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Van de voorzitter 
In 2021 is de samenstelling van de Werkgroep Geschiedenis ongewijzigd gebleven, evenals 
de onderlinge taakverdeling. De organisatie van ons symposium online (Coryfeeën met 
ideeën) voelde al een beetje als routine, maar Danny zorgde voor vernieuwing door een 
marathon-estafette lopen te combineren met zijn bijdrage aan het symposium. Hopelijk 
kunnen we dit jaar toch weer een fysieke bijeenkomst hebben, we gaan die binnenkort 
plannen.  

We waren en zijn betrokken bij digitale conferenties over geschiedenis van wiskunde 
(CERME12, ICHME7, HPM). We schrijven reviews, blogs, artikelen en boeken. En uiteraard 
zijn de meeste leden van de werkgroep actief in onderwijs over geschiedenis van wiskunde 
in de lerarenopleidingen of aan andere studenten 

Meer over onze activiteiten en plannen kunt u hieronder lezen. 

Namens de werkgroep wens ik u veel leesplezier en tot ziens op het volgende symposium. 

Jenneke Krüger 
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Verslag symposium 2022  
Coryfeeën met ideeën: visies op wiskundeonderwijs 

 

In het najaar van 2021 organiseerde de werkgroep Geschiedenis het XXVIIe symposium. Het 
thema was Coryfeeën met ideeën. Er waren sprekers uitgenodigd die hun licht lieten 
schijnen op de vakdidactische visie van vedettes uit het wiskundeonderwijs, zowel in 
Nederland als daarbuiten. 

De sprekers: 
– Margriet van der Heijden, over Tatiana Afanassjewa en de wiskundedidactiek 
– Harm Jan Smid, over Jan Versluys als exponent van zijn tijd 
– Danny Beckers, over het echtpaar Suus en Hans Freudenthal 
– Dirk de Bock en Bert Zwaneveld, over Piet Vredenduin, wiskundeleraar en self-made 
didacticus 
– Hilde Eggermont en Michel Roelens, over afgeleiden, integralen en continuïteit 

Het symposium vond online plaats. De vijf sprekers hadden een lezing opgenomen, die 
vooraf beschikbaar werd gesteld via de website van de NVvW. Op zaterdag 2 oktober vond 
er een live online panelgesprek plaats tussen de sprekers. Er was halverwege het 
panelgesprek nog een ludieke quiz om te testen of de deelnemers de lezingen hadden 
bekeken. Er waren ongeveer 40 deelnemers. Het was een geanimeerde bijeenkomst, 
waarbij vragen aan bod kwamen zoals: in hoeverre was de heuristische didactiek, met 
probleemoplossen en zelfontdekkend leren, gemeengoed in het Nederlandse 
wiskundeonderwijs in de 19e eeuw? In hoeverre is Hans Freudenthal bij het ontwikkelen 
van zijn visie op didactiek beïnvloed door zijn vrouw Suus? Wat waren overeenkomsten en 
verschillen tussen de ideeën van Suus Freudenthal en die van Tatiana Afanassjewa?  
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Het mag niet onvermeld blijven dat een van de sprekers tijdens het panelgesprek meedeed 
aan een hardloopevenement voor een goed doel en dat een andere spreker genomineerd 
was voor de Libris Geschiedenis Boekenprijs 2021.  

We kijken terug op een geslaagd symposium, waarvan de lezingen nog steeds terug te 
vinden zijn op https://www.nvvw.nl/werkgroepen/werkgroep-
geschiedenis/symposia/coryfeeen-met-ideeen/ . Maar we zien ook uit naar het volgende 
symposium dat hopelijk weer offline zal plaatsvinden.  

Desiree Agterberg 

Rectificatie  
Tijdens ons symposium hebben we in de bijbehorende quiz over de lezingen een vraag 
verkeerd gesteld. We stelden de vraag: "Hoe heet het Belgische blad voor 
wiskundeleraars?” en het juiste antwoord dat genoemd werd was Uitwiskeling. Maar dat is 
uiteraard niet het enige tijdschrift voor wiskundeleraren in Vlaanderen dat in de lezingen 
aan bod kwam en daarmee hebben we het blad Wiskunde en Onderwijs van onze collega's 
van de Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars tekort gedaan. Onze excuses!  

Aankondiging 
In het najaar van 2022 zal de werkgroep Geschiedenis opnieuw een symposium organiseren, 
hopelijk offline. Het thema en verdere informatie volgen nog. 

 

Activiteiten 
Studiedag NVvW, 6 november 2021 

Het thema van de studiedag was diversiteit, en een aantal programmaonderdelen zochten 
die diversiteit in culturele en historische zin. Hieronder beschrijven we er twee. 

