
Bibliografie van publicaties over de geschiedenis van het Nederlandse reken- 

wiskundeonderwijs. 

 

Zoals de titel aangeeft volgt hierna een bibliografie van publicaties op het gebied van het 

Nederlandse reken- wiskundeonderwijs. Dit overzicht is alfabetisch op auteursnaam geordend. 

Publicaties van een zelfde auteur staan in chronologische volgorde. Bij iedere publicatie is een 

korte kenschets van die publicatie toegevoegd. Een enkele keer is die door de auteur 

aangeleverd, meestal echter is die van de hand van de samensteller van de bibliografie.   

De keuze van de publicaties behoeft misschien enige toelichting. In de eerste plaats zijn 

natuurlijk die publicaties verzameld die een expliciet historisch karakter hebben, een categorie 

die verder voor zich spreekt. Daarnaast zijn ook twee types van een wat ander karakter 

opgenomen. De bibliografie bevat een aantal publicaties die niet in de eerste plaats als 

historische publicatie bedoeld waren, maar wel veel historisch materiaal bevatten waardoor ze 

toch voor de historisch geïnteresseerde van belang zijn.  Een voorbeeld van die categorie is een 

artikel van Marja van den Heuvel-Panhuizen: Reform under attack – Forty Years of Working on 

Better Mathematics Education thrown on the Scrapheap? No way! De strekking van het artikel 

is een verdediging van de verworvenheden van het realistisch rekenonderwijs, maar tot dat doel 

wordt een uitvoerig overzicht geboden van de geschiedenis en ontwikkeling van dat genre 

onderwijs. Dat maakt het artikel ook van belang voor diegenen die wat van die geschiedenis 

willen weten. Een tweede type betreft publicaties die ontwikkelingen, situaties e.d. beschrijven 

die voor de auteur contemporain of nog heel recent waren, maar die inmiddels door het 

tijdsverloop een historische bron geworden zijn. Een voorbeeld daarvan is de publicatie van 

Marja van den Heuvel-Panhuizen en Fred Goffree uit 1986: Zo Rekent Nederland. Daarin 

beschrijven 150 leraren hun rekenles van 15 november 1983, toen niet bedoeld als historische 

publicatie, maar inmiddels waardevol voor wie wil weten hoe rekenlessen er begin jaren tachtig 

in Nederland uitzagen. 

In tegenstelling tot de keuze van de zuiver historische publicaties heeft de opname van die van 

de laatstgenoemde types een wat willekeurig karakter. Er zullen allicht lezers of gebruikers van 

de bibliografie zijn die zich afvragen of deze of gene titel hier wel in thuis hoort, maar die zich 

ook afvragen waarom een ander artikel of boek dan niet is opgenomen. Soms heeft de 

samensteller na enig wikken en wegen tot wel of niet opname besloten, zich realiserend dat een 

andere keuze ook wel verdedigbaar zou zijn, en het komt natuurlijk ook voor dat de samensteller 

een publicatie die voor opname in aanmerking komt, gemist heeft. 

Voltooid is deze bibliografie natuurlijk niet. Er komen ongetwijfeld nog publicaties uit het 

verleden boven water die een plaats verdienen, en er zullen in de toekomst nieuwe bij komen. 

Dank zij de zegeningen van de computer hoeft het gelukkig geen probleem te zijn zo nu en dan 

een geupdate versie op het net te zetten, en dat ligt dan ook in het voornemen van de 

samensteller. 

 

Leiden, januari 2014 

    

Harm Jan Smid 

   

 

 



Bastide-van Gemert, Sacha la. (2002). ‘Hans Freudenthal’, Biografisch Woordenboek van 

Nederland. Deel 5. (ook on line beschikbaar) 
Biografische schets van de wiskundige en didacticus Hans Freudenthal, die als eerste directeur van het IOWO een 

belangrijk stempel drukte op de ontwikkelingen in het Nederlandse wiskundeonderwijs in de tweede helft van de 

vorige eeuw. Freudenthal verwierf ook internationale bekendheid als grondlegger van de realistic math education.  

