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Vanaf 1 januari 2017 is de WGRWO verder gegaan onder de naam Werkgroep Geschiedenis.
Dit is de eerste nieuwsbrief van de werkgroep in de nieuwe samenstelling. De werkgroep
wordt gevormd door Danny Beckers, Desiree van den Bogaart, Jeanine Daems, Jan
Hogendijk, Marjolein Kool en Jenneke Krüger, maar daarnaast is er een flinke groep actief
betrokkenen, waarvan ook een aantal in deze nieuwsbrief worden vermeld. Een groot
woord van dank voor Harm Jan Smid, die het voorzitterschap van de WGRWO jarenlang
heeft vervuld, is nogmaals op zijn plaats.
Er is een nieuwe doelstelling voor de werkgroep geformuleerd, die ook te vinden is op onze
eigen pagina op de site van de NVvW
De werkgroep heeft enerzijds tot doel het stimuleren van het gebruik van de
geschiedenis van de wiskunde (rekenen wordt steeds hierbij inbegrepen) in het
wiskundeonderwijs en anderzijds de bevordering van de studie en de kennis van de
geschiedenis van het reken-wiskundeonderwijs.
In het kader van het werken aan deze doelstelling zijn er ook dit jaar weer vele activiteiten
ontplooid. Verderop in deze nieuwsbrief leest u een stuk van Jenneke over de afgelopen
ICHME-5, en een verslag van Peter Lanser over het 23e symposium Het meten van de wereld.
Naast deze twee grote gebeurtenissen zijn diverse mensen op iets kleinere schaal actief
geweest, met onder andere het schrijven van artikelen en het geven van
workshops/lezingen/presentaties. Zie bijvoorbeeld de artikelenserie Getuigen van Danny en
de serie Wortels van Desiree en Jeanine in ons verenigingsblad Euclides. Er was een
werkgroep van Henk Hietbrink over Islamitische wiskunde bij de studiedag van de NVvW in
november. Op het NoordhoffUitgeversWiskundecongres, eveneens in november, werd aan
honderden deelnemers (net als in 2016) een grote poster over geschiedenis van de
wiskunde uitgereikt en die prijkt nu in menig wiskundelokaal.
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Voor het komende jaar zijn er al weer de nodige plannen. Er komt onder leiding van Lidy
Wesker-Elzinga en Jeanine een speciaal thema over geschiedenis in het wiskundeonderwijs
op de NWD (februari), Desiree en Peter verzorgen voor Bètapartners regio Amsterdam in
het voorjaar een nascholingscursus voor docenten getiteld Wortels van de wiskunde en in
het najaar zal er uiteraard een symposium zijn van de werkgroep, het 24e alweer, waarbij
ook het thema geschiedenis van reken-wiskundeonderwijs een duidelijke plek zal krijgen. En
misschien moeten we dan alvast maar gaan nadenken over een lustrumeditie in 2019….!
Desiree van den Bogaart

ICHME-5 – door Jenneke Krüger
De vijfde van deze tweejaarlijkse conferenties, ICHME-5, vond dit jaar plaats in Utrecht, van
19-22 september, als laatste activiteit van de WGRWO. De Nederlandse Vereniging van
Wiskundeleraren nam de verantwoordelijkheid voor de organisatie op zich, in
samenwerking met het Freudenthal Instituut en het Descartes Centre. Een internationaal
programma comité, samengesteld uit drie Nederlandse onderzoekers en drie onderzoekers
uit andere landen, beoordeelde de 47 binnengekomen voorstellen voor presentaties.
