
onder de indruk van de Belgische inspanningen. Vooral de daar opgezette experi-
menten met moderne wiskunde op scholen wakkerden in Nederland het gevoel
aan, ‘achter’ te lopen. In 1959 richtte Papy in Brussel het ‘Centre Belge de Pédago-
gie de la Mathématique’ (‘Belgisch Centrum voor Metodiek van de Wiskunde’) op,
waar onder andere elk jaar een cursus voor wiskundeleraren over moderne wiskun-
deonderwerpen werd gehouden.112 In 1984 vertelde Vredenduin over het bijspijke-
ren van zijn kennis van moderne wiskunde eind jaren vijftig: 

Verder heb ik veel geleerd in België. Daar waren ze ons voor. Papy hield elk jaar een
cursus van een week over moderne onderwerpen in Arlon. Die waren uitstekend.113
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106 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 137. In een brief aan Howson schreef Freudenthal zowel Gattegno
als Papy niet te mogen en zich pas actief met de CIEAEM te zijn gaan bemoeien toen de Poolse Anna
Zofia Krygowska (1904-1988) voorzitter werd; Freudenthal aan Howson, 19 juli 1983; ranh, Hans
Freudenthal Papers, inv.nr. 38.

107 Wel zou Beths samenwerking met Piaget door de werkzaamheden in deze groep ontstaan zijn.
108 R. Holvoet, ‘Over de opbouw van de methode Papy’, in: Wansink, Didactische oriëntatie voor wiskun-

deleraren. Deel ii 405-449, aldaar 445.
109 G. Noël, ‘Pourquoi, pour qui enseigner les mathématiques? Une mise en perspective historique de l’é-

volution des programmes, au xxe sciècle, en Belgique’, Zentralblatt für Didaktik der Mathematik 34
(2002) 110-119.

110 G. Krooshof, ‘Moderniseren – nieuwbouw of verbouw?’, Euclides 42 (1966) 193-203, aldaar 194.
111 P.G.J. Vredenduin, ‘Het experiment Papy’, Euclides 42 (1966) 167-182, aldaar 171.
112 Vanaf 1968 had het Centre ook een eigen periodiek: nico: Revue Périodique du Centre Belge de Pé-

dagogie de la Mathématique.
113 Interview met Vredenduin in: Goffree, Ik was wiskundeleraar 163.
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Ook besprak Vredenduin in Euclides regelmatig vol bewondering nieuw uitgeko-
men delen van Papy’s Mathématique moderne.114

Naast beschrijvingen van buitenlandse New Math-initiatieven werden in Eucli-
des in deze tijd ook veel artikelen over onderwerpen uit de moderne wiskunde op-
genomen. De veel minder vaak voorkomende (micro)didactische artikelen raakten
hierdoor op de achtergrond. Inhoudelijke modernisering van het wiskundeonder-
wijs werd een doel op zichzelf.

De icmi, en daardoor ook de nocw, hielden zich ook al spoedig bezig met het
vraagstuk van de modernisering van het wiskundeonderwijs. In een nocw-rapport
over modernisering van het wiskundeonderwijs in Nederland uit 1962 schreven
Loonstra en Vredenduin ter inleiding: 

The teaching of mathematics at the secondary level has become oldfashioned in many
countries, the Netherlands not excluded. One may even say that it has not accounted
for the progress of mathematics in the last two centuries. The rapid development of
society and science in the last few decades and, as a consequence of this, the tremen-
dously increased need for mathematically skilled people, compels us to look for the
drawback [sic] in our education and to remedy them if we can.115

Op internationaal niveau werkten in icmi-verband wiskundigen (onder wie ook
Freudenthal) al sinds 1955 aan de totstandkoming van de diverse delen van het werk
Grundzüge der Mathematik, bedoeld als handboek voor wiskundigen en met name
voor wiskundeleraren.116

Ook de Wiskunde Werkgroep onttrok zich niet aan deze tendens van moderni-
sering. Nog steeds organiseerde de ww in het najaar met succes de jaarlijkse week-
endconferenties, waarvan de teksten van de gehouden voordrachten in Euclides af-
gedrukt werden. Zo was het onderwerp van de weekendconferentie in 1959 ‘Ver-
nieuwing van het wiskundeonderwijs door nieuwe programma’s en door nieuwe
didactische methoden’.117 Met de totstandkoming van het leerplan van 1958 leek de
vernieuwende rol van de Wiskunde Werkgroep echter langzamerhand uitgespeeld.

De meest prikkelende, vernieuwende impulsen kwamen van buiten Nederland.
Het tot in de jaren vijftig nog duidelijk aanwezige strijdtoneel met een scheiding
tussen de conservatieve hoek (vertegenwoordigd door de lerarenverenigingen wi-
mecos en Liwenagel) en de progressieve hoek (vertegenwoordigd door de wvo en
ww) vervaagde. Zo werd in 1962 Euclides officieel orgaan van de ww en gingen de
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114 P.G.J. Vredenduin, ‘Een opzienbarend boek’, Euclides 39 (1963/64) 237-247; Euclides 42 (1966/67) 90-
94, 161-166. Papy’s Mathématique moderne zou uiteindelijk 6 delen beslaan.

115 F. Loonstra en P.G.J. Vredenduin, eds., Modernization of mathematical teaching in the Netherlands
(Groningen 1962) 5.

116 Freudenthal werkte mee aan de delen ii ‘Geometrie’, iii ‘Analysis’ en iv ‘Praktische Methoden und
Anwendungen der Mathematik’; H. Behnke, ed., Grundzüge der Mathematik für Lehrer an Gymna-
sien sowie für Mathematiker in Industrie und Wirtschaft i-v (Göttingen 1958-1966); ranh, Hans Freu-
denthal Papers, inv.nr. 1747.

117 Mededeling in Euclides; Euclides 35 (1959) 112. Freudenthal hield op deze conferentie de voordracht
‘Logica als onderwerp en als methode’, Euclides 35 (1959) 241-255.
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werkzaamheden van de ww min of meer op in de grote stroom van vernieuwende
initiatieven in die tijd.

8.5.2 Freudenthal: van ww naar ‘meewerken om bij te sturen’

Ook al was Freudenthal, met uitzondering van 1960 toen hij vanwege zijn ‘sabbati-
cal year’ in de Verenigde Staten verbleef, steeds voorzitter van de conferentie-week-
enden van de ww, toch was zijn betrokkenheid bij de werkgroep tanende. Nu zijn
kinderen eind jaren vijftig de schoolgaande leeftijd grotendeels ontgroeid waren,
verdwenen Freudenthals directe stimuli op dat gebied. Alleen Mirjam, de jongste,
ging eind jaren vijftig nog naar de middelbare school (het Amersfoorts Lyceum).

Mevrouw Freudenthals activiteiten op onderwijskundig gebied – en met name die,
die voorvloeiden uit de activiteiten van de wvo – namen in deze tijd aanzienlijk
toe. Vanaf 1950 was zij secretaris van de Centrale Werkgroep van de wvo en lid
van de ‘International Council’ van de New Education Fellowship. Zij had als zo-
danig een belangrijke rol in het onderhouden van de internationale contacten tus-
sen beide groepen.118 Ook was zij vanaf 1956 redactielid van het wvo-tijdschrift
Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs, waarin zij zelf met grote regelmaat
publiceerde.

De meeste energie stak ze echter in het werk dat de in 1959 opgerichte ‘Werk-
groep Jenaplan’ met zich meebracht en het schrijven van publicaties op dat gebied.119

Zij was degene die het Jenaplanonderwijs in Nederland introduceerde.120 In 1969
werd door de toegenomen belangstelling voor het concept van de Jenaplanscholen
de ‘Stichting Jenaplan’ opgericht, met bijbehorend tijdschrift Pedomorfose: een in-
ternationaal oriënterend tijdschrift voor en over scholen die op pedagogische en di-
dactische gronden, flexibele, verticale en horizontale groeperingen nastreven.121

Mevrouw Freudenthal was secretaris van de stichting en redactrice van Pedo-
morfose.122

Ondanks de overeenkomsten en gezamenlijke oorsprong van hun beider in-
teresse- en vakgebieden werkten Freudenthal en zijn vrouw hoofdzakelijk naast
elkaar aan onderwijs. Een enkele keer publiceerde Freudenthal in Pedomorfose,
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118 Morsch, Met de moed van de hoop 222-258.
119 S.J.C. Freudenthal-Lutter, De Jenaplanschool. Een leef- en werkgemeenschap (Utrecht 1970), 5. Lan-

geveld schreef het voorwoord.
120 M. van Essen en J.D. Imelman, Historische pedagogiek. Verlichting, romantiek en ontwikkelingen in

Nederland na 1800 (Baarn 1999) 112.
121 In 1975 waren er in Nederland ongeveer 120 scholen, die volgens Jenaplanonderwijs ingericht waren.

Het meest in het oog springende kenmerk van deze scholen was het ontbreken van de geijkte klassen-
indeling. In plaats daarvan waren er de ‘stamgroepen’ (de zogenaamde verticale indeling), waardoor
‘zittenblijven’ niet meer aan de orde was. Verder stond er het ontwikkelen van gemeenschapszin, het
‘opvoeden tot kritisch denken’ en aandacht voor het kind als individu hoog in het vaandel.

122 In Assen bevindt zich tegenwoordig de landelijke Jenaplanbibliotheek, de ‘Suus Freudenthal-Lutter-
bibliotheek’, hoofdzakelijk opgebouwd door mevrouw Freudenthal door haar werk als secretaris van
Pedomorfose.
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maar hij liet zich publiekelijk niet uit over het Jenaplanonderwijs. Mevrouw
Freudenthal zou zich eind jaren zestig wel even met rekenonderwijs bezighou-
den. Zij was, samen met J.J. de Iongh, een oud-student van Freudenthal en van-
af 1960 wiskundehoogleraar in Nijmegen, eind jaren zestig betrokken bij het
project Denken en Rekenen. Dit initiatief van uitgeverij Malmberg had (in na-
volging van internationale tendensen) de modernisering van het rekenonderwijs
tot doel.123 Freudenthal bemoeide zich inhoudelijk echter niet met dit initia-
tief.124 Het lijkt erop, dat waar Freudenthal de wvo en ww eind jaren vijftig min
of meer was ontgroeid, mevrouw Freudenthal er juist steeds hechter mee ver-
groeide.

Voor Freudenthal waren er begin jaren zestig naast de onderwijskundige zaken
ook andere die een belangrijk deel van zijn aandacht opeisten. Allereerst was er het
verblijf met zijn vrouw en zijn dochter in New Haven, Yale University in het col-
legejaar 1960-1961. Aan dit verblijf ging al vanaf oktober 1959 veel corresponden-
tie vooraf. Freudenthal correspondeerde in eerste instantie met verschillende Ame-
rikaanse universiteiten, waarbij hij telkens als belangrijke eis aan het verblijf stelde
dat er een goede school voor Mirjam in de buurt moest zijn.125 Ook mevrouw Freu-
denthal benutte het jaar in de Verenigde Staten goed door het bezoeken van scho-
len en instituten die voor haar werk belangrijk waren.

Freudenthal had er een geweldige tijd. Hij gaf – op eigen verzoek – colleges ‘Lie-
groepen’ en ‘foundations of geometry’ en toerde langs diverse universiteiten om er
lezingen te geven. Veel van die lezingen gingen over zijn dan juist verschenen Lin-
cos. Design of a language for cosmic intercourse. Part 1.126

In dit boek beschreef Freudenthal een uit signalen opgebouwde en op logica ge-
baseerde ‘taal’ Lincos (Lingua Cosmica), waarmee communicatie met buitenaardse
intelligentie mogelijk zou moeten zijn. Vanuit het standpunt dat elementaire wis-
kunde “het universeelste dat er in het heelal is” zou zijn, werd in Freudenthals pro-
gramma voor buitenaardse communicatie begonnen met het gecodeerd overbren-
gen van de natuurlijke getallen. Daarna volgden voorbeelden van basis-rekentech-
nieken, waaraan de taal door de ontvanger geleerd zou kunnen worden.127 Het was
– ondanks het erg tot de verbeelding sprekende doel van de taal – een behoorlijk lo-
gisch-theoretische verhandeling. Het boek verscheen in de reeks ‘Studies in logic
and the foundations of mathematics’ (waarvan Brouwer, E.W. Beth en A. Heyting
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123 Zie ook paragraaf 9.5.3.
124 Uit mondelinge overlevering blijkt dat Freudenthal aanvankelijk als adviseur voor deze reeks was ge-

vraagd, maar dit naar De Iongh zou hebben doorgespeeld; De Moor, Van vormleer naar realistische
meetkunde 503.

125 Een uitnodiging voor Berkeley liep op niets uit, doordat er geen geld beschikbaar was. Wel gaf hij hier
voorafgaand aan zijn verblijf in New Haven een ‘summercourse’; ranh, Hans Freudenthal Papers,
inv.nr. 392.

126 Freudenthal, Lincos. Design of a language for cosmic intercourse. Part 1 (Amsterdam 1960).
127 ‘H. Freudenthal’, Vrij Nederland (1976) 232-247, 244. Freudenthal zegt hierover: “Wij kunnen de na-

tuur, het heelal, met behulp van wiskunde verklaren. Dus als er andere mensen zijn die ook natuurwe-
tenschappen ontwikkeld hebben dan moeten die ook wiskunde kennen, het kan eigenlijk niet anders”.
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de redactie vormden) en de kunsttaal was een populair onderwerp voor voordrach-
ten en recensies.128

Het echtpaar Freudenthal sloot het overzeese verblijf af met een rondreis door
de Verenigde Staten van zeven weken. Bij terugkomst in Nederland schreef Freu-
denthal zijn collega’s in New Haven een brief, waarin hij aangaf hoe zeer hij alles
miste en hoe moeilijk het hem viel in Nederland opnieuw te acclimatiseren. Ook al
werd hij tijdens zijn afwezigheid door zijn secretaresse, mevrouw Breughel, en
door Van der Blij op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van het Mathe-
matisch Instituut, praktisch gezien was hij toch een heel jaar ‘afwezig’.129

Twee jaar later was Freudenthal weer een collegejaar lang min of meer afwezig.
Op 16 september 1963 namelijk droeg W.C. van Unnik, hoogleraar theologie, het
rectoraat van de Utrechtse Universiteit aan hem over. Deze taak zou Freudenthal
een jaar lang volledig in beslag nemen.130 Vooral de in de pers breed uitgemeten stu-
dentenzaken als de ‘studentenstop’ door het docententekort en de ontgroening
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128 Vredenduin besprak Lincos in Euclides 36 (1961) 252-254. Freudenthal gaf tijdens zijn verblijf in de
Verenigde Staten onder andere voordrachten over Lincos op Brown University (Rhode Island) en
Brandeis University (Massachusetts).