 

Bastide-van Gemert, Sacha la. (2005). ‘Van ‘terloopse rekenlessen’ tot dagtaak’, Euclides 81, 3, 

94-98 
Over de wending van Hans Freudenthal naar de reken- en wiskundedidactiek, de ontwikkeling van zijn ideeën 

daarover en zijn rol bij de veranderingen in het Nederlandse reken- wiskundeonderwijs. 

 

Bastide-van Gemert, Sacha la. (2006). ‘Elke positieve actie begint met critiek’ Hans Freudenthal 

en de didactiek van de wiskunde. Academisch proefschrift. Hilversum: Verloren. 
Over de didactische opvattingen van Freudenthal, het ontstaan en de groei daarvan en de invloed die zijn ideeën 

uitoefenden, tot circa 1970. 

 

Beckers, Danny. (1996).‘Jacob de Gelder en de wiskundige ideologie in Nederland (1800-

1840)’. Gewina, I, 19, 18-22. 
Beschrijving van de veranderingen in opvattingen over wiskunde rond 1800, die maakten dat het vak een centrale 

plaats kon gaan innemen in de curricula van het Nederlandse onderwijs. Dit aan de hand van het leven van de 

hoogleraar wiskunde en lesboeken-auteur Jacob de Gelder. 

 

Beckers, Danny. (1996). “Jacob de Gelder en de didactiek van de wiskunde’, Euclides, 71, 254-

262. 
Een beschrijving van de didactische opvattingen van de wiskundedocent en hoogleraar Jacob de Gelder, met 

voorbeelden uit zijn lesboeken. 

 

Beckers, Danny. (1996). ‘Mathematics as a way of life: a biography of the mathematician Jacob 

de Gelder (1765-1848). Nieuw Archief voor Wiskunde (IV), 14, 275-297. 
Een biografische schets van de hoogleraar wiskunde en auteur van wiskundelesboeken Jacob de Gelder, met in het 

bijzonder aandacht voor zijn opvattingen over het nut en doel van wiskunde. 

 

Beckers, Danny. (1996). ‘Meetkunde-onderwijs in achttiende-eeuws Nederland’. Nieuwe 

Wiskrant 15, 3, 18-21. 
Een beschrijving van een aantal meetkundeboeken en de bijbehorende didactiek, waarmee het meetkunde-onderwijs 

in de achttiende-eeuws Nederland wordt gekarakteriseerd. 

 

Beckers, Danny en Kok-Escalle, Marie-Christine. (1998). P.J. Baudet: instituteur modèle  de la 

prémière  moitié du XIXe siècle. Nijmegen: KUN. 
Leven en werk van P.J. Baudet, onderwijzer en auteur van lesboeken wiskunde en Frans. Tegen de achtergrond van 

de veranderende opvattingen over het nut en doel van onderwijs beschrijven de auteurs hoe Baudet zijn visie 

uitwerkt. Daarnaast kan zijn carrière worden beschouwd als exemplarisch voor een goede docent. 

http://www.math.ru.nl/onderzoek/reports/rep1998/rep9816.ps.gz 

 

Beckers, Danny. (1998). ‘”Het is al Mathesis dat de klok slaat”: genootschappen en 

wiskundeonderwijs in Nederland buiten het reguliere onderwijs om (1780-1830).’ De 

negentiende eeuw, 22, 220-234. 
Beschrijving van de particuliere genootschapsscholen die rond 1800 vorm gaven aan het wiskundeonderwijs voor 

een groep mensen die daar hoge verwachtingen van had. Zowel die verwachtingen als de uitwerking van het 



onderwijs wordt aan de hand van een aantal niet gepubliceerde bronnen besproken. 