In het fraaie historische Academiegebouw in Utrecht gaf Danny Beckers (VU) een
stimulerende openingslezing, A millennium of math education in the Netherlands, waarin hij
de periode 1215-2000 twee maal behandelde: één keer vanuit het gezichtspunt van
wetgeving en voorschriften op het gebied van (wiskunde) onderwijs en één keer vanuit het
gezichtspunt van de veranderende idealen voor wiskundeonderwijs. Tijdens deze
conferentie deelden 40 sprekers uit 18 verschillende landen resultaten van hun onderzoek
met een even internationaal publiek. Woensdagmiddag was gewijd aan Nederland en
België, met als thema’s: Wiskundeonderwijs tijdens de jaren ’60 van de 20e eeuw, de
ontwikkeling van betekenisvol meetkundeonderwijs in de onderbouw in de jaren ’80 en ’90
van de 20e eeuw, verenigingen voor wiskundeleraren begin 20e eeuw, het tijdschrift Euclides
na 1945, Jacob de Gelder’s behandeling van vergelijkingen en oplossen van problemen met
behulp van differentiëren door onderwijzers midden 18e eeuw. Voor deze middag waren
studenten en lerarenopleiders specifiek uitgenodigd.
Enkele andere thema’s tijdens deze conferentie waren Opleidingen voor onderwijzers en
onderwijzeressen, Wiskundeonderwijs voor 1800, Overdracht van ideeën,
Meetkundeonderwijs, Begrippen en taalgebruik in manuscripten en tekstboeken en
Rekenonderwijs. Voor het volledige programma met thema’s, sprekers en onderwerpen zie
www.ichme-5.nl/program
De stemming tijdens de conferentie was geanimeerd en de buitenlandse deelnemers waren
onder de indruk van het Academiegebouw als locatie. De Proceedings zullen naar
verwachting eind 2018 beschikbaar komen, zowel digitaal als in een beperkte papieren
oplage.
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23e symposium ‘Het meten van de wereld’ – door Peter Lanser
Op zaterdag 7 oktober vond in het Utrechtse Akademiegebouw het symposium ‘Het meten
van de wereld’ plaats. In de statige Senaatszaal belichtten Arjen Dijkstra, Roel Nicolai, Lidy
Wesker-Elzinga en Viktor Blåsjö het thema van diverse kanten. Er waren ongeveer 70
deelnemers aanwezig. (Op de volgende pagina vindt u een foto, genomen in de Senaatszaal.)
Arjen Dijkstra (Rijksuniversiteit Groningen) hield een onderhoudend en vermakelijk betoog
over de persoon, het werk en het planetarium van Eise Eisinga. Op basis van onderzoek naar
historische bronnen ontkrachtte hij een aantal mythes rond deze markante Fries.
Roel Nicolaï (Universiteit Utrecht) ging in zijn lezing in op zijn promotieonderzoek naar
portolaankaarten, zeekaarten met een fascinerende nauwkeurigheid die dateren van eind
13e eeuw. Op basis van geodetische en statistische analyses is de conclusie onontkomelijk
dat portolaankaarten geen toevallige bijproducten van hun tijd zijn, maar wijzen naar
hoogwaardige cartografische kennis uit eerdere tijden.
Lidy Wesker-Elzinga (Hogeschool van Amsterdam) nam de deelnemers in een dynamische
workshop met sinaasappelen, punaises, elastiekjes en strandballen mee in het onderzoeken
hoe je met bolmeetkunde kunt bepalen in welke richting een bidkleedje moet liggen zodat
dat naar Mekka wijst, en welke methodes daarvoor door de eeuwen heen gebruikt zijn.
Viktor Blåsjö (Universiteit Utrecht) liet in zijn bijdrage het licht schijnen op de
cultuurgeschiedenis van de goniometrie. Hoe de culturele en geografische context invloed
hebben gehad op de methoden die in de Griekse, Chinese, Arabische en Nederlandse
wiskunde ontwikkeld zijn voor het bepalen van afstanden tussen en afmetingen van
hemellichamen en de aarde.
In de koffie- en lunchpauze in de Maskeradezaal maakte Raymond van Uppelschoten in
historisch kostuum overtuigend aanschouwelijk hoe en met welke instrumenten een 17e
eeuwse landmeter te werk ging. (Zie ook hiervan een foto op de volgende pagina.)
Voor abstracts en downloads zie: https://nvvw.nl/werkgroepen/werkgroepgeschiedenis/symposia/symposium-xxiii/
Foto’s op de laatste pagina van deze nieuwsbrief zijn genomen door Peter Lanser.
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