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Van de voorzitter 

Op de valreep van het nieuwe jaar informeer ik u met gepaste trots over de activiteiten van 
de Werkgroep Geschiedenis in het kalenderjaar 2019.  

We hebben dit jaar een nieuw logo laten ontwerpen voor de werkgroep, wat bovenaan deze 
nieuwsbrief prijkt. In het vorige logo zat ook al een uil, die hebben we dus behouden, en er 
zijn boeken onder de uil toegevoegd waarop zowel de naam van de werkgroep als de 
aandachtsgebieden waar we ons mee bezighouden op staan: de geschiedenis van het 
wiskundeonderwijs en de geschiedenis van de wiskunde in het onderwijs. De samenstelling 
van de werkgroep is dit jaar ongewijzigd. Met Danny Beckers, Jeanine Daems, Marjolein 
Kool, Peter Lanser en Jenneke Krüger hebben we nog steeds een topteam dat tal van 
activiteiten heeft ondernomen. Voor de ondersteuning bij praktische zaken zoals de 
organisatie van het jaarlijkse symposium, zijn wij erg dankbaar voor de hulp van Heleen van 
der Ree, beleidsmedewerker van de NVvW. 

Het nieuwe logo werd gepresenteerd op het 25e symposium van de werkgroep door Ebrina 
Smallegange, voorzitter van de NVvW. Meer over het symposium leest u verderop in de 
nieuwsbrief. Daarnaast kunt u informatie vinden over onder andere het Biografisch 
Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen, wat zoals we in de vorige nieuwsbrief 
aankondigden dit jaar online is gegaan. Verder hebben we veel korte stukjes over andere 
publicaties en activiteiten die gerelateerd zijn aan ons thema en hebben plaatsgevonden in 
2019. Ook blikken we vast vooruit op enkele activiteiten die zullen gaan plaatsvinden in 
2020. 

Namens de werkgroep wens ik u veel leesplezier. 

 

Desiree van den Bogaart 
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Activiteiten & publicaties in 2019 

 

Nieuw leven voor het BWNW 
 

Na een aantal jaren in de archieven van internet opgeborgen te zijn geweest, is het Biogra-
fisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen (BWNW) weer tot leven gekomen. Het 
BWNW bevat korte biografieën van mensen die vorm en inhoud hebben gegeven aan de 
wiskunde en het wiskundeonderwijs in Nederland. Gerard Alberts, Danny Beckers en 
Jenneke Krüger vormen nu de redactie en het Huygens ING biedt onderdak aan de website. 
De site is nog niet helemaal op orde maar het belangrijkste, de lemma's (de korte biogra-
fieën) zijn al toegankelijk voor het publiek. Dat zijn er nu iets meer dan twintig maar er 
komen snel veel meer lemma's bij. We bewerken eerst de bestaande lemma's en zullen 
daarna geleidelijk ook nieuwe biografieën toevoegen.  

 
De nieuwe url voor het BWNW is http://resources.huygens.knaw.nl/BWNW. BWNW moet 
hierbij in hoofdletters worden opgegeven. Heeft u een vraag of opmerking over het BWNW 
of over een lemma? Of wilt u misschien zelf een bijdrage leveren? Mail dan even naar 
jenneke.kruger@gmail.com.  

 

Archief Ed de Moor 

Het archief van oprichter van deze werkgroep Ed de Moor is ondergebracht bij het Noord-
Hollands Archief te Haarlem. Ed heeft jarenlang de werkgroep (toen nog Historische Kring) 
vorm gegeven en was daarnaast actief als wiskundedocent en rekendidacticus. Zijn archief 
bevat een schat aan informatie met betrekking tot al zijn activiteiten. Stukken kunnen 
worden aangevraagd in Haarlem; binnenkort verschijnt de inventaris ook online op de 
website van het Noord-Hollands Archief: https://noord-hollandsarchief.nl/ 

 