129 Documenten uit de ‘Yale’- periode; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 316, 392, 393, 1884.
130 Documenten betreffende Freudenthals rectoraat; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 394.

Van Unnik draagt het
rectoraat van de Utrechtse
Universiteit over aan
Freudenthal (1963).
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(waarvan Freudenthal overigens tegenstander was) hielden hem dat jaar bezig. Op
21 september 1964 droeg hij rectoraat over aan professor L.J. Hijmans van den
Bergh.

Behalve het sabbatical en het rectoraat was er een nog belangrijker oorzaak voor
Freudenthals afnemende interesse voor de ww. Het leek de bewuste keuze van hem
zelf om zijn energie in andere onderwijscommissies te steken, zoals nationaal in de
nocw en internationaal in de icmi. ‘Meewerken om bij te sturen’ was Freudenthals
motto als het ging om dergelijk commissiewerk, ook als hij zich aanvankelijk niet
helemaal in de doelstellingen kon vinden. In dat licht gezien had de ww hem weinig
meer te bieden. Het echte spel werd allang in andere, zoals in door de regering in-
gestelde commissies gespeeld en Freudenthals reputatie zorgde er haast automa-
tisch voor, dat hij daar volop bij betrokken werd.

8.5.3 De Commissie Modernisering Leerplan Wiskunde

Eén van die commissies was de Commissie Modernisering Leerplan Wiskunde
(cmlw) die in juni 1961 was ingesteld door de toenmalige staatssecretaris van
ok&w, G.C. Stubenrouch. Als doelstelling had deze commissie “de modernisering
van het wiskunde-onderwijs bij het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs
in studie te nemen”.131 Zij kwam veelal in Utrecht bijeen. De opdracht was tweele-
dig: het verkleinen van de kloof tussen schoolwiskunde en wetenschappelijke wis-
kunde én het vergroten van de maatschappelijke relevantie van die schoolwiskun-
de. De commissie had in de eerste plaats voornamelijk een adviserende functie over
alle aspecten van modernisering van het wiskundeonderwijs: van eventuele proble-
men met de keuze van de moderne onderwerpen, de daaraan verbonden conse-
quenties voor het leerplan en eindexamens tot het bijscholen van leraren.

Het was in Nederland voor het eerst, dat een dergelijk initiatief tot herziening
van het wiskundeleerplan niet zozeer vanuit het veld, maar vanuit de overheid tot
stand kwam. Een trend, die ook al bij het tot stand komen van het oeec-seminar in
Royaumont te bespeuren viel. Dit hing onder meer samen met een toenemende be-
moeienis van de Nederlandse overheid met de inrichting en modernisering van het
onderwijs eind jaren vijftig en daarmee samenhangende wetgeving op dat gebied.132

Ook kwam er voor onderwijszaken in de jaren zestig aanzienlijk meer overheids-
geld vrij. De enorme toename van leerlingen (meer leerlingen, bovendien uit een
breder spectrum van sociale klassen) maakte dit noodzakelijk.133 Er was een steeds
grotere behoefte aan opleiding en scholing van de gehele (beroeps)bevolking. Een
schaalvergroting van het middelbaar onderwijs met een zekere mate van verzakelij-
king van de onderwijsvernieuwingen was het gevolg. De instelling van de cmlw
paste in deze tendens.
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131 ‘Commissie modernisering leerplan wiskunde’, Euclides 37 (1961) 144-151, aldaar 144.
132 Dodde, Het Nederlandse onderwijs verandert 139, 167 e.v.
133 Grotenhuis, Op zoek naar middelbaar onderwijs 157 e.v.
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De Commissie, met hoogleraar wiskunde H.T.M. Leeman als voorzitter, be-
stond voornamelijk uit professoren en slechts enkele wiskundeleraren. Naast Freu-
denthal werden onder andere Van der Blij, de Utrechtse docent didactiek Bunt en
A.F. Monna (1905-1995) tot lid benoemd. Monna was destijds zowel wiskundige
als plaatsvervangend chef op de afdeling vhmo van het ministerie van ok&w en bo-
vendien één van de initiatiefnemers van de oprichting van de cmlw.134 De voor-
naamste resultaten van het werk van de cmlw waren tweeledig: allereerst waren er
de heroriënteringscursussen voor wiskundeleraren en ten tweede was er de ontwik-
keling van een nieuw leerplan. 

Vooral over het succes van het eerste resultaat was Freudenthal ronduit te spre-
ken. Toch had hij bij aanvang van zijn taak als cmlw-lid de nodige twijfel, zo bleek
uit het beeld dat hij schetste eind jaren tachtig: 

Mijn eerste reactie op de cmlw-plannen was negatief (25 augustus 1961). Toch heb ik
– voor zover men het me toestond – loyaal meegewerkt. Trouwens, ik had niets an-
ders kunnen doen – de tijd was nog niet rijp voor mijn denkbeelden. Ik was nog steeds
het enfant terrible. Ik mocht er wel voor spek en bonen meedoen.135

De ‘negatieve reactie’ waar Freudenthal over sprak, was niet terug te vinden in een
brief van 25 augustus, maar wel in een brief aan Monna van 23 augustus 1961. Freu-
denthal was het in die brief niet eens met de nadruk die er in de opdracht van de
cmlw lag op modernisering van het leerplan: 

Ik heb diverse malen, naar bekend zal zijn, betoogd, dat ik de modernisering van het
leerplan zoals deze op het ogenblik door velen wordt gepropageerd, geen urgent pro-
bleem acht, en wel niet omdat ik aan moderne wiskunde een hekel zou hebben, maar
omdat in de diverse voorstellen de introductie van moderne leerstof als principieel
doel wordt gezien. Dientegenover zie ik als eerste en enige urgentie een verbetering
van het wiskunde-onderwijs.136

In Freudenthals opinie was het gevaar van verslechtering door modernisering niet
denkbeeldig wanneer de nieuwe leerstof met “evenveel of groter gemak kan wor-
den gedenatureerd als de oude en wanneer de leraren niet geacht kunnen worden,
de nieuwe leerstof voldoende te beheersen”.137 Niet zozeer het praktische nut van
de leerstof moest bij de keuze doorslaggevend zijn, maar de leerstof op de middel-
bare school hoorde fundamenteel te zijn, “hetgeen niet wegneemt, dat toepassingen
van de leerstof op praktisch nut gericht kunnen zijn”.138 Hij wilde dat de commis-
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134 De wiskundige A.F. Monna was sinds 1961 werkzaam aan de Universiteit van Utrecht. In 1965 werd
hij hoogleraar in de zuivere wiskunde. Van 1963 tot 1974 was hij ook lid van de nocw; Kleijne, ‘nocw
vijftig jaar’, Nieuw Archief voor Wiskunde 5 (2004) 308-313, aldaar 313; Adriaan Monna en Marius
van der Put, ‘Ambtenaar en wiskundige’, Nieuw Archief voor Wiskunde 5 (2004) 136-146, aldaar 141,
144.

135 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 350-351.
136 Freudenthal aan Monna, 23 augustus 1961; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1723.
137 Ibid.
138 Ibid.
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sie een alternatief leerplan zou ontwerpen voor zowel onder- als bovenbouw, en dit
naast het vigerende leerplan aan zou bieden gedurende een bepaalde tijd, waarna op
een geschikt ogenblik de oude programma’s pas ingetrokken zouden worden.

In de vergadering in oktober 1961 herhaalde Freudenthal deze punten. Hij pleit-
te ervoor, in de onderbouw te beginnen met de eerste wijzigingen. Dit pleidooi re-
sulteerde erin dat er, naast enkele commissies voor modernisering van het leerplan
voor de bovenbouw, inderdaad een commissie voor herziening van de onderbouw
geïnstalleerd werd, waarvan hij zelf de leiding kreeg. Ook zat hij in de commissie
inzake ‘herscholing voor leraren’.

Naar buiten toe bleven de bevindingen en uitkomsten van de cmlw in eerste in-
stantie geheim. In 1962 deed de voorzitter van wimecos, B. Groeneveld, een imp-
liciete oproep aan de commissie, vooral vaart te maken met haar werkzaamheden,
en niet te veel tijd te verspillen aan overkomelijke problemen als ‘didactiek’ – een
typerende houding in deze tijd vol vernieuwingsdrang: 

Wel zal het, volgens de voorzitter Prof. Leeman, lange tijd duren voor de commissie
met haar werk gereed is. De zeer dringende noodzaak van de modernisering – we zijn
toch al zover achter t.o.v. het buitenland – maakt het noodzakelijk, dat er in vlotter
tempo wordt gewerkt. Over de doceerbaarheid van nieuwe onderwerpen behoeft de
commissie zich niet al te veel zorgen te maken. Dikwijls lijken de onderwerpen didac-
tisch veel moeilijker dan ze blijken te zijn, omdat juist de didactiek zich meestal weet
aan te passen.139

Zelfs de ww – waar juist voor de modernisering van de didactiek de meeste aandacht
was – begon in modernisering van de leerstof een doel op zich te zien. Zo ontstond
in 1964 binnen de ww het plan, door het instellen van diverse commissies te onder-
zoeken op welke wijze moderne wiskundige methoden in het leerplan een plaats
konden krijgen. Aanpassing van het gangbare programma stond voorop en niet –
zoals de cmlw wel tot doel had – een volledige vernieuwing van dat programma.140

Een oproep aan de lezers van Euclides om hun medewerking te verlenen werd door
Freudenthal als voorzitter van de ww ondertekend. Een half jaar later werd de op-
roep herhaald.141 Het initiatief kwam echter maar moeizaam van de grond en had
weinig invloed op de verdere gang van zaken.

Voor Freudenthal, die nu bij zowel de leerplan-activiteiten van de ww als de
cmlw betrokken was, maakte dit weinig uit. Het is de vraag, in hoeverre hij nog
in een dergelijk initiatief van de ww geloofde. Wellicht zag hij in die tijd langza-
merhand ook wel in dat de tijd van dergelijke kleinschalige werkgroepjes voorbij
was.
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139 ‘Uit de openingstoespraak van de voorzitter van wimecos tot de algemene vergadering van 28 decem-
ber 1962’, Euclides 38 (1963) 251-253, aldaar 252.

140 Mededeling van de ww, Euclides 39 (1964) 119.
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8.5.4 De bijscholing van leraren

Pas in 1965 verscheen een eerste officiële mededeling van de cmlw in Euclides.142

Wel was de commissie eerder naar buiten getreden door de organisatie van de cur-
sussen moderne wiskunde voor leraren sinds 1963. Bij aanvang van deze cursussen
was er binnen de cmlw de nodige scepsis ten aanzien van het resultaat van dergelij-
ke cursussen. Eind jaren zestig zei Freudenthal hierover: 

Geen onzer had verwacht, dat de overgrote meerderheid der deelnemers de denk- en
werkmethoden der moderne wiskunde en haar begripsstructuren zó intens zou assimi-
leren als in feite is geschied. Wiskunde van welk soort dan ook is blijkbaar een solide ba-
sis voor andere soorten wiskunde, hoe sterk de onderlinge verschillen ook mogen zijn.143

De aanpak, een combinatie van hoorcolleges en werkgroepen (de manier waarop
Freudenthal in Utrecht ook zijn colleges opzette), bleek dus onverwacht goed te
werken. De cursisten – bijna de helft van alle werkzame leraren wiskunde aan hbs
en gymnasia, een alle verwachtingen overtreffende opkomst – werd hierin niet een
kant en klaar op de leerling over te dragen portie moderne wiskunde geleerd. Daar-
entegen werd geprobeerd hun de geest van de moderne wiskunde bij te brengen,
zodat zij bij een modern wiskundeleerplan de noodzakelijke achterliggende ge-
dachten en theorie zouden begrijpen en in staat zouden zijn zelf een goed onder-
bouwde aanpak te ontwikkelen.

In een voordracht op het internationale colloquium ‘Modern curricula in secon-
dary mathematical education’ van 1964 sprak Freudenthal over het onverwachte
succes van deze cursussen: 

The success was overwhelming, above any expectance. Our sceptical prejudice was
put to deadly shame. [...] The main thing: the vast majority of the attendants were able
to assimilate the taught matter, a fact that was proved by their ability to solve the set
problems. Still more, all things happened in a climate of sweeping enthusiasm. [...] At-
tempts are made to transform this refreshing work into a standing institution.144

Omdat duidelijk werd, dat heroriëntering van de leraren een blijvend verschijnsel
zou zijn, werd in 1964 door de cmlw een aanvraag bij de staatssecretaris ingediend
voor een professioneel instituut.145
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142 A.F. Monna, ‘Bericht over de werkzaamheden van de commissie modernisering leerplan wiskunde’,
Euclides 41 (1965) 104-107.

143 Freudenthal, ‘De betekenis van de wetenschappelijke basis voor de leraar’, De wetenschappelijke basis
van de leraarsopleiding, mede in verband met de ontwikkeling van de exacte wetenschappen in de
twintigste eeuw. Verslag van het zestiende congres van leraren in de wiskunde en de natuurweten-
schappen, gehouden te Utrecht op 18 april 1966 (1966) 5-11, aldaar 8.

144 Freudenthals lezing op het internationale colloquium ‘Modern curricula in secondary mathematical
education’, gehouden te Utrecht, 19-23 december 1964 (ongepubliceerd); ranh, Hans Freudenthal Pa-
pers, inv.nr. 540.

145 Deze aanvraag werd uiteindelijk in 1968 afgewezen met een verwijzing naar de op handen zijnde plan-
nen voor landelijke organisatie voor leerplanontwikkeling, waarin de cmlw zou moeten opgaan. Zie
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Het grote succes van de cmlw-cursussen kwam volgens Freudenthal door de ac-
tieve deelname van de cursisten aan het programma in de werkgroepen: 

Listening courses on new subjects like modern mathematics are a source of frustra-
tion rather than of diffusion of knowledge. The listener mainly learns that modern
mathematics is a good thing for professors or perhaps for geniuses, but inaccessible
for simple teachers. It has been a revelation for many people that modern mathema-
tics is a beautiful thing, that it is something you can do yourself and you can learn by
doing – the only thing you need is to get the opportunity to do it.146

Freudenthal was ervan overtuigd dat het na de successen van de cursussen mee zou
vallen met de gevolgen van modernisering van het wiskundeonderwijs. Nu ze goed
voorbereid waren op die modernisering zouden de leraren weloverwogen hun les-
sen kunnen vormgeven. De eventuele schadelijke invloed van de te veel op de in-
houd in plaats van op de vorm gerichte leerboeken zou daardoor beperkt blijven.
In The New Era schreef hij in datzelfde jaar: 

Mathematics has to be taught not by textbooks, but by teachers. Modern textbooks
in the hands of teachers who do not know or have not understood modern mathemat-
ics, are not a dangerous weapon, they are simply useless. The first thing we have to do
is [...] to retrain teachers so that they are able to judge modern mathematics and to
choose among its formal aspects those which might improve teaching methods.147

En dit was volgens hem uitstekend gelukt door de herscholingscursussen van de
cmlw.