Lezing Jan Hogendijk: Werken met de wiskundige erfenis van Oosterse culturen  

De eerste plenaire lezing werd gegeven door Jan Hogendijk, emeritus hoogleraar 
geschiedenis van de wiskunde aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft in zijn lange carrière 
veel ervaring opgedaan in Islamitische landen, waar hij samen met vele anderen, waaronder 
studenten, regelmatig workshops heeft gegeven over de geschiedenis van de wiskunde. 

Jan trakteerde de deelnemers aan de studiedag op een mini-workshop over het lezen van 
getallen in het Arabisch (abjad systeem). Daarnaast liet hij voorbeelden zien uit workshops 
over rekenen met zand en steentjes en over de werking van het astrolabium. Daarbij ging hij 
steeds uitgebreid in op het didactische aspect, rekening houdend met de diverse culturele 
achtergronden van de deelnemers. Maar naast de verschillen benadrukte hij ook expliciet 
de overeenkomsten: wiskunde in verschillende culturen en tijden heeft onverwacht grote 
overeenkomsten - ook als er geen direct historisch verband is. 

De lezing en presentatie staan op de website van  NVvW: 
https://www.nvvw.nl/agenda/jaarvergadering-en-studiedag-2021/  

 

 



 4 

Workshop: Diversiteit in de wiskundeles met behulp van geschiedenis 

Vier voltijdstudenten van de opleiding leraar wiskunde bachelor van de Hogeschool van 
Amsterdam verzorgden onder leiding van Peter Lanser de workshop ‘Diversiteit in de 
wiskundeles met behulp van geschiedenis’. Deze studenten hadden bij het mondelinge 
tentamen voor het vak Geschiedenis van de wiskunde verrassende presentaties over een 
wiskundig historisch onderwerp gegeven en mochten deze daarom tijdens de studiedag 
herhalen.  

In hun workshop behandelden Büsra en Anass de bevriende/verliefde getallen van Thabit-
ibn-Quarra (9e eeuw) en gingen Jinte en Malouke in op de wiskunde die te vinden is in de 
hindoeïstische geschriften Veda’s (1200-1000 BCE). Met twintig deelnemers werd deze 
workshop goed bezocht!  

 

HPM6, juli 2021 

History and Pedagogy of Mathematics had de bijeenkomst van 2020 uitgesteld naar juli 
2021 en was geheel online. Het voordeel is dat de presentaties van de vijf sprekers nu ook 
online staan. Zie de volgende links. 

Michael N Fried on "Edmond Halley’s Posture towards Apollonius’s Works and Its Relevance 
for Teaching Historical Material in Modern Mathematics Classrooms". 
https://www.youtube.com/watch?v=3MlC_TMw034 

Man Keung Siu on "Mathematical World (or Worlds) in the context of HPM". 
https://www.youtube.com/watch?v=LkwYVvREEHY 

Marc Moyon on "I would like to introduce history in my mathematics lessons but I do not 
know how to do it!"  https://www.youtube.com/watch?v=NTIi44eCMLM 

Luis Saraiva on "Matteo Ricci and the introduction in China of Euclid’s Elements". 
https://www.youtube.com/watch?v=npquK3qFqZ0 

Mary Flagg on "Using Original Sources in the Classroom to Enrich the Learning Experience". 
https://www.youtube.com/watch?v=YqG9wPC2rdI 

 

CERME12, februari 2022 

Desiree en Jenneke hebben deelgenomen aan de 12e Conferentie van European Research in 
Mathematics Education in Topic Work Group 12 (History of mathematis in and of 
mathematics education), van 2-5 februari 2022, online. De presentatie van Desiree was 
getiteld A suitcase full of logs - the history of logarithms in Dutch textbooks. Jennekes 
presentatie had als titel Concurrence of two mathematical worlds in the Netherlands, 1600 
and beyond. 
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ESU-9, juli 2022 

ESU-9, de 9th European Summer University on the history and epistemology in mathematics 
education, is van 18-22 juli in Salerno en bestemd voor onderzoekers en leraren. Voor meer 
informatie zie https://esu9.unisa.it/ 

 

ICHME7, september 2022 

ICHME7, de Seventh International Conference on the History of Mathematics Education, is 
gepland in Mainz, van 19-23 september 2022. Voor meer informatie zie  https://ichme7.uni-
mainz.de/fb-08-ichme7/announcements/ 

 

Symposium XXVIII, najaar 2022 

In september of oktober 2022 organiseert de werkgroep Geschiedenis haar volgende 
symposium. Voor meer informatie zie binnenkort de website van de NVvW. 

 

 

Interessante publicaties 
In deze rubriek geven we aandacht aan enkele interessante publicaties die recent 
verschenen zijn die aansluiten bij het thema van de werkgroep (zonder dat de werkgroep te 
maken heeft gehad met de totstandkoming ervan). 