Beschrijvende meetkunde in het onderwijs 

Dit jaar verscheen een uitgave van Springer over beschrijvende meetkunde: Descriptive 
geometry, the spread of a polytechnic art. Zoals de titel aangeeft gaat dit boek over de 
verspreiding van beschrijvende meetkunde in het onderwijs, in Europa, Amerika en een 
enkel Afrikaans land. Jenneke Krüger schreef het hoofdstuk over Nederland, met als titel 
Engineering Studies and Secondary Education: Descriptive Geometry in the Netherlands 
(1820–1960).Beschrijvende meetkunde werd in Nederland in 1819 voor het eerst in een 
leerplan genoemd van de School voor Artillerie en Militaire Ingenieurs te Delft, de voorloper 
van de KMA. In de 19e en begin 20e eeuw was het een belangrijk vak in de propedeuse van 
ingenieursopleidingen. Ook op de HBS was beschrijvende meetkunde, als voorbereiding op 
‘Delft’, een verplicht vak tot 1958. Wie geïnteresseerd is in een pdf van het hoofdstuk over 
Descriptive Geometry in the Netherlands kan een mail sturen naar Jenneke. 
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Dobbelen met Pierre de Fermat  

In de 16e en met name 17e eeuw worden er voor het eerst pogingen gedaan om te komen 
tot wat wij nu kansrekening noemen. Speciaal voor de NWD van 2019 kroop Peter Lanser in 
de huid van Pierre de Fermat (heden ten dage bekend van en beroemd door zijn laatste 
stelling) om aan de hand van primaire bronnen verslag te doen van zijn correspondentie 
over het berekenen van kansen met onder andere Blaise Pascal en Christiaan Huygens. Heb 
je belangstelling voor het materiaal van deze workshop, kijk dan op 
https://www.uu.nl/onderwijs/nationale-wiskunde-dagen/handouts-presentaties-en-fotos-
2019 

 

Geen ontsnappen aan geschiedenis van de wiskunde 

Escape rooms zijn een trend, ook in het wiskundeonderwijs. Desiree van den Bogaart 
ontwerpt escape rooms voor haar wiskunde lessen, over verschillende thema’s maar 
uiteraard ook over geschiedenis van de wiskunde. Op de NWD van 2019 gaf zij een 
workshop waarin een escape room over historische getalstelsels kon worden gespeeld en 
ook een escape room genaamd Wortels van wortels. Nieuwsgiering naar de materialen van 
deze escape room of hoe je een escape room zelf ontwerpt? Neem dan contact op met 
Desiree d.a.van.den.bogaart@hva.nl of kijk op https://www.uu.nl/onderwijs/nationale-
wiskunde-dagen/handouts-presentaties-en-fotos-2019 

 

Creatief met kegelsneden 

Tijdens de docentendag van het Nederlands Mathematisch Congres op 24 april 2019 gaf 
Jeanine Daems een lezing over kegelsneden. Hierbij kwamen fraaie (didactische) 
toepassingen van kegelsneden en zeker ook de geschiedenis ervan aan de orde. Denk 
daarbij aan Menaechmos, Apollonius van Perga, Omar Khayyam, Fermat, Descartes en onze 
eigen Frans van Schooten en Jan Stampioen. 

 

Het belang van wiskundetijdschriften in de 18e en 19e eeuw 
 
Tijdens de verenigingsdag van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op zaterdag 
2 november jongstleden in Veenendaal verzorgde Jenneke Krüger de keynote. Haar lezing 
ging over het belang van wiskundetijdschriften voor zowel de schoolmeesters van de 18e als 
de onderwijzers van de 19e eeuw. Jenneke werkt ook aan een publicatie over dit 
onderwerp. 
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Historische vrouwelijke wiskundigen 

De  European Girls' Mathematical Olympiad wordt in 2020 in Egmond aan Zee gehouden. 
Op de website onder de tab News staan regelmatig korte artikelen over hedendaagse en 
historische vrouwelijke wiskundigen. Historische wiskundigen tot nu toe besproken zijn 
Florence Nightingale, Marie Sophie Germain, Emmy Noether, Sofya Kovalevskaya,  Ruth 
Curtain en Maria Gaetana Agnesi. 

Zie https://egmo2020.nl/news/ 

 

Verschenen bij Epsilon uitgaven: 

- Wortels van de wiskunde – tweede herziene editie, vertaling door Desiree van den 
Bogaart en Jeanine Daems http://www.epsilon-uitgaven.nl/E84.php 

- Wortel 2 – het verhaal van een opmerkelijk getal, geschreven door Rob Bosch en 
Pieter Miedema http://www.epsilon-uitgaven.nl/Z57.php 

- Zo is het - De bewijzen van Laplace , geschreven door Cees Andriesse 
http://www.epsilon-uitgaven.nl/E94.php 
 
 

Wortels van de wiskunde in Euclides 

De afgelopen jaren schreven Jeanine en Desiree samen de artikelenserie Wortels van de 
wiskunde voor het blad Euclides. De frequentie van deze artikelen zal vanaf 2020 flink 
omlaag gaan, omdat zij andere (schrijf)projecten gaan doen. Jeanine schrijft onder andere 
voor de boekengids en is actief als redacteur van de Zebra-reeks. Desiree maakt colums voor 
Newsletter van de International Study Group on the relations between History and 
Pedagogy of Mathematics (HPM). Wil je ook op de maillinglijst van deze nieuwsbrief, neem 
dan even contact op met Steven Wepster  S.A.Wepster@uu.nl. 