8.5.5 Een nieuw leerplan

De tweede grote taak van de cmlw, het ontwikkelen van een nieuw leerplan, kreeg
in 1963 een extra impuls door de reorganisatie-plannen in het onderwijs. In navol-
ging van zijn voorganger F.J.T. Rutten, stond ook minister van Onderwijs J.M.L.T.
Cals een reorganisatie van het middelbaar onderwijs voor.148 Op 26 februari 1963
werd de Wet tot regeling van het voortgezet onderwijs, in de wandelgangen de
‘Mammoetwet’ genoemd, gepubliceerd in het Staatsblad. Om ruimte te geven aan
een overgangsregeling werd de datum van invoering op 1 augustus 1968 gesteld. Dit
gaf de mogelijkheid om met de nieuwe onderwijsvormen te experimenteren.

De wet, die het hele voortgezet onderwijs regelde, had als belangrijkste doel de verti-
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cale en horizontale doorstroommogelijkheden tussen de diverse schoolsoorten te ver-
groten. De hbs werd deels opgenomen in het vwo, dat gymnasium, atheneum en lyceum
omvatte en deels voortgezet als havo (hoger algemeen vormend onderwijs). De (m)ulo
en mms verdwenen, mavo (middelbaar algemeen vormend onderwijs) ontstond.

Ook nieuw was de algemene invoering van brugklassen en gedifferentieerde
eindexamens door de keuzepakketten. Een belangrijk uitgangspunt bij al deze ver-
anderingen was het bevorderen van de externe democratisering: voorwaarden
scheppen, waarbij de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling op-
timaal benut werden en waarbij meer leerlingen meer kansen op deelname aan ho-
gere vormen van onderwijs zouden krijgen.

Praktisch had deze ontwikkeling voor de cmlw het gevolg dat in 1966 op aan-
dringen van de minister besloten werd met nog meer spoed tot nieuwe leerplannen
(en wel voor alle vormen van onderwijs zoals in de Mammoetwet genoemd) te ko-
men, opdat de leerplannen tegelijkertijd met de Mammoetwet in 1968 in zouden
kunnen gaan. Dat dit tot grote onrust aan het lerarenfront leidde, bleek wel uit de
woorden van de voorzitter van wimecos: 

In het achter ons liggende verenigingsjaar constateren we duidelijk een gevoel van ge-
spannenheid, veroorzaakt door de onzekerheid, waarin ons gehele onderwijs en in het
bijzonder ons wiskundeonderwijs verkeert.149

Ook werd in 1966 de heroriëntering van de mulo- en lbo-leraren aan het taken-
pakket van de cmlw toegevoegd. Achteraf gaf Freudenthal toe dat de cmlw de mo-
dernisering van de leerplannen onderschatte: 

We faalden toen omdat we meenden dat we naast het verrichten van ons gewone werk
ook nog het onderwijs konden vernieuwen.150

Veel tijd voor experimenten met de nieuw in te voeren leerstof was er namelijk niet.
In een artikel in 1963 schetste Freudenthal de lachwekkende gang van zaken bij de
experimenten op dit gebied in Nederland. Hij constateerde dat bij dergelijke expe-
rimenten de te onderzoeken vraag van tevoren niet expliciet gesteld werd, maar dat
er achteraf, na investering van veel extra tijd en met medewerking van speciaal uit-
gezochte docenten en klassen, geconstateerd werd dat het doorwerken van de stof
gelukt was en daarmee het experiment geslaagd. Dergelijke praktijken gaven vol-
gens Freudenthal al aan dat 

man [...] absolut nicht darauf vorbereitet [ist], ein großes Objekt, wie es ein ganzes
neues Programm ist, zu prüfen. Man verfällt dann leicht in eine Experimentiertech-
nik, die keine ist.151
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149 ‘Openingstoespraak van de voorzitter van wimecos, Dr.Ir. B. Groeneveld op de algemene vergadering
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Desalniettemin diende de cmlw op 28 oktober 1966 een interimrapport met ruwe
opzet van het nieuwe leerplan in bij de staatssecretaris van Onderwijs, Kunst en
Wetenschappen. Als motivering van de voorgestelde plannen noemde de commis-
sie onder meer traditionele factoren, het overdragen van bruikbare kennis en de
maatschappelijke betekenis van de wiskunde door de vele toepassingen op diverse
gebieden. Daarnaast had de commissie bij de invulling van de programma’s natuur-
lijk ook rekening te houden met de nieuwe vormen van het middelbaar onderwijs
na de Mammoetwet, zoals de brugklas en de mogelijkheden tot overstappen tussen
de diverse schooltypen. Maar het belangrijkste achtte de commissie toch wel “voor
alle schooltypen een vanuit vervolgonderwijs en maatschappelijk belang gemoti-
veerd programma op te stellen”.152

De meest in het oog springende ‘moderne’ elementen in dit voorstel waren het
gebruik van termen als vector, verzameling, relatie, afbeelding, transformatie en
functie, de invoering van waarschijnlijkheidsrekening en statistiek en de algebraï-
sche behandeling van de meetkunde. Aandacht voor een logisch-deductief systeem
bleef beperkt tot de bovenbouw.153 ‘Matige verbouw’, zo typeerde Krooshof de
voorstellen van de cmlw, maar De Bruyn was scherper in zijn kritiek en beschul-
digde de cmlw ervan, het leerplan nauwelijks afgestemd te hebben op de behoeften
van de maatschappij.154 Freudenthal reageerde hierop in een artikel waarin hij zijn
overtuiging omtrent toepasbaarheid uiteenzette. Zijns inziens bestond er namelijk
geen programma, dat toepasbaarheid kon garanderen. 

Toegepaste wiskunde is de minst toepasbare, omdat zij de grootste deugd van de wis-
kunde, de flexibiliteit, mist. Als het onze bedoeling is, de leerling met een wiskunde
vertrouwd te maken, die hij kan toepassen, dan moeten we ons niet op de program-
ma’s blind staren. [...] Nieuwe programma’s zijn geen wondermiddel. Er de nadruk
op leggen kan betekenen dat men afleidt van waar het bij het onderwijzen van toepas-
bare wiskunde op aankomt.155

Waar het dan precies op aankwam, was volgens hem het aankweken van een goede
houding tegenover de wiskunde. Zo schreef hij in De Groene Amsterdammer in
1962 over de functie van de (moderne) wiskunde op school het volgende: 

Voor vraagstukken, die men volgens schema kan oplossen, hebben we geen mensen
nodig. Die kunnen we gerust aan machines toevertrouwen. Het is het kenmerk van
echte wiskunde, dat elk probleem nieuwe, originele denkarbeid vereist. Dit zou dan
de voornaamste ervaring zijn die de leerling op school omtrent de wiskunde opdoet.
[...] Moderne wiskunde is eenvoudiger, en moderne schoolwiskunde hoort in eerste
instantie eenvoudiger te zijn dan de oude. Maar in de wiskunde impliceert grotere
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eenvoudigheid ook een grotere mate van originele denkarbeid. Aan een rekenmachi-
ne, die geen denk-initiatief vertoont, moeten we alles haarfijn uitleggen. Haar wiskun-
de is onnoemelijk omslachtig. Eenvoudige wiskunde vereist denk-initiatief, en mo-
derne wiskunde zou een geschikt middel zijn, om dit initiatief aan te wakkeren.156

Aangezien Freudenthal deel uitmaakte van de cmlw en hij nergens een kritische
noot bij het ontwerp-1968 publiceerde, leek hij het nieuwe leerplan goed genoeg te
vinden voor wat hem voor ogen stond. Maar al gauw bleek hoe hij de gevolgen van
de invoering van dit leerplan had onderschat, of op zijn minst te optimistisch had
ingeschat. In Schrijf dat op, Hans schreef hij: 

Maar laat ik eerlijk zijn: wij – ik incluis – werden overrompeld. Met de feitelijke in-
voering van de Mammoetwet moesten de nieuwe leerplannen wiskunde op tafel lig-
gen. Auteursgroepen die in het buitenland hun licht hadden opgestoken, waren ons te
vlug af geweest. Voor de leerplannen er kwamen waren ze al geïnterpreteerd. Een
beetje New Math, niet veel, maar toch té veel en in elk geval gespeend van elke relatie
met de realiteit, van elk inzicht in de dienende taak van de wiskunde.157

Eén van die auteursgroepen die anticipeerden op de op handen zijnde leerplanwij-
zigingen was die van de leergang Moderne wiskunde, uitgegeven door Wolters
Noordhoff. De auteurs (onder wie Krooshof en Jacobs) hadden zich bij het schrij-
ven van die methode gebaseerd op de zogenaamde ‘Schotse Methode’ van de Scot-
tish Mathematics Group, in Schotland uitgegeven onder de titel Modern mathema-
tics for schools.158 Het initiatief kwam voort uit een in 1965 door de drie Pedagogi-
sche Centra ingestelde werkgroep.159 Deze werkgroep bestudeerde het wiskun-
deonderwijs voor de toekomstige havo. Over de keuze en totstandkoming van het
leerboek schreef Krooshof in Euclides: 

Een leerboek schrijven, vroeger dikwijls het werk van één of twee man, kan in de hui-
dige situatie niet anders meer zijn dan het werk van een team. Bovendien kan men
nieuwe leerstof pas invoeren na een toetsen in de klas. Aan beide voorwaarden vol-
doet de Schotse methode. Een team van vier inspecteurs en 17 docenten schreef de
boeken. Deze werden in een uitgave, bekostigd door het Schotse departement van on-
derwijs (zou zoiets in Nederland mogelijk zijn? ), op 7000 leerlingen getoetst. De Ne-
derlandse bewerking zal op ongeveer 2700 leerlingen getoetst worden.160

In Moderne wiskunde werden moderne en traditionele stof “op een nieuwe manier,
o.a. met behulp van de taal van de verzamelingenleer en van de logica benaderd”.161
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Ook was er aandacht voor “het verwijzen naar en gebruik maken van verschijnselen
uit het leven buiten de school”. De methode, waarin ook didactische vernieuwingen
als zelfwerkzaamheid geïntroduceerd werden, zou een groot succes worden.162

Overrompeld door ‘moderne’ leermethoden voelde Freudenthal zich dus ach-
teraf. Maar wellicht was het vertrouwen dat hij had in de bijscholingscursussen
voor de leraren als voldoende ‘afweer’ tegen onzinnige moderniseringspogingen –
zoals door in het eerdere citaat aangeduide auteursgroepen – toch ook te optimis-
tisch en lichtzinnig geweest. Krooshof verweet in een artikel in Euclides de cmlw
zelf door middel van de bijscholingscursussen impliciet te hebben meegewerkt aan
het ontbreken van interesse voor de modernisering van de didactiek: 

Kijken we naar de didaktiek, dan moeten we zeggen, dat we met de modernisering van
het wiskunde-onderwijs nog maar aan het begin staan. Men kan zich afvragen, hoe het
komt, dat zo weinig docenten echte belangstelling hebben voor de didaktiek, terwijl
toch hun dagelijks werk hen telkens met didaktische vragen confronteert. Er zijn
daarvoor m.i. twee redenen. De eerste is, dat de meeste wiskundedocenten zich be-
schouwen als vakdocent met de klemtoon op vak. Ook in deze tijd wordt dat onge-
wild in de hand gewerkt door de Commissie Modernisering Leerplan, die wel cursus-
sen heeft uitgeschreven in de nieuwere onderdelen van het vak, maar daarnaast geen
cursussen heeft georganiseerd ter vernieuwing van de didaktiek.163

Dat Freudenthal dit indertijd niet zo scherp zag, kwam in de eerste plaats door zijn
enthousiasme over het effect en de positieve uitwerking van de cursussen moderne
wiskunde. Maar belangrijker nog was dat hij de weg naar een betere vakdidactiek
ook niet zag in het geven van ‘didactiek-cursussen’. Integendeel, volgens hem lag de
sleutel tot verbetering van de didactiek in de kennis van de aard van de moderne
wiskunde, als persoonlijk handvat voor de leraar om zijn lesstof te overzien, te ana-
lyseren en de leerlingen op voor hen passende wijze wiskunde te leren bedrijven.

Maar al gauw na de invoering van het nieuwe leerplan was er ook bij Freuden-
thal weinig meer over van zijn jubelende enthousiasme en grote vertrouwen in het
effect van de bijscholingscursussen – hoe geslaagd ook. Dat ‘het wel los zou lopen’,
mits de leraren maar op een correcte manier van de moderne wiskunde op de hoog-
te gebracht waren, leek een te simpele redenering. In Schrijf dat op, Hans schreef hij
achteraf: 

Had het anders gekund? Misschien wel, als we enkele jaren respijt hadden gehad. De
spoed van toen heeft ons vijftien tot twintig jaar gekost. Het nieuwe bleek praktisch
van begin af aan mis.164
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8.6 Meetkundeonderwijs

Eén van de onderwerpen die op de middelbare school onder invloed van New Math
ingrijpend zou veranderen, was de meetkunde. Nu was sinds het leerplan-1958 het
idee van meetkundeonderwijs met een van begin af aan een streng axiomatische op-
bouw al verlaten en was er voorzichtig ruimte gemaakt voor een meer op de erva-
ring van het kind voortbouwende meetkunde met intuïtieve inleiding. Toch was
ook deze inleiding er nog steeds op gericht om zo snel mogelijk op de deductieve
methode over te kunnen gaan. De waarde van het meetkundeonderwijs werd nog
voornamelijk gezien in de kennismaking van de leerling met de logica van het tra-
ditionele deductieve systeem.165

De grootste verandering die de invoering van New Math voor het meetkundeon-
derwijs zou betekenen, was de nadruk die op de transformatiemeetkunde kwam te
liggen. Hierbij speelden vectoren en coördinaten een grote rol en kwam het alge-
braïsche element in de meetkunde nadrukkelijker naar voren. Meetkunde zou daar-
door binnen het wiskundeonderwijs niet langer een geïsoleerd onderdeel vormen,
maar vanuit de algemenere structuur van de afbeeldingen behandeld worden.