 

Beckers, Danny. (1999). ‘ ”Come Children”: some changes in Dutch arithmetic textbooks, 1750-

1850’. Paradigm, 1, 27, 18-25.  
Aan de hand van twee exemplarisch gedoopte lesboeken rekenkunde worden de veranderingen beschreven die rond 

1800 plaats hebben in het Nederlandse rekenonderwijs. 

 

Beckers, Danny. (1999). ‘P.J. Baudet (1778-1858) en de didactiek van de wiskunde. Euclides, 

75, 39-46. 
De didactische opvattingen van P.J. Baudet uitvoerig beschreven aan de hand van voorbeelden uit zijn lesboeken. 

 

Beckers, Danny. (1999). ‘ ”Mathematics our goal”: Dutch mathematical societies around 1800. 

Nieuw Archief voor Wiskunde (IV), 17, 465-474. 
Een overzicht van de genootschapscultuur in Nederland rond 1800, en de rol die binnen die cultuur de wiskunde 

werd geacht te gaan spelen in de samenleving. 

 

Beckers, Danny. (2000). ‘Wisconstighe Vermaecelijckheden III: Marci de boekhouder’. 

Euclides, 75, 6, 183-189. 
Een achttiende-eeuwse boekhouder over tovervierkanten. 

 

Beckers, Danny. (2000). ‘ ”Een braaf en leerzaam meisje”: rekenonderwijs voor Biedermeier 

meisjes in Nederland, 1790-1850’. Gewina, 23, 107-122. 
De rol van rekenen en wiskunde in het onderwijs aan meisjes in Nederland. 

 

Beckers, Danny. (2000). ‘Positive Thinking: the reception of Lacroix’s theory of negative 

numbers in the Netherlands’. Revue d’Histoire des Mathématiques, 6, 95-126. 
De opvattingen over negatieve getallen van Lacroix in Nederlandse lesboeken algebra werden omgeschreven om 

meer te voldoen aan “de Nederlandse smaak”. 

 

Beckers, Danny. (2000). ‘Wisconstighe Vermaecelijckheden IV: Goochelboeken’. Euclides, 75, 

8, 277-281. 
Opvattingen over wiskunde-onderwijs in goochelboeken rond 1800. 

 

Beckers, Danny. (2000). ‘”My little arithmeticians”. Paedagogic  ideals in Dutch mathematics 

education, 1790-1840’. Paedagogica Historica, 36, 979-1001.   
Op drie niveaus worden doorsijpelende pedagogische ideaalbeelden in reken- en wiskundeboeken uit de eerste helft 

van de negentiende eeuw besproken. 

 

Beckers, Danny. (2001). ‘Wisconstighe Vermaecelijckheden V: Kindertijdschriften’.  Euclides, 

76, 4, 146-150. 
Veranderende opvattingen over wiskunde-onderwijs, zichtbaar in negentiende-eeuwse kindertijdschriften. 

 

Beckers, Danny. (2001). ‘ ”In veel Wijsheid is veel Verdriet”: J.W. Karsten (1775-1825) en zijn 

Volksmeetkunde’. Euclides, 76, 7, 254-259. 
Het volksonderwijs in de meetkunde moest vooral het “sociale klassen”-denken bevestigen en was een propaganda-

vehikel voor het metrieke stelsel. 

 

 



Beckers, Danny. (2002). ‘De trimetrische lijn van P.J. Baudet. Over een 19
de

-eeuwse onderwijzer 

en een klassiek meetkundig probleem. Euclides, 77, 4, 136-142. 
De onderwijzer P.J. Baudet publiceerde over meetkundige vraagstukken en vervulde daarmee zijn rol als 

onderwijzer-geleerde in de eerste helft van de negentiende eeuw. 

 

Beckers, Danny. (2003) “Het despotisme der Mathesis”. Opkomst van de propedeutische functie 

van de wiskunde in Nederland 1750-1850. Academisch proefschrift. Hilversum: Verloren. 
Veranderende opvattingen over wiskunde, veranderende opvattingen over het nut en doel van wiskunde-onderwijs 

en veranderende maatschappelijke betekenis van de wiskunde komen bijelkaar in dit proefschrift. 