 

 

Jan Blokker, Het wonder van de hbs 
Blokker, J. (2021). Het wonder van de hbs. Een onderwijsvernieuwing die 
slaagde. Querido.  
Dit boek is verschenen als e-book en paperback. Het aardige van dit boek 
is de informatie die Blokker geeft over de eerste jaren van de hbs in 
twaalf kleinere gemeenten. Die informatie was tot nu toe alleen 
versnipperd beschikbaar. In de Volkskrant van 15 januari 2022 schrijft 
Aleid Truijens: “Jan Blokker dook in de archieven van de eerste hbs-
scholen in Nederland. In een boeiend, leesbaar en allerminst saai boek 
beschrijft hij hoe het schooltype zo’n succes kon worden.” 
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Arjen Dijkstra, De hemelbouwer 
Dijkstra, A. (2021). De hemelbouwer. Een biografie van Eise Eisinga. 
Noordboek. 
Op het symposium van de werkgroep Geschiedenis in 2017 vertelde 
Arjen Dijkstra al over Eise Esinga in zijn lezing Romantic Geeks. De context 
van het Franeker Planetarium van Eise Eisinga. Nu is zijn prachtig 
uitgegeven biografie van Eise Eisinga verschenen. Hij plaatst Eisinga in de 
context van grote economische, politieke en wetenschappelijke 
veranderingen, en stelt op basis van voorheen onbekende bronnen het 
beeld van Eisinga bij. Zo ontkracht hij mythes die rondgaan over Eisinga’s 
opleiding, de reden waarom en manier waarop hij zijn planetarium 
gebouwd heeft en zijn positie in de samenleving. 
Tegelijk met de biografie publiceerde Dijkstra een prentenboek met de 
titel Het hemelbouwertje, geïllustreerd door Mark Hektor. 

 

Jos Heuer en Henk Willems, Tiendesprongen 
Heuer, J. en Willems, H. (2021). Tiendesprongen. Reizen in ruimte, tijd en 
snelheid. Een baanbrekend idee van Kees Boeke. Walburg Pers. 
Pedagoog Kees Boeke (1884-1966) richtte in de jaren 20 van de vorige 
eeuw de befaamde school de Werkplaats in Bilthoven op. In 
Tiendesprongen vertellen Jos Heuer en Henk Willems, twee oud-
docenten van de Werkplaats, over Boekes unieke visie op het universum, 
de tijd en de snelheid. Zij volgen hierbij diens succesvolle idee over 
tiendesprongen (tekeningen waarbij de schaal steeds een factor tien 
groter of kleiner werd): van de eerste tekening, getoond op een 
onderwijstentoonstelling in 1927 in het Stedelijk Museum, tot de 
publicaties erover eind jaren 50 en de wereldwijde navolging in de jaren 
erna. Govert Schilling schreef op 25 november 2021 in de Volkskrant: 
“Het rijk geïllustreerde Tiendesprongen schetst het ontstaan van een 
uitzonderlijk idee van Nederlandse bodem, voor een ‘kosmische blik op 
de wereld’. Een heerlijk boek voor de liefhebber.” 

 

 

 

Overig 

AIVD-kerstpuzzel 
In de AIVD-kerstpuzzel van 2021 stond een opgave die niet misstaat in deze nieuwsbrief van 
de Werkgroep Geschiedenis. De oplossing is namelijk een historische wiskundige. Dat werd 
er in de puzzel niet bij gezegd, maar dat krijg je nu als extra hint van ons. We hebben de 
opgavetekst nog een klein beetje aangepast voor jullie en nodigen jullie uit om je tanden 
erin te zetten. Hier volgt de tekst van de historisch getinte opgave: 
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We vonden deze dobbelsteen en hoorden dat hij wordt gebruikt om letters in het roze deel te 
versleutelen naar letters aan de blauwe kant. Op een briefje staat deze versleutelde tekst: 
 
WE EBGXAIOFULXXEECFXASWEXVBQNCXBVEBEWEKFU 
DSFWWENHESFWKFXWKVWALDZKES. 

De oplossing begint met “DEZE VROUW” en dan volgt er nog meer informatie over 
haar. Weet jij welke vrouw er wordt gezocht?  

 

De volledige AIVD-puzzel vind je hier. De bedoelde opgave is nummer 7:  
https://www.aivd.nl/onderwerpen/aivd-
kerstpuzzel/documenten/publicaties/2021/12/14/aivd-kerstpuzzel-2021-opgaven-en-
antwoordformulier 

Inmiddels is ook het antwoord gepubliceerd door de puzzelmakers van de AIVD: 
https://www.aivd.nl/onderwerpen/aivd-kerstpuzzel/nieuws/2022/02/21/uitslag-aivd-
kerstpuzzel-en-aivd-juniorkerstpuzzel-2021-bekend 
 