Ook in Nederland werd er in het kader van de moderniseringsplannen in deze
richting gedacht. In het ‘Interimrapport van de commissie modernisering leerplan
wiskunde’, dat in 1966 in Euclides verscheen, werd als belangrijkste doel van het
meetkundeonderwijs in de brugklas genoemd “in eerste instantie de leerlingen ken-
nis te doen maken met meetkundige figuren, zowel in het vlak als in de ruimte, en
voorts hen voor zover mogelijk vertrouwd te maken met de betekenis en de aard
van het bewijs”.166 In het door de cmlw voorgestelde leerplan-1968 werd het tradi-
tionele leren axiomatiseren aan de hand van de Euclidische meetkunde losgelaten
ten gunste van de transformatiemeetkunde. In de toelichting bij dit leerplan stond
hierover: 

Hoewel in Royaumont niet iedereen zo ver ging als prof. Dieudonné, die de kern van
zijn betoog samenvatte in de slagzin: “Weg met Euclides”, was men het er toch over
eens dat het meetkundeonderwijs een radicale wijziging zou moeten ondergaan. Tot
nu toe nam de driehoek met de congruentiegevallen een centrale plaats in. Dit bood
de mogelijkheid spoedig tot deductief redeneren te komen. Het verkrijgen van enig
inzicht in de deductieve opbouw van een theorie is voor de leerlingen van het voort-
gezet onderwijs belangrijk. Algemeen wordt echter ingezien, dat aan de traditionele
behandeling van de planimetrie zoveel nadelen kleven, dat deze voor dit doel niet ge-
handhaafd kan blijven. Tegenover een statische behandeling in de geest van Euclides,
geeft het gebruik van transformaties aan de behandeling een dynamisch aspect, dat
veel leerlingen intuïtief zal aanspreken.167
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165 Voor de geschiedenis van het aanvankelijk meetkundeonderwijs, de strijd erover en stromingen die
daarin een rol speelden zie: De Moor, Van vormleer naar realistische meetkunde.

166 ‘Interimrapport van de commissie modernisering leerplan wiskunde’, Euclides 42 (1966) 129-134, al-
daar 130.

167 Commissie Modernisering Leerplan Wiskunde, Toelichting op het leerplan wiskunde (1968) 8.
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Een voorbeeld van het verschil in de benadering van de leerstof is te zien in de be-
handeling van de stelling: 

In een gelijkbenige driehoek zijn de basishoeken gelijk.

In Met passer en liniaal van Bijpost en Timmer uit 1957 (een leerboek vlakke meet-
kunde voor de ulo) werd deze stelling op de klassieke manier bewezen met behulp
van congruentiegevallen.168 Eerder in het boek werd de stelling geponeerd dat twee
driehoeken congruent zijn, als de zijden van een driehoek gelijk zijn aan die van de
andere driehoek. Vervolgens werd bewezen, dat de zwaartelijn uit de top van een
gelijkbenige driehoek deze verdeelt in twee congruente driehoeken, en wel op de
volgende manier:

Gegeven: ∆ABC; a = b; AD = BD.
Te bewijzen: ∆ACD ≅ BCD.
Bewijs: Uit het gegeven volgt: AC = BC. Wegens de constructie van D geldt AD = BD.
Vanzelf spreekt: CD = DC. Dan volgt met behulp van het congruentiegeval direct
∆ACD ≅ ∆ BCD. Met de gevolgtrekking ∠ A = ∠ B was de stelling vervolgens bewe-
zen.169

In het al eerder genoemde Moderne wiskunde. Deel 1 voor de brugklas komt de
stelling over de gelijke basishoeken in een gelijkbenige driekhoek aan de orde in een
hoofdstuk ‘Driehoeken’.170 Opvallend (en karakteristiek voor deze modernere me-
thodes) is dat de methode de meetkunde niet in een apart deel behandelt, maar af-
gewisseld met rekenen en algebra in een en hetzelfde boek. Ook is de geijkte ‘gege-
ven-te-bewijzen-bewijs’-constructie verlaten en werd de leerlingen aan de hand van
opdrachten de aannemelijkheid van bovenstaande stelling getoond. Hiervoor werd
niet langer congruentie, maar spiegeling gebruikt: de leerling pakte de driehoek als
het ware op, draaide deze om (hetgeen neerkwam op het spiegelen van de driehoek
in de bissectrice van de tophoek) en concludeerde dat de driehoek op het origineel
‘paste’ (en daarmee gelijke hoeken had).171

A B 

C 

D 

a b 

8 methode versus inhoud 253

168 M. Bijpost, J.K. Timmer, Met passer en liniaal 1. Eenvoudig leerboek der vlakke meetkunde (Zutphen
1957) 52, 76.

169 Ook andere methoden zoals Inleiding in de meetkunde van Brandenburg en Schrier uit 1961 volgden
deze aanpak; W.J. Brandenburg, L. Schrier, Inleiding in de meetkunde 1 (Groningen 1961) 100.

170 H.J. Jacobs e.a., Moderne wiskunde voor voortgezet onderwijs. Deel 1 voor de brugklas (Groningen
1972) 126-130.

171 Overigens kwam deze aanpak van de stelling ook vóór 1968 al in de wat vooruitstrevender schoolboe-
ken voor, zie bijvoorbeeld: D.N. van der Neut, A. Holwerda, Meetkunde. Met de beginselen der go-
niometrie. Eerste deel (Groningen 1959) 28; P. Wijdenes, Planimetrie. Eenvoudig schoolboek voor het
eerste onderwijs in de vlakke meetkunde (Groningen 1931), tweede druk 1933, 22-23.

In een gelijkbenige driehoek
zijn de basishoeken gelijk.
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Enkele ook al in het traditionele meetkundeonderwijs te herkennen doelstellingen
van het meetkundeonderwijs zouden in het nieuwe leerplan voor de meetkunde
overigens nog steeds moeten gelden: 

a. het verkrijgen van inzicht in de betekenis van een mathematisch bewijs 
b. het afleiden van resultaten, die voor hen die later wiskunde moeten toepassen,

van nut kunnen zijn172

In aanvulling hierop wilde de cmlw de leerling inzicht laten krijgen in de structuur
van het platte vlak en van de ruimte, iets wat in de traditionele behandeling van de
meetkunde nauwelijks uit de verf kwam. Dus zowel het verwerven van meer ken-
nis van de praktische, tastbare kant van de meetkunde als het verkrijgen van inzicht
in meer algemeen wiskundige fenomenen, zoals ‘het bewijs’ (hoewel in de praktijk
slechts voorbehouden aan de hogere klassen), stonden op het verlanglijstje van de
cmlw.

8.6.1 Freudenthal en meetkundeonderwijs

Freudenthals eerste uitspraken over het meetkundeonderwijs dateerden van begin
jaren vijftig, toen hiervoor binnen de Wiskunde Werkgroep veel aandacht was. Hij
refereerde naar dit vroege werk in ‘Initiation into geometry’, de voordracht die hij
hield op de conferentie voor wiskundeonderwijs te Bombay in 1956.173 Naar aan-
leiding van het ontwerpen van een nieuw leerplan voor het vhmo begin jaren vijf-
tig was er binnen de Wiskunde Werkgroep geregeld discussie over de motivering
van de keuze van de leerstof. Het veelgebruikte argument van de vormende waar-
de verloor het daarbij voor de ww-leden van het ‘nuttigheids’-criterium, maar voor
de meeste leerstof van het wiskundeonderwijs zou hierdoor relatief weinig ingrij-
pends veranderen.

Voor de meetkunde lag dit anders. Juist in de meetkunde zou veel veranderen als
het argument van de vormende waarde losgelaten zou worden. Freudenthal schet-
ste in zijn voordracht van 1956 hoe een dergelijk meetkundeonderwijs eruit zou
gaan zien en blikte hij terug op de ww-discussies begin jaren vijftig: 

Een pragmatisch meetkunde-programma zou beperkt kunnen blijven tot een zeer klei-
ne groep stellingen (b.v. Pythagoras), enkele evidente eigenschappen van gelijkvormige
figuren, en een stel formules voor omtrekken, oppervlakken en inhouden. We zouden
kunnen afstand doen van het logische systeem, dat ons meetkunde-onderwijs dankzij
de Euclidische traditie kenmerkt. Toch dachten we er nooit aan deze conclusie te trek-
ken en meetkunde als onderwijsvak af te schaffen. Afkerig van formele argumenten,
slaagden we er toen niet in, de wortels van ons geloof in het meetkunde-onderwijs bloot
te leggen. Ik denk, dat we het heden met meer succes zouden kunnen doen.174
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172 Commissie Modernisering Leerplan Wiskunde, Toelichting op het leerplan wiskunde (1968) 19.
173 Deze voordracht is zowel in het Engels als (in ietwat aangepaste versie) in het Nederlands gepubli-

ceerd; Freudenthal, ‘Initiation into Geometry’, The Mathematics Student 24 (1956) 83-97; Freuden-
thal, ‘Het aanvankelijk meetkunde-onderwijs’, Faraday 26 (1956) 14-18, aldaar 14-15.

174 Freudenthal, ‘Het aanvankelijk meetkunde-onderwijs’, Faraday 26 (1956) 14-18, aldaar 14-15.
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Binnen de ww was er dus de overtuiging, dat ondanks de niet hard te maken ‘nut-
tigheid’ van het logische systeem van de Euclidische meetkunde, deze toch haar
waarde had binnen het wiskundeonderwijs. Maar waar zat deze waarde in? 

Freudenthal had al regelmatig betoogd, dat hij weinig heil zag in het kale argu-
ment ‘vormende waarde’ waar het het rechtvaardigen van leerstof betrof, met name
met betrekking tot het meetkundeonderwijs.175 Toch was ook hij er in 1956 wel de-
gelijk van overtuigd dat meetkundeonderwijs meer zou kunnen bieden dan prakti-
sche kennis alleen. Die meerwaarde van de meetkunde lag volgens hem in het sa-
menkomen van de voor de leerling waarneembare werkelijkheid en de kracht van
het wiskundige systeem, door de overlapping van wiskunde met natuurwetenschap
die de meetkunde in zich heeft: 

Meetkunde is de wetenschap van de ruimte, waarin we leven, en het is een wonder-
baarlijk feit, dat we met gesloten ogen, door ons vernuft alleen, eigenschappen van
deze ruimte kunnen voorspellen. En dit wonderbaarlijke feit moet voor hen, die meet-
kunde leren, een wonderbaarlijke gewaarwording kunnen worden. Ik denk, dat we
heden zouden kunnen zeggen: meetkunde, als logisch systeem, is een middel – en wel-
licht het meest doeltreffende middel – om kinderen te doen voelen de macht van de
menselijke geest – dat is van hun eigen geest.176

Het gangbare meetkundeonderwijs echter, dat van begin af aan uitging van het lo-
gisch-deductieve systeem, deed volgens Freudenthal het tegenovergestelde: het
overtuigde kinderen eerder van hun eigen geestelijke minderwaardigheid.

Het doel van het inleidende meetkundeonderwijs op de middelbare school was
volgens hem het bereiken van “rijpheid voor het logische systeem”. Of deze ‘rijp-
heid’ overigens voor alle leerlingen te bereiken viel, was een tweede vraag. Het be-
reiken van deze rijpheid had volgens Freudenthal niets met de leeftijd van het kind
te maken, maar was betrouwbaar te testen aan de hand van de volgende punten: 

... ten eerste, het kind moet het feit van de samenhang der meetkundige waarheden zelf
hebben ontdekt, ten tweede moet het hebben begrepen, dat deze samenhang iets
dwingends is en ten derde moet het door dit besef in die mate zijn gegrepen, dat het
er naar verlangt, om de weg van het logische systeem te bewandelen.177

In zijn hier geschetste stappenplan was de invloed van de niveautheorie van Van
Hiele goed terug te vinden. Ook vertoont het grote overeenkomst met de door
Freudenthal geformuleerde doelstellingen van het cmlw-onderbouw-experiment
meetkunde.178
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175 Het meest sprekende voorbeeld is wel zijn bijdrage in de discussie met Ehrenfest; Ehrenfest-Afanas-
sjewa en Freudenthal, Kan het wiskunde-onderwijs tot de opvoeding van het denkvermogen bijdra-
gen?

176 Eenzelfde passage schreef Freudenthal ook in ‘Traditie en opvoeding’ en in ‘Tradition and education’;
Freudenthal, ‘Het aanvankelijk meetkunde-onderwijs’, Faraday 26 (1956) 14-18, aldaar 15; Freuden-
thal, ‘Traditie en opvoeding’, Rekenschap (3) (1957) 95-103; Freudenthal, ‘Tradition and education’,
The New Era in Home and School 37 (1956) 127-132.

177 Freudenthal, ‘Het aanvankelijk meetkunde-onderwijs’, Faraday 26 (1956) 14-18, aldaar 15.
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Dat Freudenthal de rol van de meetkunde in het wiskundeonderwijs van groot
belang achtte, bleek wel uit de volgende uitspraak. Hierin benadrukte hij de essen-
tiële rol die het inleidende meetkundeonderwijs vervulde bij het opleiden van ‘wis-
kundigen’, een rol die verder reikte dan een voorbereiding voor het (axiomatische)
meetkundeonderwijs alleen: 

There is an ever increasing need for people who can put into practice mathematics
with insight. It is a fact that good mathematical masters have always tried not only to
develop algorithmic abilities, but also intellectual insight. How this can be done, be-
comes a more and more urgent problem. Initiation into geometry is the first oppor-
tunity to confront the pupils with true mathematics. In many cases it will also be the
crossroads on which it is decided whether a pupil will like or dislike mathematics.179

8.6.2 Freudenthal over het aanvankelijk meetkundeonderwijs: passen en meten

In zijn artikelen en voordrachten over meetkunde uit de jaren vijftig en zestig
schreef Freudenthal voornamelijk over het belang van een goed doordachte inlei-
ding voor het meetkundeonderwijs in de eerste klassen van het vhmo. Dit kwam
vooral naar voren wanneer hij over de niveautheorie van Van Hiele schreef, die im-
mers in het werk van mevrouw Van Hiele over het aanvankelijk meetkundeonder-
wijs een praktische invulling had gekregen. Dat Freudenthal niets tegen het leren
van axiomatiek op de middelbare school had, raakte in zijn publicaties over het in-
leidende meetkundeonderwijs (en het belang van een praktisch, intuïtief karakter
daarvan) enigszins op de achtergrond. Maar zoals reeds gebleken, had Freudenthal
in zijn voordracht uit 1956 wel degelijk het logische systeem als essentieel onder-
deel van het meetkundeonderwijs voor ogen en was het voornamelijk de gangbare
weg er naar toe waarop hij kritiek uitte.180

Die kritiek kwam vooral naar voren in zijn enthousiaste beschrijvingen van de
minder gangbare initiatieven op dat gebied. Als groot voorstander van een intuïtie-
ve methode als inleiding voor het meetkundeonderwijs was Freudenthal (naast het
werk van de Van Hieles) erg enthousiast over Tatiana Ehrenfests Uebungensamm-
lung – zij het met de kanttekening dat deze nog nooit in de praktijk beproefd was –,
maar ook over Emma Castelnuovo’s meetkundecursus Geometria intuitiva, waar-
in net als in die van mevrouw Ehrenfest aansluiting gezocht werd bij de belevings-
wereld van het kind.181

256 “elke positieve actie begint met critiek”

178 E. Wijdeveld, ‘Omzien in verwondering. Ontstaan, werkwijze en effecten van de Commissie Moder-
nisering Leerplan Wiskunde en het Instituut Ontwikkeling Wiskunde Onderwijs (1960-1970)’, Eucli-
des 78 (2003) 218-225, aldaar 223. Zie ook de afgedrukte versie van de gelijknamige hkrwo-voor-
dracht, 25 mei 2002.