 

Beckers, Danny en Smid, Harm Jan. (eds). (2003). M.I.S. Bevel: Grondbeginselen der 

Rekenkunde. Hilversum: Verloren.  
Tekstuitgave met uitvoerige inleiding van een rekenboek uit 1828 voor de lagere school van M.I. S. Bevel, 

geschreven ten behoeve van het onderwijs gegeven door het Leids Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix. 

 

Beckers, Danny en Kool, Marjolein. (eds). (2004). Willem Bartjens. De Cijfferinghe. Hilversum: 

Verloren. 
Tekstuitgave van de in 2004 teruggevonden eerste druk van Willem Bartjens Cijfferinghe, voorzien van een 

uitvoerige inleiding. 

 

Beckers, Danny. (2005). ‘ “Uit zucht om in de wiskunst bedreven te worden": veranderingen in 

het onderwijs van de rekenschool van het genootschap Mathesis Scientiarum Genetrix, 1785-

1850’. Euclides, 80, 4, 146-151.  
Aan de hand van discussies en lesboek-publicaties van het Leidse wiskundig genootschap “MSG” een schets van de 

veranderingen van het nut en doel van wiskunde voor de samenleving tijdens de eerste helft van de negentiende 

eeuw. 

 

Beckers, Danny. (2006). ‘Van wiskunstige wetenschappen tot zuivere wiskunde – de 

negentiende eeuw’. In:  Keestra, Machiel (red.), Een cultuurgeschiedenis van de wiskunde, 

Amsterdam: Nieuwezijds, pp. 151-180 
Een schets van de ontwikkelingen in de wiskundebeoefening in de negentiende eeuw, waarin het onderwijs een 

centrale plaats krijgt toebedeeld. Nederland is daarbij een casus. 

 

Beckers, Danny. (2006). ‘Elementary mathematics education in the Netherlands ca 1800: new 

challenges, changing goals’. Bulletin of the Belgian Mathematical Society 13, pp. 937-940 
Een korte schets van de veranderende opvattingen over nut en doel van wiskunde-onderwijs in Nederland rond 

1800. 

 

Beckers, Danny; Alberts, Gerard. (2010). Wiskunstige Verlustiging. De tijdschriften die het 

genootschap wel en niet uitgaf’. Nieuw Archief voor Wiskunde (V) 10, 1, 20-26. 
De rol van het Wiskundig Genootschap in de Nederlandse publicatiecultuur. Het genootschap nam begin twintigste 

eeuw afstand tot de onderwijzers, om daar eind twintigste eeuw weer naar terug te keren. 

 

Beckers, Danny. (2010) Het rekenen meester. Rekenmeesters en rekenonderwijs in zestiende-

eeuws Europa, of: hoe bijzonder was Van Ceulen’. Euclides 86, 2, 71-75 
Over de rekenmeesters-cultuur in zestiende-eeuws Europa, de Nederlanden in het bijzonder, en hoe Ludolf van 

Ceulen daarin past. 

 

 



Beckers, Danny. (2012). ‘Beschavingsoffensief in de reken- en wiskunde-les’, Lessen 7, 2, 16-

19. 
De aanleiding en uitwerking van de introductie van rekenen en wiskunde in de curricula in Nederland rond 1800. 

 

Beckers, Danny. (2012). ‘Academie Minerva’. Rubriek “Getuigen”, Euclides 88, 1, 53-54.   
Het reken- en wiskunde-onderwijs aan de Groningse academie Minerva biedt een kijkje in het vroeg negentiende-

eeuwse genootschapsonderwijs. 

Beckers, Danny. (2013). ‘Nomografie’. Rubriek “Getuigen”, Euclides 88, 3, 115-116.   
Nomogrammen waren voor de komst van de grafische rekenmachine een modern rekenhulpmiddel. Sommige 

onderwijzers vonden het de moeite waard om te laten zien hoe je eenvoudige nomogrammen zelf kon construeren. 

