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In 1994 hield de HKRWO haar eerste bijeenkomst in het Nationaal Schoolmuseum te 

Rotterdam. Dit was het begin van een reeks symposia, die daarna steeds in de 

Hogeschool Domstad te Utrecht gehouden worden. Altijd op de laatste zaterdag van mei. 

De HKRWO is geen officiële vereniging. Iedereen, die een keer heeft deelgenomen aan 

een symposium komt op de 'ledenlijst'. Er is ook geen officieel bestuur, maar gelukkig is 

er een aantal enthousiaste historieliefhebbers, die elk jaar weer zo'n symposium 

voorbereiden. In dit flexibele 'bestuur' zitten onder meer Marjolein Kool, Danny Beckers, 

Harm Jan Smid, Jan van Maanen en Ed de Moor. Bijzonder plezierig is de ondersteuning, 

die we van het Freudenthal Instituut ondervinden, zoals de verzending van de 

Nieuwsbrief en de uitnodigingen. Bovendien houdt Sylvia Eerhart ook het archief en de 

ledenlijst bij. 

Dank zij de materiële ondersteuning van de Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 

(NVvW), de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-'\Viskunde 

Onderwijs (NVORWO) en het Freudenthal Instituut kunnen we elk jaar een symposium 

organiseren. 

*** 

Verslag Symposium 2000 

Op 27 mei 2000 vond het jaarlijkse symposium van de HKRWO, het zesde in rij, in Utrecht 

plaats. Er waren ongeveer 75 deelnemers. Het symposium had als titel 100 jaar 

wiskundeonderwijs en stond in het teken van het gelijknamige boek, dat toen nog van de 

pers moest komen. Martinus van Hoorn, een van de redacteuren, gaf een indruk van de 

ontstaanswijze van dit prachtige boek. Martin Kindt leidde ons aan de hand van een 

aantal boeiende voorbeelden door de historie van het algebra-onderwijs van de 20-ste 

eeuw. Fred van der Blij blikte op de voor hem zo karakteristieke wijze terug op de 





Boek over Magische Vierkanten 

In verband met magische vierkanten wijst Rob van der W aall op het volgende boek 

K. Ollerenshaw and D. Bree

Most perfect pandiagonal magie squares: their construction and enumeration. ISBN 09050105�
prijs 19,50 Engelse ponden, alles inbegrepen (verzending, post, inpakken).

Het handigst te betalen met een (ouderwetse) Eurocheque, met het bedrag van 19,50 

Engelse ponden erop geschreven, opsturen naar de uitgever: 

The Institute of Mathematics and its Applications, viz.Mrs.Debbie Brown, 

Catherine Richards House, 16 Nelson Street, Southend-on-Sea, Essex, SSl lEF, England. 

In ongeveer tien dagen in huis. 

Het IMA is ook per website te vinden; ze hebben vele publikaties verzorgd: 

http://www.ima.org:.uk 

*** 

Bijlagen 

Aan deze Nieuwsbrief voegen wij als kopieën de volgende artikelen toe. 

- De lezing van prof. Henk Bos nav de onthulling van de n:-gedenksteen van Ludolph van

Ceulen de Afgelopen zomer in de Pieterskerk te Leiden

( Nieuw Archief voor Wiskunde 5/ 1 nr 3, september 2000)

- Een artikel van Danny Beckers uit GEWINA 23 (2000) 107-122 over Rekenonderwijs aan

meisjes in Nederland gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw.

- Een stuk van Hans de Frankrijker uit DE SCHOOL ANNO (18 (3), herfst 2000) over

enkele websites met historische gegevens over het onderwijs, in het bijzonder de website

van het Nationaal Schoolmuseum te Rotterdam.

- Een brief van Hessel Pot over de schrijfwijze van de logaritmen door de tijd heen en in

verschillende landen.
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