179 Freudenthal, ‘Preface of the editor,’ in: Hans Freudenthal, ed., Report on methods of initiation into ge-
ometry 5.

180 Freudenthal, ‘Het aanvankelijk meetkunde-onderwijs’, Faraday 26 (1956) 14-18, aldaar 15.
181 In ‘Initiation into Geometry’ noemde hij daarnaast ook het werk van Bos en Lepoeter, en het werk van

Van Albada; Freudenthal, ‘Initiation into Geometry’, The Mathematics Student 24 (1956) 83-97; E.
Castelnuovo, Geometria intuitiva (Firenze 1948, tweede herziene druk 1952); Freudenthal, ‘Het aan-
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In een inleidende meetkundecursus hechtte Freudenthal de meeste waarde aan
het bij de leerling opwekken van nieuwsgierigheid voor een tot de verbeelding spre-
kend probleem. Dit zou de leerling de drang geven, het probleem op te willen los-
sen. Dit was volgens Freudenthal het makkelijkst te bereiken door niet in het vlak,
maar in de drie-dimensionale ruimte te beginnen. Dat was minder abstract en zou
de leerling ook een betere kans geven zijn intuïtie en inlevingsvermogen te gebrui-
ken. Werken in de ruimte gaf de leerling letterlijk de mogelijkheid meetkunde te
‘beleven’, door te passen en te construeren. Over de voordelen van dit startpunt
schreef hij naar aanleiding van de werkboeken van de Van Hieles: 

It has been established by experience that nobody who has started geometry with
space, will meet any serious obstacles, when passing to stereometry in the systematic
course. [...] The notions of area and volume have been introduced neither by abstract
reasoning nor by bluntly appointing that the area is to be length-times-width, and the
volume length-times-width-times-height, but by fitting a number of things into one
thing – the only psychologically justified manner to introduce them.182

De enige intuïtieve manier om in het vlak met meetkunde te beginnen was volgens
Freudenthal door het zogenaamde betegelen van een oppervlak: hoe en waarom be-
dekken welke vormen (tegels) een oppervlak? 183 Ook deze invalshoek had het ‘pas-
sen en meten’ in zich, wat kinderen volgens hem erg zou aanspreken. Juist voor
deze leeftijd was “de motorische ondervinding van het ‘passen’ met zijn sterke mo-
torische apprehensie en motorische geheugen psychologisch belangrijk”.184

De grootste pedagogische deugd was volgens Freudenthal geduld te hebben: het
geduld om het moment af te wachten waarop het kind zélf naar het waarom van het
passen vraagt om de overstap naar het logische systeem te kunnen maken. 

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.185

De taak van de inleidende methode lag dan in de stimulering en ontwikkeling van
deze ‘rijping’ – het begeleiden van het leerproces. 
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vankelijk meetkunde-onderwijs’, Faraday 26 (1956) 14-18, aldaar 15-18.
182 Freudenthal, ‘Initiation into geometry’, The Mathematics Student 24 (1956) 83-97, aldaar 91-92.
183 Ibid., 87-93. Een goed voorbeeld van het werken met het concept ‘betegelen’ in het inleidende meet-

kundeonderwijs was te vinden in het werk van de Van Hieles, die het oorspronkelijk van Van Albada
afkomstige idee uitwerkten.

184 Freudenthal, ‘Het aanvankelijk meetkunde-onderwijs’, Faraday 26 (1956) 14-18, aldaar 16.

08 methode  18-04-2006  13:32  Pagina 257



8.6.3 Axiomatiseren in plaats van axiomatiek – maar niet in de meetkunde

In 1956 was voor Freudenthal het ervaren van de leerling van ‘de macht van de eigen
geest’ een voldoende reden voor het handhaven van het leren van axiomatiek in het
meetkundeonderwijs. Met de komst van New Math echter werd hij gestimuleerd
het onderwerp ‘leren axiomatiseren’ opnieuw onder de loep te nemen en kristalli-
seerden zijn ideeën hierover zich scherper uit. Leek hij in zijn voordracht van 1956
voor vanzelfsprekend aan te nemen dat kinderen in het meetkundeonderwijs uit-
eindelijk met het logische systeem van de Euclidische meetkunde kennismaakten
– zij het na een goed doordachte intuïtieve inleiding –, zes jaar later zag hij dit als
alles behalve vanzelfsprekend.

Dat axiomatiek onlosmakelijk verbonden was met vooral de moderne wiskunde
en dat het daarom op een of andere manier een plaats in het wiskundeonderwijs ver-
diende, stond voor Freudenthal (nog steeds) vast. En daarmee bedoelde hij niet het
aanbieden van een “klaargemaakt axiomastelsel [...], waarop dan deductief wordt ver-
der gebouwd”, maar het (leren) axiomatiseren.186 Van het leren axiomatiseren ging
volgens hem wél een zekere mate van vormende waarde uit. Juist met alle aandacht
voor (de axiomatiek in) de moderne wiskunde was volgens hem meer aandacht voor
die vormende waarde van het axiomatiseren noodzakelijk. Over de gangbare houding
waar het het leren axiomatiseren in het onderwijs betrof, schreef hij spottend: 

Es ist bedauerlich, daß in der Mannigfaltigkeit der Publikationen über Axiomatik auf
der Schule der bildende Wert des Axiomatisierens nicht einmal erwähnt wird. Es
scheint mir das ein Mangel an Vertrauen in die Mathematik und in die Persönlich-
keitsstruktur des Heranwachsenden: Mathematik als Aktivität bleibe dem erwachse-
nen Mathematiker reserviert, dem Manne, der alle Werkzeuge kennt und weiß, wie er
sich ihrer zu bedienen hat. Das Axiomatisieren überlasse man den Meistern. Die
Schüler haben Axiomatik zu lernen; der Meister weiß, welche ihnen angemessen ist.187

Langzamerhand liet Freudenthal het idee van leren axiomatiseren in de meetkunde
los, ook al zag hij nog steeds enkele voor de hand liggende redenen om dit toch te
handhaven. Een reden die vóór het leren van axiomatiek in de meetkunde zou kun-
nen pleiten, was dat juist in de meetkunde de binding van het logische stelsel met de
tastbare ervaring of voorstelling voor de leerling erg sterk en dus moeilijk los te la-
ten was. Daardoor zou het juist een extra goede oefening kunnen zijn.188 Maar een
dringend argument voor het handhaven van axiomatiek in de meetkunde vond
Freudenthal dit niet. Over de andere voordelen voor axiomatiek in het meetkun-
deonderwijs schreef hij: 
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185 Ibid., 16.
186 Hans Freudenthal, ‘Axiomatiek in het wiskunde-onderwijs bij het vhmo’, voordracht op de vakantie-

cursus van het mc, 1962 (ongepubliceerd) 4 pagina’s, aldaar 2; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr.
537.

187 Freudenthal, ‘Was ist Axiomatik, und welchen Bildungswert kann sie haben?’, Der Mathematikunter-
richt (1963) 5-29, aldaar 26.
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De meetkunde is een bijzonder geschikt gebied, om in het mathematisch ordenen van
een premathematische stof (ruimtelijke ervaringen) in te leiden; ook voor het telkens
weer ordenen op een hoger niveau van de mathematische ervaringen, die op een lager
niveau zijn opgedaan (opstellen van definities, herkennen van logische samenhangen)
is de meetkunde een vruchtbaar veld.189

Maar dit was uiteindelijk voor hem niet voldoende voor het handhaven van axio-
matiek als onderdeel van het meetkundeonderwijs. Freudenthal wees het leren
axiomatiseren in de meetkunde af, omdat er volgens hem geen voor het onderwijs
geschikte moderne axiomatiek voor handen was: 

Axiomatiseren is echter moeilijker dan dit “lokaal ordenen”. Het is een “globaal or-
denen”, dat ruim overzicht over het te axiomatiseren gebied veronderstelt. Meetkun-
dige axiomatiek op school is alleen dan mogelijk, wanneer de leerling in het heruitvin-
dende lokale ordenen dit overzicht heeft verkregen. Bovendien moet het beoogde
axiomatische systeem zo eenvoudig zijn, dat geleide heruitvinding van het systeem
denkbaar is. De van diverse kanten voorgestelde axiomatieken voor de meetkunde
zijn zo gecompliceerd, dat slechts een geoefend wiskundige de zin van de diverse axio-
ma’s kan vatten. De vraag ‘Axiomatiek van de meetkunde in het v.h.m.o.?’ moet der-
halve om practisch redenen met “neen” worden beantwoord.190

Dit sloot volgens Freudenthal het invoeren van axiomatieken op andere gebieden
in het onderwijs (zoals maat en algebraïsche structuren) niet uit, zolang bij het zoe-
ken naar een alternatief de stelregel “de leerling lere niet een axiomatiek, maar het
axiomatiseren” maar in het oog gehouden werd.191

Dat axiomatiek op zich geen goede richtlijn was bij het invullen van wiskundeon-
derwijs betoogde Freudenthal in zijn artikel ‘Bemerkungen zur axiomatischen Me-
thode im Unterricht’.192 De spelregels van de opbouw van het onderwijs moesten
volgens Freudenthal namelijk ook door de leerling aan te voelen zijn. Het argument
dat axiomatiek voor ‘absolute eerlijkheid’ zou staan ging ook niet op volgens hem:
ook in de axiomatiek was de mate van striktheid en formalisering altijd een kwestie
van afspraken.193 Dit erkennen was juist voor het wiskundeonderwijs – en met
name het meetkundeonderwijs – van groot belang: 
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188 Ibid.
189 Hans Freudenthal, ‘Axiomatiek in het wiskunde-onderwijs bij het bij het vhmo’ voordracht op de va-

kantiecursus van het mc, 1962 (ongepubliceerd) 4 pagina’s, aldaar 3; ranh, Hans Freudenthal Papers,
inv.nr. 537.

190 Ibid.
191 Ibid., 4.
192 Hans Freudenthal, ‘Bemerkungen zur axiomatischen Methoden im Unterricht’, Der Mathematikun-

terricht (Stuttgart 1966) 61-65. Dit is een samenvatting van de discussie volgend op Freudenthals voor-
dracht ‘Was ist axiomatik ...’ die hij hield op het icmi-Seminar in Aarhus in 1960.

193 Hij kreeg met dit standpunt bijval van Streefkerk die in 1964 naar Freudenthals uitspraken over axioma-
tiek in het onderwijs verwees; H. Streefkerk, ‘Problemen rondom de vernieuwing van het wiskunde-on-
derwijs’, in: Stemmen uit de praktijk. Vernieuwing van het wiskundeonderwijs. Inleidingen en verslagen
van de conferentie wiskunde, georganiseerd door de afdeling v.h.m.o. van het Christelijk Paedagogisch
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Much harm has been done in mathematics education by people who have not noticed
that there are no absolute standards of rigour and formalization in mathematics, and
who reject any standard lower than their own as bogus and any higher one as high-
brow. Every level in the learning process asks for corresponding levels of rigour and
formalization, but traditional teaching tends to move on one level of rigour and for-
malization from the start of teaching to the end. In actual teaching this means too high
a level to start with and too low a one to finish. In geometry Euclidean rigour in the
beginning prevents teaching, at the end it blocks modern rigour. An early formaliza-
tion of the language operated on in geometry prevents the urgent formalization of the
operating language which is still on a shamefully low level all over the world where
geometry is taught.194

Zolang het niveau waarop de leerling zich bevond (en de daarbij horende mate van
exactheid) maar als uitgangspunt genomen zou worden, had Freudenthal dan ook
niets tegen de invoering van moderne meetkunde in het wiskundeonderwijs; zelfs
niet als deze meetkunde op het begrip ‘groep’ gegrond zou zijn, iets wat nota bene
helemaal in de New Math-trend paste: 

Das besagt [...] nicht, daß ich moderne Geometrie für die Schule in den Schornstein
schreibe. Ganz im Gegenteil. Geometrie, und dann vom Anfang bis zum Ende vom
Gruppenbegriff durchsetzt, gehört auf die Schule, und ich bin davon überzeugt, daß
man mehr und bessere Geometrie unterrichten kann, wenn man seinem eignen Ge-
wissen für mathematische Strenge folgt, als wenn man sich seine Gewissensbiße vom
stirnrunzelnden Axiomatiker vorschreiben läßt.195

8.6.4 Moderne meetkunde in het onderwijs volgens Freudenthal

Meetkunde waarin van begin tot eind met het wiskundige begrip groep gewerkt
werd – zo zag Freudenthal een gemoderniseerd meetkundeonderwijs. Wel natuur-
lijk met de kanttekening, dat de mate van exactheid en de bijbehorende taal zou pas-
sen bij het niveau waarop de leerling zich bevond. Hij pleitte dus eigenlijk voor een
meetkunde die globaal gesproken op Kleins Erlanger Programm gebaseerd was,
iets dat ook voor het nieuwe leerplan min of meer gold.

Op het eerste gezicht weken Freudenthals denkbeelden dus helemaal niet zo ver
af van de toenmalige moderniseringstendensen. In de plannen voor het leerplan-
1968 werden weliswaar spiegeling, translatie en rotatie als uitgangspunt genomen,
maar ook hier stond Freudenthal niet negatief tegenover. Wel zag hij voor het ge-
bruik van translaties in het meetkundeonderwijs alleen maar een mogelijkheid als
er van het twee-dimensionale rooster uitgegaan werd: “the most (perhaps the only)
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Studiecentrum (werkgroep wiskunde) op 6 en 7 maart 1964 (Den Haag 1964) 7-19, aldaar 18.
194 Freudenthal, ‘Logical analysis and critical survey’ 32. In iets andere bewoording roerde hij dit onder-

werp ook aan in zijn lezing op het internationale colloquium ‘Modern curricula in secondary mathe-
matical education’, gehouden van 19-23 december 1964 te Utrecht.