 

Beckers, Danny. (2013). ‘Mathematische Liefhebbery’. Rubriek “Getuigen”, Euclides 88, 5, 244-

246.   
Een beschrijving van het tijdschrift dat door een groep onderwijzers en liefhebbers der wiskunde in de achttiende 

eeuw werd uitgegeven. 

 

Beckers, Danny. (2013). ‘Rolduc wiskundedictaten’. Rubriek “Getuigen”, Euclides 88, 7, 348-

349.   
De wiskundedicaten die de docent H. van Buuren in de jaren zestig en zeventig van de negentiende eeuw gebruikte 

aan de katholieke kostschool Rolduc bieden een kijkje in de onderwijsopvattingen van een in bewustzijn groeiende 

politiek-religieuze minderheid in Nederland. 

 

Berkel, Klaas van (1992)  ‘E.J. Dijksterhuis en het onderwijs in de wiskunde’, Euclides, 68, 102-

109. 
Over de betekenis van E.J. Dijksterhuis voor het wiskundeonderwijs in het interbellum en zijn conflict met Tatyana 

Ehrenfest over het aanvankelijk meetkundeonderwijs. 

 

Berkel, Klaas van. (1996).  Dijksterhuis. Een biografie. Amsterdam: Bert Bakker. 
Biografie van E.J. Dijksterhuis, die vooral bekend is geworden als historicus van de wiskunde, maar daarnaast ook 

als didacticus een belangrijke invloed uitoefende op het wiskundeonderwijs voor de tweede wereldoorlog. Verder 

speelde hij als redactielid van De Gids een rol in het culturele leven. 

 

Berkel, Klaas van. (2000). ‘De geboorte van een tijdschrift’. Euclides 75, 111-113. 
Over het ontstaan van het tijdschrift Euclides en de rol van Dijksterhuis, Wijdenes en Ehrenfest-Afanassjewa 

daarbij. 

 

Blij, Frederik van der. (20000. ‘Rekening van winst en verlies’. In: Honderd jaar 

wiskundeonderwijs, 213-222. 
Over wat er uit de schoolwiskunde verdween en of dat nu wel zo erg is. 

 

Blom, Klaske. (2000). ‘Van de Acten van bekwaamheid’. In: Honderd jaar wiskundeonderwijs, 

89-104. 
Over het programma, opleiders en studerenden voor de akten K1 en K5 en het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, dat 

bij de studie voor deze aktes een belangrijke rol speelde. Op basis van de doctoraalscriptie van de auteur. 

 

Blom, Nora en Meester, Francis. (2000). ‘Hanneke koos toch wiskunde’. In: Honderd jaar 

wiskundeonderwijs, 281-296. 
Over de geringe deelname van meisjes aan het wiskundeonderwijs, mede door het onderwijs speciaal voor meisjes 

op de huishoudschool en de MMS, en over de werkgroep Vrouwen en Wiskunde.  

 



Brenner, Lydia en Peerboom, Guusje. (2010). ‘Het belang van handelsrekenen in het onderwijs’. 

Nieuwe Wiskrant, 30, 2, 32-38. 
Onderzoek naar schoolboeken voor wiskunde in de 18

e
 eeuw. Opvallend is de grote nadruk op handelsrekenen en de 

geringe aandacht voor meetkunde. 

 

Bunt, Lodewijk. (eds). (1962). The training of a mathematics teacher in the Neherlands. 

Groningen: J.B. Wolters. 
Bevat naast algemene hoofdstukken ook enkele hoofdstukken waarin de feitelijke gang van zaken bij het opleiden 

van wiskundeleraren rond 1960 wordt beschreven. Met bijlagen waarin examenopgaven zijn opgenomen. 