 

Om naar uit te kijken 

- 31 januari 2020: Workshop Zo veel ideeën – over leven en werk van Abel. Zie het 
programmaboekje van de NWD op https://www.uu.nl/onderwijs/nationale-
wiskunde-dagen/2020-editie. Verder zijn er tijdens de NWD nog veel meer 
workshops/presentaties over geschiedenis van de wiskunde in de themalijnen 
Leonardo da Vinci, Goniometrie door de eeuwen heen en Evenwicht. 

- 12 maart 2020: p-lezing over kegelsneden in Haarlem.  Zie 
https://www.sanctamaria.nl/activiteiten/cultuur/pi-lezing/ 

- 21-25 juli 2020: HPM6 in Macau (vierjaarlijkse conferentie over History and 
Pedagogy of Mathematics). Zie https://www.um.edu.mo/fed/HPM2020/index.html 
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Verslag 25e symposium ‘Denken met dingen’ – door Peter Lanser 

Op de laatste zaterdag van september 2019 organiseerde de werkgroep Geschiedenis een 
symposium onder de titel ‘Denken met dingen’. Het symposium vond plaats in het 
Onderwijsmuseum in Dordrecht, een passende en inspirerende locatie als het gaat om het 
gebruik van concreet materiaal bij het leren. 
In een tot de laatste stoel bezette commissariszaal van het museum gaven onder leiding van 
dagvoorzitter Marjolein Kool vier sprekers een invulling aan het thema van het symposium. 

In de lezing ‘Wiskundige hulpmiddelen in voorbije tijden’ van Johan van Kuilenburg 
(Museum Boerhaave) passeerden een veelheid aan fascinerende historische instrumenten, 
zoals abacus, Jacobsstaf en rekenliniaal de revue. Een deel van de in de lezing besproken 
hulpmiddelen is te zien in de permanente tentoonstelling van museum Boerhaave. 
Frits Beukers (Universiteit Utrecht) liet in ‘3D-modellen in het meetkundeonderwijs’ zien dat 
het programma Surfer (zie https://imaginary.org/program/surfer ) een krachtig hulpmiddel 
en vervanger van historische gips- en draadmodellen kan zijn om onderzoek te doen naar 
eigenschappen van algebraïsche oppervlakken, zoals elliptische kwadrieken of kubische 
oppervlakken.  
 

 
 
Tijdens de lunchpauze was er voor de deelnemers de mogelijkheid om een kijkje te nemen 
bij de expositie van het Onderwijsmuseum. 
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In ‘Luzabakus en hondenvel’ nam Willem Uittenbogaard (Freudenthal Instituut) de 
deelnemers mee in een presentatie over materialen en methoden die door de tijden heen 
ontwikkeld zijn voor het reken-en wiskundeonderwijs. Met kastanjes illustreerde hij treffend 
het model concreet-schematisch-abstract, kolomsgewijs optellen en vermenigvuldigen en 
rekenen met tekorten gaven een andere kijk op hoe kinderen rekenkundige bewerkingen 
kunnen leren. 

Het symposium werd afgesloten met de workshop ‘Het gebruik en de wiskundige principes 
van het astrolabium’ door Wilfred de Graaf (Universiteit Utrecht). Deelnemers aan het 
symposium leerden aan de hand van een astrolabium, een oud sterrenkundig instrument, 
de lengte van de dag van hun verjaardag en een lokale tijd en de richting van de zon te 
bepalen. Een felle invallende herfstzon en een rammelende buitenzonnewering konden niet 
voorkomen dat er volop gedraaid en gerekend werd met een model van een astrolabium. 

 

Voor abstracts en downloads zie https://nvvw.nl/werkgroepen/werkgroep-
geschiedenis/symposia/denken-met-dingen/ 