195 Freudenthal, ‘Was ist Axiomatik, und welchen Bildungswert kann sie haben?’, Der Mathematikunter-
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natural infinite figure”, zoals dat dan ook in het leerplan-1968 voorgesteld werd.196

Het liefst zou hij overigens zien dat ‘symmetrie’ en dus spiegeling als uitgangspunt
genomen zouden worden: 

Symmetries are more interesting than translations and rotations. To a young child
congruent figures are the same. It will not hit upon the idea that something has hap-
pened if a figure is carried to another place. To an unsophisticated mind movement is
not a transformation. In this regard rotation is somewhat better than translation. If a
cube is translated, nothing has happened; if it is turned and put upon an edge or a cor-
ner, something has been changed. But mirror reflection gives the strongest feeling of
an important event. Symmetry as a transformation is more attractive, more abundant,
and more problematic than translation and rotation.197

Freudenthals uitspraken weken pas af van de gangbare opvattingen wanneer het
ging om de houding ten opzichte van de leerstof en het daarmee samenhangende
uiteindelijke doel van het (meetkunde)onderwijs. Al jaren was Freudenthal fel ge-
kant tegen het opleggen van de axiomatiek van de Euclidische meetkunde aan leer-
lingen. Nu Euclidische meetkunde met de komst van New Math uit het leerplan
leek te verdwijnen, was hij er bedacht op dat deze niet klakkeloos door een andere
– modernere – axiomatiek vervangen zou worden. Dit zou in zijn ogen namelijk
geen enkele verbetering garanderen en finaal voorbijgaan aan wat hij als enige lei-
draad bij de invulling van het wiskundeonderwijs zag: wiskunde leren bedrijven.
Dit hield volgens hem voor de leerling in: leren organiseren, en uiteindelijk ook le-
ren axiomatiseren. De vanzelfsprekendheid waarmee de axiomatiek tot nu toe en-
kel in de meetkunde aan de orde kwam, was volgens hem ongegrond. Wat telde,
was niet het in concrete kennis te meten resultaat – zoals bijvoorbeeld kennis van
de Euclidische meetkunde –, maar de manier waarop wiskunde door de leerling ge-
leerd was.

Freudenthals houding in de discussie omtrent de modernisering van het meet-
kundeonderwijs leek af en toe tegenstrijdig. Dit kwam enerzijds door de omslag die
hij doormaakte in zijn houding ten opzichte van de axiomatiek in de meetkunde.
Zag hij in 1956 hiervoor nog een plaats in het meetkundeonderwijs, in 1962 zag hij
axiomatiek en axiomatiseren liever in een ander onderdeel van de wiskunde onder-
wezen worden.

Anderszijds werd de – in dit geval schijnbare – tegenstrijdigheid in zijn houding
vooral veroorzaakt wanneer hij de ene keer een weinig afwijkende houding leek aan
te nemen – zoals wanneer hij zich uitsprak vóór moderne meetkunde in het onder-
wijs en voor het onderwijzen van (een) axiomatiek in het algemeen –, en een vol-
gende keer van leer trok tegen de in New Math (hoofdzakelijk in het buitenland)
voorgestelde moderne axiomatieken in het meetkundeonderwijs. Deze tegenstrij-
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richt (1963) 5-29, aldaar 28. 
196 Freudenthal, ‘Report on a comparative study of methods of initiation into geometry’, Euclides 34

(1957) 289-306, aldaar 299.
197 Ibid. Goede voorbeelden van hoe dit te realiseren waren volgens Freudenthal te vinden in het werk van
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digheid verdween echter met de nuancering die hij altijd bij dergelijke uitspraken
aanbracht: niet de staat van de wiskunde als wetenschap, maar hetgeen het beste
paste bij het te bereiken onderwijsdoel was voor hem van doorslaggevend belang.
Moderne meetkunde was daarbij prima in te passen in het onderwijs, maar dan wel
zo, dat ze paste bij het niveau van de leerling – waar het de belevingswereld, het
leer-niveau en de strengheid betrof – en zo, dat ze het uiteindelijke doel – het leren
bedrijven van wiskunde – zou dienen.

8.7 Logica

Een bijna onvermijdelijk onderwerp uit het wiskundeonderwijs in deze tijd was lo-
gica. Onvermijdelijk, omdat de moderne wiskunde nu eenmaal verweven was met
de opbouw vanuit het begrip ‘verzamelingen’ en de daarbij horende logica. Voor
Freudenthal kwam daar nog bij dat door zijn bijzondere belangstelling voor het
meetkundeonderwijs het traditioneel daarbij horende logische stelsel geregeld in
zijn voordrachten en publicaties aan de orde kwam.

Ook was zijn enthousiasme voor de niveautheorie van de Van Hieles voor hem
meermalen een reden om aandacht te besteden aan logica in het vhmo – zij het in
die context niet voor de leerling, maar als didactische hulp voor de leraar. Vanuit dit
laatste oogpunt moet het verschijnen van zijn boek Exacte logica van 1961 bezien
worden.198 Dit werk – dat in dezelfde reeks als zijn boek Waarschijnlijkheid en Sta-
tistiek bij de Volksuniversiteitsbibliotheek verscheen – schreef Freudenthal op
eigen initiatief en zou eind jaren zestig door de cmlw aan de cursisten van de her-
scholingscursussen voorgeschreven worden.

8.7.1 Exacte logica

In zijn voorwoord noemde Freudenthal zijn beweegredenen voor het schrijven van
dit boek. Allereerst waren er de nieuwste ontwikkelingen binnen de wiskunde die
de “aloude formele logica tot een exacte wetenschap” hebben “herschapen”. Voor-
al in de logisch-linguïstische hoek van het taalonderzoek zag Freudenthal een be-
langrijke rol weggelegd voor de mathematische methode. Daarnaast was er het ver-
ouderde wiskundeonderwijs van het vhmo: 

Hetgeen het meest verouderd is in onze vhmo-wiskunde, is niet het wàt, maar het
hòè, de formalisering en de verwoording. Ons wiskunde-onderwijs heeft behoefte aan
exacte logica, niet als nieuw onderwijsvak, maar als achtergrond, en wie in dit onder-
wijs werkzaam is, moet in staat zijn, die achtergrond te verkennen – niet alleen terwil-
le van de wiskunde, maar evenzeer terwille van de didactiek van het vak. Bij didactisch
onderzoek, juist in ons land, is gebleken, dat de logische structuur van het leerproces
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Van Albada en dat van de Van Hieles.
198 Correspondentie Freudenthal met Erven F. Bohn NV; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 29;
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beheerst wordt door de voor de logica en linguistiek fundamentele relatie van systeem
en meta-systeem.199

Het was duidelijk dat Freudenthal met “didactisch onderzoek, juist in ons land”
naar het werk van de Van Hieles verwees, zoals hij ook in een vergelijkbare context
naar dit werk zou verwijzen in diverse latere artikelen wanneer hij het over het nut
van de logica voor het onderwijs had.200

Net als zijn eerdere boek Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek was ook
Exacte logica in eerste instantie bedoeld voor de (bijscholende) wiskundeleraar. De
toon en opzet waren vergelijkbaar met het statistiekboek: op verhalende toon werd
de lezer via ‘Verzamelingen en afbeeldingen’, ‘Proposities’, ‘Subject-predicaat’ en
‘Formele logica’ door de theorie geleid. Het boek sloot af met een hoofdstuk over
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Hans Freudenthal, Exacte logica (Haarlem 1961).
199 Freudenthal, Exacte logica V.
200 Freudenthal, ‘Logica als methode en als onderwerp’, Euclides 35 (1960) 241-255, aldaar 255; Freuden-

thal, ‘Logik als Gegenstand und als Methode’, Der Mathematikunterricht 13 (1967) 7-22; Freudenthal,
‘Logical analysis and critical survey’ 20-41, aldaar 25-26; Freudenthal, ‘Enseignement des mathémati-

Omslag van Freudenthals
Exacte logica (1961).
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‘Taal en meta-taal’, dat Freudenthal naar eigen zeggen in tegenstelling tot de ande-
re hoofdstukken algemeen had gehouden en “met de Franse slag” had geschre-
ven.201 Alle hoofdstukken waren doorspekt met vraagstukken, waarvan achterin
alle antwoorden gegeven werden. Ook gaf Freudenthal geregeld, zij het zeer be-
knopt, wat geschiedkundige achtergronden van de besproken theorieën.

In het hoofdstuk ‘Formele logica’ kreeg de lezer een korte maar duidelijke inlei-
ding in de axiomatische methode en werd deze methode vervolgens toegepast op
het rekenen met proposities, om uiteindelijk tot de axiomatiek van de subject-pre-
dicaat-taal te komen. Het hoofdstuk eindigde met de aankondiging van de onvolle-
digheidsstelling van Gödel. Met een schets van het bewijs van die stelling sloot
Freudenthal het hoofdstuk ‘Taal en meta-taal’ af. 

Ook al was het boek beknopt, veelomvattend en op sommige punten best lastig,
de toonzetting en het tempo waren voor een wiskundig geschoolde redelijk te vol-
gen. Bij de introductie van de opbouw van een axiomatisch stelsel had Freudenthal
zijn eigen stelregel – “de leerling moet de noodzaak van het ordenen voelen en lé-
ren axiomatiseren” – duidelijk niet van toepassing geacht voor zijn (waarschijnlijk
al wiskundig genoeg geachte) lezerspubliek: alles werd voorgedaan en de lezer werd
aan de hand langs de diverse stadia van het betoog meegetroond.

Toch had Freudenthal het gevoel de lezer wel tegemoet te zijn gekomen door
naast de onmisbare mathematische context van de exacte logica ook veel voorbeel-
den uit de omgangstaal te gebruiken, die volgens hem “tot nu toe in dit soort boe-
ken niet of nauwelijks te vinden” waren.202 Een voorbeeld van het gebruik van de
omgangstaal waren de volgende opgaven aan de hand waarvan de lezer het gebruik
van logische symbolen (met name de kwantoren ∧ en ∨ ) kon oefenen: 

Maak gebruik van de afkortingen
Z(x,t): ik zie het ding x op het tijdstip t,
P(x,t): ik pak het ding x op het tijdstip t,
t’ < t: het tijdstip t’ is eerder dan het tijdstip t
en schrijf symbolisch neer:
22. Ik zie altijd iets.
23. Soms zie ik niets.
[...]
39. Als ik eens een keer een ding gelijktijdig heb gezien èn gepakt, dan doe ik het la-
ter na elkaar of in het geheel niet.203

Veel meer dan het puzzelelement hielden deze oefeningen ‘in de omgangstaal’ niet
in. De ook aanwezige andere, meer op algebra en op analyse gerichte voorbeelden
van het gebruik van logica, droegen voor de lezer waarschijnlijk meer bij aan de
ontwikkeling van begrip en toepasbare kennis.
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ques modernes ou enseignement moderne des mathématiques?’ 28-44, aldaar 30-31.
201 Freudenthal, Exacte logica VI.
202 Ibid., VI.
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8.7.2 De toepassing van moderne logica in het onderwijs

Aan het gebruik van logica in het onderwijs ging Freudenthal, afgezien van de opmer-
kingen in het voorwoord, in zijn boek Exacte logica volledig voorbij. In een voor-
dracht uit diezelfde tijd besteedde hij hieraan wel aandacht.204 Hierin liet hij zien, hoe
logica alleen in het meetkundeonderwijs expliciet aan de orde kwam en in de algebra
– hoewel daar net zo goed aanwezig – een ondergeschoven onderwerp bleef: 

Hoe moeten we deze band tussen meetkunde en logica verklaren? Blijkbaar als uit-
vloeisel van de mening, dat het in de meetkunde niet, maar in de algebra wel zonder
logica gaat. In de algebra wordt de leerling van een goed werkend systeem van regels
voorzien, om gegeven uitdrukkingen te vervormen met als doel een precies te voor-
spellen resultaat. In de meetkunde beschikken we niet over een even betrouwbaar sys-
teem van schema’s. Het is wel kenmerkend, dat voetangels in de algebra (denkt u maar
aan het vermenigvuldigen van vergelijkingen met 0 en van ongelijkheden met negatie-
ve getallen) niet uit de weg worden geruimd door een logische analyse, maar dat zij
door nieuwe regels plegen te worden geblokkeerd.205

Dit op ‘schema’s’ gebaseerde algebraonderwijs werkte volgens Freudenthal door
tot in de notatie: 

Het woord ‘algebra’ zou in de schoolpraktijk kunnen worden vertaald als “aanwijzin-
gen voor het invullen van schema’s – laten we het nog iets krasser zeggen – van voor-
gedrukte formulieren”. De voorgedrukte tekst staat in het geheugen van de leerling
gegrift, die zich ertoe beperkt, neer te schrijven, wat bij het invullen tussen de gedruk-
te tekst in komt te staan. [...] Ik bewonder dan ook elk jaar bij het nazien van het
schriftelijk eindexamenwerk de scherpzinnige leraar, die weet, welk voorgedrukt for-
mulier de leerling net aan het invullen was. Want dat is de vloek der algebra: dat er ver-
schillende soorten voorgedrukte formulieren bestaan, en dat de verstandhouding er-
onder lijdt, als de een meent, dat het over kinderbijslag ging, terwijl de ander aan een
girobiljet dacht.206

Hiervoor was volgens Freudenthal maar één remedie: de leerling laten opschrijven
wat hij precies bedoelde. En daarvoor zou dan het meest voor de hand liggende
middel gebruikt moeten worden: de logische symboliek. “Met de grootste klem”
pleitte hij vervolgens voor de systematische toepassing hiervan op school. Ook het
gebruik van de kwantoren ∧ en ∨ moest daarbij aangeleerd worden.207 Ter illustra-
tie gaf Freudenthal vervolgens de al eerder beschreven voorbeelden in de trant van
‘als ik iets zie, pak ik het meteen’, om direct te vervolgen:208
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203 Ibid., 56-57.
204 Voordracht voor de weekendconferentie van de Wiskunde Werkgroep van de wvo, november 1959, in

1961 verschenen in Euclides; Freudenthal, ‘Logica als methode en als onderwerp’, Euclides 35 (1960)
241-255.