 

Dormolen, Joop van. (2000). ‘Taalgebruik in schoolboeken’. In: Honderd jaar 

wiskundeonderwijs. 163-174. 
Aspecten van taalgebruik in wiskundeboeken van de afgelopen honderd jaar,  toegespitst op het oplossen van 

eerstegraads vergelijking met één onbekende.  

 

Dopper, Jantien. (2010). ‘Duytsche mathematique’. Euclides, 85, 6, 230-233. 
Over de ingenieursschool die begin zeventiende eeuw aan de aan de Leidse universiteit werd verbonden, en met 

name de opleiding tot landmeter.   

 

Freudenthal, Hans. (eds). (1976). ‘Five years IOWO’. Educational Studies in Mathematics, 7, 3, 

189-367. 
Special  van het tijdschrift Educational Studies met een beschrijving van de werkwijze en de activiteiten van het 

IOWO in de eerste helft van de jaren zeventig. 

 

Goddijn, Aad. (2000). ‘Lengte wordt breedte’. In: Honderd jaar wiskundeonderwijs, 337-353. 
De geschiedenis van het meetkundeonderwijs: planimetrie, stereometrie, beschrijvende meetkunde en analytische 

meetkunde en de wending naar vectormeetkunde. Gaat het om de “lengte”, d.w.z. een inleiding in het 

wetenschappelijke vak wiskunde, of om de “breedte”, praktisch bruikbare meetkunde voor iedereen? 

 

Goffree, Fred. (1979) Leren onderwijzen met Wiskobas (dissertatie). Utrecht:IOWO. 
In het eerste hoofdstuk, Tussen rekenkunde en didactiek, wordt de geschiedenis geschetst van het 

reken(didactiek)onderwijs op de Kweekschool en de PA. Het betreft de periode van omstreeks deTweede 

Wereldoorlog tot en met de jaren zestig. 

 

Goffree, Fred. (1984) ‘Joh. H. Wansink. Leraar wiskunde te Bussum, Schoonhoven, Zwolle, 

Arnhem en elders.’ Euclides, 59, 358 - 384.  
Verslag van een interview waarin de toen 92 jarige Joh. H. Wansink vertelt over zijn leven, zijn scholen, over zijn 

studies van de Deventer Kweekschool (1908-1912) tot en met zijn promotie in de wiskunde (1931) en ook over zijn 

werk op het gebied van didactiek en leerplannen. 

 

Goffree, Fred. (1985) Ik was wiskundeleraar. Enschede: SLO 
Vijf prominente wiskundeleraren uit de twintigste eeuw, J. K. Timmer, Joh. H. Wansink, P. Vredenduin, P. Van 

Hiele en K. Van Baalen vertellen, in gesprek met Fred Goffree over hun werk als wiskundeleraar en vele zaken die 

daarmee samenhangen. 

 

Goffree, Fred en Freudenthal, Hans. (1987) ‘Het Wiskundeonderwijs.’ Tien Jaar 

Leerplanontwikkeling, SLO 1975-1985. Enschede: SLO. 
De geschiedenis van het wiskundeonderwijs op de basisschool en in het voortgezet onderwijs vanuit het standpunt 

van de onderwijsontwikkeling. Startpunt vormen de projecten Wiskobas en Wiskivon van het IOWO. Ook wordt 

beschreven wat vooraf ging en wat er na de sluiting van het IOWO gebeurde. 



 

Goffree, Fred. (1988) ‘De Houten Rekenhanden.’ Panama Cursusboek nr. 6, Utrecht: IOWO.  
Op 15 april 1929 wordt Octrooi No 19765 verstrekt aan Sara Heijmans te Amsterdam, voor een ‘toestel ten gebruike 

bij het rekenonderwijs, voorzien van in een verticaal vlak te plaatsen organen in den vorm van vingers.’ De 

toelichting en werktekeningen bij dit octrooi geven een goede aanleiding voor een didactisch practicum. 