205 Ibid., 244.
206 Ibid., 249.
207 ∧ en ∨ worden tegenwoordig vaak geschreven als respectievelijk (‘voor alle’) en ∃ (‘er bestaat een’).
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Misschien zult u zeggen: wat hebben deze uitgekookte voorbeelden met ons wiskun-
deonderwijs te maken? Ik zal u het antwoord niet schuldig blijven. Stapelingen van
kwantoren “er is” en “alle” zijn de schrik van de jongelui, die de schoolbanken voor
de collegebanken verwisselen. [...] Hoe komt het, dat de schoolwiskunde zulke stape-
lingen van kwantoren kan vermijden? Deze vraag stelde ik me enkele jaren. Het ant-
woord heeft mij buitengewoon verrast. Wat bleek? Dat ook de schoolwiskunde zul-
ke gevaarlijke kwantoren-torens kent, en nog wel in de algebra, die logisch simpeler
heet te zijn dan de meetkunde.209

Dat de aankomende studenten toch zo’n moeite met de kwantoren hadden, had
volgens Freudenthal te maken met de manier waaróp de kwantoren in het algebra-
onderwijs gebruikt werden. Als voorbeeld van dergelijk gebruik van kwantoren in
het wiskundeonderwijs gaf Freudenthal de volgende opgave: 

a. Aan welke voorwaarden moeten a en b voldoen, als 
–x2 + ax + a + b

voor elke waarde van x negatief is? 
b. Aan welke voorwaarde moet b voldoen, opdat er waarden van a zullen zijn die aan
de gevonden voorwaarde voldoen? 

Symbolisch: 
?b ∨ a ∧ x (–x2 + ax + a + b < 0).

[...] De gevaarlijke kwantoren in deze voorbeelden zijn leeuwen zonder tanden. Van
de kwantor ∧ x in ∧ x (–x2 + ax + a + b < 0) zijn de tanden getrokken met behulp van de
discriminant. De leerling weet machinaal dat bovenstaande uitdrukking gelijkwaardig
is met a2 + 4(a+b) < 0, en hiermee is het vraagstuk gereduceerd tot 

?b ∨ a (a2 + 4(a+b) < 0).
Maar de volgende kwantor, ∨ a, is al even seniel. De discriminant reduceert het pro-
bleem tot 

?b (16 – 16b > 0),
en nu heeft de kandidaat de eerste kans om te stranden, want na het trainen op kwa-
dratische en gebroken ongelijkheden kun je er zeker van zijn, dat hij niet weet, wat hij
met een lineaire ongelijkheid moet doen.210

Het verschil met het universitair wiskundeonderwijs was, dat de “kwantorento-
rens” in de wiskundeopgaven op het vhmo door de leerling direct geëlimineerd
konden worden door het gebruik van kant en klare algorithmen. Op die manier was
de oefenwaarde van het leren gebruiken van kwantoren natuurlijk nihil. De niet-al-
gorithmische kwantoren – diegene die in de definities verstopt zaten – bleven bui-
ten het gezichtsveld van de leerling.

Dit oefenen met enkel algorithmische kwantoren hield volgens Freudenthal het
gevaar van “trainen op logische schijndiepte” in en blokkeerde het begrip voor ech-
te kwantoren. Dit gevaar was niet alleen aanwezig voor de leerling, maar ook voor
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208 Freudenthal, ‘Logica als methode en als onderwerp’ 251.
209 Ibid., 252.
210 Ibid., 252-253. Freudenthal haalde zijn voorbeeld uit de verzameling ‘250 opgaven’, die in Euclides 32
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de leraar, “en dat is misschien erger, want bij een jeugdige leerling staan de kansen
beter, om zich aan die blokkade te ontworstelen”.

Naast het correct leren gebruiken van kwantoren, had Freudenthal ook uitge-
sproken ideeën over de te gebruiken (functie)notatie. Traditionele schrijfwijzen zo-
als f(x), y=f(x) of F(x,y)=0 bleken volgens hem in de moderne wiskunde niet te vol-
doen. Problemen ontstonden zodra er sprake was van een verzameling A van func-
ties en het tot die verzameling behoren van een bepaalde functie aangegeven moest
worden. Om dit eenduidig en correct te kunnen weergeven stelde Freudenthal naar
aanleiding van een discussie over functienotaties in Euclides de volgende functieno-
tatie voor, hier voor de functie op het interval (3,4]: 

ϒ3<x≤ 4 (x2 – 3x + 2)

Maar ook hier hield Freudenthal een slag om de arm als het ging om een eventuele
invoering ervan op school: 

Tenslotte, hoort deze of een dergelijke functie-notatie op de school thuis? Het ant-
woord is ja, indien de behoefte eraan zich voordoet. Of dit het geval is, zal van het
programma en van zijn uitwerking afhangen.211

Wederom is hier Freudenthals standpunt ten aanzien van vernieuwingen te herken-
nen: invoering van moderne elementen had voor hem alleen waarde wanneer deze
in dienst van het onderwijs stonden, nooit als vernieuwing op zich. Daarnaast ging
het er niet om de concrete hoeveelheid wiskunde die de leerling op school geleerd
had, maar ging het erom dát hetgeen hij geleerd had ook daadwerkelijk wiskunde
was en niet slechts een verzameling domweg aangeleerde en daardoor nutteloze
trucjes. Hij verwoordde zijn standpunt in het artikel ‘Logica als methode en als on-
derwerp’ als volgt: 

Ik heb tijdens deze lezing ervoor gepleit, dat symbolisch logische methoden door de
leerling – ik zeg niet zoveel mogelijk, maar zoveel noodzakelijk – worden toegepast.
Dit betekent uiteraard niet, dat de logica als leerstof haar intrede in de schoolwiskun-
de doet. Ik sta over het algemeen sceptisch tegenover nieuwe onderwerpen, en in ’t
bijzonder lijkt mij logica als leerstof op zijn minst prematuur. Bij het woord “metho-
de” in de titel van deze lezing heb ik echter niet zozeer de leerling voor ogen gehad,
die zich bij het neerschrijven van zijn werk van logische symbolen bedient, maar veel-
eer de leraar die met modern logische methoden de leerstof en zijn vorm benadert en
zijn eigen methodiek analyseert.212

En dan is Freudenthal weer terug bij zijn stokpaardje: moderne wiskunde, en dan
in dit geval de logica, was in de de eerste plaats nuttig als hulpmiddel voor de leraar
bij het analyseren van de leerstof en het bijbehorende leerproces, om zo te komen
tot een goed doordachte didactiek en methodiek. Dus niet alleen moest de leraar
boven de te onderwijzen stof staan, maar ook boven de logische vorm van die stof:
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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 worden [sic] be-
paald, maar om, naar het voorbeeld van de van Hieles, de niveau’s [sic]van inzicht te
herkennen èn hun onderlinge relatie, die volstrekt logisch van aard is.213

En daarmee legde hij wederom de parallel tussen het reflecteren vanaf een hoger
(begrips)niveau op een lager (begrips)niveau en in de moderne wiskunde een zo
prominente plaats innemende logica van theorie en meta-theorie.

8.8 Freudenthal en New Math: conclusie

8.8.1 Een eenzame tegenstander van New Math? 

Hoe New Math zou gaan uitwerken, en welke, gewenste maar ook ongewenste,
consequenties het voor de uitwerking van het wiskundeleerplan uiteindelijk met
zich mee zou brengen, was in de periode 1957-1966 nog voor niemand te overzien.
Het is dan ook weinig zinvol om al in deze periode van kampen ‘voor’ en ‘tegen’
deze stroming te spreken. In de eerste jaren leek de New Math-vernieuwingsten-
dens in Nederland niet veel meer dan de zoveelste poging tot herziening van een
weerbarstig en hoofdzakelijk door traditie bepaald leerplan.

Deze keer was de inzet echter hoger: er moest een leerplan ontworpen worden
dat niet alleen vernieuwend was, maar ook voldeed aan de nieuwe onderwijsstruc-
tuur onder de Mammoetwet. Aangezien dit niet slechts een aanpassing van het be-
staande leerplan betekende (zoals bij de leerplanherziening van 1958), maar een
werkelijk drastische verandering, maakte dit het makkelijker relatief veel van het
oude leerplan los te laten. Zo verdween de Euclidische meetkunde en daarmee het
leren van de bijbehorende logisch-deductieve opbouw. Een intuïtieve inleiding in
de meetkunde – decennia lang een discussiepunt – werd nu gemeengoed. Tegelij-
kertijd bood de leerplanherziening ruimte voor de invoering van nieuwe, moderne
wiskunde(taal) in het wiskundeonderwijs. 

Freudenthal schilderde zichzelf in zijn Schrijf dat op, Hans herhaaldelijk met ge-
paste trots af als de eenzame tegenstander van New Math: een indertijd door niemand
serieus genomen, “enfant terrible”. In het voorgaande komt toch een genuanceerder
beeld naar voren. Zijn echt felle kritiek op New Math-initiatieven gold voornamelijk
buitenlandse tendensen. Van een Bourbakiaanse opbouw van de schoolwiskunde zo-
als die bijvoorbeeld in België tot stand kwam, was in Nederland nooit sprake.
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212 Hans Freudenthal, ‘Logica als methode en als onderwerp’ 255.
213 Ibid., 255. Eenzelfde gedachtegang volgde Freudenthal in zijn artikel ‘Logical analysis and critical sur-

vey’ uit 1962 en ook in ‘Enseignement des mathématiques modernes ou enseigement modernes des
mathématiques?’ uit 1963; Freudenthal, ‘Logical analysis and critical survey’ 25-26; Freudenthal, ‘En-
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Wat er in Nederland wél van de grond kwam, gebeurde met steun en medewer-
king van Freudenthal. Het duidelijkst kwam dit naar voren in zijn enthousiasme
over het werk binnen de cmlw. Eind jaren zestig had Freudenthal nog alle hoop dat
het door de cmlw ontworpen leerplan goed uit zou pakken. In een interview in HP
Magazine zei hij: 

De leraren zijn hier de eerste jaren verschrikkelijk aan het schrikken gemaakt met alle
nieuwe begrippen die zouden worden ingevoerd. [...] Maar het nieuwe leerplan is in
feite maar een zeer gematigde vernieuwing. Voor leraren die de cursussen hebben ge-
volgd, is het niet zo’n probleem. Ze moeten het met vallen en opstaan leren, maar ik
heb de indruk, dat het betrekkelijk goed gaat.214

Toch schreef Freudenthal midden jaren tachtig over de uitwerking van het nieuwe
leerplan: 

Het nieuwe bleek praktisch van begin af aan mis. Heel duidelijk was dat in de boven-
bouw, maar je mocht het niet hardop zeggen om de lerarengemeenschap niet node-
loos ongerust te maken. Wat aan de bovenbouw schortte, is nu, drie lustra later, ten
dele gerepareerd.215

Met de zinsnede “praktisch van begin af aan” zal hij waarschijnlijk begin jaren ze-
ventig bedoeld hebben, toen het pas echt duidelijk werd, hoe het leerplan en de
nieuwe onderwijsstructuur onder de Mammoetwet in de praktijk uitwerkte. Eind
jaren zestig was Freudenthals optimisme ten aanzien van een positieve uitwerking
van het nieuwe leerplan in ieder geval nog volop aanwezig.

Ook het beeld van de eenzame tegenstander, die door niemand (nog) serieus ge-
nomen werd, ging in deze periode voor Freudenthal niet op. Hij speelde wel degelijk
een rol in eigenlijk alle commissies en instellingen die iets binnen de op handen zijn-
de vernieuwingen in te brengen hadden: de nocw, de cmlw en ook op internationaal
niveau in de icmi. Ook in Euclides was hij als lid van de redactie (sinds 1956) met zijn
publicaties nauwelijks “een vreemde eend in de bijt” te noemen.216 En waar Freuden-
thal in de jaren vijftig nog als boegbeeld van de Wiskunde Werkgroep fungeerde, was
er van zijn betrokkenheid en identificatie met de steeds verder op de achtergrond fi-
gurerende ‘vernieuwers’ in de jaren zestig nauwelijks meer iets te merken.

Wat was er aan de hand? Waarom liet Freudenthal zich schijnbaar met de grote
stroom meevoeren? Ging dit ten koste van zijn idealen? Was hij niet alert genoeg?
Of was het een kwestie van ‘met alle winden’ – en dan vooral de invloedrijkste –
meewaaien? 
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seignement des mathématiques modernes ou enseignement moderne des mathématiques?’ 30-31.
214 Freudenthal in het interview: Bert Vuysje, ‘De wiskundeles verandert: 3+2=1’, HP Magazine (24 de-

cember 1969 – 6 januari 1970); ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1847.
215 Freudenthal, Schrijf dat op, Hans 351.
216 Freudenthals publicaties in de periode 1956-1966 in Euclides: Freudenthal, ‘Report on a comparative

study of methods of initiation into geometry’, Euclides 34 (1957) 289-306; Freudenthal, ‘Logica als me-
thode en als onderwerp’, Euclides 35 (1960) 241-255; Freudenthal, ‘Functies en functie-notaties’, Eu-
clides 41 (1966) 299-304; Freudenthal, ‘Modernisering Leerplan Wiskunde. Antwoord aan Prof. De
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8.8.2 Meewerken om bij te sturen

Inderdaad leek Freudenthal bewust te kiezen voor die partijen, die ook daadwerke-
lijk iets in te brengen hadden op het gebied van de aankomende vernieuwingen. Zo
verklaarde hij ook zelf zijn actieve rol in bijvoorbeeld de nocw en icmi. Enerzijds
was dit een tactische zet, alle kansen aan te grijpen zich in díe commissies te bewe-
gen waar ook daadwerkelijk invloed uitgeoefend kon worden op de gang van za-
ken. Dit paste dan ook in zijn motto liever mee te werken – ook wanneer hij het niet
altijd met werkwijze en ideeën eens was – om onderweg bij te kunnen sturen, dan
slechts ‘tegen’ te zijn en zich afzijdig te houden, of actief te blijven in een groep
wiens rol uitgespeeld was.

Anderzijds ging deze omwenteling in zijn belangstelling voor een deel ook on-
bewust: door zijn verblijf in de Verenigde Staten en zijn rectoraat was hij gedwon-
gen meer afstand te nemen, ook van bijvoorbeeld de Wiskunde Werkgroep. Hier-
door kwamen ook meer van zijn andere werkzaamheden naar voren, zoals naast
zijn zuiver wiskundig werk het schrijven van zijn boek Lincos. Daar kwam nog bij
dat Freudenthal bijna alle uitnodigingen aannam die op zijn pad kwamen, vooral
wanneer deze het wiskundeonderwijs betroffen. Aan die (vele!) uitnodigingen lag
natuurlijk de status ten grondslag, die hij in de loop der jaren als ‘wiskundeonder-
wijs-man’ had verkregen. De uitnodiging voor deelname aan een commissie als de
cmlw vloeide daar logischerwijs uit voort. Een buitenbeentje, zoals hij zichzelf in
Schrijf dat op, Hans presenteerde, was hij zeker niet meer.

Maar om hem naar aanleiding van zijn acties in het veld als voorstander van New
Math te bestempelen gaat weer te ver, nog afgezien van het eerder geconstateerde feit
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Freudenthal poseert (nu nog
met pijp!) voor de fotograaf
van de krant Het Centrum
(1963).
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dat een dergelijke conclusie voor deze periode niet aan de orde was. Leek hij soms
(bijvoorbeeld met zijn ideeën voor het meetkundeonderwijs) een voorstander van
New Math-ideeën, hij voegde altijd de voor hem typerende en essentiële nuance toe,
waarbij het leren bedrijven van wiskunde boven het leren van wiskunde an sich stond.

Bovenal moet gezegd dat Freudenthal in geen enkele commissie waarin hij actief
was, zich een laissez-faire-houding permitteerde waar het ging om het bereiken en
verkondigen van zijn eigen idealen. In welk gezelschap hij zich ook bevond, hij
probeerde zijn eigen visie en ideeën op tafel – en belangrijker nog: op de agenda –
te krijgen. Onvermoeibaar bleef hij hameren op wat met recht zijn stokpaardje uit
die tijd genoemd kan worden: methode boven inhoud. Het moderniseren van de
onderwijsmethode was essentiëler dan het moderniseren van de inhoud van het on-
derwijs.

8.8.3 Kennis als wapen in de strijd voor beter wiskundeonderwijs

Lange tijd – zeker tot begin jaren zeventig – zag Freudenthal de bijscholing van de
leraren als noodzakelijk voor het bereiken van verbetering van de onderwijsmetho-
den. Maar dit was in zijn ogen niet alleen een noodzakelijke, maar ook een voldoen-
de voorwaarde. Afgezien van zijn voorstel in 1959 voor het opzetten van een inter-
nationaal onderzoeksinstituut voor de ontwikkeling van (wiskunde)didactiek liet hij
in de jaren erna zelden blijken naast de bijscholingscursussen ook andere maatrege-
len noodzakelijk te achten.217 Het was ook pas eind jaren zestig dat er binnen de
cmlw enkele – overigens weinig concrete – ideeën ontstonden over het opzetten van
een didactiekcursus als aanvulling op de bijscholingscursussen, hetgeen bleek uit een
brief van Freudenthal (als voorzitter van de icmi) aan een vertegenwoordiger van
unesco over de bijscholing van leraren in het voortgezet onderwijs: 

Le 6ème cours vient d’être achevé. A partir du 7ème on traitera des sujets de métho-
dique et de didactique au lieu de matière mathématique, mais on n’a pas encore trou-
vé la méthode de réaliser cette idée.218

Een sprekend voorbeeld van Freudenthals enthousiasme over het enorme succes
van de bijscholingscursussen in Nederland waren zijn lovende woorden hierover in
diezelfde brief een alinea eerder: 

Je tiens à souligner que dans les Pays Bas nous avons des expériences de cinq années
avec des cours très intensifs de recyclage où ont participé chaque fois la majorité des
professeurs de lycée. Les résultats des cours (conférences + exercises) étaient stupéfi-
ants. 90% des participants pouvaient résoudre les problèmes posés dans les exercises.
La plupart ont déclaré que leur enseignement a gagné beaucoup de profondeur par la
connaissance de matière supérieure acquise pendant les cours.219
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Bruyn’, Euclides 43 (1968) 321-322.
217 Freudenthal aan R.C. Kwantes, 25 maart 1959; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1829.
218 Freudenthal aan Albert Legrand, Institut de l’Unesco pour l’Education, 9 februari 1968; ranh, Hans

Freudenthal Papers, inv.nr. 365.
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Impliciet sprak Freudenthal met deze positieve houding ten aanzien van het effect
van deze cursussen de verwachting uit, dat een leraar met voldoende kennis van de
hogere en modernere wiskunde – en daarnaast de nodige kennis van de logische
analyse van het leerproces – zelf de bijbehorende didactiek en methodiek zou moe-
ten kunnen ontwikkelen. Dit was een standpunt, dat ook goed paste bij zijn ver-
trouwen in de kracht van het ‘hogere standpunt’ voor de leraar, zoals hij dat al sinds
de jaren veertig verkondigde.220

Dit klonk misschien lichtelijk naïef, maar was op zich niet zo’n vreemde opvat-
ting in die tijd. Ook Brandenburg bijvoorbeeld hield er in zijn proefschrift over de
modernisering van het wiskundeonderwijs de mening op na dat bijscholen van de
leraren genoeg was om het nieuwe leerplan tot een succes te maken.221 En ook bin-
nen de cmlw was dit de gangbare opvatting, en gezien de opzet en uitwerking van
de georganiseerde bijscholingscursussen werd deze alom aanvaard.

Vakdidactiek als wetenschappelijke discipline aan de universiteiten was begin jaren
zestig voorzichtig groeiende in Nederland. Naast didactische proefschriften, als dat van
Mooij (1948), de Van Hieles (1957) en Brandenburg (1968), werd er onderzoek naar wis-
kundeonderwijs en -didactiek gedaan door vakdidactici aan universitaire Pedagogische
Instituten, vaak in het kader van de lerarenopleiding. Zo waren er bijvoorbeeld de on-
derzoeken van Bunt in Utrecht en de onderwijsonderzoeken (onder begeleiding) van
psycholoog-wiskundige A.D. de Groot in Amsterdam.222 Het eerste deel van Wansinks
Didactische oriëntatie voor wiskundeleraren verscheen in 1966. Het kwam voort uit zijn
ervaringen bij het onderwijzen van wiskundedidactiek aan akte-studenten en was het
eerste Nederlandstalige wiskundedidactische overzicht voor wiskundeleraren.

Leraar worden ging in de jaren zestig nog steeds op twee manieren: via het beha-
len van mo-akten of langs academische weg.223 De pedagogisch-didactische scholing
van aanstaande leraren was na het opnemen van bepalingen hierover in de wet in de
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219 Ibid.
220 Zie bijvoorbeeld – naast vergelijkbare geluiden in zijn ongepubliceerde artikel ‘Oude en nieuwe uni-

versiteiten’ – het artikel: Freudenthal, ‘De algebraïsche en de analytische visie op het getalbegrip in de
elementaire wiskunde’ 106-121.

221 Willem Jan Brandenburg (1921) studeerde wis- en natuurkunde in Amsterdam en werd vervolgens wis-
kundeleraar. Na een studie pedagogiek in Groningen (afgerond in 1958) promoveerde hij vervolgens in
1968 bij prof. J.C.H. Gerretsen en prof. L. van Gelder op een wiskundig-didactisch proefschrift, waar-
in hij de problematiek beschreef die ontstond na de modernisering van de schoolwiskunde van 1967.
Vanaf 1963 werkte hij als wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de afdeling Lerarenopleiding van het
Pedagogisch Instituut in Groningen; Brandenburg, Modernisering van het wiskunde-onderwijs.

222 Adriaan D. de Groot (1914) studeerde wiskunde en psychologie. In 1946 promoveerde hij op het proef-
schrift getiteld Het denken van de schaker. Een experimenteel-psychologische studie. Na enige jaren wis-
kundeleraar te zijn geweest, was hij vanaf 1950 hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij
zich toelegde op psychologisch-onderwijskundig onderzoek. Een van zijn meest geciteerde publicaties
was Vijven en zessen. Cijfers en beslissingen: het selectieproces in ons onderwijs. Eind jaren vijftig vond
onder zijn supervisie een vergelijkend onderzoek naar methoden voor aanvankelijk meetkundeonder-
wijs (Euclidische meetkunde versus transformatiemeetkunde) plaats; A.D. de Groot, Vijven en zessen.
Cijfers en beslissingen: het selectieproces in ons onderwijs (Groningen 1966); F. Goffree, ‘Een halve eeuw
onderzoek. Wiskundedidactiek in Nederland’, Nieuw Archief voor Wiskunde 5/3 (2002) 233-243.

223 Zie ook: J. Vos en K. van der Linden, Waarvan akte. Geschiedenis van de M.O.-opleidingen 1912-1987
(Assen 2004); Klaske Blom, ‘Van de acten van bekwaamheid. De middelbaar-onderwijs akten K1 en
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periode 1952-1961 geregeld.224 In de jaren zestig werd met de aanstaande Mammoet-
wet ook de lerarenopleiding weer onder de loep genomen. Bij de wet op het voort-
gezet onderwijs van 1963 werd onderscheid gemaakt in bevoegdheden van eerste
(voor lesgeven op het vwo en de bovenbouw havo), tweede (voor brugklas vwo en
klas 2 en 3 van het havo) en derde graad (voor lesgeven op het mavo), dat op veel
tegenstand van de leraren stuitte. Door de instelling van de Commissie Opleiding
Leraren (col, onder leiding van raadsadviseur van de minister, J.B. Drewes) in 1964
werd een aanvang genomen met het opzetten van een beroepsopleiding voor leraren.
Hoe deze vorm zou moeten krijgen, was nog lange tijd onderwerp van discussie. De
aloude tegenstelling pedagogisch-didactische vorming versus vakwetenschappelijke
vorming was, naast de vraag in hoeverre een opleidingsinstituut aan universiteiten
gelinkt zou moeten worden, hierbij het belangrijkste discussiepunt.225

In Euclides was van een dergelijke discussie over de lerarenopleiding weinig te
merken. De gemoederen van de wiskundeleraren werden voornamelijk bezig ge-
houden door de aanstaande leerplanvernieuwing en bijbehorende bijscholingscur-
sussen moderne wiskunde. Ook aan het Mathematisch Instituut in Utrecht werden
cursussen voor leraren gegeven door Van der Blij en Freudenthal, waaronder de
cursus ‘Achtergronden van de schoolwiskunde’.226

Freudenthals enthousiasme voor bijscholingscursussen was ook te verklaren van-
uit zijn al jaren eerder verkondigde standpunt dat een studie met het behalen van een
bul niet ‘af’ is, maar een student – en dus ook een (toekomstige) leraar – een leven
lang zou moeten blijven leren.227 Dat Freudenthal van een leraar naast de kennis van
de moderne wiskunde ook nog het kunnen analyseren van het leerproces verwacht-
te, was daarbij een elders weinig gehoorde ‘extra’ eis, typerend voor zijn ideeën. 

Freudenthal greep de opkomende moderniseringstendens met beide handen aan
om in ieder geval een kans te hebben enkele van zijn idealen – zoals de bijscholing
voor leraren en het grondig herzien van doel en inhoud van het wiskundeonderwijs
op het vhmo – verwezenlijkt te zien. Twee grote vergissingen maakte hij naar eigen
zeggen al doende: het laten lopen van mogelijkheid in Royaumont aanwezig te zijn
bij wat de lancering van New Math zou blijken, en vervolgens het niet au sérieux ne-
men van die nieuwe tendens. Of en in hoeverre Freudenthal in Royaumont iets had
kunnen beïnvloeden valt te betwijfelen. Zijn onderschatting van de invloed van New
Math op het onderwijs in Nederland was daarentegen duidelijk aanwijsbaar in zijn
overschatten van de uitwerking van de bijscholingscursussen. Het lukte weliswaar
door de cursussen een grote groep leraren met succes in de moderne wiskunde in te
wijden en enthousiast te maken. Freudenthal zag echter een belangrijke schakel in het
onderwijs over het hoofd, die ook pas in de loop der jaren duidelijk zou worden: de
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invloed die de leerboeken uiteindelijk zouden hebben op het onderwijs. De leerboe-
ken moesten weliswaar het leerplan volgen, maar de auteursgroepen waren vrij in de
invulling. De cmlw en haar bijscholingscursussen hadden daarop geen invloed.

8.8.4 Freudenthal over het doel van het wiskundeonderwijs

Dat Freudenthal zich moeilijk in een eventueel kamp voor of tegen New Math liet
plaatsen, had tenslotte nog het meest te maken met het gegeven dat hij zich met de
ideeën in zijn artikelen en voordrachten veelal boven die discussie plaatste. Het ging
hem nooit om het wel of niet – en zo ja, wat – invoeren van moderne wiskunde an sich: 

Krachtige pogingen worden in het werk gesteld, om de inhoud van het programma te
vernieuwen. Ik sta er enigszins sceptisch tegenover. Ik meen, dat men de mathemati-
sche methode aan elk mathematiseerbaar materiaal kan leren.228

Het had volgens Freudenthal weinig zin over de concrete inhoud van een leerplan
te praten, als niet het beoogde doel van het wiskundeonderwijs voorop zou staan.
En het leren bedrijven van wiskunde was het doel dat hij voor ogen had – de enige
manier om wiskunde te leren die ‘nuttig’ en toepasbaar zou blijken voor de leerling.
Dit doel stelde hij boven de door traditie ingegeven leerstof, zoals bijvoorbeeld in
het meetkundeonderwijs de Euclidische meetkunde, maar ook boven het belang
van de invoering van eventuele moderne axiomatieken: de leerstof was van onder-
geschikt belang aan het hogere doel.

Over dit doel van het onderwijs schreef hij aan Monna bij aanvang van de werk-
zaamheden van de cmlw in 1961: 

Ik zie geen noodzaak, om wiskundige stof af te wentelen van universiteit en hoge-
school naar het vhmo. Evenmin zie ik enige noodzaak, om leerstof met het oog op
practisch nut te kiezen. De leerstof hoort in het vhmo fundamenteel te zijn, hetgeen
niet wegneemt, dat toepassingen van de leerstof met het oog op practisch nut gericht
kunnen zijn. Een voorbeeld: een behoorlijk begrip van evenredigheid zal practisch
meer nut opleveren dan enige met directe blik op de praktijk gekozen leerstof.229

‘Kennismaken met de wiskundige methode, door wiskunde die de leerlingen met in-
zicht kunnen toepassen’, zo zou Freudenthals standpunt in deze periode samengevat
kunnen worden. Als de wiskunde op school moderne wiskunde zou zijn, was dat een
mooie bijkomstigheid. Concrete voorstellen van leerstof deed Freudenthal daarbij niet.

Geleidelijk aan zou hij er echter achter komen dat zijn doel minder gemakkelijk te
bereiken was dan hij oorspronkelijk dacht: met zijn mening verkondigen in lezin-
gen en artikelen en het geven van cursussen alleen kwam hij er niet. Deze constate-
ring vormde voor hem de basis voor meer doortastende actie.
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227 Zie ook Freudenthal over de lerarenopleiding in paragraaf 6.5.
228 Freudenthal, Exacte logica v.
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229 Freudenthal aan Monna, 23 augustus 1961; ranh, Hans Freudenthal Papers, inv.nr. 1723.
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