 

Goffree, Fred en Jansen, Huub. (red.) (1989) Nanda, wiskundelerares. Enschede: SLO/VALO.  
Een tijdsbeeld door de ogen van een bijzondere, reflectieve lerares wiskunde aan de mavo. Ze vertelt over haar 

eigen leven als kind, leerling, kwekeling, beginnend onderwijzeres en cursist voor de akte wiskunde l.o. Vervolgens 

is een aantal van haar publikaties over haar ervaringen met Wiskivon opgenomen. 

 

Goffree, Fred. (1991) ‘HF: werken aan onderwijs.’ Nieuw Archief voor Wiskunde, vierde serie, 9, 

2, 163 – 202. 
Het leven van H. Freudenthal en zijn didactisch (denk)werk trekken voorbij. Te beginnen vlak na zijn komst naar 

Nederland in 1930, zijn contacten met velen o.a. in de Wiskunde Werkgroep, zijn professionele stilstand tijdens de 

Tweede Wereldoorlog, en vervolgens in toenemende mate in binnen- en buitenland actief met veel aandacht voor 

wiskundige leerprocessen bij kinderen en de ontwikkeling van wiskundeonderwijs. 

 

Goffree, Fred en Manche, Mariëlle.  (1991) ‘Van Kijk op Kans naar Rekenwerk. Piet Scholten: 

twee decennia schooltelevisie (1,2).’ Willem Bartjens, 10, 2/3, 79 – 92, en 4, 169 - 183.  
De Nederlandse onderwijstelevisie (NOT) startte in 1963, in 1972 werd Piet Scholten, PA-docent in Zwolle, 

aangetrokken voor rekenen en wiskunde. In samenwerking met het wiskobasteam kwam zijn eerste product tot 

stand: Kijk op Kans, voor de bovenbouw van de basisschool. Het werd een heel pakket, met materiaal voor de 

kinderen, voor de leraar en voor de ouders (samen met TELEAC). Daarna volgen nog vele projecten, samen geven 

ze (in twee artikelen) een beeld van 20 jaar televisiewerk. 

 

Goffree, Fred. (1992) ‘De papyrus Rhind als inspiratiebron.’ Tijdschrift voor onderzoek en 

nascholing van het reken-wiskundeonderwijs,10, 4, 15 - 21.  
In het jaar 1859 deed Henry Rhind een belangrijke aankoop in Luxor (Egypte), het was een papyrusrol van 5,5 m bij 

33 cm. De papyrusrol blijkt een soort rekenboek te zijn met rekenopgaven uit het dagelijks leven van zo’n 4000 jaar 

geleden. De reflectie op dat rekenwerk van toen biedt een inspirerende mogelijkheid aan didactici voor het 

ontwerpen van reken-wiskundeonderwijs van nu. 

 

Goffree, Fred. (1996) ‘Hoe Ahmes met breuken rekende.’ Willem Bartjens, 15, 3, 24 - 28.  
Een op breukrekenen en basisschoolleraren toegespitste versie van het eerder genoemde artikel ‘De papyrus Rhind 

als inspiratiebron’. 

 

Goffree, Fred, Hoorn, Martinus van en Zwaneveld, Bert. (eds). (2000) Honderd Jaar 

Wiskundeonderwijs. Leusden: NVvW. 
Jubileumboek t.g.v. het 75-jaring bestaan van de NVvW. Samengesteld met 30 auteurs, die hun onderwerp meestal 

vanuit verscheidene invalshoeken benaderden. In het totaal herkent men onder meer (examen)programma’s en 

leerplannen, leerstof en schoolboeken, visies en doelstellingen, didactiek en lesgeven, leraren en leerlingen, vrouwen 

en wiskunde. Vanuit historisch oogpunt zijn enkele hoogtepunten: de commissie Beth-Dijksterhuis uit de jaren 

twintig, de WiskundeWerkgroep van de WVO, het WIMECOS-leerplan van 1958, het afschaffen van de 

beschrijvende meetkunde, de invoering van de infinitesimaalrekening, het seminar in Royaumont in 1959, de 
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